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ÖNSÖZ 

Değerli Okuyucular, 

Türkler ve Ruslar, yaklaşık 15 – 16 asırdır bazen iç içe, bazen komşu, ba-

zen savaş ve bazen de barış içinde yaşayan; fakat modern zamana kadar siyasi, 

iktisadi, sosyal ve askeri ilişkilerini sürdüren iki millet olmuştur. Türklerin 

anavatanı bilindiği gibi Orta Asya’dır. Miladi 4. asırda Orta Asya’dan batıya 

doğru başlayan göç hareketleri bu iki önemli milletin tarihlerini de 

kesiştirmiştir. Bu nedenle Türk dünyası deyince sadece Orta Asya akla gelmey-

ecektir. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan bir coğrafya ve Türklerin bir za-

manlar hâkim olduğu Kuzey Afrika’yı da içine alan geniş bir alan bu tanım içine 

girebilir. Rus dünyası deyince de sadece Moskova ve etrafından ziyade, 

Kamçatka Yarımadası’ndan Doğu Avrupa’ya kadar olan geniş bir yelpaze 

aklımıza gelmelidir. Dolayısıyla iki dünyayı birleştirdiğimizde Orta Asya’dan 

Avrupa’nın ortalarına kadar geniş bir alan karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu 

bu geniş coğrafya, pek çok ilme ev sahipliği yaparak inceleme ve araştırmalara 

da imkân sağlamaktadır. 

Araştırma ve incelemeler yapılırken ise disiplinler arası bir çalışmadan 

yararlanmak 21. yüzyıl dünyasının temel özelliklerinden biri haline gelmiştir. 

Disiplinler arası çalışmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda düşün-

mesi ve ürünlerini bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik bir ça-

lışma ile aklı çok yönlü çalıştırmak ise araştırmacının bilim dallarından en az 

birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim insanı, ayrıntıda gizli 

olan evrensel yasaların işleyişini keşfetmeyi istemeli ve vaktini buna vakfetme-

lidir. Bu aşamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız olamayacağı da or-

taya çıkan önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi içerisinde müstakil 

bir yol çizerken aynı zamanda kendisini besleyen farklı bilimlerden de yararla-

narak üzerinde bulunduğu yolu geliştirme ve değiştirme imkânına sahip olmak-

tadır. Dolayısıyla uluslararası ya da ulusal ölçekte gerçekleştirilen her yeni bu-

luş, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok bilim dalını 

da etkilemekte ve bilim insanlarını yeni bakış açılarına sevk edecek bir ufuk aç-

maktadır.  

Bu kitap ise sosyal bilimlerin tüm alanlarında özgün çalışmalar yapan 

araştırmacı ve bilim insanlarının ortaya koydukları ürünleri bir araya getiren 
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önemli bir kaynak kitap olarak karşınızda durmaktadır. Kendi alanında gerçek-

leştirilen yeni buluşlardan haberdar olmak isteyen ve farklı bilim dallarından 

yararlanarak yeni buluşlar ortaya koymak isteyen bilim insanları için bu eser, 

istifade edilmesi gereken önemli eserlerden biridir.  

 “Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya” isimli bu eser 

tarihsel bağları çok eskiye dayanan Türk-Rus dünyasında çalışan bilim insanla-

rını bir araya getirmekle kalmayarak bahsettiğimiz disiplinler arası çalışmaları 

da bünyesinde barındırmaktadır. Sosyal bilimleri, karmaşadan ve kopukluktan 

uzak büyük bir ustalıkla iç içe sunabilen, izlediği metodoloji ile de vurguladığı-

mız disiplinler arası çalışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu çalışmalar-

dan dolayı değerli bilim insanlarımıza teşekkürümüz sonsuzdur ve kendilerine 

yeni çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz. Eserin oluşmasında emeği geçen 

tüm hakemlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza da müteşekkiriz. 

Daha nice eserlerde buluşmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza sevgi 

ve hürmetlerimizi iletiyoruz. 

Hoşça kalın… 

 

 

Prof. Dr. Emine İNANIR 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK 

03.03. 2019 / Ankara 



9 

D - Ekonomik İlişkiler 
 

 





11 

İthalat Penceresinden  

Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkileri 

Doç. Dr. Dilek TEMİZ DİNÇ 

Merve ERCAN 

Çankaya Üniversitesi 

Özet: Sürdürülebilir bir büyüme için öncelikli koşullardan biri ödeme-

ler dengesinin kontrol altında olmasıdır. Kontrol mekanizmasının önemli bir 

parçasını ise cari açığın azaltılması oluşturmaktadır. Türkiye’nin cari açık ver-

mesinin temel sebebi ithalatının ihracatının önünde koşmasıdır. Türkiye’nin en 

çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Rusya Federasyonu ilk sıralarda yer almak-

tadır ki bu ithalatın büyük bir kısmı enerji alanında gerçekleşmektedir. Türkiye 

Rusya’nın en büyük doğalgaz ve petrol müşterisi konumundadır. Bu çalışmada, 

2010:1-2018:9 dönemi için aylık veriler kullanılarak Türkiye’nin Rusya Fede-

rasyonu’ndan yaptığı ithalat ile cari açığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalış-

mada VAR analizi kapsamında eşbütünleşme, hata düzeltme modeli ve neden-

sellik testleri ile ilişkinin niteliği ve yönü analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu ça-

lışmanın diğer çalışmalardan farkı ele aldığı dönem ve ithalata konu olan ürün-

lerin kapsamından kaynaklanmaktadır. Analiz sonucunda değişkenlerin uzun 

dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre nedenselliğin yönü kuramsal çerçeveye uygun bir biçimde ithalattan cari 

açığa doğru tek yönlü bir nedensellik biçimindedir.  

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, İthalat, Rusya Federasyonu, Nedensel-

lik 

 

Turkey-Russian Federation Relations from the Import Viewpoint 

 

Abstract: One of the priority conditions for sustainable growth is the 

reduction of the current account deficit. The main reason for Turkey's current 

account deficit is that imports more than exports. Russian Federation is located 

in the first rank among Turkey's imports from countries. Most of this import is 

realized in the energy field. Turkey is the largest natural gas and petroleum 

customers for the Russian Federation. In this study, for the period of 2010:1-

2018:9, the relationship between Turkey's current account deficit and the Tur-

key’s imports from the Russian Federation were investigated. In the study, co-

integration, error correction model and causality tests were performed within 
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the scope of VAR analysis.  The difference of this study from the other studies 

is due to the scope of the products subject to import. As a result of the analysis, 

it is concluded that the variables act together in the long run. According to the 

findings, the direction of causality is in the form of a one-way causality from 

imports to current account deficit for both short and long run. 

Keywords: Current Account Deficit, Import, Russian Federation, Tur-

key, VAR Analysi 

 

 

 Giriş 

2010-2017 döneminde Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Türkiye’nin 

en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkelerin başında Rusya Federasyonu gelmektedir. 

Bu çalışmada ele alınan dönemde Türkiye-Rusya Federasyonu dış ticaret açığının 

ortalama 18 milyar dolar olduğu görülmektedir1. Dış ticaret açığının en önemli ne-

deninin ise Türkiye’nin enerji konusunda Rusya Federasyonu’na bağımlılığı ifade 

edilebilir.  

Türkiye, Rusya Federasyonu’nun en önemli ve gelecek vadeden ekonomik or-

taklarından birisidir. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ve ticari 

ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile 

birlikte iki ülke arasında iş birliği olanakları artmıştır. Ekonomik işbirliğinin 

1990’lardaki hızlı gelişiminin ardından, ikili ilişkiler 2000’li yılların başından itiba-

ren yeni bir döneme girmiş ve 2010 yılında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’yle 

(ÜDİK) kurumsal bir platforma oturmuştur2. Enerji, Türkiye ile Rusya Federasyonu 

arasındaki ilişkilerin en önemli parçasıdır. Enerji tedariğinde Türkiye’nin başlıca or-

takları arasında bulunan Rusya Federasyonu ile enerji alanındaki işbirliği Akkuyu 

Nükleer Santrali ve TürkAkım projeleriyle ileri bir safhaya taşınmıştır3. 

Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile ticaretinin büyük bir bölümünü ithal edilen 

doğalgaz oluşturmaktadır. Ancak, bu kalemin dışında kalan ithalat ve ihracatın da 

milyarlarca dolar değerinde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle bu 

çalışmada sadece enerji ithalatı üzerine değil Rusya’dan yapılan toplam ithalat üze-

rine odaklanılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki 

ticareti konu alan birçok araştırmadan farklılık arz etmektedir.  

                                                                            
1 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Temel İstatistikler, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018. 

http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 01.12.2018). 
2 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Güncel Gelişmeler, 2018. www.evisa.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.12.2018). 
3 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Güncel Gelişmeler, 2018. www.evisa.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.12.2018). 
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Çalışma toplam beş bölümden oluşmaktadır. Girişi takiben ikinci bölümde, 

son dönem Türkiye-Rusya Federasyonu ticari ilişkileri hakkında genel bir değerlen-

dirme yapılmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye-Rusya Federasyonu ticari ve ekono-

mik ilişkilerini ele alan çalışmalar hakkında bir derleme yapılmıştır. Dördüncü bö-

lüm, ekonometrik yöntemi içermektedir. Bu bölümde, Türkiye’de 2010:1-2018:9 dö-

nemine ait aylık veriler kullanılarak Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı 

ithalat ve cari açık arasındaki ilişki kurulan ampirik bir model çerçevesinde analiz 

edilmiştir. Son bölüm sonuç ve önerileri içermektedir.   

  

Türkiye-Rusya Federasyonu Dış Ticaret İlişkileri 

Çalışmada ilk olarak Türkiye’nin son üç yılına ait yıllık ihracat, ithalat ve dış 

ticaret dengesi hakkında genel bir bilgi verilmektedir.   

Tablo 1’de Türkiye’nin 2015-2017 döneminde en çok ihracat yaptığı 20 ülke 

gösterilmektedir. Tablo 1’e göre Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk üç 

sırada Almanya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer almaktadır. 

Çin 15. sırada, Rusya Federasyonu ise 17. sıradadır.   

 

Tablo 1: Ülkelere Göre Yıllık İhracat (En çok ihracat yapılan 20 ülke) 

(Bin ABD $) 

 

 Ülke 2017 2016 2015 

1 Almanya 15 118 910 13 998 653 13 417 033 

2 Birleşik Krallık 9 603 189 11 685 790 10 556 393 

3 BAE 9 184 157 5 406 993 4 681 255 

4 Irak 9 054 612 7 636 670 8 549 967 

5 ABD 8 654 268 6 623 347 6 395 842 

6 İtalya 8 473 471 7 580 837 6 887 399 

7 Fransa 6 584 199 6 022 485 5 845 032 

8 İspanya 6 302 135 4 988 483 4 742 270 

9 Hollanda 3 864 486 3 589 432 3 154 867 

10 İsrail 3 407 436 2 955 545 2 698 139 

11 İran 3 259 270 4 966 176 3 663 760 
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12 Belçika 3 151 422 2 548 240 2 557 805 

13 Romanya 3 139 188 2 671 249 2 815 506 

14 Polonya 3 070 758 2 650 505 2 329 176 

15 Çin 2 936 262 2 328 044 2 414 790 

16 Bulgaristan 2 803 182 2 383 500 1 675 928 

17 Rusya Federasyonu 2 734 316 1 732 954 3 588 331 

18 Suudi Arabistan 2 734 522 3 172 081 3 472 514 

19 Mısır 2 360 734 2 732 926 3 124 876 

20 Cezayir 1 712 901 1 736 371 1 825 875 

Kaynak: TÜİK, 2018.4 

 

Tablo 2’de Türkiye’nin 2015-2017 döneminde en çok ithalat yaptığı 20 ülke 

gösterilmektedir. Tablo 2’e göre Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk üç 

sırada Çin, Almanya ve Rusya Federasyonu yer almaktadır. İhracatta Rusya Fede-

rasyonu 17. sırada iken ithalatta 3. sıradadır. 

 

Tablo 2: Ülkelere Göre Yıllık İthalat (En çok ithalat yapılan 20 ülke) (Bin 

ABD $) 

  

Ülke 2017 2016 2015 

1 Çin 23 370 620 25 441 433 24 873 457 

2 Almanya 21 301 869 21 474 989 21 351 884 

3 Rusya Federasyonu 19 514 094 15 162 386 20 401 757 

4 ABD 11 951 744 10 867 793 11 141 462 

5 İtalya 11 304 715 10 218 387 10 639 042 

6 Fransa 8 070 897 7 364 715 7 597 687 

7 İran 7 492 104 4 699 777 6 096 254 

8 İsviçre 6 899 988 2 502 961 2 445 864 

9 Güney Kore 6 608 874 6 384 242 7 057 439 

                                                                            
4 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Temel İstatistikler, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018. 

http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 01.12.2018).  
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10 Birleşik Krallık 6 548 620 5 320 237 5 541 277 

11 İspanya 6 372 911 5 679 305 5 588 524 

12 Hindistan 6 216 639 5 757 246 5 613 515 

13 BAE 5 546 921 3 701 153 2 008 690 

14 Japonya 4 281 472 3 943 604 3 140 055 

15 Hollanda 3 747 619 3 000 336 2 914 359 

16 Belçika 3 728 941 3 200 764 3 146 936 

17 Polonya 3 445 906 3 244 193 2 977 662 

18 Malezya 3 138 558 1 996 955 1 339 168 

19 Vietnam 3 048 050 1 735 856 1 756 262 

20 Çekya 2 828 107 2 561 652 2 218 334 

   Kaynak: TÜİK, 2018.5 

 

Tablo 3’de 2010-2017 dönemi için Türkiye’nin yıllık ihracat, ithalat ve dış 

ticaret dengesi değerleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Yıllara Göre Dış Ticaret (Bin ABD $) 

Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi 

2010 113 883 219 185 544 332 -  71 661 113 

2011 134 906 869 240 841 676 -  105 934 807 

2012 152 461 737 236 545 141 -  84 083 404 

2013 151 802 637 251 661 250 -   99 858 613 

 2014 157 610 158 242 177 117 -   84 566 959 

2015 143 838 871 207 234 359 -   63 395 487 

2016 142 529 584 198 618 235 -   56 088 651 

2017 156 992 940 233 799 651 -   76 806 711 

Kaynak: TÜİK, 2018.6 

                                                                            
5 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Temel İstatistikler, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018. 

http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 01.12.2018). 
6 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Temel İstatistikler, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018. 

http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 01.12.2018). 



Dilek TEMİZ DİNÇ – Merve ERCAN 

16 

Türkiye, 2010 yılında 113 milyar 883 milyon dolarlık ihracata karşılık, 185 

milyar 544 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Türkiye'nin dış 

ticaret açığı 71 milyar 661 milyon dolar olmuştur. 2017 yılına gelindiğinde 156 mil-

yar 992 milyon dolarlık ihracata karşılık, 233 milyar 799 milyon dolarlık ithalat ger-

çekleştirmiştir ki dış ticaret açığı 76 milyar 806 milyon dolar’dır. 2010 yılından 2017 

yılına ihracattaki artış oranı % 37,5, ithalattaki artış oranı ise %26’dır. 2010-2017 

döneminde dış ticaret açığı en yüksek seviyesine 2011 yılında, en düşük seviyesine 

ise 2016 yılında ulaşmıştır.  

Tablo 4’de 2017 yılına ait Türkiye’nin ülkelere göre dış ticaret verileri göste-

rilmektedir.  

 

Tablo 4: Ülkelere Göre Dış Ticaret  (2017 yılı, Bin ABD $) 

 

 Ülke İthalat İhracat Dış Ticaret Den-

gesi 

1 Çin 23 370 620 2 936 262 -20 434 358 

2 Rusya Federasyonu 19 514 094 2 734 316 -16 779 778 

3 Almanya 21 301 869 15 118 910 -6 182 959 

 Toplam 64 186 583 20 789 488 -43 397 095 

Kaynak: TÜİK, 2018.7 

 

Türkiye'nin 2017 yılında yüksek bir dış ticaret açığı vermesinde üç büyük ül-

kenin etkisi oldukça büyüktür. İlk sırada 20,4 milyar dolar dış ticaret açığı ve % 27' 

lik payla Çin gelmektedir. Çin’i sırasıyla Rusya Federasyonu ve Almanya izlemek-

tedir. Türkiye’nin dış ticaret açığının Rusya ile 16,8 milyar dolar (% 22 pay), Al-

manya ile 6,2 milyar dolar (% 8 pay) olduğu görülmektedir (Tablo 4). Söz konusu üç 

ülkeyle yapılan dış ticarette toplam açık tutarı 43,4 milyar dolar’dır. Bir başka ifa-

deyle, Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık % 60' ının Çin, Rusya Federasyonu ve 

Almanya’dan kaynaklandığı ifade edilebilir.  

 

Tablo 5’de 2010-2017 döneminde Türkiye-Rusya Federasyonu dış ticaret de-

ğerleri verilmektedir.  

                                                                            
7 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Temel İstatistikler, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018. 

http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 01.12.2018). 
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Tablo 5: Türkiye-Rusya Dış Ticaret Değerleri (bin $) 

 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Dış Ticaret Den-

gesi 

2010 4 628 153 21 600 641 26 228 794 -16 972 488 

2011 5 992 633 23 952 914 29 945 548 -17 960 281 

2012 6 680 586 26 625 286 33 305 872 -19 944 700 

2013 6 964 209 25 064 214 32 028 423 -18 100 004 

2014 5 943 014 25 293 392 31 239 105 -19 347 679 

2015 3 588 657 20 401 756 23 990 413 -16 813 099 

2016 1 732 954 15 162 386 16 895 340 -13 429 432 

2017 2 734 316 19 514 094 22 248 410 -16 779 778 

Kaynak: TÜİK, 2018.8 

 

2010 yılında küresel krizin olumsuz etkilerinden çıkılmaya başlamasıyla bir-

likte Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı artmaya başlamıştır. 2010 yılında Türkiye’den 

Rusya’ya ihracatta % 45 artış olduğu görülmektedir. Aynı dönemde ithalatta ise % 

11 oranında artış gözlenmiştir. 2011 yılında Türkiye’den Rusya’ya ihracat 2010 yı-

lına göre % 29,5 oranında, Türkiye’den ithalat ise % 11 oranında artmıştır. Rusya’ya 

ihracat 2012 yılında 2011 yılına göre % 11,5 artarak 6,7 milyar dolar olmuştur. Aynı 

dönemdeki ithalat ise bir önceki yıla göre % 10,8 artarak 26,6 milyar dolar seviyesine 

ulaşmıştır. 2013 yılında ihracat 2012 yılına kıyasla % 4,2 artarken, ithalat % 5,9 ora-

nında azalmıştır. 2013 yılında 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı 

bir önceki yıla göre %9,2 azalmıştır. 2014 yılında Rusya’ya ihracat ülke ekonomi-

sindeki yavaşlama ve rublenin değer kaybına bağlı olarak ithalatın daralması nedeni 

ile % 14,6 oranında düşmüştür. 2014 yılı ithalat % 0,01 artmıştır. 2015 yılında Tür-

kiye-Rusya dış ticaret hacmi, petrol fiyatlarındaki düşüşle Rus ekonomisinin reses-

yona girmesi sonucu 24 milyar dolara gerilemiştir.  2016 yılında ihracat 1,7 milyar 

                                                                            
8 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu),  Temel İstatistikler, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018. 

http://www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 01.12.2018). 
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dolar (geçen yıla göre yaklaşık % 52 düşüş), ithalat 15,2 milyar dolar (geçen yılın 

aynı dönemine göre yaklaşık %25 düşüş),  iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 

yılında geçen yıla göre yaklaşık % 30 oranında azalarak 16,9 milyar dolara düşmüş-

tür. 2017 yılında Rusya’ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 58 

oranında artarak, 2,7 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat ise yaklaşık % 

29 oranında artarak 19,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ithalatın büyük 

kısmı enerji alanında gerçekleşir. Çünkü, Türkiye Avrupa Birliği’nden sonra 

Rusya’nın en büyük doğalgaz ve petrol müşterisi konumundadır. Söz konusu dö-

nemde dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 32 oranında ar-

tarak 22,2 milyar dolar olmuştur (Tablo 5). 

Türkiye’nin son dönemde Rusya’dan ithal ettiği başlıca ürünler arasında mi-

neral ürünler (mineral yakıt, doğal gaz, petrol, bitümlü maddeler, mineral balmumu), 

metaller ve metal ürünleri (demir metaller, demir metal ürünleri), gıda ve tarım ürün-

leri (huhubatlar, adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği 

küspesi ve makarnalık buğday), kimya ürünleri, alüminyum ve alüminyum ürünleri, 

ağaç, selüloz ve kağıt ürünleri yer almaktadır. İthalatta dolar bazında en büyük artış 

doğalgazında içinde bulunduğu mineral ürünlerde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 

Rusya Federasyonu’na ihraç ettiği ürünler arasında meyve ve kuruyemiş, sanayi ve 

teknik donanım, mekanik araçlar, tezgahlar, ulaşım araçları ve triko ürünleri hariç 

giyim yer almaktadır9. 

Son dönem Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki dış ticaret verileri genel 

olarak değerlendirildikten sonra bir sonraki bölümde bu iki ülke arasındaki ekonomik 

ve ticari ilişkileri inceleyen çalışmalardan bir derleme yapılmıştır.  Literatür Tara-

ması 

Literatürde Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ticari ve ekonomik ilişki-

lere dair yapılmış pek çok çalışma yer almaktadır.  Ancak bu çalışmaların çok azında 

ekonometrik bir model çerçevesinde bu iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişki-

ler incelenmiştir.                                                             

Alışov10, 11 Eylül terör saldırıları sonrasında uluslararası sistemde oluşan yeni 

yapılandırmalarla beraber Türkiye’nin Rusya Federasyonu politikasında da yeni bir 

döneme girdiğini savunur. Türkiye’nin coğrafi avantajlarını kullanması için büyük 

enerji kaynağına sahip olan Rusya Federasyonu ile ilişkilerini iyileştirmek zorunda 

                                                                            
9 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Güncel Gelişmeler, 2018.  www.evisa.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.12.2018).  
10 Eyvaz Alışov, “11 Eylül Terör Saldırıları Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: Stratejik Rekabetten İş 

Birliğine”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, 2001, s. 3-4. 
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olduğunu ifade eder. Duman ve Samadov11 çalışmalarında, Türkiye-Rusya Federas-

yonu arasında coğrafi yakınlığın ve bu iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı 

nitelikte farklı üretim yapılarına sahip olmalarının neticesinde, büyük bir ticari po-

tansiyele sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Türkiye’nin enerji açığını kapatmak için 

Rusya Federasyonu ile yaptığı doğalgaz anlaşmalarının iki ülke arasındaki ticaret 

hacmini orta vadede arttıracağı beklentisindedirler. Baysoy12, Rusya Federasyonu ve 

Türkiye’nin, Kafkasya petrol ve doğalgazının taşınma hattı konusunda birbirine ra-

kip olduğunu ifade eder. Ancak, Türkiye’nin enerji alanında Rusya’ya karşı koyabil-

mesi veya ciddi bir rakip olabilmesinin bugünkü konjonktür ve politikalar ışığında 

gerçekçi görünmediğini belirtir. Pirinçci13, enerji, ticaret, yatırım ve turizm sektörle-

rinin üzerine yoğunlaşarak, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bulunan siyasi 

ve ekonomik faktörler arasındaki etkileşimi inceler. Yılmaz14, Soğuk Savaş sonra-

sında değişen dünya ile birlikte Türk-Rus ilişkilerinin de yeni bir döneme girdiğini 

belirtir. İki ülke arasındaki, özellikle ticari alanda işbirliği potansiyelinin son derece 

arttığını, 1990’lı yıllardan itibaren Rusya’nın, Türkiye’nin en önemli ticari partneri 

konumuna geldiğini ve bu yapının 2000’li yıllarda da devam edeceğini ifade eder. 

Özbay15, iki ülke arasındaki ilişkilerin henüz stratejik ortaklık seviyesine çıkmasa da 

enerji ve ticaret gibi alanlarda stratejik boyuta ulaştığını söyler. Arslan16 çalışma-

sında, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin istenilen boyutta olmadı-

ğını, Türkiye’nin ülke bazında en fazla dış ticaret açığını Rusya ile olan ticaretinde 

verdiğini, bu sorunların yaşanmasında her ne kadar Türkiye’nin de hataları olsa da 

asıl sebebin Rusya’nın devletçilik anlayışı olduğunu belirtmiştir. Özdal, Özertem, 

Has ve Demirtepe17 çalışmalarında, Türkiye ve Rusya Federasyonu açısından 

1990’lardan 2000’lerin başlarına kadar geçen sürenin, toplumsal ve siyasal açıdan 

derin etkileri olan iktisadi krizlerin patlak verdiği bir dönem olduğunu 

                                                                            
11 Mehmet Duman- Nigar Samadov, “Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki İktisadi ve Ticari İliş-

kilerin Yapısı Üzerine Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2, S.6, 

2003, s.25-47. 
12 Emre Baysoy, “Rusya, AB, ABD ilişkileri Bağlamında Enerjinin Ekonomi Politiği ve Küreselleşme-

nin Jeopolitiği”, Güvenlik Stratejileri Dergisi,  C.5, S.10, 2009.  
13 Müberra Pirinçci, Sovyet Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri: Ekonomik Bağımlılığın Sınırları, 

2009, s.69-71. 
14 Muzaffer Ercan Yılmaz, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri”, Yönetim ve Ekonomi 

Araştırmaları Dergisi,, C. 13, S.1, 2010,  s.27-42. 
15 Fatih Özbay, “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri:1992-2010”, Bilgi Strateji, C.2, S.4, 

2011. 
16 Mehmet Arslan, 38.ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Uluslararası 

İlişkiler, Rusya, Devletçilik ve Türkiye, C.1, S.10, 2011, s.129-141.  
17 Habibe Özdal-Hasan Selim Özertem-Kerim Has-M.Turgut Demirtepe, “Türkiye-Rusya İlişkileri: Re-

kabetten Çok Yönlü İş Birliğine”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Uşak Avrasya Araş-

tırma Merkezi,Uşak Rapor, C.13, S.6, 2013. 
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belirtmişlerdir. Her iki ülkede de süregelen ekonomik krizlerin sebep olduğu istik-

rarsızlığın, karşılıklı ticareti olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. 2009 sonrasında 

ise gerek Türkiye’nin gerekse Rusya’nın toparlanmasının, Batı ekonomilerine naza-

ran daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesiyle ikili ticaretle yeniden yukarı yönlü bir 

hareketlenmenin başladığını ifade ederler. Flanagon18, iki ülke arasındaki ticaret, ya-

tırım ve turizmin son 10 yılda inanılmaz derecede arttığını, Rusya Federasyonu’nun 

2008’den beri Türkiye’nin lider ortağı olduğunu belirtir. Rusya’nın Türkiye’nin 3. 

büyük ihracat pazarı olup, ürün, tekstil ve bazı tüketici ürünlerinin satışında lider 

olduğunu belirtmiştir. Demir19 çalışmasında, VAR analizi kapsamında eş bütün-

leşme, hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi ile sanayi üretimi, cari açık 

ve enerji ithalatı arasındaki ilişkinin niteliğini ve yönünü analiz edilmeye çalışmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de nedenselliğin yönü kuramsal çerçeveye uygun 

bir biçimde sanayi üretim endeksi ve enerji ithalatından cari açığa doğru tek yönlü 

nedensellik biçiminde gerçekleşmiştir. Demirdöğen ve Olhan20, Türkiye ile Rusya 

Federasyonu’nun tarımsal yapısı, uygulanan tarım politikaları ve tarım özelinde dış 

ticaret düzeylerini incelemişlerdir. Her iki ülkede de 1996-2013 yılları arasında top-

lam ticaretin arttığını ifade etmişlerdir. Kısacık21, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz 

sevkiyatı ile başlayan enerji sahasındaki münasebetlerin, bugün Türkiye’nin ilk nük-

leer santralinin Moskova tarafından inşa edilecek olmasıyla çok ileri bir boyuta eriş-

miş olacağını ifade eder. Zengin22 çalışmasında, Türkiye ve Rusya Federasyonu ticari 

ilişkilerini ele almış ve özellikle Türkiye açısından ortaya çıkmakta olan dış ticaret 

açığının kapatılması ya da kapatılabilmesi için yapılan görüşleri değerlendirmiştir. 

Kemaloğlu ve Svistunova23, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişki-

lerde Türkiye aleyhine bir dengesizliğin söz konusu olduğunu, Türkiye’nin bütün 

görüşmelerde aleyhine olan dengesizliği gündeme getirmesine rağmen, Rus yetkili-

lerinin bu dengesizliğin Rusya’daki Türklerin inşaat sektörüne yaptığı yatırımlar, 

                                                                            

 18Stephen J. Flanagan, “The Turkey-Russia-Iran Nexus: Eurosian Power Dynamics”, The Washington 

Quarterly, C.36, S.1, 2013,  s.163-178. 
19 Murat Demir, Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, VAR Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Aka-

demik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C.5, S.9, 2013, s.27. 
20 Alper Demirdöğen-Emine Olhan, “Türkiye ve Rusya Tarımsal Ticaretinin Politika Değişimi Açısın-

dan Değerlendirilmesi”, Tarım Ekonomisi Dergisi, C.20, S.2, 2014, s.101-111. 
21 Sina Kısacık, 21.Yüzyılda Avrasya Jeopolitiği Bakımından Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkileri,5 

Aralık 2014 tarihinde Uluslararası Politika Akademisi:  

http://politikaakademisi.org/2014/12/05/21-yuzyilda-avrasya-jeopolitigi-bakimindan-turkiye-rusya-fe-

derasyonu-iliskileri/ adresinden alındı. 
22 Eyüp Zengin, “Türkiye ve Rusya Federasyonu Ticari İlişkiler”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 

C.4, S.1, 2015, s.61-103. 
23 İlyas Kemaloğlu-İrina Svistunova, Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri, 2. Çalıştay Bildi-

rileri, 2.Oturum, 2015, s.75-86. 
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bavul ticareti ve turizm sayesinde kapandığı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. 

Bulut24, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki dış ticaretin dengelenmesinin yolu-

nun Türkiye’nin Rusya’ya daha fazla mamul mal ihraç etmesiyle gerçekleşeceğini 

belirtmiştir. Gültekin ve Üyümez25, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari 

ilişkilerin, tarihsel süreç içerisinde krizlerin etkisi altında olduğunu ve inişli-çıkışlı 

bir gelişim gösterdiğini ifade ederler. Hodaloğulları ve Aydın26, Türkiye ve Rusya 

Federasyonu’nun özellikle doğalgaz alanında ciddi bağımlı olduklarını, tek bir 

ülkeye ya da tek bir tip enerji kaynağına aşırı bağımlı olmanın yalnızca ekonomik 

değil, siyasi bağımlılığı da beraberinde getirdiğini, enerjinin bir ticari ürün olmasına 

rağmen aynı zamanda siyasi konulardan etkilenen bir ürün olduğunu belirtirler. 

İsmayil27, 2008 yılında Türkiye’nin birinci ticaret ortağı konumundaki Rusya 

Federasyonu’nun 2009 ve 2010 yıllarında bu konumunu Almanya’ya bırakarak 

ikinci sıraya gerilediğini belirtir. Çalışmasında özellikle rublenin dolar karşısında 

yüzde 60 değer kaybettiğini, Rus yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar 

nedeniyle ülkedeki birçok üründe fiyatların yükselmeye başladığını belirtmiştir. 

Ulçenko28, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 

yapısal özelliklerini ve gelişme dinamiğini 1992’den günümüze kadar uzanan zaman 

dilimi içinde incelemiştir. Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile ticaretinde gözlenen 

kronik dış ticaret açığı sorunu üzerinde durur. Yurtkur, Tülüce ve Bahtiyar29, Türkiye 

ve Rusya Federasyonu arasındaki enerji bağımlılığı ilişkisinden hareketle, net itha-

latçı bir ülke ile net ihracatçı bir ülke için enerji fiyat değişimlerinin enflasyon ve 

sanayi üretimi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Net ithalatçı Türkiye ile net ih-

racatçı Rusya açısından enerji fiyat değişimlerinin etkisi 1995:1- 2014:12 dönemini 

kapsayan aylık veriler kullanılarak SVAR yöntemiyle analiz edilmiş, analiz sonu-

cunda, enerji fiyat değişimlerinin enflasyon ve sanayi üretimi üzerinde her iki ülke 

                                                                            
24 Remzi Bulut, “Türkiye-Rusya Federasyonu Ticari İlişkilere Bir Bakış”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli 

Ekonomi ve Kültür Dergisi, 2015, S. 65. 
25 Raşit Gültekin-Mustafa Erkan Üyümez, “Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri: Vergiler, 

Krizler, İş Birliği ve Beklentiler”, Sakarya İktisat Dergisi, C.5, S.3, 2016, s.63-85. 
26 Zeliha Hodaloğulları-Aydın Aydın, “Türkiye ile Rusya Arasındaki Doğalgaz İş Birliğinin Tür-

kiye’nin Enerji Güvenliğine Etkisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.9, S.43, 2016. 
27 Toğrul İsmayil, “Türkiye-Rusya İlişkileri:”Soğuk Kıştan Sıcak Bahara”Dönüşebilecek mi?”, EkoAv-

rasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, S.33, 2016. 
28 Nataliya Ulçenko, “Sovyet Sonrası Dönemde Rusya-Türkiye Ticari ve İktisadi İlişkileri”, Marmara 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C.3, S.2, 2016, s.121-138. 
29 Asuman Yurtkur Koç-Nadide Sevil Halıcı Tülüce-Bersu Bahtiyar, “Enerji Fiyatları ile Makroekono-

mik Değişkenler Arasındaki İlişki: Petrol İthalatçısı Türkiye ve Petrol İhracatçısı Rusya’dan Kanıtlar”, 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C.12, S.27, 2016. 
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için etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Abdullah ve Babaç30 çalışmalarında, 2015 

yılı Kasım ayında Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinin 

Rusya ekonomisine etkilerini incelemişlerdir. Uçak krizinin ekonomik ve siyasi krize 

dönüşmesi sonucu ekonomik açıdan Rusya’nın kayıplarının başlangıçta yüksek ve 

ani kayıplar olacağını, Türkiye’nin kayıplarının ise zaman yayılı ve zaman içinde 

artan kayıplar olacağını belirtmişlerdir. 

Koçak31, 2015 yılında yaşanan jet krizinde görüldüğü üzere Türkiye ile Rusya 

Federasyonu arasındaki iş birliği alanlarının her daim iki ülke arasındaki jeopolitik 

rekabetin tehdidi altında olduğunu belirtir. Aydın32 çalışmasında, Türkiye ve Rusya 

Federasyonu arasındaki tarihi süreçten, Türkiye’nin ticaret ortakları içerisinde Rusya 

ile yaptığı ticaretin ekonomik boyutundan ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden 

bahsetmiştir. Şahin, Konak ve Karaca33, uçak krizi sonrasında Rusya Federasyonu 

tarafından uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen sektörler arasında yer alan tu-

rizm ve gıda sektörü işletmelerinin hisse senetlerinin bu olaya nasıl tepki verdiklerini 

incelemişlerdir.  Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yaşanan “uçak krizinin” 

bahsi geçen sektörler ve şirketler üzerinde piyasa performansı açısından negatif et-

kide bulunduğu çıkarımına ulaşmışlardır. Balta34, Rusya Federasyonu ve Türkiye 

arasında yaşanan krizin en fazla inşaat sektörünü etkilediğini belirtir. Aghayev ve 

Aktaş35 çalışmalarında, uluslararası politikada enerji faktörünün konsolidasyon kap-

samındaki rolünün akaryakıt ve enerji sektöründeki işbirliği ile beraber uzun yıllar 

boyunca Rus-Türk ilişkilerinin yörüngesini belirleyeceğini ifade etmişlerdir. Şimşek, 

Şimşek ve Zhanaltay36, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki sektör bazlı ticari 

ilişkileri incelemenin yanında iki ülke arasındaki ticaretin kapsamlı bir analizini 

                                                                            
30 Akif Abdullah-Erhan Babaç,  “Ekonomik Açıdan Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar ve Türkiye ile 

Yaşanan Uçak Krizinin Etkileri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C.5, S.7, 2016, 

s.2134-2143. 
31Muhammet Koçak, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, Analiz, S.201, 2017. https://setav.org/assets/uplo-

ads/2017/05/Analiz_201_.pdf adresinden alındı. 
32 Hamdi Aydın, “Türkiye’nin Ekonomik ve Ticari Ortakları İçinde Rusya’nın Yeri”, International Con-

ference on Eurasian Economies.Session 2B: DIŞ TİCARET II, 2017, s. 214-222. 
33 Emrah Şahin-Fatih Konak-Süleyman Serdar Karaca, “Türkiye ve Rusya Arasındaki “Uçak Krizinin” 

Bosra İstanbul Gıda, İçecek ve Turizm Endeksleri Üzerine Etkisi”, Business & Economics Research 

Journal, C.8, S.3, 2017, s.473-485. 
34 Evren Balta, Dış Politika Analizi, Fırtınalı Diplomasi: Türkiye-Rusya İlişkileri / Stormy 

Diplomacy:Turkish - Russian Relations, 2017 ,TÜSES: 

http://www.tuses.org.tr/userfiles/files/Turkiye%20ve%20Rusya%20Evren%20Balta%20pdf.pdf 

adresinden alındı. 
35 Elvin Aghayev-Hayati Aktaş, “Prospects of Cooperation Between Russia and Turkey”, European 

Researcher Series A ,C.8, S.2, 2017. 
36 Nevzat Şimşek-Hayal Ayça Şimşek-Zhengizkhan Zhanaltay, “Türkiye ve Rusya’nın İkili Ticaret İliş-

kilerinin Analizi”, Journal of Social Sciences of the Turkish World, S.83, 2017, s.1-26. 
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yapmışlar, iç veya dış siyasal çatışmalarla karşılaşılmadığında Türkiye ile Rusya Fe-

derasyonu arasındaki ticaretin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Demiryol37, yakın dö-

nem Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerini karşılıklı bağımlılık perspektifin-

den incelemiştir. Çalışmasında, 2003-2016 dönemine yoğunlaşarak asimetrik karşı-

lıklı bağımlılık ve siyasi iş birliği arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiştir. Ça-

lışmanın sonucunda, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki enerji tabanlı asimet-

rinin iki aktör arasında hiyerarşik bir ilişkiye işaret ettiğini ve uzun vadede rekabet 

dinamiklerini besleyen bir unsur olduğunu belirtmiştir. Erşen ve Dal38 çalışmalarında 

ilk olarak uçak krizi öncesinde Karadeniz-Kafkasya coğrafyasında Türkiye ve Rusya 

Federasyonu’nun kesişen bölgesel çıkar ve stratejilerine bakarak aralarındaki rekabet 

ve çatışma unsurlarını belirtmişlerdir. Daha sonra ise ikili ilişkilerde yaşanan bu kri-

zin söz konusu bölgede iki devletin politikalarına kısa ve orta vadede nasıl etki ettiği 

üzerinde durmuşlardır. Çelikpala39, son 20 yılda olduğu gibi 2018’de de Türkiye-

Rusya Federasyonu ikili ilişkilerinin geliştirici unsurunun ekonomik ve ticari ilişkiler 

olacağını , ticari ilişkilerin odağında yer alan ve ilişkilerin stratejik boyutunu da be-

lirleyen enerji alanındaki iş birliği konusunun, 2018’de de başta liderler arasındaki 

görüşmeler olmak üzere her türlü ikili faaliyetin temel unsuru olmaya devam edece-

ğini belirtir.  

Literatürde yer alan çalışmalardan da görüleceği üzere, Türkiye ve Rusya Fe-

derasyonu arasındaki ticarete yönelik, Rusya’dan yapılan toplam ithalat ve cari açık 

ilişkisini ele alan bir ekonometrik model çalışması bulunmamaktadır. Bu bakımdan 

bu çalışmanın önemi, ampirik bir model çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaretin 

incelenmesi hususunda önem arz etmektedir.  

 

  Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada Türkiye’de 2010:1-2018:9 dönemine ait aylık veriler kullanıla-

rak Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı ithalat ve cari açık arasındaki ilişki 

araştırılmaktadır. İlgili veri seti T.C. Merkez Bankası EVDS (Elektronik Veri 

                                                                            
37 Tolga Demiryol, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerjinin Rolü:Asimetrik Karşılıklı Bağımlılık ve Sı-

nırları”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, C.17, S.4, 2018, s.1438-1455. 
38 Emre Erşen-Emel Parlar Dal, Türk-Rus İlişkilerinin Karadeniz-Kafkasya Boyutu: Uçak Krizi ve Son-

rası, 2018, s.43-56.  
39 Mitat Çelikpala, “2018’de Türkiye-Rusya İlişkileri”, Edam/Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar 

Merkezi, Dış Politika ve Güvenlik 2018/1 ,2018, s.9-11. 
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Dağıtım Sistemi)40 veri tabanından temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan seriler 

“Tramo-Seats Options” yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmıştır.  

Analizlerde kullanılan değişken tanımları aşağıdaki gibidir: 

CA: Cari açık (Milyon ABD $)  

 M: Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı toplam ithalat miktarı (Bin 

ABD $)  

Zaman serileri analizlerinde durağanlık oldukça önemli bir kavramdır. Kulla-

nılan değişkenler arasında anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için, serilerin durağan 

olması veya aynı dereceden homojen olmaları gerekmektedir. Durağanlık kavramı, 

bir zaman serisinin ortalaması ile varyansının sabit olması ve seriye ait iki değer ara-

sındaki kovaryansın incelenen zamana değil, yalnızca iki zaman değeri arasındaki 

farka bağlı olması şeklinde ifade edilmektedir41. Durağanlığı tespit etmek için birim 

kök sınamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan serilerin birim köke sahip 

olup olmadığını belirlemede, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)42, Phillips-Perron 

(PP)43 ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS)44 birim kök sınamaları 

kullanılmaktadır. Test denklemindeki terimlerin farklarının modele dahil edilmesi, 

ADF sınamasında bir problem yaratabilmektedir. Çünkü bu durum, serbestlik dere-

cesinde bir kayıpla ve test prosedürünün gücünde bir azalma ile sonuçlanabilir. Bu 

nedenle, ADF sınamasına ek olarak PP birim kök sınaması kullanılmıştır. PP birim 

kök sınaması otokorelasyonun bilinmeyen şekillerinin varlığını ve hata terimindeki 

şartlı değişen varyans durumunu dikkate almaktadır. Ayrıca, serisel ilişki için para-

metrik olmayan bir düzeltme de kullanır45. KPSS sınaması rassal terimin sıfır var-

yansa sahip olduğu hipotezinin Lagrange Çarpanı (LM) ile test edilmesidir46. Bu test 

                                                                            
40 TCMB (T.C. Merkez Bankası), EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi), Dış Ticaret İstatistikleri, 

2018. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/odemeler+den-

gesi+ve+ilgili+istatistikler/odemeler+dengesi+istatistikleri(ErişimTarihi: 02.12.2018). 
41 Turhan Korkmaz-Hasan Uygurtürk, “Türkiye’deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Perfor-

mans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Ens. Dergisi, C.15, S.1, 2008, s.114-147. 
42 David A Dickey-Wayne A.Fuller,  “Likelihood Ratio Statistics  

For Autoregressive Time Series With a Unit Root”,  Econometrica,  

9, 1981, s.1057-1072. 
43 Peter Phillips-C.B-Pierre Perron,  “Testing for a unit root in time series regression”, Biometrika, C.75, 

1988, s.335-346. 
44 Denis-Peter Kwiatkowski-C.B.Phillips-Peter Schmidt-Yongcheol Shin, “Testing The Null Hypothe-

sis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That The Economic Time 

Series Have a Unit Root?”, Journal of Econometrics, C.54, 1992, s.159-178. 
45 Walter Enders, Applied Econometric Time Series, (2nd Edition). In: Wiley Series in Probability and 

Statistics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2004. 
46 Denis Kwiatkowski-Peter C.B.Phillips-Peter Schmidt-Yongcheol Shin, agm, s.159. 
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ekonometri yazınında durağanlık testi olarak ele alınmaktadır. Diğer testlerin hipo-

tezleri hem birim kök hem durağanlığa göre yorumlanırken, KPSS testi sadece dura-

ğanlığı söyleyen hipotez üzerine kurulur. Bu nedenle çalışmada ADF ve PP birim 

kök sınamalarına ilaveten KPSS testi kullanılmıştır. Dolayısıyla, üç sınamaya da aynı 

anda yer verilmesinin nedeni durağanlık sınaması sonuçlarını destekleyebilmek 

içindir.  

Tablo 6’da, bu çalışmada kullanılan değişkenlere ait ADF ve PP birim kök 

sınama sonuçları  verilmektedir. Parantez içinde verilen değerler gecikme 

uzunluğunu belirtmektedir. Birim kök sınamalarında bağımlı değişkenin kaç dönem 

gecikmesinin regresyon denkleminin sağında yer alacağına karar vermek için 

Schwarz (SIC) bilgi kriterinden  yararlanılmıştır.  

Tablo 6‘da görüldüğü gibi, %5 anlamlılık düzeyinde ADF test sonuçlarına 

göre, M ve CA  serileri seviye  itibariyle  birim  kök  içerdiğinden  durağan  değildir.  

Aynı  sonuçlar  PP  testinin sonuçlarıyla  da  örtüştüğünden  testlerin  birbirini  

destekledikleri  görülmektedir.  Durağan olmayan seriler farkı alınarak durağan hale 

getirilmiştir. 

 

Tablo 6: ADF ve PP Birim Kök Sınaması Sonuçları  

 

Değişken ADF test istatistiği Sabit, 

Trend 

Sonuç 

CA -2,976680 (1) P=0.1439 Sabit, trend Birim kök var 

M -2,810950 (1) P=0.1968 sabit, 

trend 

Birim kök var 

DCA -15,69280 (0) P=0.000 yok Birim kök 

yok 

DM -8,424107 (1) P=0.0000 yok Birim kök 

yok 

Değişken Phillips-Perron test istatistiği Sabit, 

Trend 

Sonuç 

CA -2,419645(2)* P=0.1389 sabit Birim kök var 

M -1,810307(6)* P=0.3737 sabit Birim kök var 
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DCA -16,166225(5)* P=0.0000 yok Birim kök 

yok 

DM -8,619982(12)* P=0.0000 yok Birim kök 

yok 

Not: Sınamalar sonucunda p-değeri 0.05’den yüksek bulunmuşsa birim kök 

var, aksi durumda birim kök yok kararı verilmiştir. *Bandwidth (Newey- West using 

Bartlett kernel) Phillips-Perron. D, birinci farkı alınmış anlamındadır. 

 

Serilerin fark durağan olduklarını desteklemek amacıyla KPSS eğilim dura-

ğanlığı sınaması yapılmıştır. KPSS sınama sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.  

 

 

Tablo 7: KPSS Sınama Sonuçları 

Değişken LM-Stat Sabit, 

Trend 

Asymptotik 

Kritik Değer 

(%5) 

Sonuç 

CA 0.504182 sabit 0.463000 durağan değil 

(birim kök var) 

M 0.155654 sabit, trend 0.146000 durağan değil 

(birim kök var) 

DCA 0.149362 sabit 0.463000 durağan (birim 

kök yok) 

DM 0.141897 sabit 0.463000 durağan (birim 

kök yok) 

 

Tablo 7’e göre, değişkenlerin seviyelerine ait LM test istatistikleri,  %5 anlam-

lılık düzeyinde,  KPSS sınaması kritik değerlerinden mutlak olarak büyük olduğu 

için durağan olmadığı ve birim kök içerdikleri kararına varılmıştır. Aynı sınamanın 

değişkenlerin birinci derece farkına uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar ise 

değişkenlerin farkının durağan olduğunu göstermektedir.   

Çalışmada durağanlık sınamalarından sonra, vektör regresyon (VAR) anali-

zine geçilmiştir. VAR analizi Sims’e47 göre, parametre tahmininden çok değişkenler 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Ancak, temel amaç sadece 
                                                                            
47 Chritopher A.Sims, “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, C.48, January 1980, s.1-48. 
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değişkenler arasındaki tek yönlü ilişkiyi tespit etmek değil, aynı zamanda değişkenler 

arasındaki ileri ve geri bağlantıyı da ortaya koymaktır48. VAR analizi, modelde yer 

alan değişkenlerin bir sistem olarak birbirleriyle etkileşimlerini göstermesi açısından 

önemli bir tekniktir49. VAR modeli kurulurken en önemli koşul, bilgi kriterleri ta-

rafından belirlenen VAR gecikme uzunluğunun doğru tahmin edilmesidir. Çünkü 

VAR analizinde gecikmeler, olduğundan uzun belirlendiğinde, değişkenler gerçekte 

olduklarından daha yüksek değerler almaktadır. Yani aşırı parametreleşme sorunu 

ortaya çıkmaktadır50. VAR modelinin derecesinin belirlenmesi için kullanılan en 

yaygın testler; Olabilirlik Oranı Testi (Likelihood Ratio Test: LR), Akaike Bilgi Kri-

teri (Akaike Information Criterion: AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (Schwarz Informa-

tion Criterion: SC)’dir. Bu testlerin yanında paket programlar tarafından verilen; Son 

Öngörü Hatası (Final Prediction Error: FPR) ve Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (HQ) de 

yer almaktadır. Bu kriterleri minimum yapan gecikme uzunluğu, optimal olarak ka-

bul edilmektedir. Modelde kullanılacak gecikme uzunluğunun belirlenmesi amacıyla 

yapılan test sonucu Tablo 8’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 8: Gecikme Uzunlukları Testi Sonuçları 

 

 LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   2.47e+17  45.72348  45.77657  45.74495 

1  263.2202  1.63e+16  43.00574  43.16500  43.07014 

2   19.65327*  1.43e+16  42.87459   43.14003*   42.98192* 

3  8.843918   1.41e+16*   42.85880*  43.23041  43.00906 

4  3.205799  1.48e+16  42.90485  43.38263  43.09804 

5  6.206986  1.49e+16  42.91515  43.49910  43.15127 

6  3.623005  1.55e+16  42.95449  43.64462  43.23355 

7  4.075127  1.61e+16  42.98727  43.78357  43.30925 

8  0.543581  1.74e+16  43.06295  43.96542  43.42787 

                                                                            
48 Colm Kearney-Mehdi Monadjemi, “Fiscal Policy and Current Account Performance: International 

Evidence on the Twin Deficits”, Journal of Macroeconomics, C.12, S.2, 1990, s.197-219. 
49 Nihal Kargı-Harun Terzi, “Türkiye’de İMKB, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Ne-

densellik İlişkilerinin VAR Modeli ile Belirlenmesi”, İMKB Dergisi, C.1, S.4, 1997, s.27-39. 
50 Anastasios Katos-Kevin Lawler-Hamid Seddighi, Econometrics: A Practical Approach. December, 

London: Taylor and Francis Group, Routledge, 2000, s.300 
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Çalışmada kurulan VAR modeli için uygun gecikme sayısı LR, SC ve HQ bilgi 

kriterlerine göre 2 olarak belirlenmiştir. Bu üç kriter, 2 dönem gecikmeli VAR mo-

delinin uygun model olduğunu göstermiştir. Ancak, seçilen bu modelin tanımlama 

testlerinden geçmiş olması gerekir. Bu nedenle ilk olarak otokorelasyon testi yapıl-

mış ve sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.  

 

Tablo 9: LM Otokorelasyon Testi Sonuçları 

 

Gecikme 

Değeri 
LM-istatistiği Olasılık 

1 3.175480 0.5289 

2 2.909532 0.5731 

3 3.400299 0.4932 

4 2.963167 0.5640 

5 1.419179 0.8409 

6 3.383479 0.4958 

7 1.763951 0.7791 

8 2.517187 0.6416 

9 5.296107 0.2582 

10 5.034777 0.2837 

11 0.851470 0.9314 

12 5.270835 0.2606 

 

 Gecikme sayısı belirlenirken otokorelasyon sorununun olmadığı gecikme sa-

yısının seçilmesi gerekmektedir. Çoğunlukla bir zaman dönemine ait gözlemler ge-

leceğe ait diğer zaman dönemlerine taşındıkları zaman otokorelasyon sorunu ortaya 

çıkar. Aylık veya çeyrek verilerle çalışıldığı zaman ise, otokorelasyon olasılığı daha 

da yükselir51.  

                                                                            
51 Ben Vogelvang, Econometrics: Theory and Applicatioans with Eviews, England. Pearson Education 

Limited, 2003, s.119. 
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Aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada otokorelasyon olup olmadığı Lag-

range Çarpanları (Lagrange Multiplier-LM) otokorelasyon testi ile sınanmıştır. Ge-

cikme uzunluğu iki olan modelde LM olasılık değerlerinin tümünün 0.05’ten büyük 

olduğu görülmektedir (Tablo 4). Diğer bir ifadeyle, otokorelasyonun olmadığı Ho 

hipotezi kabul edilmelidir. Sonuç olarak, LR, SC ve HQ’ya göre belirlenen gecikme 

uzunluğunun LM otokorelasyon testi ile desteklendiği görülmektedir.  

Otokorelasyon testinden sonra, VAR modeli için normallik ve değişen varyans 

sınamaları yapılmıştır. Normallik için Jarque-Bera istatistiği 1.531409 (p-değeri: 

0.8211) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, modelin hata terimlerinin normal da-

ğılıma sahip olduğu, %5 anlamlılık düzeyine göre sıfır hipotezinin kabul edildiği 

ifade edilebilir. Değişen varyans sorununu test etmek için White Heteroscedasticity 

test uygulanmıştır. Ki-kare (Chi-sq) istatistiği 17.00051 (p-değeri: 0.8486) olarak 

elde edilmiştir. Bu sonuca göre, hata terimleri arasında değişen varyans sorununun 

olmadığı %5 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre iki dönem ge-

cikmeli VAR modelinin gerekli varsayımları sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 İki gecikmeli VAR modelinin istikrarlı olup olmadığı çalışmadaki bir sonraki 

adım olmuştur. Tahmin edilen modele ait AR karakteristik polinomunun ters kökle-

rinin birim çember içerisindeki konumu, modelin durağanlık açısından herhangi bir 

sorun taşımadığını göstermektedir.  

Şekil 1’den görüldüğü üzere AR karakteristik polinomunun ters köklerinin 

hiçbirinin birim çember dışında yer almaması kurulan VAR modelinin istikrarlı bir 

yapıda olduğunu göstermektedir.   

 

Şekil 1: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri 
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Çalışmada VAR modelinin yapısal olarak tutarlı olduğu yönündeki analizler 

tamamladıktan sonra, eşbütünleşme analizine geçilmiştir. Eşbütünleşme, durağan ol-

mayan iki zaman serisi arasındaki korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tek-

niktir. Johansen-Juselius52 eşbütünleşme sınamasıyla çoklu eşbütünleşme vektörleri 

için test yapılabilmekte, uyarlama parametrelerinin maksimum olabilirlik tahminleri 

elde edilebilmektedir. Johansen-Juselius (JJ) eşbütünleşme tekniği, durağan olmayan 

serilerin farkları ile seviyelerini içeren VAR tahmininden oluşmaktadır53.  

 JJ eşbütünleşme sınaması sonuçları Tablo 10’da verilmektedir. Elde edilen 

ampirik bulgular iz ve en büyük özdeğer istatistiklerine göre, cari açık (CA) ile Rusya 

Federasyonu’ndan yapılan ithalat (M) arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını 

göstermektedir. Seriler eş bütünleşiktir.  Yani seriler arasında uzun dönemde ilişki 

söz konusudur. 

 

Tablo 10: Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları 

 

Eşbütünleşme  İz 0.05  

sayısı Özdeğer istatistiği Kritik değer Olasılık** 

     Yok * 0.153623 20.84068 15.49471 0.0071 

En fazla 1 0.036834 3.828046 3.841466 0.0504 

     İz istatistiğine göre %5 anlamlılık düzeyinde 1 eşbütünleşik denklem bulunmaktadır. 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-değerleri 

Eşbütünleşme  En Büyük 0.05  

Sayısı Özdeğer Özdeğer ist. Kritik değer Olasılık** 

     
Yok * 0.153623 17.01263 14.26460 0.0179 

En fazla 1 0.036834 3.828046 3.841466 0.0504 

En büyük Özdeğer istatistiğine göre %5 anlamlılık düzeyinde 1 eşbütünleşik denk-

lem bulunmaktadır.  **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-değerleri 

                                                                            
52 Soren Johansen-Katarina Juselius, “Maximum Likelihood Estimation Vectors in Gaussian Vector 

Autoregressive Models”, Econometrica, S.55, 1990, s.1151-1180.  
53 Ali Rıza Özdemir-Oktay Öksüzler, “Türkiye’de Turizm Bir Ekonomik Büyüme Politikası Aracı Ola-

bilir mi? Bir Granger Nedensellik Testi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, 

S.16, 2006.  
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 JJ eşbütünleşme analizi CA ve M değişkenleri arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olduğunu göstermesine rağmen, Granger nedenselliğinin yönü ile ilgili bir 

bilgi vermemektedir. Engle-Granger 54’a göre eşbütünleşmenin bulunması halinde 

vektör hata düzeltme modeli (VECM) kullanılabilecektir. VECM’nin sağladığı 

fayda, değişkenler arasında sahte ilişkilere olanak vermeden verinin kısa ve uzun dö-

nem bilgisini kullanabilmesi, yani fark işleminin neden olduğu kayıpları ortadan kal-

dırabilmesidir. Cari açık ve Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı ithalatın 

her birinin bağımlı değişken olarak alınması durumunda oluşturulan VECM, (1) ve 

(2) numaralı denklemler yardımıyla gösterilebilir. 

 n                                        n 

ΔCAt = α1 + Ʃ β1 (i) ΔCAt-i + Ʃ δ1 (i) ΔMt-i + λ1 zt-1 + ε1t    (1)                                       

                    i=1                                     i=1 

  

              n                                       n 

  ΔMt = α2 + Ʃ β2 (i) ΔCAt-i + Ʃ δ2 (i) ΔMt-i + λ2 zt-1 + ε2t    (2) 

            i=1                                   i=1 

 

 (1) ve (2) numaralı denklemlerde hata düzeltme katsayısını gösteren zt-1, eş-

bütünleşme ilişkisinden elde edilen bir dönem gecikmeli kalıntıları ifade etmektedir. 

Vektör hata düzeltme modeline dayalı olarak ortaya çıkan nedenselliğin kaynağının 

tespit edilmesi için, açıklayıcı değişkenlerin bütün katsayılarına beraber uygulanan 

Wald testine ve hata düzeltme terimlerinin katsayılarına uygulanan t testine bakıl-

ması gerekmektedir. Uygulanan Wald testi sonucunda açıklayıcı değişkenlerin kat-

sayılarının grup olarak F istatistiğine göre istatistiki olarak anlamlı olması duru-

munda veya hata düzeltme terimlerinin katsayılarının t istatistiğine göre anlamlı bu-

lunması durumunda nedensellikten bahsedilebilir. Vektör hata düzeltme modeline ait 

test sonuçları Tablo 11’de görülmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                                            
54 Robert F. Engle- C.W.J. Granger, “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, 

and Testing”, Econometrica, S.55, March 1987, s.251–276.   
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Tablo 11: Hata Düzeltme Modeli Test Sonuçları 

 (1) (2) 

 D(CA) D(M) 

zt-1 -0.360765 -11.80310 

 [-3.30903] [-0.81533] 

   

D(M(-1)) 0.002156 -0.422891 

 [ 2.59269] [-3.82952] 

   

D(M(-2)) 0.002283 -0.112765 

 [ 2.79320] [-1.03925] 

   

D(CA(-1)) 0.024475 12.22409 

 [ 0.19753] [ 0.74300] 

   

D(CA(-2)) 0.107285 25.31637 

 [ 0.93188] [ 1.65609] 

   

C 50.25054 -1555.412 

 [ 0.30855] [-0.07193] 

   
R2 0.618056 0.606938 

F istatistiği 3.654181 3.09971 

 [  ] t-istatistiğini göstermektedir.  

 

Uygulamada hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı 

olması beklenir. Hata düzeltme modelinin test sonuçlarına göre, hata düzeltme kat-

sayılarının işareti her iki denklem için de negatiftir. Ancak ilk denklem için %5 an-

lamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı, ikinci denklem için ise anlamsız-

dır. VECM modeline göre hata teriminin negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması 

durumunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığından söz 
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edilmektedir. Yukarıdaki tablodan hareketle, ifade edilen bu durum ilk denklem için 

gerçekleşmiş bulunmaktadır (-0.360765). Bu katsayı kısa dönemde ortaya çıkan ak-

saklıkların uzun dönemde yaklaşık %36 oranında düzeltildiğini göstermektedir. 

Uzun dönem için nedenselliğin yönü Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı 

ithalattan cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik biçimindedir. Çalışmada, cari 

açık ile Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat arasındaki kısa dönem nedensellik 

ve nedenselliğin yönü hakkında bilgi edinmek üzere VECM Granger Nedensel-

lik/Wald Testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 12’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 12: VECM Granger Nedensellik/Wald Testi 

 

(1) Bağımlı Değişken: D(CA)  

Dışlanan  

değişken 
Ki-Kare Serbestlik derecesi Olasılık 

    
D(M) 10.55292 2 0.0051 

    
Tümü 10.55292 2 0.0051 

    
(2) Bağımlı Değişken: D(M)  

Dışlanan  

değişken 
Ki-Kare Serbestlik derecesi Olasılık 

    
D(CA) 2.761173 2 0.2514 

    
Tümü 2.761173 2 0.2514 

 

 Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere kısa dönemde, (2) numaralı denklem 

için olasılık >0.05 olduğundan Ho hipotezi kabul edilir ve alternatif hipotez reddedi-

lir. Yani kısa dönemde cari açığın Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalatı etkile-

mediği söylenebilir. Ancak (1) numaralı denklem için olasılık <0.05’dir. Dolayısıyla 

nedenselliğin yönünün kısa dönemde de aynı uzun dönemde olduğu gibi Türkiye’nin 

Rusya Federasyonu’ndan yaptığı ithalattan cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik 

biçiminde olduğu görülmektedir.    
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Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de cari işlemler açığının en önemli nedeninin dış ticaret açığı olduğu 

söylenebilir. 1980 öncesinde, ithal ikameci üretim politikası izlenmiş ve ihtiyaç du-

yulan bütün mallar yurt içinde üretilmeye çalışılmıştır. 24 Ocak 1980 kararlarıyla 

birlikte, serbest ticaretin önü açılmış ve ihracata dayalı ekonomik büyüme modeli 

uygulamaya konulmuştur. Ancak, buradaki en önemli eksiklik o dönem için gerekli 

yapısal düzenlemeler yapılmadan dışa açılma sürecinin başlaması olmuştur. Bunun 

sonucunda, ihraç edilenden daha fazla ithal edilmesiyle dış ticaret açığı sorunu ortaya 

çıkmış ve bu sorun kronik bir sorun halini almıştır. Günümüzde bu kronik sorun de-

vam etmektedir ve bu kronik sorunun oluşmasında enerjide dışa bağımlılığın ve artan 

enerji fiyatlarının payı oldukça büyüktür.   

Bu çalışmada, Türkiye’de 2010:1-2018:9 dönemine ait aylık veriler kullanıla-

rak Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı ithalat ve cari açık arasındaki ilişki 

analiz edilmiştir. Johansen-Juselius eşbütünleşme analizi sonucuna göre, cari açık 

(CA) ile Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat (M) arasında uzun dönemli bir iliş-

kinin var olduğu görülmektedir. Kurulan VECM modeli sonucunda, uzun dönem ne-

denselliğin yönünün Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı ithalattan cari 

açığa doğru tek yönlü bir nedensellik biçiminde olduğu söylenebilir. Çalışmada, cari 

açık ile Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat arasındaki kısa dönem nedensellik 

ve nedenselliğin yönü hakkında bilgi edinmek üzere VECM Granger Nedensel-

lik/Wald Testi yapılmıştır. Kısa dönemde cari açığın Rusya Federasyonu’ndan yapı-

lan ithalatı etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak,  kısa dönemde nedenselliğin 

yönü aynı uzun dönemdeki gibi Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı itha-

lattan cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik biçimindedir.   

Bu sonuçlara göre, hem uzun hem kısa dönemde Rusya Federasyonu’na 

enerji dahil birçok üründe bağımlılık Türkiye’nin cari açığını tetiklemektedir deni-

lebilir. Cari açığı azaltmak için bu bağımlılığın azaltılması gerekmektedir.  Örne-

ğin, enerji bağımlılığı tasarruf ile azaltılabilir. Ar-Ge yatırımlarının arttırılması ve 

kaliteli ürünlerin üretilmesiyle ithalat oranında kademeli olarak azalma meydana 

gelebilir. Tarımda yerli üretim desteklenerek, tarımda ihracata dayalı bir model uy-

gulanabilir.  
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Ekonometrik Testler İle Türkiye-Rusya Ekonomisi 

Karşılaştırması 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Özet: Makro ekonomide nihai hedef ekonomik büyümenin sağlanması-

dır. Fakat ekonomik büyüme zaman zaman olumsuz iktisadi durumlara da ne-

den olabilir. Bunun tespit edilebilmesi için büyümenin kaynağı bilinmelidir. 

Cari açık sorunu ise son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük 

bir iktisadi sorun olmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, ekonomik büyüme ile 

cari açık arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, Türkiye 

ve Rusya ekonomileri yapısal kırılmalı ekonometrik testler ile karşılaştırılmak-

tadır. Çalışmanın sonunda ekonometrik bulgular kapsamında politika önerme-

leri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Ekonomik Büyüme, Uluslararası Eko-

nomi, Eşbütünleşme Testi 

 

The Relationship Between Economic Growth-Current Account 

Deficit: The Comparison of Turkish-Russian Economy With Eco-

nometric Tests for Structural Breaks 

 

Abstract: The ultimate objective in macroeconomics is to ensure eco-

nomic growth. However, economic growth may occasionally lead to negative 

economic situations. To determine this, the reason of economic growth should 

be known. The current account deficit is a major economic problem for deve-

loping countries in recent years. In this context, the relationship between eco-

nomic growth and current account deficit is tried to be determined. In the study, 

Turkish and Russian economy are compared with econometric tests for struc-

tural breaks. At the end of the study, policy proposals are presented within the 

scope of econometric findings. 

Key Words: Current Account Deficit, Economic Growth, International 

Economics, Cointeregration Test 
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1. Giriş 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile birçok iktisadi teorinin temel hedefi, 

ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bir ülkede, belirli bir dönemde mal ve hizmet üre-

timindeki artışı ifade eden ekonomik büyüme kavramı, ekonomik kalkınma ile sürekli 

karıştırılmaktadır. Ekonomik büyüme sadece bir ekonomik olgu iken üretim kapasi-

tesinin arttırılarak daha fazla mal ve hizmet üretimi ile ilgilenirken ekonomik kal-

kınma daha geniş bir kapsama alanı vardır. Ülkenin kalkınmışlığı için ekonomik bü-

yümenin yanı sıra sosyal, siyasal ve kültürel yapıda da gelişmeler olması gerekmek-

tedir.1 Ekonomik büyüme ile kalkınma arasındaki farklar şu şekilde açıklanabilir;2  

➢ Büyüme, ekonomide bazı kesimlerin bazı bölgelerin ya da ekonominin 

genelinin gelir artışını ifade ederken kalkınma toplumun refah seviyesinin artışı 

anlamına gelmektedir. 

➢ Büyüme bir miktar artışı olarak görülürken kalkınma ekonomik ve sosyal 

yapıda değişimi gerekli kılmaktadır. 

➢ Büyüme ağırlıklı olarak iç faktörlere, kalkınma ise dış faktörlere bağlıdır.  

➢ Kalkınma makro bir olgu ve makro bir değişken olarak görülürken büyüme 

hem makro hem de mikro niteliklidir. 

➢ Kalkınma daha geniş anlamlıdır ve büyümeyi de kapsar. 

➢ Kalkınma iktisat teorisi, büyüme ise iktisat politikası bilim dalını 

ilgilendirir. 

➢ Büyüme gelişmiş ekonomiler için kalkınma ise gelişmekte olan ekonomiler 

için söz konusudur. 

Ekonomik büyüme literatürde iki şekilde tanımlanmaktadır: Birincisi, ekono-

mideki eksik istihdam sorununu çözmek için üretim artışına dayalı kısa dönem kon-

jonktür dalgalanmalarına dayalı büyümedir. İkincisi ise uzun dönemli büyüme olup 

ekonominin tam istihdamda olduğu varsayılarak ekonomiye yeni faktör girişi veya 

teknoloji gelişimi sonucu ortaya çıkan büyümedir. İktisadi büyüme kuramları ise 

makroekonomide, büyümenin hangi etkenlerce belirlendiği, bu etkenlerin büyümeyi 

nasıl sağladıkları ve büyüme açısından hangilerinin daha öneme sahip olduğu soru-

larına cevap aramaktadır.3 

Büyüme, her ne kadar ülke ekonomisi ve refahı açısından önemli bir faktör 

olsa da büyümenin yaratmış olduğu talep baskısı ve tüketim artışı, orta ve uzun 

                                                                            
1 Tümay Ertek, Makro İktisat, Beta Yayınevi, İstanbul 2008, s. 167. 
2 Metin Berber-Ersan Bocutoğlu, Makro İktisada Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa 2016, s.196. 
3 Aykut Kibritçioğlu, “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri 

Sermayenin Yeri”, AU Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.53, S.1-4, Ocak-Aralık 1998, s.208. 
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dönemde olumsuz bir süreç oluşturabilir. Özellikle üretime bağlı değil de tüketime 

bağlı büyümenin yaşandığı gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha da büyük ikti-

sadi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların en önemlisi ise cari açık olarak bilin-

mektedir. Cari açık, günümüz küresel ve rekabetçi dünyasında sadece gelişmekte 

olan ekonomiler için değil ekonomisi güçlü olan ülkeler için de önemli bir makroe-

konomik sorundur. Tanımsal ifadesine bakıldığında cari açık, tüketimin üretimden 

daha fazla olması olarak bilinmektedir. Bir başka ifade ile dış alem gelirlerinin dış 

alem ödemelerinden küçük olması şeklinde tanımlanır.45   

Ödemeler bilançosu hesaplanırken; cari işlemler dengesi, sermaye hareketleri 

dengesi, net hata ve noksan ile rezerv hareketleri olmak üzere dört ana hesap kelamı 

dikkate alınmaktadır. Bu hesap kalemlerinin net bakiyesi ise sıfır olmaktadır. Baki-

yenin negatif çıkması durumunda ülkenin cari açık verdiği, pozitif çıkması duru-

munda ise ülkenin cari fazla verdiği şeklinde yorumlanmaktadır.6 Ödemeler bilanço-

sunun temel belirleyici unsuru ise dış ticaret dengesidir. Dış ticaret açığı sorunun 

çözüldüğü ülkelerde genellikle ödemeler bilançosu da açık vermemektedir.  

Cari dengenin sağlanmasına yönelik teorilere bakıldığında; Keynesyen, Para-

sal ve Esneklikler yaklaşımı olmak üzere üç düşünce akımı bulunmaktadır. Keynes-

yen yaklaşım, maliye politikalarını ön plana çıkarırken dış dengenin belirleyicisi ola-

rak bütçe açık veya fazlalıklarını önemsemektedir. Parasalcı yaklaşım ise cari açığın 

kapatılmasında para politikalarının doğru yönetilmesini önermekte olup cari açığın 

nedeni olarak ise aşırı para arzı olarak görmektedir. Son olarak esneklikler yaklaşı-

mına göre ise cari açığın nedeni olarak döviz kuru ve dış ticaret açıkları görülmekte-

dir. 7  

Çalışmada cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ve Rusya 

ekonomileri üzerinden irdelenmektedir. Yapısal kırılmaya izin veren ekonometrik 

testler ile analizlerin yapıldığı çalışmada, bölge ve dünya ekonomisinde önemli yeri 

olan iki büyük ülkenin son dönemlerde yaşamış olduğu temel sorunların iktisadi bo-

yutu ele alınmaktadır. Türkiye ve Rusya ülkeleri tarihten gelen siyasi ve ekonomik 

bağları sayesinde günümüzde dahi birbirlerinin en büyük ticari partnerleri konumun-

dadırlar. Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında, 2017 yılında Rusya’ya yapılan 

                                                                            
4 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat-Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, İstanbul 

2009, s.404. 
5 Robert J. Carbaugh, International Economics. 12th Edition. Cengage Learning, USA-2009, s.348.  
6 Erinç Yeldan, “Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenleri”, Çalışma ve Toplum 

Dergisi, C.4, S.1, 2005, s.48. 
7 Utku Utkulu, “Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri: Ekonometrik Bir İnceleme”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt16, S.2, 2001, s.114. 
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ihracatın 2,7 milyar dolar, ithalatın ise 19,5 milyar dolar olduğu görülmektedir.8 Do-

layısıyla Türkiye ekonomisi Rusya ile yapılan ticaret de büyük oranda dış ticaret 

açığı vermekte olup bunun temel nedeni ise Rusya’dan yapılan enerji ithalatı olarak 

bilinmektedir. Dönem dönem iki ülke arasında siyasi sorunlar yaşanmasına rağmen 

uzun yıllardır Türkiye ve Rusya, bölgenin konjonktürel yapısında iki önemli ekono-

mik güç olarak bilinmektedir.  

 

Tablo 1: Rusya Ekonomisi Cari Açık – Ekonomik Büyüme Karşılaştır-

ması9 

Dönem Cari Açık Ekonomik Büyüme 

2015/1 5.95 -1.19 

2015/2 4.95 -0.92 

2015/3 4.29 -0.06 

2015/4 4.39 -0.39 

2016/1 1.09 0.05 

2016/2 1.48 -0.33 

2016/3 2.04 0.06 

2016/4 2.92 0.82 

2017/1 2.42 0.73 

2017/2 1.3 0.51 

2017/3 1.39 0.3 

2017/4 3.31 0.1 

2018/1 3.8 0.37 

2018/2 5.65 0.92 

 

Rusya ekonomisi için cari açık ve büyüme verilerine bakıldığında, Tablo 1’e 

göre yüksek enerji ihracatı dolayısıyla cari açıktan ziyade cari fazla veren bir ülke 

                                                                            
8 TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu), Dış Ticaret İstatistikleri, 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046  
9 Age, s.2 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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olduğu söylenebilir. Tabloya göre Rus ekonomisi zaman zaman %5’lere dayanan bir 

cari fazlaya sahip olmasına rağmen burada temel sorunun ekonomik büyüme olduğu 

söylenebilir. Son dönemlerde yaşanılan enerji fiyatlarındaki düşüşlerin, ülke ekono-

misi üzerinde olumsuz sonuçlar yarattığı, ayrıca ABD ve AB ülkeleriyle yaşanılan 

siyasi sorunların ekonomik büyüme üzerinde etkisinin zaman zaman negatif boyut-

lara ulaştığı görülmektedir. 

 

Tablo 2: Türkiye Ekonomisi Cari Açık – Ekonomik Büyüme Karşılaştır-

ması10 

Dönem Cari Açık Ekonomik Büyüme 

2015/1 -4.24 1.97 

2015/2 -4.15 1.45 

2015/3 -3.15 1.22 

2015/4 -3.39 0.89 

2016/1 -3.68 0.68 

2016/2 -4.09 1.39 

2016/3 -3.99 -2.58 

2016/4 -3.61 4.6 

2017/1 -4.27 1.8 

2017/2 -4.87 2.53 

2017/3 -6.25 1.3 

2017/4 -6.71 1.63 

2018/1 -6.84 1.55 

2018/2 -5.72 0.93 

 

Türkiye ekonomisi için bakıldığında ise yakın tarihte yaşanılan krizlerin ar-

dından genellikle yüksek cari açığın olduğu anlaşılmaktadır. Gerek 1994 gerekse de 

2001 ve 2008 krizlerinde %5’e yaklaşan (cari açığın milli gelire oranı) cari açıkların 

                                                                            
10 OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), Current Account Balance, 

https://data.oecd.org/trade/current-account-balance.htm 

https://data.oecd.org/trade/current-account-balance.htm


İbrahim ÇÜTCÜ 

44 

verildiği ve bu nedenle de krizin etkilerinin ağır olduğu görülmüştür. Hem Türkiye 

hem de Rusya ekonomilerinin temel ortak noktası ise küresel dünyaya entegrasyon-

ları nedeniyle istikrarsız bir yapıya sahip olmalarıdır. Sürdürülebilir ekonomik bü-

yüme politikalarının geliştirilmesi her iki ülke için de orta ve uzun dönemli planlarda, 

bölge ekonomisi için önemli sonuçlara yol açacaktır. 

 

2. Literatür Araştırması       

Literatüre bakıldığında cari açığın etkilerinden ziyade daha çok cari açığın ne-

denleri üzerine yapılan amprik ve teorik çalışmalar yer almaktadır. Cari açığın ne-

denleri, ülke ekonomilerinde doğru hesaplamalarla tespit edilebilirse, olası krizler-

den etkilenme oranı daha da düşecektir. Cari açığın nedeni olarak birçok faktör ince-

lenmiştir. Genel olarak faiz oranları, döviz kuru, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik bü-

yüme, dış ticaret hacmi, enerji fiyatları, bütçe açığı… vb. faktörler cari açığın temel 

belirleyicileridir.11 Çalışmada cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ince-

lenmektedir. Genel teori, ekonomik büyümenin yüksek olduğu, iktisadi faaliyetlerin 

arttığı dönemlerde cari açığın yükseldiği, fakat durgunluk döneminde ise cari açığın 

azaldığı şeklindedir.12 

Bu kapsamda,  Rusya ve Türkiye ekonomileri öznelinde cari açık ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen uluslararası çalışmalar şu bir şekilde sunulmuş-

tur;  

Moreno Brid (1999)13, Meksika üzerinden 1950-1996 verileriyle yapmış ol-

duğu analizde cari açığın büyümenin nedeni olduğunu bulmuştur. Chinn ve Prasad 

(2000)14, 89 ülke üzerinden 1971-2006 yıllık verileriyle gerçekleştirdiği panel veri 

analizinde cari açık ile ekonomik büyüme arasında zayıf bir ilişki tespit etmiştir. Cal-

deron vd. (2001)15, 44 gelişmekte olan ülke üzerinden yaptığı panel veri analizinde 

ekonomik büyüme ve kurlardaki artışın cari açığı arttırdığını bulmuştur. Parikh ve 

                                                                            
11 Necati Çiftci, “Türkiye’de Cari Açık, Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: 

Eş Bütünleşme Analizi” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, S.1, 2014, s.130. 
12Nouriel Roubini – Paul Wachtel, “Current Account Sustainability in Transition Economies”, NBER 

WorkingPaper, No: 6468, 1998, s.6. 

13 Juan Carlos Moreno Brid,, “Mexico’s Economic Growth and the Balance of Payments Constraint: 

A Cointegration Analysis”, International Review of Applied Economics, C.13, S. 2, 1999, s.150. 
14 Menzie D. Chinn - Eswar S. Prasad, “Medium-Term Determinants of Current Accounts in Industrial 

and Developing Countries: An Empirical Exploration”, IMF Working Paper, S.WP/00/46, 2000, 2000, 

s.36. 

15 Cesar Calderon – Alberto Chong- Norman Loayza,  “Determinants of Current Account Deficits in 

Developing Countries”, Contributions to Macroeconomics, C. 2, S.1, 2001, s.1. 
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Stirbu (2004)16 ise 42 ülke üzerinden 1970-1999 verileriyle yapmış olduğu ekono-

metrik çalışmada, ekonomik büyümenin cari açığı arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. 

Morsy (2009)17, 28 petrol ihracatçısı ülke üzerinden yaptığı panel veri analizinde, 

ekonomik büyüme ile cari açık arasında herhangi bir ilişkiye rastlamamıştır. Tsani 

(2010)18, Yunanistan ekonomisi üzerinde yaptığı zaman serisi analizinde sanayi sek-

törü, taşıma sektörü ve enerji tüketimlerini değerlendirmiştir. Elde ettiği sonuçlara 

göre, cari açığın belirleyicisi olarak enerji tüketimini ele almış ve enerji tüketiminden 

reel milli gelire doğru nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna varmıştır. 

Cari açık ve ekonomik büyüme arasındaki ulusal literatür ise şu şekildedir; 

Tarı ve Kumcu (2005)19, Türkiye ekonomisinde 1983-2003 dönemlerini kap-

sayan nedensellik analizinde, ekonomik büyümenin cari açığı arttırdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Erkılıç (2006)20, Türkiye ekonomisi üzerinde yaptığı araştırmasında VAR 

modelini kullanarak büyüme ile cari açık arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiye 

rastlamıştır. Yanar ve Kerimoğlu (2011)21, cari açık, ekonomik büyüme ve enerji tü-

ketimi arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünleşme analiziyle incelemiş olup enerji tü-

ketiminde meydana gelen bir artışın GSYİH’yi yüksek oranda etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Hepaktan ve Çınar (2012)22, 1975-2008 dönemini kapsayan veriler ile 

OECD ülkeleri üzerinden yaptığı çalışmasında, ekonomik büyüme ile cari işlemler 

dengesi arasında eşbütünleşme ilişkisine rastlamış olup katsayılarının ise istatistiki 

olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Demir (2013)23, cari açık ile sanayi üre-

tim endeksi ve enerji ithalatı arasındaki ilişkiyi 1987-2012 verileriyle incelemiş ve 

üretimdeki artışın enerji talebini arttırarak cari açığa yol açtığı sonucunu bulmuştur. 

Barış ve Uzay (2015)24, yurtiçi tasarruflar, ekonomik büyüme ve cari açık ilişkisini 

                                                                            

16 Ashok Parikh- Corneliu Stirbu, “Relationship Between Trade Liberalisation, EconomicGrowth and 

Trade Balance: An Econometric Investigation”, HWWA Discussion Paper, No: 282, 2004, s.1. 
17 Hanan Morsy, “Current Account Determinants for Oil-Exporting Countries”, IMFWorking Paper,S: 

28,2009, s. 2. 

18 Stela Z. Tsani, “Energy Consumption and Economic Growth: A Causality Analysis for Greece”, 

Energy Economics, C.32, S.3,  2010, s.585. 
19 Recep Tarı- Funda Sera Kumcu, “Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin Analizi (1983-2003 Dönemi)”, 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S.1, 2005, s. 156. 
20 Serdar Erkılıç, Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri, (TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi), Ankara 

2006, s.69. 
21 Rüstem Yanar- Güldem Kerimoğlu,  “Türkiye’de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme Ve Cari Açık 

İlişkisi” Ekonomi Bilimleri Dergisi, C.3, S.2, 2011, ss.191. 
22 Serkan Hepaktan- Serkan Çınar, “OECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel 

Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.12, S.1, 2012, s.44. 
23 Murat Demir, “Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, Var Analizi İle Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Aka-

demik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C.5, S.9, 2013, s.3. 
24 Serap Barış-Nısfet Uzay, “Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Ör-

neği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 46, 2015, s.120. 
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Türkiye ekonomisi üzerinden 1960-2012 yılları arasında eşbütünleşme ve nedensel-

lik testleriyle incelemiş ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiye rastlamamıştır. 

Arslan vd (2017)25 eserinde, 1980-2014 dönemleri için OECD ülkeleri açısından cari 

işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmektedir. 

 

3. Ekonometrik Analiz Ve Metodoloji 

Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri olan cari açık ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmanın analiz kısmında “cari açık ile 

ekonomik büyüme arasında orta ve uzun dönemli yapısal kırılmayla birlikte ilişki 

vardır” hipotezi yeni nesil ekonometrik testleri ile eşbütünleşme ve nedensellik test-

leri kullanılarak incelenmektedir. 

Çalışmanın metodolojisi şu şekilde sıralanabilir;   

➢ Analizlerde kullanılacak veri seti Rusya ve Türkiye ekonomileri üzerinden 

tanımlanarak uygun modeller, ülkeler bazında ayrı ayrı kurulmakta, 

➢ Serilerin birim köklü olup olmadığının tespiti için ADF-PP durağanlık 

testleri ile birlikte iki yapısal kırılmaya izin veren Lee ve Strazicich birim kök testi 

uygulanmakta, 

➢ Durağanlık testleri sonucunda elde edilen veriler üzerinden değişkenler 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı için yapısal kırılmaya izin veren Hatemi-J 

eşbütünleşme Testi gerçekleştirilmekte,  

➢ Son olarak ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

durumunda ilişkinin yönünün tespiti için Toda-Yamamoto nedensellik analizleri 

kullanılarak sonuçlar yorumlanmaktadır.  

 

3.1. Veri Seti ve Model Açıklaması  

 Araştırmada, cari açık ile ekonomik büyüme değişkenleri, 2011:01 – 2018:02 

dönemlerini kapsayan çeyrek dönemlik veriler ile analize dahil edilmiştir. Veri kısı-

tının iki değişken ve iki ülke için ortak olan başlangıç döneminin 2011 yılının ilk 

çeyrek olması sebebiyle bu tarih aralığı seçilmiştir. Modelde kullanılan değişkenlerin 

verileri, OECD veri tabanından elde edilmiş olup resmi kurumlardan elde edilen ikin-

cil veriler olması dolayısı ile veri kaynaklarının güvenilirliği yüksektir.  

Hipotezin test edilmesi için kurulan modelde cari açık (CD) bağımlı değişken, 

ekonomik büyüme (GDP) ise bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır. Cari açık 
                                                                            
25İbrahim Arslan-A. Atilla Uğur-Eda Dineri, “OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik 

Büyüme İlişkisi: 1980-2014”,  İktisadi, İdari ve siyasal Araştırmalar Dergisi, C.2, S.3, 2017, s.66. 

 



Ekonomik Büyüme-Cari Açık İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Testler… 

47 

değişkeni olarak, ilgili ülkenin cari açığının milli gelire oranı, büyüme değişkeni ola-

rak ise ilgili ülkenin milli gelirindeki değişim oranı hesaplanarak modele dahil edil-

miştir. Bu kapsamda kurulan modeller şu şekildedir; 

Model 1 (Türkiye) :                                            

Model 2 (Rusya)    :                     

 

3.2. Birim Kök Test Sonuçları 

Amprik çalışmalarda sahte regresyon sorunundan uzaklaşmak için öncelikle 

durağanlık testleri uygulanmaktadır. Granger ve Newbold (1974)26 e göre analize da-

hil edilen değişkenlerde birim kök çıkması durumunda yapılan analizlerden çıkacak 

sonuçlar gerçek bulgular olmayacaktır. Gujarati (1999)27 ye göre serilerin durağan-

lığı şu şekilde tespit edilmektedir; bir serinin varyansı ve ortalaması zamanla değiş-

miyor ise ve iki dönem arası kovaryans, bu kovaryansın dönemine değil de sadece 

iki dönem arası uzaklığa bağlı ise durağandır. Birim köklü seriler ile yapılan eşbü-

tünleşme testinde çıkacak sonuçlarda ekonomik ilişkilerinin varlığının yanlış yorum-

lanmasına neden olabilecektir28. Değişkenler eğer birim köklü çıkarsa, durağanlaştı-

rılması için literatürde en çok kullanılan yöntem fark almadır.  

Cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada ön-

celikle serilerin birim köklü olup olmadığının tespiti için Philips-Perron (1988)29 ve 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (1981)30 testleri ile kullanılmıştır. Dickey-Fuller testine, 

değişkenin gecikmeli değerlerinin eklenmesi ile oluşturulan ADF testi ile hata terim-

lerindeki korelasyon sorunun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir31. Birim kök 

testlerinde, gecikme uzunluğu hesaplamasında Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır.  

Çalışmada uygulanan birim kök test sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de yorumlan-

maktadır. 

 

                                                                            
26 Granger, Clive W.J.-Newbold, Paul, "Spurious Regressions In Econometrics”. Journal Of 

Econometrics, C.2, S.2, 1974, s. 111. 
27 Gujarati, Damodar N., Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen & G.G. Şenesen), Literatür Yayınları, 

İstanbul 1999,s.245. 
28 Richard Harris- Robert Sollis, Applied Time Series Modelling and Forecasting, John 

Wiley&SonsLtd., England 2003, s.41. 
29Peter Phillips C.B.- Pierre Perron, “Testing for A Unit Root in time Series Regression”, Biometrika, 

C.75, S.2, 1988, s.335. 
30 David Dickey A.- Wayne A. Fuller, “Likelihood Ratio statistics For Autoregressive Time Series with 

A Unit Root”, Econometrica, C. 49, S.4, 1981, s.1057. 
31 W. Charemza Wojciech- F.Deadman Derek, New Directions in Econometric, Practice Edward Elgar 

Publishing Limited., UK 1999, s. 101. 

 



İbrahim ÇÜTCÜ 

48 

Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları (Model 1: Türkiye) 

D
ü

ze
y
 

 

Değişkenler ADF PP 

B
ir

in
ci

 F
a

rk
la

r 

Değişkenler ADF PP 

S
a

b
it

     CDTR 
-2.39(0) -2.44 (10) 

    CDTR 
-4.14 (2) -4.33(9) 

[0.1523] [0.1385] [0.0036]** [0.0021]** 

   GDPTR 
-6.86 (0) -7.63(5) 

   GDPTR 
-5.15(7) -21.37(6) 

[0.0000]* [0.0000]* [0.0005]* [0.0001]* 

S
a

b
it

+
T

re
n

d
 

    CDTR 
-1.83(0) -1.48(11) 

   CDTR 
-4.73(2) -7.30(27) 

[0.6629] [0.8115] [0.0042]** [0.0000]* 

   GDPTR 
-6.78(0) -7.56(5) 

   GDPTR 
-5.53 (7) -21.23(6) 

[0.0000]* [0.0000]* [0.0011]** [0.0000]* 

 Not:  Köşeli parantez içindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir. * 

değeri %1, ** değeri %5, *** değeri ise %10 düzeyinde serilerin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Parantez içindeki değerler ise gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. 

 

Model 1 (Türkiye) için durağanlık testinin sonuçlarının verildiği Tablo 3 ince-

lendiğinde, CDTR serisinin hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde düzey de-

ğerlerinde birim köklü olduğu fakat GDPTR değişkeninin her iki modelde %1 dü-

zeyde durağan olduğu görülmektedir. Değişkenlerin birinci dereceden farkları alın-

dığında ise tüm serileri %1 ve %5 düzeyde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 4: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları (Model 2: Rusya) 

D
ü
ze
y

 

 

Değişkenler ADF PP 

B
ir

in
ci

 F
a

rk
la

r 

Değişkenler ADF PP 

S
a

b
it

 CDRS 
-1.87(0) -2.01(1) 

CDRS 
-4.79(0) -4.79(1) 

[0.3391] [0.2788] [0.0006]* 0.0006]* 

GDPRS 
-2.00(0) -1.93(2) 

GDPRS 
-6.58(0) -6.58(0) 

[0.2845] [0.3144] [0.0000]* [0.0000]* 

S
a

b
it

+
T

re
n

d
 

CDRS 
-1.67(0) -1.82(1) 

CDRS 
-4.90(0) -4.90(1) 

[0.7364] [0.6669] [0.0026]** [0.0026]** 

GDPRS 
-1.72(0) -1.62(2) 

GDPRS 
-6.77(0) -6.88(3) 

[0.7127] [0.7598] [0.0000]* [0.0000]* 
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Not:  Köşeli parantez içindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir. * 

değeri %1, ** değeri %5, *** değeri ise %10 düzeyinde serilerin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Parantez içindeki değerler ise gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. 

 

Model 2 (Rusya) için durağanlık testinin sonuçlarının verildiği Tablo 4 ince-

lendiğinde ise CDRS ve GDPRS serisinin hem sabitli hem de sabitli ve trendli mo-

delde, düzey değerlerinde birim köklü olduğu görülmektedir. Değişkenlerin birinci 

dereceden farkları alındığında ise tüm serilerin %1 ve %5 düzeyde durağan olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Ekonometrik çalışmalar genel olarak panel veri analizi ve zaman serisi ana-

lizi şeklinde uygulanmaktadır. Zaman serisi analizlerinin kullanıldığı çalışmalarda, 

veriler farklı trendler etrafında durağanlaşabilmektedirler. Bu farklılıkların nedeni 

ise yapısal kırılmalar olarak yorumlanmaktadır. Yapısal kırılmalar, modelin sabit 

teriminde ve/veya eğiminde görülebilmektedir. Yapısal kırılmaların nedeni olarak 

ise konjonktürel dalgalanmalar, doğal afetler, önemli politika değişiklikleri, savaş-

lar gibi modeldeki değişkenleri ciddi anlamda etkileyebilecek olaylar gösterilebilir. 

Belirtilen nedenler değişkenlerde önemli oranda etki yarattığı için ekonometrik 

testlerde yapısal kırılmaları da dikkate alarak analizlerin gerçekleştirilmesi gerekir 

(Yıldırım vd., 2013: 83)32. Bu sebeple çalışmada, serilerin durağanlığının analizi 

için kullanılan ADF ve PP birim kök testlerinin yanında literatürde iki yapısal kı-

rılmaya izin veren Lee ve Strazicich (2003)33 birim kök testi kullanılmıştır. Lee ve 

Strazicich (2003) çalışmasında, iki model geliştirmiş olup Model A’da serilerin or-

talamasında yapısal kırılmanın varlığını, Model C’de ise serilerin ortalaması ve 

trendinde yapısal kırılmanın varlığını araştırmaktadır. Analizler sonunda elde edi-

len test istatistiğinin mutlak değerinin tablo kritik değerlerinden büyük olması du-

rumunda serinin durağan olduğu, küçük olması durumunda ise serinin birim köklü 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

 

 

 

 

                                                                            
32 Yıldırım, Kemal-Mercan, Mehmet-Kostakoğlu, S. Fatih,“Satın Alma Gücü Paritesinin Test Edilmesi: 

Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.8, S.3, 2013, 

s.83. 
33 Lee, Junsoo- Strazicich, Mark C., “Minimum Lagrange Multiplier UnitRoot Test with Two Structural 

Breaks”, The Review of Economics and Statistics, S.85, 2003, 1085. 
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Tablo 5: Lee-Strazicich Test Sonuçları 

Değişkenler 

Model A Model C 

T-istatis-

tiği 

Birinci Kı-

rılma 

İkinci Kı-

rılma 

T-istatis-

tiği 

Birinci Kı-

rılma 

İkinci Kı-

rılma 

CDTR -3.63(2) 2016:01:00 2016:04:00 -5.98(2)** 2013:03:00 2016:04:00 

CDRS -4.61(8)*  2015:04 2016:02:00 -7.48(8)* 2014:03:00 2016:03:00 

GDPTR -2.48 (7) 2014:01:00 2016:03:00 -11.11(5)* 2014:01:00 2016:02:00 

GDPRS -2.82 (5) 2013:04:00 2015:04:00 -8.13 (3)* 2014:04:00 2017:01:00 

Kritik Değer-

ler 

Model A Kritik Değerler Model C Kritik Değerler 

-4,54(%1)  -6,42 (%1)  

 -3.84(%5)  -5,65  (%5) 

Not: Parantez içeresinde verilen değerler gecikme uzunluklarını göstermekte-

dir. *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Kritik değerler Lee and Strazizich 2003:1084 Tablo 2'den alınmıştır. 

 

İki yapısal kırılmaya izin veren Lee-Strazicich birim kök test sonuçları ince-

lendiğinde; Model A’da sadece Rusya için cari açık serisinin (CDRS) %1 anlamlılık 

düzeyinde durağan olduğu diğer değişkenlerin birim köklü olduğu görülmektedir. 

Fakat Model C’ye bakıldığında tüm serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Model C’de CDTR serisinin %5 düzeyinde diğer değişkenlerin ise %1 düzeyinde 

durağan olduğu görülmektedir. Kırılma yılları dikkate alındığında ise belirtilen tarih-

lerde, konjontürel olayların (ekomomik ve siyasi) yaşandığı ve bu durumun serilerde 

kırılmalara yol açtığı söylenebilir.  

 

3.3. Hatemi-J Eşbütünleşme Testi 

Ekonometrik çalışmalarda aynı mertebede durağan olan serilerin uzun dö-

nemli birlikte hareket edip etmediğinin tespiti eşbütünleşme testleri ile gerçekleştiri-

lir. Çalışmada, eşbütünleşme testi olarak yapısal kırılmaya izin veren ve yeni nesil 

testlerden gösterilen Hatemi- J (2008)34 eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Hatemi-J 

(2008) çalışmasında Gregory-Hansen’in (1996)35 tek yapısal kırılmalı eşbütünleşme 

                                                                            
34 Hatemi-J, Abdulnasser, “Tests For Cointegration With Two Unknown Regime Shifts With An App-

lication to Financial Market Integration”, Empirical Economics, C.35, S.3, 2008, s.497 
35 Gregory, Allan W.-Hansen, Bruce E., "Residual-Based Tests for Cointegration in Models With Re-

gime Shifts", Journal of Econometrics, C.70, S.1, 1996, s.99. 
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testini geliştirerek hem sabitte hem de eğitimde iki yapısal kırılmaya izin verecek 

şekilde geliştirmiştir.  

 

      Tablo 6: Hatemi-J Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 
ADF* Zt Za 

Model 
Test İsta-

tistiği 

Kırılma Dö-

nemi 

Test İsta-

tistiği 

Kırılma 

Dönemi 

Test İsta-

tistiği 

Kırılma 

Dönemi 

Model 1 

(TR) 
-4.67(2) 

2014:01 

2015:02 
-3,44 

2014:03 

2015:04 
-16.33 

2012: 02  

2016:01 

Model 2 

(Rusya) 
-3.63 (0) 

2014: 02 

2014:02 
-3.70” 

2014: 02 

2014:02 
-22.86 

2012: 02 

2016:01 

 

Kritik Değerler Kritik Değerler Kritik Değerler 

1% 5% 1% 5% 1% 5% 

-6.503 -6.015 -6.928 -6.458 -90.794 -76.003 

Not: Kritik değerler Hatemi-J (2008) çalışmasından alınmıştır. Parentez içindeki de-

ğerler gecikme uzunluğunu göstermektedir. Modelin gecikme sayısı Schwert (1989) 

formülüne göre 8 olarak hesaplanmıştır. 

Hatemi-J yapısal kırılmalı eşbütünleşme test sonuçları incelendiğinde; ADF 

testi istatistiği sonuçlarının tablo kritik değerlerinden her iki model için de mutlak 

değerce küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda hem Türkiye hem Rusya ekono-

misinde cari açık ile büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

3.4. Hacker-Hatemi Nedensellik 

Ekonometrik çalışmalarda eşbütünleşme testlerinden elde edilen sonuçlar de-

ğişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve yönü hakkında bilgi vermemektedir. Ça-

lışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespiti için Hacker ve Hatemi-

J (2006)36 nedensellik testinden faydalanılmıştır. Hacker ve Hatemi-J (2006) neden-

sellik testinde, değişkenler arasındaki nedenselliği belirlemek için Toda-Yamamoto 

                                                                            
36 Hacker, R. Scott-Hatemi-J, Abdulnasser, "Tests for Causality between Integrated Variables Using 

Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application", Applied Economics, S.38, 2006, 

s.1489 
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(1995)37 nedensellik testi uygulanmakta fakat hataların olası normal dağılmama ris-

kine karşın kritik değerler, bootstrap ile elde edilmektedir. Ancak bu modelin eksik 

yönü pozitif ve negatif şokları ayırt edememesidir. Bu bağlamda Hatemi-J asimetrik 

nedensellik testi (2012) Hacker ve Hatemi-J (2006) Granger nedensellik testinin po-

zitif ve negatif şoklarının ayrıştırılmış şeklidir.  

 

Tablo 7: Hacker ve Hatemi-J Bootsrap Nedensellik Testi 

Model Temel Hipotez 
Test İsta-

tistiği 

Kritik Değerler 
Karar 

1% 5% 10% 

Model 1 - 

Türkiye 

CDTR ≠>GDPTR 3.62 12.4 7.73 5.7 H0 temel hipotez KABUL 

GDPTR≠>CDTR 1.78 10.47 7.04 5 H0 temel hipotez KABUL 

Model 2 - 

Rusta 

CDTR ≠>GDPTR 3.17 10.82 7.04 5.4 H0 temel hipotez KABUL 

GDPTR≠>CDTR 1.42 12.78 7.01 5.29 H0 temel hipotez KABUL 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde katsayıların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Hacker-Hatemi-J Bootsrap Nedensellik test sonuçlarının yer aldığı Tablo 7’ye 

göre; hem Türkiye hem de Rusya ekonomileri için cari açık ile ekonomik büyüme 

değişkenleri arasında MWALD istatistiği bootstrap kritik değerlerinden küçük olma-

sından dolayı, nedensellik ilişkisine rastlanmamış ve “değişkenler arasında neden-

sellik ilişkisi yoktur” şeklinde kurulan H0 temel hipotezi kabul edilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu olan cari açık sorunu, son yıllarda kü-

resel krizlerin etkisiyle birlikte daha da önemli bir makroekonomik sorun haline gel-

miştir. Tüketim veya ithalat ağırlıklı büyüyen ülkeler, üretim boyutunu ihmal ettik-

leri için sık sık cari açık sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Sorunun temelinde tasarruf 

yetersizliği olduğu için dünya konjonktüründe yaşanılan en küçük bir kriz duru-

munda, bu krizden en fazla etkilenen ülkenin cari açığı fazla olan ülke olduğu görül-

mektedir. 

                                                                            
37 Toda, Hiro Y.-Yamamoto, Taku, "Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly In-

tegrated Processes", Journal of Econometrics, 66, 1995, s.225. 
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Çalışmada, Ortadoğu ve Asya bölgesinin en önemli iki ekonomik gücü olan 

Türkiye ve Rusya ülkelerinin, cari denge ve ekonomik büyüme değişkenleri üzerin-

den karşılaştırmalı analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapısal kırılmaya izin veren yeni 

nesil ekonometrik testlerin kullanıldığı analizlerde, serilerin I(1) düzeyinde durağan 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun üzerine gerçekleştirilen Hatemi-J Eşbütün-

leşme testi sonucuna göre değişkenler arasında yapısal kırılmalar ile birlikte uzun 

dönemli ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eşbütünleşme testlerinde, değişkenler 

arasındaki ilişkinin nedeni ve yönü hakkında bilgi verilmediği için Hacker ve Ha-

temi-J  nedensellik testi kullanılmış olup cari açık ile ekonomik büyüme arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisine de rastlanmamıştır. 

Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında, literatürde yer alan bazı 

çalışmaların desteklendiği bazıları ile ise çeliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma-

lara bakıldığında; Chinn ve Prasad (2000), Morsy (2009), Barış ve Uzay (2015) ça-

lışmalarını desteklerken,  Moreno‐Brid (1999), Parikh ve Stirbu (2004), Calderon vd. 

(2001), Tsani (2010), Tarı ve Kumcu (2005), Erkılıç (2006), Demir (2013) çalışma-

larıyla çelişmektedir. Literatürdeki çelişkinin nedeni olarak ise analize dahil edilen 

örneklem (ülke) ve kullanılan analiz yöntemi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ana-

lizlerde kullanılan veri aralığı da literatür ile çelişkinin nedeni olarak görülebilir.  

Analizlerden elde edilen bulgular ışığı alında, iki değişken arasında eşbütün-

leşme ve nedensellik ilişkisinin görülmemesinden dolayı cari açık sorununun çö-

zümü için ekonomik büyüme dışındaki faktörlere yönelik politikaların geliştirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bunlar arasında, faiz oranları, işsizlik politikaları, dış ti-

caret dengesi sayılabilir. Ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret ilişkilerine 

bakıldığında, önemli oranda dış ticaret açığı verildiği görülmektedir. Bu nedenle Tür-

kiye’nin ihracat kalemlerinde önemli bir çeşitliliğe gitmesi ve katma değeri yüksek 

ürünlerde ihracatçı konumuna geçmesi, dış ticaret açığının kapatılması için çok 

önemlidir.  

Cari açığın kapatılmasında yada çevrilebilir hale getirilmesinde, ülkedeki dö-

viz kuru politikası da oldukça belirleyicidir. İstikrarsız bir döviz piyasasında, piyasa 

oyuncuları önünü göremedikleri için dış ticaret de gerekli başarıyı gösteremeyecek-

lerdir. Bu nedenle, döviz kurunda istikrar sağlanması cari denge için büyük önem 

arzetmektedir.  

Elde edilen analiz bulguları ışığı altında son olarak ise cari açığın kapatılması 

için ülkeye döviz girişini sağlayacak politikaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bunlar için iki ülke arasında karşılıklı ticari antlaşmaların kapsamı 

genişletilerek turizm, doğrudan yabancı sermaye, inşaat, ihracat gibi döviz kazandı-

rıcı alanlarda önemli gelişmeler sağlanabilir. 
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Jeopolitik Risk ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki:  

Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi 

Dr.Öğr. Üyesi  Saffet AKDAĞ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KESEBİR 

Bozok Üniversitesi 

Özet: Bu çalışmada jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksi arasındaki 

ilişkiye ait literatür taramasının yanı sıra; Arjantin, Brezilya, Çin, Endonezya, 

G. Afrika, G. Kore, Hindistan, İsrail, Meksika, Rusya, Türkiye ve Ukrayna gibi 

farklı büyüklükte ekonomi ve finansal piyasalara sahip on iki farklı ülkedeki 

jeopolitik risklerin borsa endeksleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup ol-

madığı test edilmiştir. Kasım 1997 ile Ekim 2018 tarihleri arasındaki aylık 

borsa endeksleri ile jeopolitik risk verilerinden yararlanılarak panel birim kök 

testleri, panel eşbütünleşme ile panel nedensellik analizi uygulanmıştır. Elde 

edilen bulgular ise jeopolitik risk endekslerinden borsa endekslerine doğru an-

lamlı bir nedenselliğin söz konusu olduğu ve jeopolitik risk endekslerinde mey-

dana gelen artışların borsa endekslerinde düşüşlere sebep olduğu yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik Risk, Borsa Endeksleri, Panel Neden-

sellik Analizi, Panel Eş bütünleşme Analizi 

 

The Relationship Between Geopolitical Risk and Stock Exchange 

Indices: Panel Cointegration and Panel Causality Analysis 

 

Abstract: In this study, besides the literature review of the relationship 

between geopolitical risk and stock index; Argentina, Brazil, China, Indonesia, 

South Africa, South Korea, India, Israel, Mexico, Russia, Turkey and the geo-

political risks of different sizes in the economy and financial markets to have 

them in two different countries such as Ukraine whether it has a significant 

effect on the stock market indices tested. Panel stock root tests, panel cointe-

gration and panel causality analysis were applied to monthly stock indexes be-

tween November 1997 and October 2018 by using geopolitical risk data. The 

findings show that there is a meaningful causality from geopolitical risk indices 

to stock market indices and the increase in geopolitical risk indices leads to 

decreases in stock indices. 

Key Words: Geopolitical Risk, Stock Market Indices, Panel Causality 

Analysis, Panel Co-Integration Analysis 
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1. Giriş  

2013 yılının son çeyreğinden itibaren tüm dünya basını ve ulusların pür dikkat 

gözlemlediği jeopolitik risk kavramı popülerliğini halan sürdürmektedir. Gerek Or-

tadoğu, gerek diğer bölgelerde oluşan yeni algılar ile birlikte uluslararası ilişkiler 

bağlamında atılan adımlar ile politik kararlar ülkelerin ekonomik durumunun akıbe-

tini belirleyebilecek bir gösterge haline geldi. Ülkelerin bulunduğu bölge ve söz ko-

nusu bölgeye komşu ülkelerde meydana gelen olumlu veya olumsuz olaylar ile bir-

likte, ülke liderlerinin aldığı kararlar söz konusu ülkenin ekonomisini etkilemekle 

birlikte bu durum sonucunda karşılıklı olarak finansal piyasalarında da hissedilmek-

tedir. Fitch, S&P ve Moody’s gibi kredi derecelendirme kuruluşları ülkelerin kredi 

notlarını belirlerken söz konusu ülkelerin jeopolitik risk durumunu dikkate almakta-

dır. Ülkelerin gerek yabancı, gerek yerli yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilir bir 

duruma gelebilmesi için jeopolitik risk düzeyinin düşük olması günümüzün en 

önemli beklentilerinden biridir. Diğer taraftan ülkelere ait makroekonomik gösterge-

lerin yanı sıra reel ve finansal sektörün bir göstergesi haline gelen borsa endekslerinin 

ise yukarı yönlü bir trend içinde olması da yatırımcılar tarafından beklenen bir du-

rumdur. Aksi takdirde yatırım yapılması düşünülen ülkeye ait risk faktörü artarken, 

güven algısı ise olumsuz yönde etkilenmekte ve yatırım kararları olumsuz yönde et-

kilenmektedir.  

Jeopolitik risk kavramı yabancı yatırımcıya ait algıyı etkileyerek ülkelerden 

döviz çıkışlarına veya girişlerine neden olabilmektedir. Ülkelerden döviz çıkışı söz 

konusu olduğunda miktarca azalan döviz kıt bir hale gelecek ve bu durumda ülke 

parası döviz karşısında hızlı ve kararlı bir şekilde değer kaybedecektir. Diğer taraftan 

yabancı yatırımcıların yatırım yapmaktan kaçınmalarının yanı sıra yerli yatırımcı-

larda aynı algı ile hareket edecek ve ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme gibi 

önemli göstergeleri üzerinde negatif bir etki meydana gelmiş olacaktır. Diğer taraftan 

özel sektördeki yatırım çekinceleri neticesinde borsa endeksi de bundan nasibini ala-

caktır.  

Cari açık, bütçe açığı ve önemli diğer makroekonomik göstergelerin yanı sıra 

ülkenin aldığı politik kararlar, uluslararası ilişkilerin gidişatı ve bulunduğu coğraf-

yaya yakın olan bölgelerde meydana gelen gelişmeler ifade edilen makroekonomik 

göstergelerin belirleyici haline gelmiştir. Bu bağlamda söz konusu çalışmada son yıl-

larda giderek önem kazanan jeopolitik risk ile farklı büyüklükte ekonomik ve finan-

sal piyasalara sahip ülke borsa endekslerinin arasındaki ilişkiye vurgu yapılmıştır. 

Bu sayede jeopolitik risk kavramı hakkında yeterli sayıda çalışma olmadığına ulaşıl-

mış ve elde edilen bulgular ışığında literatüre katkı yapılacağı düşünülmüştür.  Bu 

bağlamda çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuya giriş yapılmış, 
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ikinci bölümde risk kavramı ve jeopolitik risk hakkında bilgi verilmiş, üçüncü bö-

lümde konu ile alakalı literatürde yer alan çalışmalara yer verilmiş, dördüncü bö-

lümde çalışmada kullanılan veri ve yöntem hakkında bilgiler verilmiştir. Beşinci bö-

lümde analiz sonu elde edilen bulgulara yer verilerek son bölümde elde edilen bul-

gular yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. Risk Kavramı  

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu kavram, birçok farklı tanımları 

ile nitelendirilmektedir. Riskin ilk baştaki temel fikri olası karşımıza çıkabilecek her-

hangi bir duruma karşı zarara uğrama veya zarar görme ihtimalinin bulunma duru-

mudur. Bu açıdan incelendiğinde risk gerçekleştirilmiş olan herhangi bir harekete, 

eğleme, işleme, duruma karşı; ortaya çıkabilecek muhtemel kayıplar, zararlar ve bir-

takım unsurların genel anlamda ifadesi risk olmaktadır.  

Riskin Türk Dil Kurumuna göre tanımı; “zarara uğrama tehlikesi, riziko” ola-

rak ifade edilmektedir1. Risk kelimesinin kökeni ise Fransızca olup; “risque” kelime-

sinden türemiştir. Riskin bir diğer tanımı ise, “bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol 

açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı” olarak tanımlanmaktadır2. Risk kavramı 

aynı anda bir olasılığı da ifade etmektedir. Olası bir durum karşısında oluşan risk 

kavramı bir başka tanımda ise, dış veya iç zafiyetlerden kaynaklanan ve önleyici bir 

eylemle önlenebilecek hasar, sorumluluk, kayıp veya başka bir olumsuz durum ola-

sılığı veya tehdidi diyerek ifade edilmiştir3.     

Bir başka tanıma göre risk; “gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların 

veya iç ve dış etkenlerin, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileme ihtimalidir4. 

Geleceğe dair bir durum olup getiri de olabileceği gibi kayıpları da içermektedir. Bu 

bağlamda risk bir anlamda muhtemel zararla karşı karşıya kalmak olarak da düşünü-

lebilir. Bir diğer risk kavramı ise; beklenen kazanç veya beklenen sonuçtan sapma 

konusunda gelecekteki belirsizliği ifade etmektedir. Risk, bir yatırımcının bir yatı-

rımdan kazanç elde etmek için almak istediği belirsizliği ölçer5.  

                                                                            
1Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?op-

tion=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c08dc82b 

13380.78380852 (E.T. 05.02.2018) 
2Abdurrahim Emhan, “Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler”, Atatürk Üni-

versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. C.23, S.3, 2009, s.210.  
3http://www.businessdictionary.com/definition/risk.html, (E.T. 15.07.2018) 
4Maliye Bakanlığı, https://www.sgb.gov.tr/Kontrol%20Brorleri/04.%20Risk%20Y%C3%B6ne-

timi%20 Nedir.pdf, (E.T.06.09.2018)  
5https://economictimes.indiatimes.com/definition/risk, (E.T. 18.11.2018) 
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Tarihsel olarak bakıldığında; risk kavramının ilk kullanım alanı, denizcilik te-

rimi olarak tehlike, macera gibi anlamlarda kullanılmıştır. Latin kökenli bir terim 

olarak “riscum” olarak Almanya’da kullanılmıştır. Ardından 16. yüzyılda Alman-

caya, 17. Yüzyılda ise İngilizceye girmiştir. Almancada “risico”, İngilizcede “risk”, 

Fransızcada “risque” ve İtalyancada “risico” olarak kullanım göstermiştir. Günü-

müzde ise risk kavramının birçok sektörde kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu sektörler 

arasında finanstan sağlığa, endüstriden trafiğe birçok alanda kullanılan bir kavram 

olmuştur6.   

 

2.1. Riskin Çeşitlerinden Jeopolitik Risk ve Jeopolitik Kavramı   

Jeopolitik riskten önce jeopolitik kavramı üzerinde durulması gerekmektedir. 

Jeopolitik, bir yerin doğal anlamda değil, siyasi ve stratejik anlamda ve devletlerin 

buna karşı sübjektif bakış açıları ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda düşünüldü-

ğünde, jeopolitik siyasi coğrafyadan farklı olarak daha etkin bir bilim alanı olmakta-

dır. Günümüzde jeopolitik lider ülkelerin stratejik politikalarını belirlemelerinde ve 

geleceğe ilişkin çeşitli tahminlerin oluşturulmasında önemli bir unsur olmaktadır. Je-

opolitik belirli bir amaca yönelik olarak, yeryüzünün durumunu ve bu durumu etki-

leyen faktörleri, ülkelerin jeostratejik kalkınmasını da temel alarak inceleyen bir di-

siplin olarak tanımlanmaktadır.  Bu anlamda, bir ülkeye ilişkin komşuları hakkındaki 

düşünceleri, dış politikadaki hedefleri, jeostratejik ve güvenlik öğretileri gibi uygu-

lanan çalışmaların bütünüdür7. 

Jeopolitik bir diğer tanıma göre; bir ulusun politikasını belirlemesi adına, böl-

gesinin değişen ve değişmeyen faktörlerini inceleyerek güç değerlendirmesi yapan, 

günün şartlarındaki dünya güç merkezlerini belirleyen, bölgesinde bulunan güçleri 

inceleyen bir bilimdir. Jeopolitik, içerisinde var olduğu coğrafi koşulları da içererek, 

bu doğrultuda politikaya verdiği yönü açıklamaktadır. Bir anlamda ülkenin coğraf-

yasının etkin olarak değerlendirilmesidir. Coğrafi yapı içerisinde güç merkezleri de-

ğerlendirilir, hedefler ve güç ile ilgili ilişki ortaya konur. Yani, jeopolitik bir devletin 

coğrafi yapısı içerisinde güvenliği ve ilerleme politikalarının bütününü oluşturmak-

tadır8.  

Yukarıda ifade edildiği gibi, jeopolitik konusunda iki önemli unsur rol oyna-

maktadır. Bunlar güç ve bulunduğu coğrafya (mekân) olmaktadır. Siyasi coğrafya-

dan doğan bir bilim dalı olarak, o coğrafya üzerinde yaşayan insanların, diğer halklar 

                                                                            
6Aysu Çuhacı, “Ulrich Beck’in Risk Toplumu Kuramı”, Sosyoloji Dergisi, C.3, S.14, 2007, s.134. 
7Ali Hasanov, Jeopolitik Teorileri Metodolojisi Aktörleri Tarihi Karakteristiği Kavramları, Babıali 

Kültür Yayıncılık, İstanbul 2012, s.202-204.  
8İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları”, Ulus-

lararası İlişkiler Dergisi, C.1, S.2, Yaz 2004, s.52. 
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ve çevresindeki devletler ile nasıl iletişim kurduklarını ve etkileşimlerini ifade etmek 

için kullanılan bir terim olmaktadır. Bir ulusun çevresindeki komşu ülkelerin üzerin-

deki nüfus alanını betimleyen bir kavram olmaktadır9.  

Jeopolitik kavramı üzerinde durulduktan sonra bir diğer eşdeğer kavram olan 

jeopolitik risk kavramını da incelemek gerekmektedir. Bir ülkenin jeopolitik konumu 

ile ilgili olan bu kavram da içerisinde riskleri barındırır. Bu risklerin içerisinde sa-

vaşlar, terör eylemleri, devletlerin birbirleriyle ilişkilerindeki normal ve barışçıl sey-

rini etkileyen risk, jeopolitik risk olarak ifade edilir. Bu risk, bütün bu ifade edilen 

olayların meydana getirdiği riski ve mevcut olaylar sonrasında gelişen yeni riskleri 

de kapsamaktadır. Tanımın içerisinde yer alan jeopolitik kavramından hareketle, 

devletlerin birbirleri ile ilişkilerini yakından takip eden ve ekonomik, dini ve diğer 

alanlardaki örgütler tarafından gerçekleştirilen eylemler de bir tür riski içermektedir. 

Bunun dışında bazen ulusal sınırlar içerisinde olan birtakım politik gerilimler ulusu 

aşıp uluslararası soruna da dönüşebilmektedir. Bu noktada jeopolitik risk kavramı 

içerisinde düşünülebilir10.  

Jeopolitik riskin anlaşılması noktasında iletişimdeki hızlı gelişmeler ve küre-

selleşmenin yükselmesi ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Buradaki risk kav-

ramı örnek olarak; Suudi Arabistan ile İran arasında petrol fiyatlarında ani yüksel-

meye neden olacak bir alevlenme, Avrupa’da Amerikan tahvillerinin piyasa değeri-

nin düşmesi ile birlikte küresel hisse senetleri üzerinde satış baskısı yaratması ile 

bankacılık krizinin ortaya çıkması ihtimali gibi çeşitli durumlar jeopolitik riski oluş-

turmaktadır. Bu nedenle kısa zamanda oluşan bu şekildeki riskler piyasayı hareket 

ettirmede de önemli bir unsurdur11. 

Caldara ve Locaviello (2018),  çalışmasında geliştirilen jeopolitik risk endeksi 

on bir uluslararası gazetenin jeopolitik gerilimlerle ilgili haberlerin sayısına bağlı 

olarak oluşturulmuş aylık bir endekstir. Jeopolitik risk endeksinin hesaplanmasında 

ilgili gazetelerinin haberleri içerisinde altı grup başlık esas alınmaktadır. İlk grupta 

jeopolitik risk kelimesi ve askeri gerilimlerle ilgili haberleri içermektedir. İkinci 

grupta nükleer gerilimlerle ilgili haberleri içermektedir. Üçüncü ve dördüncü grupta 

savaş ve terörist tehditlerle ilgili haberleri içermektedir. Beşinci ve altıncı grupta ise 

terör eylemleri ve bir savaşın başlaması gibi jeopolitik belirsizlikleri içeren haberleri 

içermektedir.  İlgili çalışmada jeopolitik riske maruz kalmanın bir ülkenin hem coğ-

rafi hem de ekonomik durumuna göre değiştiği açıklanmıştır12.  

                                                                            
9Ramazan Özey, Jeopolitik, Tanımlar, Teoriler ve Değişimler. Pegem Akademi, Ankara 2017, s.2.  
10Dario Caldara - Matteo Iacoviello, “Measuring Geopolitical Risk”, International Finance Discussion 

Papers. S.1222, Şubat 2018, s.6-7.  
11Malcolm Morrison, What is Geopolitical Risk and Should Investors Worry?, https://www.fin-

pipe.com/what-is-geopolitical-risk-and-should-investors-worry/ (E.T. 12.11.2018). 
12 Caldora ve Lacoviello, age, s.7-8. 
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3. Literatür Taraması  

Literatür taraması sırasında jeopolitik risk endeksi ile borsa endeksleri arasın-

daki ilişkiye yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Ancak jeopolitik riski içerisine 

alına ülke riski ve politik risk gibi endeksler ile borsa endeksleri arasındaki ilişkiye 

yönelik yapılmış çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Konu Hakkında Literatür Taraması 

Çalışma Değişkenler Bulgu 

Cutler vd. 

(1989) 
Politik Risk ve Hisse 

Senedi Getirileri 

Politik riskin hisse senedi piyasası ha-

reketliliği ve getirileri üzerinde ciddi 

bir etkiye sahip olmadığı yönündedir. 

Chan & Wei 

(1996) 

  

Politik Risk ve Hisse 

senedi Fiyatları 

Politik riskin hisse senedi fiyatlarını 

etkilediği yönündedir. 

Diamonte vd. 

(1996) 
Politik Risk ve Hisse 

Senedi Getirileri 

Politik Riskteki azalışın hisse senedi 

getirileri üzerinde pozitif bir etkisi ol-

duğu yönündedir. 

Bekaert ve 

Harvey (1997) 
Politik Risk ve Hisse 

senedi Fiyatları 

Politik riskteki artışın hisse senedi fi-

yatlarını olumsuz yönde etkilediğine 

ulaşılmıştır. 

Erb vd. (1998) 
Politik Risk ve Hisse 

Senedi Getirileri 

Politik Riskteki azalışın hisse senedi 

getirileri üzerinde pozitif bir etkisi ol-

duğu yönündedir. 

Kim ve Mei 

(2001) 
Politik Gelişmeler ile 

Borsa Getirisi 

Politik gelişmelerin borsa getirisi üze-

rinde belirgin ve ters bir etkisi olduğu 

yönündedir. 

Perotti & Oijen 

(2001) 
Politik Risk ve Hisse 

Senedi Getirileri 

Politik Riskteki azalışın hisse senedi 

getirileri üzerinde pozitif bir etkisi ol-

duğu yönündedir. 

Mateus (2004) 
Ülke Riski ve Hisse Se-

nedi Getirileri 

Ülke riskindeki artışların hisse senet-

lerinin getiri oranlarını ters yönlü et-

kilediği yönündedir. 
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Zhang ve Zhao 

(2004) 
Politik Risk ile Firma 

Değerleri 

Politik riskin firma değeri üzerinde 

önemli düzeyde etkili olduğu yönün-

dedir. 

Yapraklı ve 

Güngör (2007) 

Politik, Finansal, Eko-

nomik Risk ve Hisse 

Senedi Piyasa Değeri 

Politik, finansal, ekonomik riskin 

hisse senedi piyasa değeri üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olduğu yö-

nündedir. 

Tükenmez ve 

Kutay (2016) Ülke Riski ve Hisse Se-

nedi Fiyatları 

Türkiye için ekonomik, politik ve fi-

nansal risklerin hisse senedi fiyatları 

üzerinde olumsuz yönde etkiye sahip 

olduğu yönündedir. 

Yukarıdaki çalışmalarda çoğunlukla, politik risk ve ülke riski ile hisse senedi 

fiyatları arasındaki nasıl bir ilişki olduğuna yönelik gerçekleştirilmiştir.  Çalışmaların 

genelinde ilgili risklerdeki artışın hisse senetlerin değerinde azalışa neden olduğuna 

ifade edilmiştir.  

 

4. Veri ve Yöntem 

4.1. Veri Seti 

Söz konusu çalışmada Kasım 1997 ile Ekim 2018 tarihleri arasındaki aylık on 

iki ülkenin jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksine ait toplamda 3024 gözlemi 

kapsayan veriler kullanılmıştır.  Analize dâhil edilen ülkeler ve ülkelere ait borsa 

endeksleri  Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Analize Dahil Edilen Ülkeler ve Borsa Endeksleri 

Ülke Adı Endeks Adı 

Arjantin S&P Merval 

Brezilya Bovespa 

Çin Shanghai 

Endonezya IDX Composite 

Güney Afrika FTSE/JSE Top 40 

Güney Kore KOSPI 

Hindistan Nifty 50 
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İsrail TA35 

Meksika S&P/BMV IPC 

Rusya MOEX 

Türkiye BIST100 

Ukrayna PFTS 

Borsa endekslerine ait veriler investing.com, jeopolitik risk verileri ise 

www.policyuncertainty.com sitesinden çekilmiştir.  

 

4.2. Yöntem 

Analizde kullanılıan verilerin durağan olup olmadığını belirlemek amacıyla 

Maddala&Wu (1999), Lin&Chu (2002) ve Im, Pesaran&Shin (2003) birim kök tes-

tleri kullanılmıştır. Birinci kuşak birim kök testi içerisinde yer alan Levin, Lin&Chu 

(2002) birim kök testi homomojenlik varsayımı içerirken, Im, Pesaran&Shin (2003) 

birim kök testi heterojenlik varsayımı içermektedir.  Maddala&Wu (1999) birim kök 

testi ise ikinci nesil birim kök testi olup yatay kesit bağımlılığı varsayımı içermekte-

dir.  

Pedroni (1999) ve Kao (1999) çalışmasında geliştirilen eşbütünleşme testleri 

ampirik analizlerde en yaygın kullanılan eş bütünleşme testleri içerisinde yer almak-

tadır. Her iki testde de sıfır hipotez olan panel verilerin eş bütünleşik olmadığı test 

edilmetedir. Eşbütünleşme katsayılarının tahmininde ise Phillips ve Hansen (1990) 

çalışmasında geliştirilen FMOLS (Full Modified Ordinary Least Square) ile Saikko-

nen (1991) ve Stock ve Watson (1993) çalışmasında geliştirilen DOLS (Dynamic 

Ordinary Least Square) tahmincileri kullanılmıştır. 

Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi tespit etmek amacıyla 

Dumitrescu ve Hurlin(2012) panel nedensellik analizi kullanılmıştır. İlgili nedensel-

lik analizinde sıfır hipotez bütün yatay kesitlerde x’ten y’ye doğru nedensellik ilişki 

yoktur test edilmektedir.  

 

5. Bulgular  

Çalışmamızda Jeopolitik risk bağlamında, farklı büyüklüklerdeki borsa en-

deksleri arasındaki nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Bunun için; Arjantin, Bre-

zilya, Çin, Endonezya, G. Afrika, G. Kore, Hindistan, İsrail, Meksika, Rusya, Tür-

kiye ve Ukrayna borsalarının verileri incelenerek nedensellik ilişkileri tespit edilmiş-

tir.  
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Kasım 1997 ile Ekim 2018 tarihleri arasında aylık frekanstaki verilerine ulaşı-

lan on iki ülkenin verileri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle analize dâhil edilen 

ülkelerin jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksinin hem doğal hem de logaritmik 

verilerinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama  Standart 

Hata 

Minimum Maksimum Gözlem 

JeoPolRisk 101,9905 37,3569 16,2205 310,5790 

3024 
logJeoPolRisk 1,9829 0,1480 1,2100 2,4922 

BorEndeks 12.892,55 20.671,99 17,27000 119.528,8 

LogBorEndeks 3,5157 0,7863 1,2373 5,0775 

Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde borsa endeksindeki oynaklığın jeopo-

litik risk endeksindeki oynaklıktan daha yüksek olduğu görülmektedir. İlgili veriler 

ile panel eşbütünleşme ve panel nedensellik testleri öncesinde değişkenlerin durağan 

olup olmadığı tespit etmek amacıyla Levin, Lin&Chu, Im, Pesaran&Shin ve Mad-

dala&Wu birim kök testleri gerçekleştirilmiştir. Birim kök test sonuçları Tablo 4’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 4: Panel Birim Kök Testleri 

Değişkenler 

Levin, Lin&Chu  Im, Pe-

saran&Shin 

Maddala&Wu 

Sabitli Sabitli 

ve 

Trendli 

Sabitli Sabitli 

ve 

Trendl

i 

Sabitli Sabitli 

ve 

Trendli 

logJeoPol-

Risk 

-1,4814 

(0,0692) 

3.5011 

(0,9992) 

-

2,1649

** 

(0,0152

) 

-

3,7750

* 

(0,0001

) 

41,5690

** 

(0,0140) 

53,4170

* 

(0,0010) 
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logJeoPol-

Risk 

-

100,498

0* 

(0,0000) 

-

123,408

0* 

(0,0000) 

-

88,609

5* 

(0,0000

) 

-

95,240

5* 

(0,0000

) 

386,835

6* 

(0,0000) 

324,168

0* 

(0,0000) 

logBorEn-

deks 

-1,2890 

(0,0987) 

1,4571 

(0,9275) 

1,1114 

(0,8668

) 

0,0794 

(0,5317

) 

14,8850 

(0,9240) 

16,9330 

(0,8520) 

logBorEn-

deks 

-

12,7549

* 

(0,0000) 

-

27,1760

* 

(0,0000) 

-

19,880

6* 

(0,0000

) 

-

25,409

7* 

(0,0000

) 

224,468

3* 

(0,0000) 

188,271

6* 

(0,0000) 

*%1, **%5 önem seviyesinde anlamlıdır. 

 

Tablo 4’te yer alan birim kök testleri değerlendirildiğinde düzeyde Levin, 

Lin&Chu birim kök testinin sabitli ile sabitli ve trendli modelinde %5 önem seviye-

sinde değişkenlerin birim kök içerdiği, fark serilerinde ise tüm birim kök testlerinde 

değişkenlerin tamamının %1 önem seviyesinde birim kök içermediği tespit edilmiş-

tir. Bu sonuca göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığı 

test edilebilir. Tablo 5’te Pedroni ve Kao eşbütünleşme test sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 5: Pedroni ve Kao Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Sonucu 

 

 t istatistiği Olasılık Ağırlıklandırılmış   t 

istatistiği 

Olasılık 

Panel v-Statis-

tic 

-2,1385 0,9838 -2,3769 0,9913 

Panel rho-Sta-

tistic 

-5,6973* 0,0000 -8,6199* 0,0000 

Panel PP-Sta-

tistic 

-4,4192* 0,0000 -6,0347* 0,0000 
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Panel ADF-Sta-

tistic 

1,4334 0,9241 0,8544 0,8036 

(Between-Dimension) 

 t-istatistiği Olasılık 

Group rho-Statistic -6,5722* 0,0000 

Group PP-Statistic -3,4225* 0,0003 

Group ADF-Statistic 0,0785 0,5313 

Kao Panel Eşbütünleşme Testi Sonucu 

 t-istatistiği Olasılık 

ADF -2,3874* 0,0085 

*%1 önem seviyesinde anlamlıdır. 

 

Pedroni ve Kao eşbütünleşme test sonuçları değerlendirildiğinde değişkenler 

arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve jeopolitik risk endeksinin uzun dönemde 

borsa endeksleri etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenler arasındaki eşbütün-

leşme ilişkisinin yönünü belirlemek amacıyla DOLS ve FMOLS testleri gerçekleşti-

rilmiştir. Tablo 6’da DOLS ve FMOLS test sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 6: DOLS ve FMOLS Test Sonuçları 

DOLS KoentegrasyonTesti Sonucu 

 

 Katsayılar t istatistiği 

logJeoPolRisk -0,5669* 0,0000 

FMOLS Koentegrasyon Testi Sonucu 

 Katsayılar t istatistiği 

logJeoPolRisk -0,5270* 0,0000 

*%1 önem seviyesinde anlamlıdır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gösteren DOLS ve FMOLS test so-

nuçları değerlendirildiğinde jeopolitik risk endeksinde artışların borsa endeksini ne-

gatif yönde etkilediği diğer bir ifadeyle jeopolitik risk endeksi arttığında borsa 
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endeksleri bundan olumsuz etkilendiği görülmektedir. Jeopolitik risk endeksi ile 

borsa endeksleri arasındaki nedensellik ilişkisi ise Tablo 7’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7: Dumitrescu Hurlin Nedensellik Testi Sonucu 

Nedenselliğin Yönü  ZHNC İsta-

tistiği 

Olasılık Sonuç 

logJeoPolRisk → logBo-

rEndeks 

-2,2048* 0,0275 Granger nedensellik 

vardır. 

*%5 önem seviyesinde anlamlıdır. 

 

Jeopolitik risk endeksi ve borsa endekslerinin fark serilerinin kullanıldığı ne-

densellik analizi sonucunda jeopolitik risk endeksinden borsa endeksindeki değişime 

doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğu görülmektedir. Dolayısıyla borsa endek-

sinde değişimin nedeninin jeopolitik risk endeksindeki değişim olduğu tespit edil-

miştir. 

 

6. Sonuç  

Ulusların bulundukları coğrafya ve uyguladıkları uluslararası ilişki modelleri 

ekonomik anlamda önem arz eden bir durumdur. Ülke ekonomilerinin akıbeti artık 

sadece çeşitli para ve mali politikalar ile değil uluslararası ilişkiler düzeyinde uygu-

lanan politikalarıyla da yön bulmaktadır.  Ülkenin bulunduğu konum ve yakın 

coğrafyalar hem ekonomik hem de finansal piyasaların işleyişinde anahtar rol 

oynamaktadır. Suudi Arabistan ile İran arasında petrol fiyatında ani bir artışa neden 

olan gerginliğin ortaya çıkması ve Suriye'de meydana gelen iç savaş ile yakın 

coğrafyalara sıçrayan olumsuz ekonomik etki bu durumu açıklayan örneklerdir.   

Küreselleşen dünya düzeni ve teknolojinin gelişmesiyle ulusların birbirlerine 

daha yakın olması ile kişi ve kurumların daha hızlı bilgi alma kabiliyetine haiz olması 

sonucunda gerek kurumsal gerekse bireysel yatırımcılar farklı ülkelere ait menkul 

kıymet piyasalarına yatırım yapma kararlarını elde ettikleri bilgilere dayanarak 
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almaktadırlar. Bu durumdan anlaşıldığı üzere; ülke ekonomilerini önemli ölçüde 

etkileyen, adeta bir makroekonomik gösterge haline gelen ülke borsa endekslerini 

önemli ölçüde etkileyen ve yatırımcıların kararlarında önemli rol oynayan jeopolitik 

risk kavramı hem yatırımcılar hem de uluslar için önemli düzeyde etkiye sahiptir. 

Bundan dolayı ülke endeksleri ve jeopolitik risk endeksi gibi kavramların aralarında 

barındırdıkları ilişki hem literatür açısından hem de yatırımcıların alacakları yatırım 

kararları açısından araştırılması gereken bir konu haline gelmiştir.    

Çalışmada seçilmiş on iki farklı ülkeye ait borsa endeksleri ile jeopolitik risk 

endeksleri arasında ki ilişki test edilmiştir.  Uygulanan Pedroni ve Kao eş bütünleşme 

testi sonucunda borsa endeksi ile jeopolitik risk endeksi arasında uzun dönemli ve 

anlamlı bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılırken, DOLS ve FMOLS testleri ile 

uzun dönemli ilişkinin yönü test edilmiş ve jeopolitik risk endeksinde meydana gelen 

bir artışın borsa endeksinde düşüşlere sebep olabileceği tespit edilmiştir. Diğer taraf-

tan Dumitrescu Hurlin Nedensellik testi ile nedenselliğin yönü doğrulanmış ve var 

olan nedenselliğin jeopolitik risk endeksinden borsa endeksine doğru olduğu sonu-

cuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre borsa yatırımcıların yatırım kararı alırken diğer 

faktörlerin yanında ülkenin jeopolitik risklerinde meydana gelen değişimleri de takip 

etmesi ve yatırım kararı süreci içerisinde bu riskleri de değerlendirmesi gerektiği 

önerilmektedir. Sonuçların genelleştirilmesi anlamında değişkenler arasındaki 

ilişkinin daha sofistike yöntemler kullanılarak test edilmesi literatüre katkı 

sağlayacağı ifade edilebilir. 
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Development Trends of Economic Relations Among 

Azerbaijan, Russia and Poland 

Toghrul ALLAHMANLI 

Odlar Yurdu University 

Abstract: Bilateral relations between Azerbaijan and Russia have been 

developing steadily. On the other hand, Azerbaijan connects with European 

countries. It continues to grow at different rates in two different directions. Un-

like Russia, we export more crude oil to European countries. Relations with the 

Republics of Azerbaijan and Poland starting from ancient times. Success in 

expanding economic relations between the two countries paves the way for 

more in the future. The strengthening of relations with Poland, also the means 

to accelerate integration into the European Union. As the most important issue 

of sustainable development in a globalized world attention. Because of the 

study, and they are resources that are not renewable and the observations, 

monographic studies typological approach the urgency of the matter plane. As 

the initial step in the context of the study of the development of Poland and 

Azerbaijan technology undoubtedly transforms may be required to put forward 

a more serious approach and parallels. The structural performance certainty, 

stability indicators for the communities, synthetically character characteristic 

of the whole system and to clarify the nature of categorical. Poland is an exam-

ple of a typical house in the sustainable development of the resource to the 

different analysis, dynamic analysis in the context of sustainable development 

in view of the other countries is necessary. As is known, is situated at the cross-

roads of East and West. Western and Eastern traditions rooted in the context of 

sustainable development in Poland and the development of the technology for 

the analysis of regional character, to ascertain the actual prospects. Typological 

context of sustainable development and Eastern Europe can serve as a platform 

to develop a theoretical framework for further investigation. Poland and Azer-

baijan in the context of sustainable development prospects of tracking the dif-

ferent levels of interaction possibilities seriously. 

Key Words: Azerbaijan, Poland, economic relations, Sustainable De-

velopment, future prospects 
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Introduction 

The relations between the two countries, which are located on two different 

continents, with different underground and over ground resources, have begun ear-

lier. After the collapse of the Soviet empire, the rapidly developing economy gained 

access to the world market. Both countries (Poland and Azerbaijan) have been mov-

ing towards rapid development, using natural resources both in the same and different 

spheres. One of the types of development currently used by both countries is sustain-

able development. Here is the question of the degree of utilization of natural re-

sources and the opportunities for resource sharing. Apart from natural resources, 

there are issues such as the sustainability of other products that the two countries can 

exchange. The three main elements of achieving sustainable development are 

touched on as to how much the two countries are doing. 

 

1. The basics of sustainable development 

The article considers sustainable development concept and one of its important 

elements is the IPAT, ImPACT and STIRPAT modeling concepts that indicate the 

dependence of environmental protection on both elements, economic growth and so-

cial factors. It should be noted that such concepts as IPAT and ImPACT are a deter-

ministic study of the environmental pollution level dependence on factors such as 

welfare, population and technology has not found a wide range of applications in 

emotional studies. The concept of STIRPAT has been developed to enable stochastic 

and non-proportional research of reliability of Dietz and Rosa based on these two 

conceptual frameworks to address this shortfall. The article then discusses the es-

sence of the environmental elasticity ratios within the framework of the STIRPAT 

modeling, which can be used to describe the dependent and explanatory indicators. 

At present day, one of the factors that concerned people in making decisions, in terms 

of how well we balance social, economic and environmental needs is sustainable 

development. For guarantee a better future for next generations, we should research 

each part of sustainable development. It should be noted that such concepts as IPAT 

and ImPACT are a deterministic study of the environmental pollution level depend-

ence on factors such as welfare, population and technology has not found a wide 

range of applications in emotional studies. The concept of STIRPAT has been devel-

oped to enable stochastic and non-proportional research of reliability of Dietz and 

Rosa based on these two conceptual frameworks to address this shortfall.  

Since the Brundtland Report, sustainable development was in the back plan. 

The main issue has been taken forward UN conference in Rio de Janeiro in 1992. 
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In September 2015, The United Nations General Assembly accepted the 2030 

Agenda for Sustainable Development, which is a set of 17 Sustainable Development 

Goals. The goals are considered to be implemented in every country from the year 

2016 to 2030.  

Sustainable development is the most pressing challenges in the modern world. 

OECD countries implemented reform for the problem of scientific elaboration of 

sustainable development. Sustainable development strategy embraces social, eco-

nomic and environmental spheres. The European Union and the European Theoreti-

cal considerations proposed the ideas about sustainable development. For instance, 

World Bank gave definition to sustainable development in1987, like this: “Develop-

ment that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.”1  

OECD countries have executed and enhanced projects to sustainable develop-

ment program. Sustainable development encompasses 3 trends: 1. Economic, 2. So-

cial, 3. Environmental. 

These trends are divided into different areas:  

In the economic area: services, fair distribution, quality of life, agricultural and 

industrial growth, use of labor; 

In the social sphere: fairness, participation, cultural protection; 

In the environmental sphere: natural resources, clean air and water.  

The success of sustainable development indicators is its separated sections 

which are grouped according to levels: National (EU member states), regional 

(NUTS1, NUTS2) and local (LAU1).  

There are many objectives of Sustainable Development Strategy. These are 

investigated as practical in Member of EU. Namely, it is also includes the research 

of sustainable development in Poland. Poland’s scientific and theoretical studies of 

the society prefer to study different trends of sustainable development and its accom-

plishment. (Professor Jerzy Sleszynski, Professor Ryszard Piasecki, Andezej Kas-

senberg, Karina Kostrzewa, Sebastian Gil and others).  

The principle aim is to stimulate social and economic life in Poland. EU pro-

jects, stimulating social and economic life is a main goal standing in the center of 

attention. These areas are based on the sustainable development in Poland, such as, 

ensuring economic growth, applying for efficiency of the using of energy, 

                                                                            
1 www.worldbank.org 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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environmental protection, cultural heritage and intangible cultural monuments, pro-

tection and transmission for the future. 

EU considered 2 trends of sustainable trends: 

1. Lisbon strategy (opening new job places and development of advanced tech-

nologies); 

2. Getting absorbed from EU funds for lead with successfully sustainable de-

velopment and providing competitiveness in Poland. 

 

2. Sustainable development directions of the three countries 

As a political economy indicator, a flexible variable can be used, indicating 

that the state is largely a capitalist. However, the ideas of the political economy and 

the moderate theory of the effects of this change contradict one another. In the world, 

three flippers are used as indicators of position in the system of state (i.e. status de-

pendence): basic states, semi-peripheral states and peripheral states.  

Created by the EU sustainable development program is very important issue 

for Azerbaijan, which is located at the crossroads of Europe and the East. It is crucial 

to study comparatively the trends of sustainable development (economic, social, and 

environmental) to Poland and Azerbaijan. The role of non-renewable and renewable 

resources in sustainable development is very important to determine for Azerbaijan. 

There are diverse trends of sustainable development strategy. However, there 

weren’t so a lot of empirical and practical investigations to sustainable development.  

Stimulating social and economic welfare was set as a goal in “Millennium De-

velopment Goals”. The goals of sustainable development for Azerbaijan are “Eradi-

cate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gen-

der equality, improve maternal health, ensure environmental sustainability, and de-

velop a global partnership for development included to goals”.2  

The fundamental aim of research is to determine characteristic features of sus-

tainable development (different and similar) for Poland and Azerbaijan, which re-

quires a great deal of efforts. Government should raise awareness and support of the 

concept of sustainable development and develop advanced technologies and innova-

tion for it in wider society for future generations.  

Theoretical article suggests ambiguous relationship between Poland and Azer-

baijan sustainable development. In economics, there are various hypotheses of sus-

tainable development. One of them is called Simon Kuznets curve. The 
                                                                            
2 www.undp.org 
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environmental Kuznets curve is hypothesized about environmental quality and eco-

nomic development. Kuznets curve said us that various environmental degradation 

indicators go to get worse until average income reaches a certain point over the 

course of development. In addition, environmental indicators (water and air pollu-

tion) display the inverted U-shaped curve. It has been occurred many of the environ-

mental pollutants. According to, Kuznets curve, ecological footprint didn’t fall with 

increasing income. 

 The vast majority of developed countries, ratio of energy per real GDP has 

fallen, whereas total energy is rising. Particularly, emission of greenhouse gases is 

higher in industrialized countries. At the same time, the state of ecosystem as fresh-

water provision and regulation, fishery and soil fertility are going on decline in de-

veloped countries. Kuznets curve has been created environmental health problems.  

Philip Lawn is the one of them who investigated sustainable development. In 

the book entitled “Ecological Economics Climate Change”, he explained that the cli-

mate change dilemma is much larger problem and will be successfully resolved if 

directed within the context of sustainable development goal. Furthermore, author also 

stressed in the book of “Resolving the Climate Change Crisis” why the climate 

change crisis is a basic problem. Moreover, he showed it as a main reason of human-

kind’s predilection. In this predilection, he emphasized continuity of GDP growth. 

Nevertheless, in the solving of problem some goals enumerate: to improve human 

well-being, to safe atmosphere and achievement of desirable climate change. 

There are other scholars who investigated sustainable development in Poland. 

Jerzy Sleszynski and Sebastian Gil have written the book of “An Index of Sustainable 

Economic Welfare for Poland”. These authors have calculated the index of sustaina-

ble economic welfare for Poland. They mentioned categories of the index of sustain-

able economic welfare (long-term environmental damage, ozone layer depletion, 

losses caused by commuting and road accidents). They were investigated in these 

trends.   

Other authors, Karina Kostrzewa and Ryszard Piasecki have investigated 

about “Approaches to Sustainable Development in Poland”. They wrote about sus-

tainable development and its influence in Poland. In this regard, there are a great deal 

of programs and researches in Azerbaijan. UNDP’s has reform about Azerbaijan sus-

tainable development. UNDP initiated a human development program, innovative 

employment scale, diversification of the non-oil economy, improvement of sustain-

able energy, land degradation and deforestation, protection marine biodiversity of 

the Caspian Sea.3  

                                                                            
3 ww.undp.org 
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Azerbaijan government has project “State Program on Poverty Reduction and 

Sustainable Development in the Republic of Azerbaijan for 2008-2015” and indica-

tors of Millennium Development Goals for Azerbaijan which covered social devel-

opment, economic growth and protection of environment.  

 

3. Future prospects of sustainable development in Poland and Azerbaijan 

Sustainable development is a factor of impact, which combined its 3 dimen-

sions and it is a continuance of Millennium Development Goals. It gives special ex-

perience and resources to unemployment and helps to improve human life welfare, 

creates partnership with private sector, supports Azerbaijan for upgrade environmen-

tal management and decreases the climate change effects.  

According to above, sustainable development is one of the actual issues in the 

world. World countries are investigating sustainable development. Sustainable de-

velopment has 17 aims in which the most countries are needed for implementation 

and development. 

Despite the facts, that these targets intended for the future of the countries, 

there are some delays in the implementation of the project in the life.  

We can see factors which are the same problems for both countries. The prob-

lem is that both Asia and Europe. There are megatrends which they started after world 

wars. Megatrends are in below: 

1. Demographic changes and growing welfare problems – there are irresisti-

ble growth in demographic area and with the increasing problems of the problems in 

families and early divorces; 

2. Global economics changes and worries – changing and decreasing re-

sources and faced with the problem of the world's resources  

3. Accelerating urbanization and use their actions - the leading forces in the 

small cities in the background and be able to support the economy, inability to move 

away from globalization; 

4. Climate change and the increasing finiteness of resources - with the increas-

ing focus on security issues arising from the failure of the economy and its motto is 

to protect the ozone layer; 

5. Technological breakthroughs - the suppression of the human factor in the 

creation of the technology age.     

In this context Azerbaijan and Poland have the directions to solve economic 

problems. One of them poverty problem and each country has problem GDP per cap-

ital. In agriculture improved the economic situation and organic farming, food pro-

cessing and preventive measures for livestock are in the process to develop. The issue 
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of GDP per capital, income, unemployment rate inequalities is not explicitly the 

theme of public policies. Tendencies are to create unsustainable agriculture resulting 

from globalizations is a growing problem. 

We will reach economy of enough when world will be sustainable approach, 

fair distribution, efficient allocation of resources, high quality of life.  

- Sustainable approach is economy of a steady scale. In other case, while the 

limits determined by available renewable and nonrenewable resources and capacity 

to absorb pollution; 

- Fair distribution is people have same possibility to get decent living condi-

tions;  

- Efficient allocation of resources to pecuniary aid various activities so as to 

use the market economy capabilities, its strengths and shortcomings;  

- The main objective of economic development, which means giving priority 

to human needs.  

 

Data 

Data for sustainable development came from the UN Commission on Sustain-

able Development, statistical websites and others. Sustainable development and its 

long and short terms are from World Bank. GDP, population, unemployment come 

from World Bank and Eurostat’s page. Sustainable development indicators for Po-

land are from Poland Statistical Committee. Millennium Development Goals have 

taken from World Bank, Azerbaijan Statistical Committee. Sustainable development 

and its indicators are from UN Development Program page. Poland and Azerbaijan 

scientists have written about sustainable development. 

 

Summary 

The article then discusses the essence of the environmental elasticity ratios 

within the framework of the STIRPAT modeling, which can be used to describe the 

dependent and explanatory indicators. The article analyzes the STIRPAT modeling 

framework and its application capabilities, which are widely used in modern scien-

tific literature for modeling relationships between elements of a sustainable develop-

ment concept, and the dependent and free variables that can be used for certain spe-

cific situations are explained in detail. This section provides detailed information on 

the concept of IPAT, ImPACT and STIRPAT, as well as the development of the latter 

on the basis of the first two concepts. The superiority of the STIRPAT modeling 

framework is that it combines economic performance, social justice, environmental 

measures and institutional capacities, which are components of sustainable 
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development. From this model, experts from the two countries can use a wide range 

of researchers as a powerful econometric tool. To sum up the above points, we can 

say that Sustainability is an evolving idea. Processes in the global world are rapidly 

affecting the sustainability of the countries. This idea has led to many economic pro-

cesses and has made more sense for the future in the world market. The Concept of 

Sustainable Development focuses on global change, focuses more on individual 

countries' policies, focuses on renewable energy sources, reducing industrial pollu-

tion levels, protecting and preventing natural resources, promoting employment and 

increasing poverty through market change to create equal opportunities between so-

cial tasks. 
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Annex 

There are institutions which are researching countries’ sustainability. They are 

following: 

1. European Union. 

2. UN Commission on Sustainable Development 

3. UN Development Program 

4. UN Environment Program 

5. World Bank and Global Environmental Facility 

There have been organized conferences and forums on sustainable develop-

ment such as: 

1. Global problems, 

2. Problems of welfare and equity, 

3. Stockholm Conference (1972), 

4. “World Conservation Strategy” (1980), 

5. “World Commission on Environment and Development” (1983), 

6. “Our Common Future” - Brundtland Report (1987), 

7. “Agenda 21” - Rio de Janeiro (1992). 
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Türkiye İle Rusya Arasındaki Doğal Gaz İş Birliğinin  

Önemi Açısından Batı Hattı ve Türk Akımı 

Vugar SAVZALIYEV  

Sakarya Üniversitesi 

Özet: Enerji ülkeler için istikrarlı bir ekonomik gelişim ve sürdürülebi-

lir kalkınma açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye enerji bakımından 

dışa bağımlı olup ihtiyacının büyük bir bölümünü dışarıdan ithal etmektedir. 

Hızlı nüfus artışı ve kalkınması ile birlikte Türkiye'nin artan enerji talebi ve 

Rusya’nın benzersiz doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip olması iki ülke ara-

sındaki iş birliğini önemli kılmaktadır. Türkiye Rusya’ya özellikle doğal gaz 

açısından önemli derecede bağımlı ülkelerden biridir. Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz iş birliğinin yapıtaşlarından olan ‘Batı 

Hattı’ ve ‘Türk Akımı’nın iki ülke açısından önemini karşılaştırma yöntemi ile 

incelemektir. Bu nedenle çalışmada resmi enerji anlaşması belgelerinin yanı 

sıra sayısal veriler de kullanılmaktadır. Çalışmada her iki enerji projesinin taraf 

ülkeler açısından önemi ve üçüncü ülkelere etkisi gibi çıktılara ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Doğalgaz, Batı Hattı, Türk 

Akımı. 

  

The West Line and Turkısh Stream in Terms of the Importance of 

Natural Gas Cooperatıon Between Turkey and Russia 

 

Abstract: Energy has a great importance for countries in terms of stable 

economic development and sustainable development. Turkey is dependent on 

foreign energy and imports from abroad a large part of its needs. Turkey's in-

creasing energy demand associated with rapid population growth and develop-

ment and have unique Russia's gas and oil reserves to make substantial coop-

eration between the two countries. Turkey is one of the significant dependent 

countries, especially in terms of natural gas to Russia. The aim of this study, is 

to examine by comparison method the importance of ‘West Line’ and ‘Turkish 

Stream’ in terms of Turkey and Russia which is one of the cornerstones of the 

natural gas cooperation between two countries. Therefore, in the study are also 

used numerical data in addition to official energy agreement documents. In this 

study are reached outputs like the importance of both energy projects for the 

countries and their effects on third countries. 

Keywords: Turkey, Russia, Natural Gas, West Line, Turkish Stream. 
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1. Giriş 

Türkiye’nin enerji politikası, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 

arttırılmasından enerji üretimi ve tüketimine kadar her aşamada verimliliğin sağlan-

masına önem ve öncelik atfeden, enerji tedariki noktasında kaynak ve ülke çeşitlili-

ğini her daim ön plana çıkartan, “enerji koridoru” rolüne özel bir vurgu yapan ve 

özellikle piyasa liberalizasyonunun altını çizen bir tutum yansıtmaktadır. Bölgeyle 

ilgili geliştirilen tüm uluslararası projelerde belirleyici bir tutumla rol alan Türkiye, 

kendisini enerji alanında bir aktör olarak kabul ettirmiş durumdadır. Özellikle petrol 

ve doğalgazın kaynak ülkelerden kaynakları yetersiz ithalata bağımlı Batılı ülkelere 

taşınmasını hedefleyen boru hattı projeleri, karşılıklı bağımlılığa da vurgu yapan bu-

günkü Türk dış politikasında destek bulduğu kadar ona destek de vermektedir.1 

Türkiye açısından Rusya, doğal gaz ihtiyacını karşıladığı en önemli kaynak 

ülke iken, Rusya için ise, sahip olduğu kaynakların üçüncü ülkelere aktarımında 

önemli bir enerji koridoru ve pazarı konumundadır. Rusya, Türkiye’nin stratejik ko-

numu sayesinde kolaylıkla Türkiye üzerinden enerji kaynaklarını Akdeniz’e oradan 

da dünya pazarlarına ulaştırabilecektir. Ayrıca Türkiye, bulunduğu konum itibariyle 

Batı’nın bölgede Rusya tarafından kontrol edilmesine imkân vermektedir. Nitekim 

günümüzde ekonomik gelirinin büyük bir kısmını enerji ihracatından elde eden 

Rusya için enerji kaynaklarının dünya pazarlarına güvenilir bir şekilde sunumu göz 

ardı edilemeyecek kadar değerli bir konudur. Kısacası, enerji politikaları noktasında 

her iki ülkede birbirine ihtiyaç duymaktadır.2 18 Eylül 1984 tarihinde eski  Sovyetler 

Birliği ile doğalgaz sevkiyatına dair anlaşmaya göre Sovyetlerin yetkili  kuruluşu  

Soyuzgazexport,  doğalgaz  sevkiyatının  ayrıntılarını  ve  fiyatını  belirlemek,  ticari  

sözleşme yapmak üzere görevlendirilmiştir.  Türkiye’de de konu ile ilgili çalışmalar 

BOTAŞ tarafından yürütülmüş, 1985 yılında yaptırılan Doğalgaz  Kullanım Etüdü 

ile  tüketim potansiyeli  ve  boru hattı güzergâhı  belirlenmiştir.  Bu etütle özellikle 

Kuzey Batı Anadolu elverişli bölge olarak seçilmiştir.3  

     Hızla artan nüfus ve kalkınma Türkiye ile Rusya arasında Mavi Akım ve 

Türk Akımı gibi tamamlanmış ve inşası devam eden projeleri önemli kılmakatdır. 

Çalışmada bu projelerden Batı Hattı ve Türk Akımı araştırılmaktadır. Bu çalışmanın 

                                                                            
1 Yusuf Yazar,  “Türkiye’nin Enerjideki Durumu ve Geleceği”. Seta Analiz, Sayı31, Aralık 2010, s. 24. 
2 Zeliha Hodaloğulları ve Aydın Aydın, ‘‘Türkiye ile Rusya arasındaki Doğal Gaz İşbirliğinin Türki-

ye'nin Enerji Güvenliğine Etkisi’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, Nisan 

2016, s.745. 
3 Mustafa Özcan Ültanır,"21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi", 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Yayın No. TÜSİAD-T/98-12/239,İstanbul. 
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temel amaçlarından biri her iki doğal gaz projesinin Türkiye ve Rusya açısından 

ekonomik ve stratejik önemini incelemek ve karşılaştırmaktır. Bu nedenle çalışmada 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sayısal verileri ve istatistikleri dikkate 

alınmakla birlikte Resmi Gazetede yayınlanan anlaşma metinlerine de yer verilmiştir. 

Çalışmada aynı zamanda bu projelerin üçüncü ülkeler açısından önemine de 

değinilmektedir. 

 

2. Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Batı Hattı) 

Türkiye’nin ilk doğalgaz boru hattı olan Batı Hattı iki ülke arasındaki enerji 

işbirliğinin başlangıcı olma açısından önemlidir. Alternatif enerji kaynaklarının 

araştırılması çalışmaları sonucunda, 18 Eylül 1984 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti 

ve Eski Sovyetler Birliği hükümetleri arasında doğal gaz sevkiyatı konusunda 

Hükümetlerarası Anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmadan sonra BOTAŞ 

tarafından çalışmalara başlanılmış ve 1985 yılında yaptırılan Türkiye Doğal Gaz 

Kullanım Etüdü ile doğal gaz tüketim potansiyeli ve uygun güzergâh belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, 14 Şubat 1986 tarihinde, Ankara’da, BOTAŞ ile SoyuzGazExport 

arasında 25 yıl süreli Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma 

kapsamında; 1987 yılından itibaren, tedricen artan miktarlarda doğal gaz alımına 

başlanmış olup, 1993 yılında maksimum miktar olan 6 milyar m³/yıl’a ulaşılmıştır. 

Ülkemize Bulgaristan sınırında Malkoçlar’dan giren, Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, 

İzmit, Bursa, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşan Rusya-Türkiye 

Doğal Gaz Boru Hattı 845 km uzunluğundadır. 26 Ekim 1986 tarihinde inşasına 

başlanan hat, 23 Haziran 1987 tarihinde ilk durağı olan Hamitabat’a ulaşmış, bu ta-

rihten itibaren yerli doğal gazın yanı sıra ithal doğal gaz da Hamitabat’taki Trakya 

Kombine Çevrim Santrali’nde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. 

Hat, Ağustos 1988’de Ankara’ya ulaşmış, doğal gaz Temmuz 1988’de İGSAŞ’ta (İs-

tanbul Gübre Sanayii A.Ş.), Ağustos 1988’de Ambarlı Santrali’nde, Ekim 1988’de 

de Ankara’da konut ve ticari sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde, 

Bulgaristan sınırında bulunan Malkoçlar Ölçüm İstasyonu'nun kapasitesi 8 Milyar 

m³/yıl'dan 14 Milyar m³/yıla yükseltilmiştir.4 

 

                                                                            
4  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘‘Doğal Gaz Boru Hatları ve Projeleri’’, 2018, 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri, (Erişim Tarihi: 27 

Kasım 2018). 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri
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Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Doğal Gaz Boru Hatları 

ve Projeleri, 2018, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-

Hatlari-ve-Projeleri,(Erişim Tarihi: 27 Kasım 2018). 

 

    1987’de yürürlüğe giren Türkiye- SSCB Doğal Gaz Anlaşması ve anlaşma 

metninde de bulunan SSCB’den tahsis edilecek doğal gazın bedelinin bir bölümünün 

Türk mal ve hizmetleriyle ödenmesi şartı sayesinde, Türk inşaat şirketleri 1987’den 

itibaren Rus pazarına girmeye başlamış ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bu sü-

reç ivme kazanmıştır.5 2011 yılında BOTAŞ’ın ‘‘ al ya da öde’’ prensibi ve fiyat 

anlaşmazlığını gerekçe göstererek sözleşmeyi yenilemek istememesi üzerine Ba-

kanlar Kurulu kararı ile Türkiye’nin ilk doğalgaz ithalat anlaşması olan Batı Hattı 

kontratı süresi uzatılmayarak resmen sona ermiştir. Bakanlar Kurulunun 29 Kasım 

2011 tarihinde aldığı karar ile, 18 Eylül 1984 tarihinde dönemin Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan, ”Doğalgaz Sev-

kıyatına Dair, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Birliği Hükümeti Arasında Anlaşma”nın, 5 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak 

üzere sona erdirilmesi resmiyet kazanmıştır.6 Gazprom Yönetim Kurulu Başkan 

                                                                            
5  Zeliha Hodaloğulları ve Aydın Aydın, ‘‘Türkiye ile Rusya arasındaki Doğal Gaz İşbirliğinin 

Türkiye'nin Enerji Güvenliğine Etkisi’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, 

Nisan 2016, s.746. 
6  Enerji Enstitüsü, ‘‘Batı hattı kontratı süresi resmen sona erdi’’, 2011, 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri
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Yardımcısı Aleksandır Medvedev, BOTAŞ’ın Batı Hattı’ndan gaz alımını iptal et-

mesinin ardından Türkiye’ye gazın özel şirketler aracılığıyla verilebileceğini 

söylemesi7 sonrasında, EPDK tarafından lisanslandırılan Türk şirketleri, Rusya’yla 

anlaşarak aynı hat üzerinden gaz alımını gerçekleştirmektedir. 

 

3. TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi 

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında son yıllarda yaşanan doğal gaz an-

laşmazlıkları Batı Hattı’ndan Türkiye’ye arz edilen gazın zaman zaman kesilmesine 

neden olmuş ve bu durum özellikle kış aylarında Türkiye’nin doğal gaz arz güvenli-

ğini tehlikeye sokmuştur. Ukrayna ile yaşanan sorunlarda ABD’nin ve Batılı ülkele-

rin yaptırımlarına maruz kalan ve bu gelişmeler doğrultusunda ağır kayıplar vermeye 

başlayan Rusya, bu yaptırımlara elindeki en önemli güç olan enerji üzerinden karşılık 

vermeye çalışmıştır. Yaşanan olaylar Rus gazının Ukrayna’ya alternatif bir yolla Av-

rupa’ya taşınması ihtimalini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda atılan adımların başında, 

Rus gazını Karadeniz altından Avrupa’ya iletmesi planlanan Güney Akım projesinin 

iptal edilmesi gelmiştir.  

TürkAkım doğalgaz  boru hattı projesi  Rus gazının Karadeniz’in altından ge-

çerek Türkiye’ye buradan da Yunanistan topraklarından Avrupa’ya güvenli bir şe-

kilde ulaştırılmasını hedefleyen projedir. Projenin  ilk detayları 1 Aralık 2014 tari-

hinde Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in Türkiye ziyareti esnasında ortaya 

çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında oluşturulan Üst Dü-

zey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) 5. Toplantısı’na katılmak üzere, 1 Aralık 2014 ta-

rihinde Ankara’ya resmî bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) ile 

Gazprom arasındaki mutabakat zaptı”ını imzalamıştır.8 

 

                                                                            

https://enerjienstitusu.org/2011/12/01/bati-hatti-kontrati-suresi-resmen-sona-erdi/,  (Erişim Tarihi: 28 

Kasım 2018). 
7  Azernews, ‘‘Gazprom ready to supply gas to Turkey through private sector – CEO’’ 3 Ekim 

2011, https://www.azernews.az/oil_and_gas/36959.html, (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2018). 
8 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, ‘‘Rusya Federasyonu’’, 

https://www.tccb.gov.tr/konuk/356/2118/rusya-federasyonu, (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2018). 

https://enerjienstitusu.org/2011/12/01/bati-hatti-kontrati-suresi-resmen-sona-erdi/
https://www.azernews.az/oil_and_gas/36959.html
https://www.tccb.gov.tr/konuk/356/2118/rusya-federasyonu
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Kaynak: Gazprom, http://www.gazpromexport.ru/img/images/1635_606_big.png, 

(Erişim Tarihi: 27 Kasım 2018). 

 

Nihayet, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine yönelik siyasi desteği sağlamak 

ve teknik, ekonomik ve hukuki çerçeveyi belirlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı’na 

ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma 10 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da iki ülke lideri-

nin huzurunda imzalanmıştır. Anlaşmanın her iki ülkede resmi onay süreci tamam-

lanmıştır. TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi; Rusya Federasyonu’ndan başlayarak 

Karadeniz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz kıyısındaki alım termina-

line ve devamında Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden Türkiye Cumhuri-

yeti’nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanan her biri yıllık 15,75 milyar 

m3 kapasiteye sahip iki hattan oluşan yeni bir gaz boru hattı sistemidir. Proje, Rusya 

Federasyonu’ndan Türkiye’ye  doğal gaz arzının yanı sıra Rus gazının Türkiye  top-

rakları üzerinden Avrupa’ya arzını sağlamak amacıyla inşa edilecek, deniz bölümü 

ve kara bölümünden teşkil bir boru hattı sistemidir. Deniz bölümünde yer alan iki 

hattın inşası ve işletimi Rusya Federasyonu tarafından yapılacaktır. Kara bölümünde 

yer alan hatlardan biri sadece Türkiye’ye doğal gaz arz edecek olup, Türkiye iletim 

sisteminin bir parçası olarak BOTAŞ tarafından inşa edilecektir. Kara bölümündeki 

diğer hat ise Avrupa’ya gaz arz edecek olup, inşası ve işletimi %50 oranında ortaklık 

payı ile iki ülkenin şirketleri tarafından kurulacak yeni bir şirket tarafından yapıla-

caktır. TürkAkım kapsamında sadece Türkiye’ye gaz arz etmesi amacıyla inşa 
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edilecek boru hattının devreye alınması ile birlikte Batı Hattı’ndan alınan yıllık top-

lam 14 milyar m3 gazın, mevcut sözleşmelerin şart ve koşulları değişmeksizin Tür-

kAkım üzerinden Türkiye’ye teslim edilmesi planlanmaktadır. Böylece başka bir ül-

kenin iletim sistemi kullanılmadan doğrudan Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye 

taşınacak gazın, üçüncü taraflardan kaynaklı muhtemel kesintilere maruz kalmaması 

sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında Türkiye'ye doğal gaz arzı sağlayacak ilk hatta 

ve Avrupa’ya gaz arzı sağlayacak ikinci hatta ilişkin inşaat çalışmaları devam et-

mekte olup, her iki hattın da 2019 yılı sonunda işletmeye alınması planlanmaktadır.9 

TürkAkım Projesi kapsamında inşa edilecek ikinci kara bölümü boru hattı ile Rus 

menşeili doğal gazın da Güneydoğu Avrupa’ya Türkiye üzerinden arz edilmesine 

imkan tanınması ve Türkiye’nin enerji koridoru rolünün ve doğal gaz ticaret merkezi 

olma potansiyelinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca anlaşmada Türk Akım 

Projesi kapsamında inşa edilecek boru hatlarından Türkiye  piyasasına yönelik ola-

cak ilk hattın devreye alınmasıyla Batı Hattının ikame edilmesinin öngörüldüğü; bu 

bağlamda projenin hayata geçmesiyle doğal gazda Türkiye’nin Rusya Federas-

yonu’na ilave bir bağımlılığının olmayacağı belirtilmektedir.10  

Proje aynı zamanda ikinci hattın gerekli teminatların alınması halinde Av-

rupa’ya doğalgaz ulaştırmasını öngörmektedir. Nitekim, Rusya Dışişleri Bakanlığı 

Direktörü Aleksandr Botsan-Harchenko, Şubat 2017’de yaptığı açıklamada Av-

rupa’dan resmi garantiler alınmaması halinde Türk Akımı projesinde ikinci boru hat-

tının yapımının planlanmadığını bildirmiştir. Enerji projelerinin sürekliliği ekonomik 

ilişkilere bağlı olduğu kadar siyasi ve ikili ilişkilere de bağlı olduğundan bu projenin 

hayata geçmesi taraflar için ekonomik katkılar sağlayacağı gibi ikili ve siyasi ilişki-

lerin gelişmesine de olumlu katkı sağlayacaktır. Türk Akımı, Karadeniz’den Doğu 

Akdeniz enerji havzalarına kadar uzanacak olan uzun bir gaz hattı olacağından enerji 

piyasasında kapsamlı bir etkisi olacaktır. Bilhassa Rusya ve Türkiye’ye kazandıra-

cağı muhtemel avantajlar, bölgedeki enerji mücadelesini etkileyecektir.11  

24 Kasım 2015’te SU-24 tipi Rus uçağının Suriye sınırındaki mevzileri bom-

balarken Türkiye sınırlarını geçmesi ve yapılan ikazlara rağmen sınır ihlaline devam 

etmesi neticesinde Türk F-16’larının Rus savaş uçağını düşürmesi, ikili ilişkilerde 

                                                                            
9 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘‘Doğal Gaz Boru Hatları ve Projeleri’’ , 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri, 2018, (Erişim Tarihi: 27 

Kasım 2018). 
10 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu 

Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/788) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’’ TBMM Basımevi – 2016, 

s.4. 
11 Türkan Budak, Türkiye’nin Enerji Politikasında Tanap ve Türk Akımı, BİLGESAM Analiz/Enerji, 

No 1364, 27 Mart 2017, s.6. 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri
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2000’li yıllarla birlikte çok boyutlu işbirliği kaydeden Türkiye ve Rusya arasında 

ciddi krizlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 

Putin’in ve Rus liderlerinin bu olayın ardından yaptıkları konuşmalar ve Mos-

kova’nın Türkiye’yi doğrudan kısıtlamaya yönelik uyguladığı politikalar, Türkiye ile 

Rusya arasındaki ilişkileri kesintiye uğratarak neredeyse durma noktasına getirmiştir. 

Türkiye’yi geçiş ülkesi olmaktan çıkartıp enerji merkezi olma yolundaki büyük bir 

hamle olarak gözüken Türk Akımı projesi de bu kriz sonrasında nasibini almış ve 

projenin tamamen rafa kaldırıldığı söylenmemekle birlikte görüşmeleri de durdurul-

muştu. Ancak, yaşanan uçak krizi ile birlikte siyasi ve ekonomik ilişkilerin askıya 

alınmasının ardından yaklaşık bir sene sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesi ile kopan dip-

lomatik ve ticari ilşkilerde yeni bir dönemin başlayacağı sinyalleri verilmiştir. İki 

devlet başkanı arasında yapılan görüşme sonrasında Türk Akımı projesinin hayata 

geçirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almış ve bu konuda iki ülkenin de kararlı 

olduğuna yönelik açıklamalar yapılarak projenin hızlı bir biçimde hayata geçirilmesi 

için çalışmalara başlanacağı bildirilmiştir.12 

 

4. Ekonomik ve  Siyasal Boyutlarıyla Batı Hattı ve Türk Akımınının 

Önemi 

 

Enerji politikasına göre üreten, tüketen ülkelerin en önemlileri tanımlarına 

bakılırsa Rusya ve Türkiye bu hususta dünya enerji temininde çok önemli rolleri 

paylaşmaktadırlar. İki ülke için de önem arz eden enerji işbirliği Türkiye için Rusya 

; jeopolitik konumu sonucu petrol ve gaz ticaretinde büyük yatırımları ve sa-

nayileşmede önemli bir asama kaydeden enerji açığını kapatma noktasında güçlü 

ithalatı ifade ederken Rusya için ise; Türkiye enerji iletiminde transit geçiş ülkesi 

,enerji ihracatı için büyük bir pazar fırsatı aynı zamanda tüketim malları üretiminde 

ihmal eden Rusya için tedarikçi anlamına gelmektedir.13 Uluslararası ilişkilerde en-

erji politikalarının belirlenmesi ve işbirliklerinin oluşturulmasında ekonomik ve 

                                                                            
12 Emel İlter,  Hülya Kınık, ‘‘Türkiye’nin Enerji Denklemi: Trans  Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve 

Türk Akımı’’, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017 (18):185-200 ISSN 1307-9832, 

s.196. 
13 Aydın Aydın, ‘‘Türkiye'nin Doğalgaz Noktasında Rusya'ya Bağımlılık Durumunun Soğuk Savaş 

Sonrası Türk Dış Politikasına Yansıması’’, ResearchGate, Aralık 2015, s.102, 

https://www.researchgate.net/publication/289490916_TURKIYE'NIN_DOGALGAZ_NOKTASINDA

_RUSYA'YA_BAGIMLILIK_DURUMUNUN_SOGUK_SAVAS_SONRASI_TURK_DIS_POLITIK

ASINA_YANSIMASI_TURKEY_POINT_RUSSIA_GAS_DEPENDENCY_STATE_OF_REFLECTI

ON_OF_TURKISH_FOREIGN_POLICY_AFTER, (Erişim Tarihi: 27 Kasım 2018). 
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siyasi boyutların dengesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle enerji kaynakları 

ticareti hem ikili ilişkilerde hem de söz konusu ülkelerin üçüncü ülkeler ile 

ilişkilerinde her zaman öne çıkmaktadır. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin en 

önemli unsuru olan enerji, ilk doğal gaz boru hattı anlaşması olan Batı Hattı’ndan bu 

yana Türkiye ve Rusyanın dış politikasının belirlenmesinin temel sacayaklarından 

biri olmuştur. Doğal gaz ticareti konusu, jeopolitik açıdan stratejik ehemiyeti 

bulunan, geçiş güzergahı olma avantajına sahip Türkiye ile ıspatlanmış doğalgaz 

rezervlerine göre dünyada ilk sırada bulunan ve ihracatının büyük bölümünü doğal 

gazdan karşılayan Rusya14  arasındaki politikaların belirlenmesini doğrudan etkile-

mektedir. Batı Hattı Doğal Gaz Boru Hattı ile Türk Akımı’nı karşılaştırmak istedi-

ğimizde ekonomik ve stratejik boyutları gözardı edilemez boyutta önemlidir. Bu 

nedenle her iki enerji anlaşmasının iki ülke ilişkilerindeki ekonomik ve siyasi boyut-

larını inceleyerek karşılaştırmakta fayda vardır.  

 

4.1. Ekonomik Yönleriyle Batı Hattı ve Türk Akımı 

Batı Hattı Doğal Gaz Anlaşması ile Sovyetler Birliği 1987 yılından başlayarak 

25 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’ne doğal gaz sevk etmeyi garanti ederken, Tü-

rkiye de bu süre zarfında doğal gaz ithal etmeyi taahhüt etmiştir. Anlaşma ile, doğal 

gaz bedellerinin Türkiye tarafından serbest döviz şeklinde ödenmesi, Rus tarafının 

ise bu ödemeleri genelde Türk malları alımında kullanması amaçlanmıştır. An-

laşmanın imzalandığı dönemde, doğal gaz karşılığında mal ihracı uygulaması ile ge-

leneksel Türk ihraç ürünleri ihracatından ziyade, Türk sanayi ürünlerinin ihracatının 

arttırılması için yeni bir imkan yaratılması hedeflenmiştir. Doğal gaz anlaşmasının 

Türkiye açısından diğer önemli bir yönü, doğal gaz bedellerinin bir kısmının, Türk 

müteahhitlik firmalarının Rusya’da gerçekleştirmiş oldukları projelerin finans-

manında kullanılmasıdır. Bu aynı zamanda Türk inşaat şirketlerinin Rusya inşaat 

sektörüne girişi anlamında da önemlidir.1986 yılında imzalanan 9. Dönem KEK 

Protokolünde bu konuda hükümlere yer verilmiştir. İlk doğal gaz alımına başlanıldığı 

yıl olan 1987 ile 1994 yılları arasında 1,9 milyar Dolar tutarında doğal gaz ithalatı 

gerçekleştirilmiş olup, bu tarihler arasında belirlenen mal listeleri kapsamında kayda 

alınan ihracat miktarı 271 milyon Dolar, gerçekleştirilen müteahhitlik hizmetleri top-

lamı ise 609 milyon Dolar olmuştur. Ancak, söz konusu Doğal Gaz Hesabı Uygula-

ması, 1994 yılından itibaren devam ettirilememektedir.15Batı Hattı anlaşma 

                                                                            
14 CIA,  ‘‘The World Factbook’’,2018, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2253rank.html, (Erişim Tarihi: 27 Kasım 2018). 
15 Ayşe Oya Benli, ‘‘Rusya Federasyonu Ülke Raporu’’, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Ankara, April  2011, s.30. 
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metninde, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-

liği Hükümeti karşılıklı yarar ve eşitlik esasına dayanarak iki ülke arasındaki ticareti 

daha da geliştirmeye katkıda bulunmak gayesi ile anlaşmışlardır.’’16 ifadeleri anlaş-

manın iki ülke için de temel nedeninin ekonomik işbirliği olduğuna atıfta bulunmak-

tadır.  

Türk Akımı’nın ekonomik önemine baktığımızda ise bu hem Rusya hem de 

Türkiye açısından daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, Türk Akımı 

Türkiye için güvenli ve sürdürülebilir arz kaynağı anlamına gelmektedir. Proje aynı 

zamanda, elektrik üretiminde ve sanayide doğal gazın ağırlığının artması ve doğal 

gaz sektöründeki yaklaşık %8 yıllık büyüme ile ilerleyen yıllarda Türkiye’nin artan 

doğal gaz talebini karşılamak için güvenli bir liman olarak görülmektedir. Diğer yan-

dan, toplamda 7 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip Türk Akımı Boru Hattı pro-

jesinin, Türkiye ekonomisine yaklaşık 13500 kişi istihdam,   100 milyon dolarlık ek 

hanehalkı geliri ve 546 milyon dolarlık ek ulusal gelir ile katkıda bulunması beklen-

mektedir.17 Projenin Rusya için ekonomik önemine gelince, Türk Akımı Boru Hattı 

projesinin gerçekleştirilmesi, Avrupa’da Gazprom’un satışlarını son 10 yılda düzenli 

olarak arttırdığı sadece iki ülkeden biri olan Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını 

Rusya’dan karşılayacağını taahhüt etmesi anlamında hayati önem taşımaktadır.18 

Rusya’nın Türkiye’ye Güney Akım Boru Hattı Projesine alternatif olarak önerdiği 

ve kabul gördüğü Türk Akımı Projesinin stratejik önemine ek olarak, maliyet açısın-

dan da Güney Akımından önemli derecede Rusya’nın lehine büyük bir avantaj sağ-

laması, projeyi Rusya için önemli kılan diğer bir ekonomik unsurdur. Nitekim, mali-

yeti yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edilen, Karadeniz’in 2000 metre altından 

geçerek Bulgaristan üzerinden Avrupa’nın kuzeyi ve güneyine ulaştırılacak Güney 

Akım Projesi boru hattı Türk Akımının yaklaşık üç katına mal olduğundan Rusya 

açısından önemlidir.19 Ayrıca Türk Akımı projesi, Türkiye için doğalgaz ticaret mer-

kezi konumuna gelme hedefi açısından da hem ekonomik hem de siyasal olarak özel 

bir öneme sahiptir. 

 

                                                                            
16 T. C. Resmi Gazete, 07.12.1984.   
17 SPUTNİKNEWS,‘‘Türk Akımı doğalgaz boru hattı’’,20 Kasım 

2018,https://tr.sputniknews.com/infografik/201811201036245122-turk-akimi-dogalgaz-gazprom-

rusya-turkiye/,(Erişim Tarihi: 30 Kasım 2018). 
18  Nazlı Üstün, ‘‘Ekonomik ve Siyasi Yönleriyle TürkAkım Projesi’’, Aralık 2017, Konya Ticaret 

Odası, s.4. 
19 Füsun Yiğit  Fethi, Emine Akarsu ve Kerim Tuncer Sarıkavak, ‘‘Güney Akım Projesi’’, MTA Doğal 

Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı: 14, 2012, 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-

bultenleri/2012_14/MTA_Dogal_Kaynaklar_FusunYIGITFETHI.pdf, (Erişim Tarihi: 30 Kasım 2018). 

https://tr.sputniknews.com/infografik/201811201036245122-turk-akimi-dogalgaz-gazprom-rusya-turkiye/
https://tr.sputniknews.com/infografik/201811201036245122-turk-akimi-dogalgaz-gazprom-rusya-turkiye/
http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2012_14/MTA_Dogal_Kaynaklar_FusunYIGITFETHI.pdf
http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2012_14/MTA_Dogal_Kaynaklar_FusunYIGITFETHI.pdf


Türkiye İle Rusya Arasındaki Doğal Gaz İş Birliğinin Önemi… 

93 

4.2. Siyasal Yönleriyle Batı Hattı ve Türk Akımı 

Batı Hattı doğal gaz anlaşmasının imzalandığı 80’li yıllar Rusya Türkiye iliş-

kilerinde durgun siyasi döneme tekabül etmektedir. Bu yıllarda Sovyetler Birliğinin 

Türkiye ile politik ilişkilerde istikrarı sağlamak için 1960-70’li yıllarda başarılı bi-

çimde kullandığı ekonomik araçları çok eskimiş, Sovyet tarafının, dış politikada or-

tağının ekonomik çıkarlarını SSCB’ye yönelik sıcak siyasi ilişkilerini güçlendirmesi 

yönünde kullanması hedefine ulaşamamıştır. Bu anlamda Batı Hattı Sovyetler Birliği 

için Türkiye’nin SSCB’ye yönelik ekonomik ilgisini çekme girişiminin sonucu ol-

ması açısından önemlidir. Nitekim bu girişim, Sovyet doğalgazının Türkiye’ye uzun 

vadeli satışı ile başarılı bir biçimde sağlanmıştır.20 Bu yönüyle Batı Hattı Sovyetler 

Birliği için stratejik, Türkiye için ise ekonomik açıdan sağladığı önemi ile öne çık-

maktadır. Diğer taraftan, 7 Aralık 1984 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Batı Hattı 

doğal gaz anlaşması metni incelendiğinde  Sovyetler Birliğinin,  Türkiye’nin SSCB 

enerji kaynaklarına olan ilgisini artırma teşebbüsünün ekonomik araçlarla sağlandığı 

açıktır. Gerçekten de, Batı Hattı doğal gaz anlaşmasının ‘‘...İşbu Anlaşmaya göre, T. 

C.'ne ihraç edilecek gazın bedeli, Sovyetler Birliği Dışticaret Kuruluşları tarafından 

ticari şartlar esasında olmak üzere genelde Türk mallarının alımında kullanılacak ve 

Türk tarafının imkanları ve Sovyet Dışticaret teşekküllerinin ihtiyaçlarına göre pa-

muk, tahıl, et, nebati yağlar, demir ve demir dışı metaller, demir dışı cevherler ve 

diğer sanayi mamulleri ile ödenecektir. Bu maksatla iki taraf her yıl Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Birliği'ne ihraç edilecek olan Türk mallarının listelerini müştereken 

tespit edeceklerdir.’’21 şeklindeki 3. Maddesi bu anlamda çok önemlidir. Ancak söz 

konusu madde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra rafa kaldırılmıştır. İmzalandığı dö-

nem itibariyle Batı Hattı anlaşması aynı zamanda Sovyetler  Birliği açısından bir 

NATO müttefiki ile diğer alanlarda da muhtemel işbirliği anlamını ifade etmektedir. 

Türk Akımı’na gelince ise, projenin,  Ukrayna ile transit anlaşması 2019 yı-

lında sona erecek olan Rusya için, siyasi olarak en önemli kazanımı,  2019’dan itiba-

ren Avrupa ülkelerine gaz satışında Ukrayna’yı by-pass etmesi ve Avrupaya direk 

doğal gaz satışını gerçekleştirebilecek olmasıdır. Türk Akımı’nın Rusya için ikinci 

bir siyasi önemi ABD ile arasındaki Avrupa doğal gaz piyasalarında verdiği kıyasıya 

mücadeledir.22 Ayrıca, Güney Akım’ın Avrupa’ya girişini sağlayacak olan Bulgaris-

tan’ın Rusya’ya karşı yaptırımlarda üyesi olduğu AB ile aynı safta yer alması proje-

nin iptaline yol açan etmenlerin başında gelmiştir. Ekonomik istikrarını enerji 
                                                                            
20  Natalya Ulçenko, ‘‘Rusya ve Türkiye’nin Güvenliğinde Enerji İhracat ve İthalatının Rolü’’, 

Avrasya Dosyası, Rusya Özel, Kış 2001, Cilt: 6, Sayı: 4, s. 143. 
21 T. C. Resmi Gazete, 07.12.1984.   
22 Nazlı Üstün, ‘‘Ekonomik ve Siyasi Yönleriyle TürkAkım Projesi’’, Aralık 2017, Konya Ticaret 

Odası, s.4-5. 
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alanındaki projeleri ile de destekleyen Türkiye, Türk Akımı ile küresel enerji denk-

lemindeki stratejik konumunu perçinlemiştir. Diğer yandan, enerji arz güvenliği bağ-

lamında sağlanan alternatif güzergahlar yoluyla Türk Akımının Türkiye-AB ilişkile-

rine de yeni bir boyut kazandırması beklenmektedir. Proje, Türkiye’nin artan enerji 

talebine karşılık verecek olması yönüyle de önem arz etmektedir.23  

Türk Akımı aynı zamanda, Türkiye ve Rusya’nın Kırım, Ukrayna, Suriye, Yu-

karı Karabağ ve Kıbrıs gibi alanlarda farklı yaklaşımlarına rağmen Putin'in 24 Kasım 

uçak krizi sonrasında ilk defa 23. Dünya Enerji Kongresi vesilesiyle 10 Ekim 2016 

tarihinde Türkiye’ye gelmesi ve bu tarihin iki ülke açısından da önemli bir zaman-

lama olması nedeniyle özellikle enerji politikaları bağlamında işbirliğini güçlen-

dirme açısından  önem taşımaktdır.24 

 

5. Batı Hattı ve Türk Akımı’nın Üçüncü Ülkeler Açısından Önemi 

Sırasıyla Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’dan geçerek Türkiye’ye ulaşan 

Batı Hattı Boru Hattı projesi, güzergahı itibariyle üçüncü ülkeler açısından da önem 

arzetmektedir. Özellikle, son yıllarda gergin bir havada seyreden Rusya-Ukrayna 

ilişkileri Batı Hattının arz güvenliği açısından hem Avrupa, hem de Türkiye için kilit 

öneme sahiptir. Nitekim Rusya, transit ücreti sorunu, ödenmeyen borçlar ve doğalgaz 

fiyatlarının zamlandığı yeni kontrat gerekçesiyle, Ocak 2009’da Rusya Ukrayna üze-

rinden gelen gazı kesmiş, ve kesintiden Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaris-

tan, Makedonya, Romanya, Hırvatistan, Bosna, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Po-

lonya (Fransa ve Almanya hariç) etkilenmiş, Ukrayna üzerinden, Türkiye’nin de ara-

larında bulunduğu ülkelere giden gaz 3’te 2 iki oranında azalmıştır. Bunun üzerine 

Rusya’nın Samsun’dan Türkiye’ye giriş yapan Mavi Akım Hattı’ndan gelen gazın 

miktarını artırarak kesintiyi telafi etmeye çalıştığını söyleyen dönemin Enerji Bakanı 

Hilmi Güler, ‘‘Mavi Akım Hattı’ndan alınan gaz miktarını günlük 40 milyon metre-

küpten 48 milyon metreküpe çıkardıklarını belirtmiştir’’.25Bu noktada, başka ülke 

sahası kullanılmadan Karadenizin altından doğrudan Türkiye’ye ulaşması planlanan 

Türk Akımı Boru Hattı projesi, Türkiye’yi hem kendi kullanacağı enerji arzının 

                                                                            
23 Erdal Tanas Karagöl, Mehmet Kızılkaya, ‘‘Rusya-AB-Türkiye üçgeninde Türk Akımı’’, SETA 

PERSPEKTİF, SAYI: 105, Temmuz 2015, s.2-3.  

http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707142655_105_perspektif.pdf, (Erişim Tarihi: 30 Kasım 2018). 
24 Emel İlter,  Hülya Kınık, ‘‘Türkiye’nin Enerji Denklemi: Trans  Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve 

Türk Akımı’’, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017 (18):185-200 ISSN 1307-9832, 

s.197. 
25 HÜRRİYET, ‘‘Rusya, Ukrayna Batı Hattı’nı kesti Türkiye ’ek gaz alarmı’na geçti’’, 2009, 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/rusya-ukrayna-bati-hatti-ni-kesti-turkiye-ek-gaz-alarmi-na-gecti-

10714500, (Erişim Tarihi: 1 Aralık 2018). 

http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707142655_105_perspektif.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/rusya-ukrayna-bati-hatti-ni-kesti-turkiye-ek-gaz-alarmi-na-gecti-10714500
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/rusya-ukrayna-bati-hatti-ni-kesti-turkiye-ek-gaz-alarmi-na-gecti-10714500
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güvenliği açısından hem de Rusya ve  Avrupa arasındaki jeopolitik konumu açısın-

dan kilit öneme sahip aktör haline getirmektedir. Türk Akımı aynı zamanda, Türk 

Akımının Avrupa ayağını kullanacak üçüncü ülkeler açısından da önemli bir proje-

dir. 

Batı Hattı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi, Türk Akımı projesi de Rusya ve 

Türkiye arasında uygulanacak olsa da proje kapsamında doğrudan veya dolaylı ola-

rak bir çok ülke etkilenmektedir. Türkiye ve Rusya dışında, Avrupa’ya da doğal gaz 

taşıyacak olan Türk Akımı’nın Avrupa pazarının ihtiyacına ayrılacak olan ikinci hat-

tının nereden geçeceği konusu gündemde olmakla birlikte, güzergah tamamen netlik 

kazanmamıştır. Türk Akımı’nın her iki hattına da Ocak 2020'de doğalgaz verile-

bileceğini söyleyen Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın, ikinci 

hattının nereden geçeceği konusunda birkaç seçenek üzerinde durduklarını söylemiş-

tir. Bu seçeneklerden birinin hattın Yunanistan ve İtalya üzerinden geçmesi olduğunu 

kaydeden Rus Enerji Bakanı, kendileri için öncelikli seçeneğin ise hattın Bulgaris-

tan'dan geçerek Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya yönelmesi olduğunu belirt-

miştir.26 

Enerji Bakanı Novak’ın belirttiği gibi, güzergahın Yunanistan ve İtalya üze-

rinden gerçekleştirilme ihtimalinde Türk Akımı’ndan AB ülkeleri içerisinde en çok 

etkilenebilecek  ülkelerin başında Yunanistan gelmektedir. Ancak ekonomik olarak 

zor günler geçiren Yunanistan’ın AB’nin yaptırım uyguladığı bir dönemde Rusya ile 

görüşmesi Batı medyası ve üyesi olduğu AB tarafından sert bir dille eleştirilmektedir. 

AB üyeliğinden çıkma olasılıklarının dahi bulunduğu bir dönemde  Türk Akımı ile 

Rus gazının Yunanistan üzerinden AB’ye aktarılacak olması, borç yükü hayli artan 

Yunanistan için önemli bir fırsat sunmaktadır. Türk Akımı’nın Yunanistan ekonomi-

sine sağlayacağı olası katkılara bakıldığında; projeyle birlikte artacak yatırımlar, ek 

mali kaynak ve iş imkanları, Yunanistan için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. 

Bunun yanında Türk Akımı ile depolanması planlanan yaklaşık 48 milyar metreküp 

doğalgazın Yunanistan’ı bölgede önemli bir aktör haline getirecek olması da Yuna-

nistan için kıymetlidir.27 Ayrıca, 7 Nisan 2015’te Macaristan’ın başkenti Buda-

peşte’de düzenlenen, bölgedeki enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tedarik ko-

nularının masaya yatırıldığı Enerji Güvenliği Toplantısı sonrasında Türkiye ve Yu-

nanistan’la birlikte Macaristan, Makedonya ve Sırbistan’ın projeyi destekleyen ortak 

bir deklarasyon yayımlaması projenin üçüncü ülkeler açısından önemini ortaya 
                                                                            
26 TASS, ‘‘Gas supplies via Turkish Stream might start from 2020’’, 09 Ekim 2018, 

http://tass.com/economy/1025128’’,  (Erişim Tarihi: 1 Aralık 2018). 
27 Erdal Tanas Karagöl, Mehmet Kızılkaya, ‘‘Rusya-AB-Türkiye üçgeninde Türk Akımı’’, SETA 

PERSPEKTİF, SAYI: 105, Temmuz 2015, s.2-3.  

http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707142655_105_perspektif.pdf, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2018). 

http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707142655_105_perspektif.pdf
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koymaktadır.28  Projenin diğer önemli bir boyutu,  İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi, Yu-

nanistan ve İtalya arasında varılan Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın Kıbrıs 

ve Yunanistan üzerinden, İtalya’ya ve oradan da Avrupa pazarına aktarılması yö-

nünde yapılması planlanan anlaşmayı29 etkileyecek öneme sahip olmasıdır. Türkiye 

sahip olduğu jeopolitik konumunun avantajından dolayı Avrupa’nın enerji güzergahı 

tercihinde ilk sırada yer alacağı kuvvetle muhtemeldir.  

 

6. Sonuç 

Enerji açısından dışarıya bağımlı olan Türkiye, doğal gaz ihtiyacının %99’a 

yakın bir bölümünü ithalat üzerinden karşılamaktadır. Türkiye bu bağımlılığı azal-

tacak ve arz güvenliğini sağlayacak uzun vadeli sürdürülebilir politikalar üretmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin jeopolitik konumunun sağladığı 

avantajı, kapsamlı enerji anlaşmaları ile hem ekonomik, hem de siyasal olarak  kendi 

lehine çevirebilecek projeler geliştirmesi elzemdir. Bu bağlamda, Batı Hattı ve onun 

stratejik devamı niteliğinde olan Türk Akımı büyük önem arz etmektedir. Batı Hattı, 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve artan refah düzeyinin doğurduğu doğal gaz 

ihtiyacını karşılama ve Türk ihracat ürünlerinin ve müteahhitlik firmalarının Rusya 

pazarına girişi bakımından çok önemli olmakla birlikte zamanla yetersiz kalmıştır. 

Batı Hattı, aynı zamanda üçüncü ülke topraklarından geçerek Türkiye’ye ulaşmasın-

dan dolayı muhtemel arz güvenliği sorunlarında da Türkiye’ye zorluklar yaşatsa da, 

ülkenin ilk doğal gaz boru hattı olmasından dolayı bir tecrübe niteliğindedir. Türk 

Akımı’na gelince, bu proje kimi çevrelerce tek taraflı bağımlılık gibi yorumlansa da 

aksine, anlaşma metnindeki,  kara bölümü 1 kapasitesinin %100 kullanım hakkının 

Türk yetkili kuruluşuna verilmesi şeklindeki 8. Maddesi ve kara bölümü 2 kısmında 

tarafların kuruluşu sermayesinde %50 pay sahibi olduğu 4.Maddesi30 tek taraflı bir 

bağımlılıktan bahsedilmesini olanaksız hale getirmektedir. Öte yandan geçiş 

güzergahı üzerinde yerleşen Türkiye bu proje aracılığıyla AB ile ilişkilerinde 

Avrupa’ya akacak doğal gazın arz güvenliğinin teminatçısı gibi mühim bir konumu 

ile elini güçlendirecektir. Türk Akımı aynı zamanda, Türkiye açısından geçmiş 

tecrübelerde olduğu gibi Rusya’nın üçüncü ülkelerle sorunlarından kaynaklanan gaz 
                                                                            
28 EURACTIV, ‘‘“Greece, Macedonia, Serbia and Hungary Discuss ‘Turkish Stream’”, 7 Nisan 2015, 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/greece-macedonia-serbia-and-hungary-discuss-turkish-

stream/, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2018). 
29 XINHUA, ‘‘Cyprus, Israel, Greece, Italy close to East Med pipe line deal: report’’, 26 Kasım 2018, 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/26/c_137630826.htm, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2018). 
30 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu 

Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/788) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’’, 2016, TBMM Basımevi , 

s.13-16. 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/greece-macedonia-serbia-and-hungary-discuss-turkish-stream/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/greece-macedonia-serbia-and-hungary-discuss-turkish-stream/
http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/26/c_137630826.htm
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kesintisi ve azalması gibi olumsuzlukları ortadan kaldırması bakımından da çok 

önemlidir. Türk Akımı da dahil olmakla Türkiye’nin son dönemlerde yürüttüğü en-

erji politikaları, Türkiye’yi hem enerji merkezi haline getirme hedefi hem de bölgesel 

enerji denkleminde önemli bir aktör olma hedefi açısından çok büyük önem arz et-

mektedir. 
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Türk – Rus Toplumsal Forumu 

Ender ARAT 

Büyükelçi (E), Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri 

Sayın Kongre Katılımcıları, Değerli Akademisyenler, hepinizi saygıyla selam-

lıyorum. 

Türk-Rus Toplumsal Forumu hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. 

11-12 Mayıs 2010 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev  ile o zamanki Türkiye Başbakanı 

Recep Tayyip Erdoğan Eş Başkanlığında toplanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nde, 

Rus tarafının önerisi üzerine, ilişkilerdeki sosyal ve insani boyutu ele almak ama-

cıyla, Türk-Rus Toplumsal Forumu kurulması kararlaştırıldı. 

Böylece Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin mevcut siyasi ve ekonomik boyutuna 

bir de sosyal-insani boyut ilave edilmiş oldu. İki ülke arasındaki siyasi konular, Dı-

şişleri Bakanları başkanlığındaki Ortak Siyasi Planlama Grubu’nda, ekonomik ko-

nular ise Enerji Bakanları başkanlığındaki Karma Ekonomik Komisyonda ele alın-

maktayken, sosyal-insani konuların Toplumsal Forum bünyesinde ele alınması be-

nimsendi. 

16 Mart 2011 tarihinde imzalanan protocol ile; 

- Toplumsal Forum’un amacı, Türk-Rus halkları ve kuruluşları arasındaki 

ilişkilerin daha da geliştirilmesi, her iki toplumun birbirine daha iyi 

tanıtılması ve birbirine yakınlaştırılması olduğu belirlendi. 

- Forumun hedefinin, iki ülke arasındaki kültür  ve sanat, eğitim ve bilim, 

tarih, müzecilik, medya , iş ortamı, turizm, spor, dinlerarası diyalog ile 

hukuki konularda ve diğer toplumsal alanlarda karşılıklı anlayışın ve 

toplumsal ilişkilerin teşvik edilmesi olduğu kayda geçirildi. 

- Forumun, iki ülke sivil toplumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi  

için yeni işbirliği yolları ve şekillerini  tartışacak ve öneriler yapacak bir 

platform olacağı vurgulandı. 

- Forumun iki ulusal kanattan oluşacağı, ayrıca yönetim kurulları temelinde 

faaliyet göstereceği, her iki kanadın kendi üyeleri ve sekreteryası 
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bulunacağı ve bunların oluşumunun, her ülkenin ihtiyaç, kural ve 

mevzuatına göre bağımsız olarak belirleneceği kaydedildi. 

- Her ulusal kanadın kendi başkanını tayin edeceği, Eş-Başkanların Forumun 

amaçlarını gerçekleştirmeye önderlik  edecekleri, dönüşümlü olarak yılda 

bir kez toplanacakları ve bu toplantılarının sonuçlarını Üst Düzey İşbirliği 

Konseyi’nde iki ülke liderlerine arz edecekleri hükme bağlandı. 

- Her ulusal kanadın kendi bütçesi olacağı, faaliyetlerini kendi mali 

kaynaklarından karşılayacakları, yıllık toplantıların giderlerinin ev sahibi 

kanat tarafından karşılanacağı, katılımcıların seyahat ve konaklama 

giderlerini kendilerinin ödeyeceği, diğer ortak etkinliklerin finansmanının 

ne şekilde olacağının ulusal kanatlarca belirleneceği  kararlaştırıldı. 

Başlangıçta Toplumsal Forum’un Eş Başkanları her iki ülke Meclislerinin, 

DUMA ve TBMM’nin, Dışişleri Komisyonu Başkanlarıydı. Halen Türk kanadı Eş-

Başkanı, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Birliği Karma Parlamento Komis-

yonu Eş- Başkanlığını yapmış olan,  İstanbul  Milletvekili ve NATO Parlamenter 

Asamblesi Türk Grubu (NATO-PA) başkanı Ahmet Berat ÇONKAR’dır. Rus kanadı 

Eş-Başkanı ise, Paris’teki UNESCO nezdinde uzun süre Rus Federasyonu Daimi 

Temsilciliğini yapmış olan ve halen Moskova’daki Uluslararası İnsani İşbirliği, Yurt-

dışında  Yaşayan Vatandaşlar ve BDT İşleri Federal Ajansı (ROSSOTRUDNİC-

HESTVO) Başkanı Elanora MİTROOFANOVA’dır. 

Türk tarafının Genel Sekreterliğini bendeniz, Rus tarafınınkini ise Sergey 

MARKOV yürütmektedir. 

Toplumsal Forum Yönetim Kurulu’nun üyelerini, Türk tarafında, KOÇ, SA-

BANCI, ECZACIBAŞI, RÖNESANS, DOĞUŞ, ANADOLU GRUBU, ÇALIK, 

AKFEN, RİXOS gibi 14 büyük holdingin  sahipleri, Rus tarafında ise GAZPROM, 

ROSATOM, LUKOİL, SBERBANK, İNTERRAO, AK TRANSNEFT, ALTİMO, 

YANDEKS gibi 12 en büyük şirketin yöneticileri oluşturmaktadır. 

Toplumsal Forum faaliyetleri, Eş-Başkanların gözetiminde ve Genel Sekreter-

lerin kolaylaştırıcı katkıları çerçevesinde, 10 Çalışma Komitesi tarafından yürütül-

mektedir.: 

1- Kültür ve Sanat Komitesi, 

2- Eğitim ve Bilim KOmitesi, 

3- Tarih Komitesi, 

4- Müze Komitesi, 

5- Dinlerarası Diyalog Komitesi, 
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6- Medya Komitesi, 

7- İş Ortamı  ve Hukuk Komitesi, 

8- Turizm Komitesi, 

9- Spor Komitesi, 

10- Bölgesel İşbirliği Komitesi. 

 

2012  yılında Kabul edilen Eylem Planı uyarınca, 

- İki ülkenin önde gelen müzeleri arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi 

yollarının aranması, 

- Bir Türk-Rus Ortak Üniversitesi kurulmasına özel önem verilmesi ve 

akademik işbirliği ortak çalışmalarının teşviki, 

- Her iki ülkeden önde gelen sanatçıların gerçekleştirdiği, konserler gibi, 

yüksek görünürlüğü olan sanat etkinliklerinin tanımlanması, 

- Türk Diyanet Başkanlığı ile Rus Rus Ortodoks Kilisesi arasındaki 

işbirliğinin güçlendirilmesi fırsatlarının somutlaştırılması, 

- Ortak televizyon yapımlarına özel ağırlık verilerek her iki ülke medya 

çevreleri arasındaki işbirliğinin teşviki, 

- Turizm alanındaki ikili işbirliğinin kalite ve kantitesinin iyileştirilmesi 

amacıyla faaliyetler düzenlenmesine yardımcı olunması, 

- Toplumsal ve iş etkileşimini daha da cesaretlendirmek üzere hukuk 

alanında işbirliğinin geliştirilmesi, 

- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kent yönetimleri (kardeş-belediye 

ilişkileri) arasında doğrudan etkileşimin teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Toplumsal Forum ilk toplantısını 20 Kasım 2013’de Kazan’da, ikincisini 13 

Kasım 2014’de Antalya’da, üçüncüsünü 9 Mart 2017’de Moskova’da, dördüncüsünü 

ise 2-3 Kasım 2018’de Antalya’da gerçekleştirdi. Gelecek Forum toplantısının 2019 

yılı Haziran sonu-Temmuz başında St. Petersburg’da yapılması öngörülüyor. 

Türk Rus Toplumsal Forumu’nun önerisi üzerine, 2019 yılının her iki ülkede 

karşılıklı olarak “Kültür ve Turizm Yılı” olarak kutlanması Devlet Başkanları tara-

fından kabul edilmiş bulunmaktadır.  Bir yıl boyunca her iki ülkede düzenlenecek 

kültürel ve turistik etkinlikler Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya’da Kül-

tür Bakanlığı tarafından planlanmaktadır. Toplumsal Forum Komiteleri bu etkinlik-

lere önemli katkılarda bulunmaya şimdiden başlamıştır. 
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Kültür ve Turizm Yılı’nı takiben, 1920-21 döneminde General Kutepov ko-

mutasındaki Rus subay ve askerlerin Gelibolu’da zorunlu misafir kalmalarının 100. 

Yıldönümü ve  İstiklâl Savaşı sırasında TBMM ile Sovyetler Birliği arasında imza-

lanan Moskova Anlaşması’nın 100. Yıldönümü , 2021 yılında kutlanacaktır. Dolayı-

sıyla önümüzdeki dönemde her iki ülkede sosyal-insani alanlarda yoğun bir işbirliği 

sergilenecektir. 

Türk ve Rus dünyasında çalışan bilim insanlarını, ortaya güzel eserler çıkart-

mak amacıyla 14-16 Aralık 2018 günlerinde Ankara’da bir araya getiren bu “Ulus-

lararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK)”,  Toplumsal 

Forum için de anlamlı ve etkili bir işbirliğine başlangıç teşkil etmektedir. 

Toplumsal Forum, bu Kongre’nin  katılımcısı akademisyenlerin, Türk ve Rus 

dünyalarının birbirini daha iyi tanımalarına hizmet edecek  bilimsel, kültürel ve sos-

yal projelerini  desteklemeye  hazırdır. Proje başvurularınızı, değerlendirilmek üzere,  

Toplumsal  Forum’un her iki ülkedeki Eğitim ve Bilim, Kültür ve Sanat, Tarih, Müze 

ve Medya Komitelerine yapabilirsiniz. 

Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel  Sekreterleri olarak elimizden gelen des-

teği vereceğimizden emin olabilirsiniz. 

Saygılar sunarım. 
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Basında Başbakan Ecevit ‘in Rusya Temasları  

(21-25 Haziran 1978) 

Ece YÜKSEL 

Yeditepe Üniversitesi 

Özet: 1973’te yaşanan Arap-İsrail çatışması sırasında, Amerika Birleşik 

Devletleri Türk hava sahasını kullanmak istemiş fakat Türkiye hava sahasını 

açmamıştır.9 Ekim 1973’te Sovyet yönetimi, savaşta ağır kayıplar verdi. Sov-

yetler, Mısır ve Suriye ordusuna destek olmak amacı ile Türk hava sahasını 

kullanarak, 15 bin ton askeri yardımı bölgeye ulaştırmıştır. Bu haber, bütün 

Avrupa’da ve Amerika’da şok etkisi yaratmıştır. Çünkü Türkiye NATO üyesi 

bir ülkedir. 26 Ocak 1974 ‘te Ecevit’in başbakan olduğu bir koalisyon hükü-

meti kurulmuştur. Amerika baskısı sebebiyle afyon ekimine getirilen yasak 

Ecevit hükümeti tarafından 1 Temmuz 1974’te kaldırılmıştır. Kıbrıs’a yapılan 

askeri harekât başarılı olmuştur. Fakat Yunanistan ve bazı NATO üyesi ülkeler 

durumdan memnun olmadı. 1976-1977 yıllarında siyasi istikrarsızlık yaşanmış 

olsa da, ülke yeniden seçime gitmiş ve Ocak 1978 ‘de seçimi kazanan Bülent 

Ecevit yeni bir hükümet ile göreve başlamıştır. Bu dönemde Amerika ile Tür-

kiye arasında belirli aralıklar ile yaşanan gerilim, Türkiye’nin dış politikasını 

yeniden şekillendirmesine sebep olmuştur. Komşusu Sovyetler Birliği ile as-

keri, siyasi ve ekonomik işbirliği yoluna giderek, bölgedeki konumunu ve Or-

tadoğu politikalarındaki ağırlığını sağlamlaştırma yolunda diplomatik temas-

lara başlamıştır. 

Başbakan Ecevit, 21 Haziran 1978 ‘de Moskova’ya giderek devlet baş-

kanı, L. Brejnev ile görüşmüştür. Bu makale Ecevit’in Rusya ziyaretini, iki ülke 

ilişkilerini, Türk basınına yansımaları ve Mayıs 1978’de Ecevit’in İngiliz BBC 

kanalına verdiği röportaj ile karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlamak-

tadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye - Sovyet İlişkileri, Başbakan Bülent Ece-

vit, Moskova Ziyareti, Basın, Dış Politika, Amerika Birleşik Devletleri silah 

ambargosu 

 

Prime Minister Ecevit's Russia Contacts  

(June 21-25,1978) 

 

Abstract: During the 1973 Arab-Israeli conflict, the US wanted to use 

Turkish airspace, but Turkey declined to open its airspace. On October 9, 1973, 
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the Soviet command suffered heavy losses in the war. The Soviets delivered 15 

thousand tons of military aid using Turkish airspace to the region to support 

Egyptian and Syrian armies. This news has created a shock wave all over Eu-

rope and America. Because, Turkey is a NATO ally. On January 26, 1974 a 

coalition government was established under the Prime Ministership of Ecevit. 

The ban on opium cultivation due to pressure from the United States  was re-

moved by the Ecevit government on July 1, 1974. The military operation in 

Cyprus was successful. But Greece and some NATO allies were not happy with 

the situation. Although there was political instability between 1976 and 1977, 

the country  called on elections one more time and  Bülent Ecevit, who won the 

election in January 1978, claimed the office with a new government. 

The tension experienced with certain intervals between America and 

Turkey during this period led to the reshaping of Turkey's foreign policy. Tur-

key started diplomatic contacts to consolidate its status at the region and its 

weight in the Middle East policies by establishing military, political and eco-

nomic cooperation with its neighbor, Soviet Union.Prime Minister Ecevit, went 

to Moscow on June 21, 1978 and met with President, L. Brezhnev This article 

aims to comparatively juxtapose Ecevit's visit to Russia, the relationships 

between the two countries, its reflections on the Turkish press and Ecevit's in-

terview with the British BBC channel on May 1978 

Key Words: Turkey-Soviet Relations, Prime Minister Bulent Ecevit, 

Moscow Visit, Press, Foreign Policy,  US Arms Embargo 

 

 

Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişki Osmanlı Devleti 

zamanından beri süregelen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da de-

vam etmiş, Atatürk ve Lenin döneminde olduğu gibi dostluk ve işbirliği çerçevesinde 

gelişerek, günümüze kadar gelen köklü bir yapıya sahiptir. 

 İkinci Dünya Savaşı’na girmeyen ve savaşın bitimine kadar tarafsız bir dış 

politikadan yana olan Türkiye, 1950 ‘de iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti za-

manında Amerikan yardımı, Kore Savaşı‘na asker gönderme, NATO‘ya üyelik sü-

reci gibi önemli konuların gündemde olması sebebiyle, Amerika ile dostane bir bi-

çimde ilişkilerini sürdürmüştür.  Fakat zaman içerisinde, değişen ve gelişen, iç ve dış 

şartların bir getirisi olarak, dış politikada değişikliklere gitmiştir. Demokrat Parti dö-

neminde, Amerika Birleşik Devletleri’ne tam bağlı tarım, ekonomi ve dış politikasını 

bu çizgide devam ettiren Türkiye, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra, Johnson Mek-

tubu, Kıbrıs meselesi, döviz bunalımı gibi sebeplerden ötürü, dış siyasetini yeniden 

şekillendirmiştir. 1960’dan sonra, Türkiye sınır komşuları ile olan bağını daha da 
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güçlendirmiş ve çok yönlü bir dış siyaset izlemeye başlamıştır. Türk –Sovyet ilişki-

leri, 1965-1980 arasında, iyileşme ve işbirliği ekseninde devam etmiştir. 1  

Stratejik coğrafi konumu sebebi ile Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Rusya arasındaki konulardan ve ayrıca her iki ülkenin Ortadoğu siyasetinden de et-

kilenmek durumunda kalmıştır. 3 ülke şartlara göre bazen işbirliğine gitmiş bazen de 

tamamen zıt taraflarda yerini almıştır. 

Ortadoğu coğrafyasını etkileyen en önemli olaylarından biri, yakın tarihte ya-

şanan 1973 Arap- İsrail savaşıdır. Bu topraklar için hem kargaşa hem de istikrarsızlık 

anlamına gelen bu olay, bir süre sonra Sovyetler Birliği ile Amerika’yı, güçlerini 

birleştirmeye ve beraber hareket etmeye zorlayacaktır. Aynı sene toplanan Cenevre 

Konferansında, Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın “Mekik Diplomasisi”, 

Sovyetlerce kabul görmüştür. Bu iki önemli gücü, bir araya getiren sebep ise “strate-

jik manada silahlanma rekabetidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği 

arasında 1972 Mayısında imzalanan SALT 1 antlaşması ile karşılıklı olarak, çok baş-

lıklı füzelere sınırlama getirilmiştir. SALT 1, 1960 yılında başlayan ,“Detant 2 “sü-

recinde, Doğu ve Batı bloğu ülkeleri arasındaki ilk somut adımdır. Stratejik silahların 

sınırlandırması konusunda, 1979 ‘da, Amerika Birleşik Devletleriyle ve Sovyetler 

arasında gündeme gelen SALT-2 antlaşması, Sovyetlerin Afganistan’da başlattığı iş-

galler yüzünden, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilmemiş 

ve imzalanmamıştır.3 

Türkiye 1973 Arap-İsrail savaşı sırasında hava sahasının, Amerika Birleşik 

Devletleri değil de Sovyetlerce kullanılmasına izin vermesi, uluslararası arenada, bü-

yük yankı uyandırmıştır. NATO üyesi bir ülke olan Türkiye bu tavrı ile Amerika 

Birleşik Devletlerinin ambargo veya nota vermek suretiyle, kendisini baskı altına 

alamayacağını göstermiştir. Türk –Sovyet ve Amerikan ilişkilerinde dönemi ve dö-

nemin olaylarını daha iyi analiz edebilmek için basın organları son derece önemli 

birer kaynaktır. 

 

 

 

                                                                            
1  Ebru Gençalp, Türk Basınında İkili Ziyaretler Boyutunda Türk Sovyet İlişkileri, 1965-1980, 

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-

Güz/Autumn), s.316 
2  Detant (Yumuşama); Bloklar arasında var olan, söz düellosu sebebiyle, çıkabilecek bir savaşın 

engellenmesine yönelik tehlikenin azaltılması adına, komünist ve komünist olmayan devletlerarasında 

siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik anlaşmaların sağlanması anlamına gelmektedir. Oral Sander, 

Siyasi Tarih 1918-1994,İmge Kitabevi, 1994,s.399. 
3  Fahir Armaoğlu, Türk Dış Politikası Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2018, s.178. 
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Türk – Amerikan İlişkileri (1960-1980) 

Türkiye, 1960 ile 1980 yılları arasını kapsayan dönemde, Sovyetler ile olan 

ilişkileri gözden geçirerek, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri de yakından takip et-

meye devam etmiştir. Dünya ekonomisinde meydana gelen büyüme ve petrol fiyat-

larındaki dalgalanma, Türk ekonomisini kötü etkilemiş, Türk Lirası’ndaki kur ayar-

laması ve döviz krizi sebebiyle katlanan dış borcunu ödemekte zorlanır hale gelmiş-

tir.4 Petrol sıkıntısı, fabrikaların üretim oranlarının düşmesine, ülke çapında uzun sü-

reli enerji aksaklıklarını beraberinde getirmiştir. Yaşanan ekonomik kriz karşısında, 

dönemin koalisyon hükümetleri genişleyici mali politikaları sürdürürken, kişi başına 

düşen milli gelir gün geçtikçe azalmış,1970’lerin sonlarında ise, Türkiye terör deni-

len yeni bir kavram ile tanışmıştır. Genel seçimlerin ardından yaşanan hükümet bu-

nalımlarının da ülkedeki istikrarı engellemedeki payı büyüktür. 

1960- 1980 yılları arasında, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 

ilişki, inişli-çıkışlı bir grafikte seyreden ve zaman zaman karşılıklı verilen notalarla 

tansiyonun yükseldiği dönemler geçirmiştir. Türk–Amerikan ilişkilerini etkileyen 

faktörleri, askeri, siyasi ve ekonomik olarak 3 farklı başlık altında değerlendirmek 

mümkündür. 

 1960’dan itibaren değişmeye NATO‘nun askeri stratejisi değişmeye başla-

mıştır. Amerika Birleşik Devletleri‘nin Küba’da bulunan Jüpiter füzelerini, Tür-

kiye’ye danışmadan kaldırması, iki ülke arasında gerilime sebep olmuştur.1963‘te 

Rusya’nın krom fiyatlarında indirime gitmesi sonucu, Amerika Birleşik Devlet-

leri’nin kromu Türkiye yerine Rusya’dan alması, ekonomik anlamda zor günler ge-

çiren Türkiye’de tepki ile karşılanmıştır.5  

Bu saydığımız sebepler dışında, 5 Haziran 1964 yılında Johnson Mektubu 

(Mektuptan ziyade ültimatom niteliği taşıması ile de oldukça tepki çeken bir konu-

dur) ve 1975-1978 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri‘nin Türkiye’ye uy-

guladığı silah ambargosu, iki ülke arasındaki gerilimi doruğa çıkartarak, aradaki bağı 

kopma noktasına getirmiştir.6İlişkilerin düzelmesi beklenirken, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanması talebine Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti, 1970 yılı Ekim ayında Bakanlar Kurulu kararı ile haşhaş ekiminde 

kısıtlamalara gidilmesi yönünde aldığı karar ile cevap vermiştir. Fakat bu uygulama, 

Amerika Birleşik Devletlerini memnun etmemiştir. 12 Mart 1971‘de haşhaş ekimi 

                                                                            
4 Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi, İslam, Milliyetçilik ve Modernlik, 1789-2007,Çeviren: 

Güneş Ayas, Timaş Yayınları, İstanbul,2010, s.329 
5 Baskın Oran, Türk Dış Politikası, 1919-1980, Baskın Oran Cilt 1 (1919-1980) Kurtuluş Savaşından 

Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim Yayıncılık, 2005,s.772. 
6 Fahir Armaoğlu 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995),Cilt: 1-2, Alkım Yayınları, İstanbul,2003,s.411. 
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tamamen yasaklanmış ayrıca afyon üretimi de yasaklanmıştır. Amerika Birleşik Dev-

letleri bu tarım ürünlerindeki yasaklama kararına rağmen, vaat etmiş olduğu 30 mil-

yon dolarlık yardımın sadece, üçte birini göndererek, verdiği sözü yerine getirme-

miştir. 1974’te iktidara gelen, koalisyon hükümeti döneminde, Başbakan Ecevit af-

yon ekimini serbest bırakılması kararını açıklamış fakat bu açıklama Amerika Birle-

şik Devletlerini son derece rahatsız etmiştir.  

Türkiye’nin Kıbrıs’ta yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik, terör faaliyetlerini 

durdurmak amacı ile adaya düzenleyeceği askeri harekât kararı, Amerika Birleşik 

Devletleri senatosunda hareketliliğe sebep olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Hükü-

meti’nin aldığı bu karar ile 15 Ağustos 1974’te başlayan Barış Harekâtı, başarı ile 

sonuçlanmış ve bu tarihten sonra adaya sükûnet ve barış hâkim olmuştur. Ancak iler-

leyen zamanda, Türkiye, bu zaferin ardından, uluslararası arenada yalnız bırakılmaya 

başlandığını fark edecektir. 

 Dış politikasında değişiklik kararı alan Türkiye, bu tarihten sonra, SSCB ve 

bölgenin diğer İslam ülkeleri ile ikili ilişkilerini geliştirmek suretiyle, dostluk ve iş-

birliği çerçevesinde hareket etmeye başlayacaktır. Çok geçmeden, Kıbrıs’ta kurulan 

Türk Federe Devleti, bahane edilerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ve 

NATO Güvenlik Konseyinde yapılan toplantılarda, üye ülkeler Türkiye’nin, Ame-

rika Birleşik Devletleri’nden aldığı silahlar ile Kıbrıs operasyonu düzenlediğini iddia 

etmişlerdir. Özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye’ye bir silah ambar-

gosu uygulanması gerektiğini savunmaktadır.7 Tüm bu gelişmeler neticesinde, Ame-

rika Birleşik Devletleri Hükümeti, 1975 yılı 5 Şubat günü Türkiye’ye silah ambar-

gosu uygulamaya başlar.8   

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu karara sessiz kalmamış, ambargo uygula-

nacak olursa, Türkiye sınırları dâhilinde bulunan Amerikan üslerinin kapatılacağı yö-

nündeki kararını dünya kamuoyuyla paylaşmıştır. Dönemin başbakanı Süleyman De-

mirel, üslerin durumu ile ilgili herhangi bir geri adım atmadan, bu kararlı tavrı sür-

dürmüştür. Bu gelişmeler üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Dış işleri Bakanı 

Henry Kissinger Türkiye’ye gelerek, üslerin daimi olarak kapatılmaması için, Baş-

bakan Demirel ile görüşmüştür. Fakat yapılan görüşmeler, Amerika Birleşik Devlet-

leri açısından, beklentileri karşılamamıştır. Bunun üzerine, 21 Temmuz 1975 tari-

hinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerine vermiş olduğu 

nota ile 21 tane Amerikan üssü ve tesisinin “Kontrol ve Gözetim” sorumluluğunun, 

Türk Silahlı Kuvvetleri idaresine girdiğini açıklamıştır. Hatta bu sebeple Amerika 

                                                                            
7 Kenan Baker, Türkiye Tarihi, Çeviren: Emre Öztürk, Kültürperest Yayınları, İstanbul.2017 
8 Mete Tunçay, Cemil Koçak, Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980,Cem Yayınevi, 

İstanbul,1989,s.253 
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Birleşik Devletleri İran ‘da bulunan üslerini kullanmaya başlamıştır. Fakat giderek 

karmaşık hale gelen ve her an bir savaşın patlak vermesi gerçeğine hazırlanan İran’ın 

durumu sebebiyle, kendisini yeterince güvende hissetmeyen Amerika Birleşik Dev-

letleri, ambargo kararından vazgeçerek, Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltme yoluna 

gidecektir.9 

 Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında yaşanan bu ge-

lişmeler, Türkiye ve Sovyetler Birliğini yakınlaştırmıştır. Türkiye ve Sovyetler Bir-

liği arasında, 1977 ‘de Süleyman Demirel hükümeti zamanında başlayan olumlu ge-

lişmeler, 1978’de kurulan Bülent Ecevit Hükümeti döneminde de devam etmiştir. 

Rus siyasi lider ve diplomatların, Türkiye’ye davet edilmesi, iki ülke arasındaki iliş-

kilerin pekişmesine yardımcı olmuştur. Hatta dönemin Sovyet Genelkurmay Başkanı 

Ogarkov, ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye uyguladığı 

silah ambargosundan bahsederek, Türkiye isterse silah yardımı yapabileceklerini 

söylemiştir. Fakat Bülent Ecevit, Mayıs 1978’te yaptığı Amerika Birleşik Devletleri 

ziyareti sırasında, Carter’dan ambargonun kalkacağı teminatını aldığı için, Sovyetle-

rin bu teklifini kabul etmemiştir.10  

Başbakan Ecevit BBC muhabiri ile yaptığı röportajın ilk 5 dakikalık bölü-

münde, Türk – Amerikan ilişkileri, silah ambargosu ve Sovyetler ile olan ilişkileri 

şöyle değerlendirmektedir.11 

BBC Muhabiri: “Netleştirmek için soruyorum, NATO veya CENTO’dan ay-

rılma niyetiniz var mı?” 

Başbakan Ecevit: “Hayır, Böyle bir niyetimiz yok” 

BBC Muhabiri: “Buradaki Amerika Birleşik Devletleri üsleri ne olacak? Ame-

rikalıların ambargoyu sürdürmesi durumunda bu üsleri kapatma, süresiz kapatma ih-

timaliniz var mı?” 

Başbakan Ecevit: “Bunlara üs değil tesis demeyi tercih ediyoruz, çünkü kav-

ramın tam anlamı ile bunlar üs değil. Bunların çoğu kapatılmış ya da faaliyetleri bir-

kaç yıl için askıya alınmış durumda. Bu kararları geri almak için hukuki bir dayanak 

yok. Yeni bir hukuki dayanağın Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılması gereke-

cektir. Ama ambargo kalkmazsa açık ki bu yapılamaz.” 

                                                                            
9 Baker, age, s.248. 
10  Oran, age, s.780 
11BCA Arşivi Başbakan Ecevit Türkiye’nin Amerikan Ambargosuna Tepkisini Anlatıyor, Yayına Ha-

zırlayan: Mahmut Hamsici , https://www.youtube.com/watch?v=2DPwRfiu_m8  (Erişim Tarihi: 

8.12.2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DPwRfiu_m8
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BBC Muhabiri: “Peki ondan sonra bunları tamamen, daimi olarak kapatacak 

mısınız?” 

Başbakan Ecevit: “Bunları daimi olarak askıda tutmanın bir anlamı olmadığını 

düşünüyorum.” 

BBC Muhabiri: “Rusya ile yeni bir ilişki kurma niyetindesiniz. Bunu nere-

deyse teşvik ediyorsunuz. Sovyet Genelkurmay Başkanı’nı ağırladınız, gelecek ay da 

Rusya’ya gidiyorsunuz. Çok taraflı bir dış politika istediğimizi belirttiniz. Bu ne an-

lama geliyor?” 

Başbakan Ecevit: “Detant (Yumuşama) süreci, Türkiye gibi dünyanın çok kri-

tik bir bölümünde bulunan bir ülke için çok şey ifade ediyor. Biz de yumuşama sü-

recine kendi katkımızı yapmak istiyoruz. Bunda çıkarımız var. Ayrıca biz şuna da 

inanıyoruz, Türk ulusu ve özellikle de hükümetimiz şuna inanıyor; Bir ülkenin gü-

venliğini güvence altına almanın en barışçıl yolu ve saygıdeğer yolu, tüm komşula-

rıyla ve bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı güvene dayanan atmosferde yaşamaktır. 

Şu anda yapmak istediğimiz tam olarak bu ”. 

BBC Muhabiri: “Ama Rusya NATO’dan ayrılmanızdan kesinlikle memnun 

olacaktır”. 

Başbakan Ecevit: “Bize şimdiye kadar hiçbir komşumuzdan böyle bir talep 

gelmedi. Dünyada var olan dengede ve bu dengeyi kuran bileşenler zamanımızın bir 

gerçekliği olarak ele alınacak gibi görünüyor.” 

BBC Muhabiri: “Gördüğüm kadarıyla Türkiye’de yeni bir savunma sistemi 

diye bir tabir kullanılıyor. Bu ne anlama geliyor?” 

Başbakan Ecevit:” Müttefikimiz olmayan komşularımızın Türkiye’ye olan 

yaklaşımı son yıllarda olumlu bir şekilde değişti. Bölgedeki tek NATO müttefikimi-

zin yaklaşımı ise olumsuz anlamda değişti. Bunu hesaba katmamız gerekiyor. Askeri 

teknolojideki değişiklikleri hesaba katmamız gerekiyor. Yumuşama ile ilgili gerçek-

lilikleri hesaba katmamız gerekiyor. Ayrıca, şöyle bir gerçek var ki Türkiye, mütte-

fikleri tarafından yalnız bırakıldı. Bunların hepsinin hesaba katılması gerekiyor. Yeni 

savunma konsepti Türkiye’yi kendine daha fazla yeten hale getirmeyi hedefliyor. “ 

BBC Muhabiri: “Ama Rusya NATO’dan ayrılmanızdan kesinlikle memnun 

olacaktır.” 

Başbakan Ecevit: “Askeri teçhizatımızı nereden alacağımızla ilgili olası kay-

nakları şu anda anlatmak durumunda değilim. Bu yeni savunma konseptimizi for-

müle etmeyi, hedefleyen, yürütmekte olduğumuz çalışmaların sonucu olarak ortaya 

çıkacak. Ancak askeri teçhizatımızla ilgili, sadece bir kaynağa çok fazla bağlı olma 

durumundan uzaklaşmak istiyoruz” 
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BBC Muhabiri: “Kedine yeten derken ne demek istiyorsunuz? Komünist dün-

yadan daha fazla silah alacağınız anlamına da mı geliyor?” 

BBC Muhabiri: “Sayın Başbakan, dünyada daha tarafsız bir yere gittiğinizi mi 

belirtiyorsunuz yoksa Yunanlıların öne sürdüğü üzere bir tür şantaj mı yapıyorsu-

nuz?” 

Başbakan Ecevit: “Gördüğünüz gibi sadakat eksikliği NATO’dan geliyor gibi 

görünüyor; NATO müttefiklerimizden, eğer Kongre’nin negatif yaklaşımı sürerse 

özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nden kendimizi, değişen gerçekliklere ve 

durumlara uyarlamak zorundayız. Savunma anlaşmalarımızın askıya alınmış olarak 

kalmasına ve deniz aşırı bir ülkenin kongresinin insafına bağlı halde durmasına gü-

cümüz yetmez. “ 

BBC Muhabiri : “Efendim, bu anlamda bu bir ültimatom mu?” 

Başbakan Ecevit: “Bu bir ültimatom değil gerçekçi bir tavır. Biz NATO’yu 

tehdit etmedik ya da Yunanistan’ın yaptığı gibi askeri kanattan çekilerek NATO’ ya 

da  “NATO’dan tamamen çekilme tehdidinde bulunarak NATO’ya şantaj yapmadık. 

Biz sadece sunu söylüyoruz; NATO’ya yapacağımız katkı, NATO’nun Türkiye’nin 

güvenliğine katkısıyla orantılı olacak, bu kadar.” 

BBC Muhabiri: “Ama eğer Amerika Birleşik Devletleri Kongresi kararında 

ısrarcı olursa, ambargoyu kaldırmayı reddederse, bu durumda da tarafsız bir pozis-

yona doğru mu gideceksiniz?” 

Başbakan Ecevit: “Söylediğim gibi, şimdiye kadar olduğundan daha fazla 

kendi başımızın çaresine bakmaya çalışacağız. Doğal olarak muhakkak bunun bazı 

siyasi sonuçları olacaktır. Ancak yumuşama sürecinin dayandığı hassas dengeleri 

bozmak istemiyoruz, çünkü daha önce söylediğim gibi yumuşama sürecinden çıka-

rımız var.” 

Moskova ziyareti öncesinde gerçekleşen bu röportajda Başbakan Ecevit’in 

kendinden oldukça emin ifadeler kullanarak, Amerika Birleşik Devletleri Hükü-

meti’nin uyguladığı ambargonun, devam etmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin bu türden baskılara boyun eğmeyeceğini, göstermektedir. Herhangi bir 

devletin korumasına ihtiyaç duymadan, tek başına varlığını sürdüreceği, Detant pren-

sibi çevresinde ülkelerin işbirliği halinde olmasının ise bölgedeki istikrara daha fay-

dalı olacağı kanaatinde olduğunu ifade etmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin dış politikası detant anlayışı çerçevesinde 

şekillenmiştir. Sovyetler Birliği’nin daveti üzerine, hazırlanmış olan olduğu karar-

name ile Başbakan Bülent Ecevit ve beraberindeki heyetin ziyareti, Dış işleri 
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Bakanlığı’nın 14.06.1978 tarihli ve İSDD kanunun birinci maddesine göre, Bakanlar 

Kurulu kararı ile 15.06.1978 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir.12 (Ek 1: 

Sayfa:13) 

 

Başbakan Bülent Ecevit’in Moskova Ziyareti (21-25 Haziran 1978) 

 Başbakan Ecevit’in ziyaretinden önce Kültür Bakanı Ertuğrul Çırağan, 1978 

yılı Haziran ayında, SSCB ‘ye gitmiştir. Bu ziyaret, Ecevit’in gezisi öncesinde, iki 

ülke ilişkileri arasında başlayacak olan yeni dönem ve yapılacak olan işbirliği önce-

sinde bir prova niteliği taşıyordu. Ecevit’in Moskova’ya yapacağı, ziyaret, 5 gün ola-

rak planlamıştı. Başbakan Ecevit, eşi Rahşan Hanım, Dışişleri Bakanı Gündüz Ök-

çün, bazı bakan ve bürokratların da katıldığı bir heyet eşliğinde, görüşmeler yapmak 

üzere yola çıkmıştır.   

 “Ecevit yarın Rusya’ya Gidiyor “(Ek 2: Sayfa: 13)  

“5 gün sürecek ziyaret sırasında, dostane ilişkiler ve işbirliğine ilişkin siyasi 

belgede imzalanacak “ 

“İki ülke liderinin ekonomik ilişkileri de ele alacağı görüşmelerde çeşitli pro-

jeler hakkında fikir telakkisinde bulunması bekleniyor” gibi başlıklar taşıyan haber-

ler ile Türk basınının önemli gazetelerinde,  Ecevit’in Moskova ziyaretine yer veril-

miştir.  

Başbakan Ecevit, Moskova’daki temasları boyunca, Sovyetler Birliği Başba-

kanı Kosıgin ve Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Yüksek Pre-

zidyum başkanı Brejnev ile görüşmeler yapacaktı. Aynı saatlerde dış işleri bakanı 

Ökçün ise Sovyet meslektaşı Gromiko ile mevcut ilişkiler ve ileriye dönük işbirliği 

hakkında görüşecektir.13  

Moskova ziyareti ile ilgili, Türk basınında yer alan haberler benzer biçimde 

Sovyet basınında geniş yer bulmuştur. Örneğin, Sovyet Komünist Partisi yayın or-

ganı olan Pravda gazetesi, Ecevit’in Moskova ziyareti öncesinde, genel bir değerlen-

dirme de bulunduğu haberde; “İki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği 

gelişmektedir,” ifadesini kullanmıştır. Aynı gazetenin, Ankara temsilcisi olan Alek-

sandr Filipov ‘un kaleme aldığı makalede, yazarın Türk politikacı, işadamı ve sendi-

kacıların görüşlerine sıkça yer verdiği görülmektedir.14  

Türkiye ile SSCB arasında imzalanacak belge ile bölgenin iki önemli gücü 

arasında işbirliği sağlanarak, her iki ülkenin de dış ticaret hacminde % 40 oranında 

                                                                            
12 BCA 30-18-1-2 / 373 - 140 - 1 15.06.1978 
13 Milliyet, 20 Haziran 1978, Gençalp, agm, s.344 
14 Cumhuriyet, 24 Haziran 1978 
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bir artış hedeflendiği değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca petrol, enerji ve ortak-

laşa yapılacak teknik çalışmalar ile mevcut ilişkilerin sağlamlaştırılması planlanmak-

tadır. İmzalanacak olan belge, 2. Milli Cephe Hükümeti döneminde Türkiye ile 

SSCB arasında yapılmış olan ve 14 projeyi kapsayan ekonomik ve teknik işbirliğinin 

geliştirilmesi için hazırlanmış olan metindir.  

Dönemin gazetelerinden Cumhuriyet‘te gördüğümüz haber başlıklarından bi-

rinde kullanılan “Türk–Sovyet Siyasal Belge Metni NATO üyeliğine ters düşen bir 

içerik taşımayacak” ifadesinden, imzalanacak belge içinde, Türkiye’nin NATO üye-

liğine zarar verecek herhangi bir madde bulunmamasına dikkat edildiğini anlaşıl-

maktadır.15 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başarı ile tamamlayan Türkiye, Moskova ‘da yapa-

cağı görüşmeler sırasında, Ege Denizinde yaşanan Türk –Yunan anlaşmazlığının da 

gündeme geleceğinden emindir. Çünkü Yunanistan’ının Ege Denizinde karasuları sı-

nırını 12 mile çıkarma isteği, Sovyetlerce kabulü mümkün olmayan bir husustur. Ay-

rıca,  Sovyetler Yunanistan tarafından Ege Denizi’nin bir Yunan gölü haline getiril-

mek istenmesine de karşıdır. Böyle bir durum söz konusu olursa Sovyetler, Yunanis-

tan’ın Ege Denizi’ni uluslararası deniz trafiğine kapatacağını ve Sovyetlerin Akdeniz 

ve Hint Okyanusuna geçişine mani olacağının bilincindedir.16  

Başbakan Ecevit ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, havalimanına indi-

ğinde,  başta Sovyet Bakanlar Kurulu Başkanı A.N Kosıgin ve kızı olmak üzere, Dış 

İşleri Bakanı A.A Gromıko ve eşi, Rusya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Bakanlar 

Kurulu Başkanı M.S Solomentsev ve eşi, Türk heyetini karşılamak üzere, alanda ha-

zır bulunuyordu.17 

Ecevit ve beraberindekiler, bir müddet dinlendikten sonra, Kremlin Sarayı’na 

geçmiştir İki lider arasında, Türk – Sovyet ilişkileri, askeri, ekonomik ve diplomatik 

bakımdan müzakere edilerek, bir mutabakata varılmıştır. Türkiye ve Sovyetler ara-

sında bir anlaşma imzalanmasına karar verilmiştir. (Ek:3 Sayfa:14 )Türkiye, 23 Ha-

ziran 1978 ‘de imzalanmak üzere 3 metin hazırlamıştır. İlki; Siyasal Belge’dir. 

1978’de imzalanan Siyasal Belge, içerik bakımından 1972 ve 1975 ‘de kabul edilmiş 

iki önemli belge ile aynıdır. Bu belgelerden ilki, Nicolay Podgorni’nin Türkiye ziya-

reti sırasında, 1972 yılında imzalanan “İlkeler Deklarasyonu” dur. Buna göre, Türk 

–Sovyet ilişkilerinde geçerli olacak ilkeler; Karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne 

saygı,  her iki ülkenin bağımsızlık ve egemenlik haklarına saygı, Kıbrıs konusunda 

                                                                            
15 Cumhuriyet, 24 Haziran 1978 
16 Cumhuriyet, 24 Haziran 1978. 
17 Quasımlı, age, s.510. 
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kabul edilmiş olan ve uluslararası anlaşmaların maddelerine uyulması konusunda 

gösterilecek hassasiyetler gibi esaslar kabul edilmiştir18.  

1975 ‘te imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirge-

sine (Helsinki Belgesi) ; bütün dünya halklarının faydalanacağı, ikili ilişkilerin geliş-

tirilmesi ve pekiştirilmesi hedefleyen, halkların kendi aralarında ve diğer dünya halk-

ları ile barış içerisinde yaşaması sağlanacaktır. Böylece adalet, barış, güvenlik temin 

edilmiş olacaktır. Sonuç bildirgesinde imzası bulunan ülkeler, Amerika Birleşik Dev-

letleri, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Danimarka, 

Demokratik Almanya, Federal Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İs-

panya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Kıbrıs, Lihtenştayn, Lüksemburg, Ma-

caristan, Malta, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sovyet-

ler Birliği, Türkiye, Vatikan, Yugoslavya ve Yunanistan‘dır.19 

Başbakan Ecevit Kremlin Sarayında Kosigin tarafından onuruna verilen ye-

mekte, Türk –Sovyet ilişkileri, uluslararası yumuşama(detant),silahsızlanma, strate-

jik silahların sınırlandırılması, Türk Yunan İlişkileri, Kıbrıs, Ortadoğu, Afrika ilişki-

leri sorunlarıyla ilgili görüşlerini açıklamış, ardından sözü Sovyet Başkanı Kosıgin’e 

bırakmıştır. Sovyet lider, Ecevit’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş-

tir ve tam adı “Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ara-

sında İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği İlkeleri Siyasal Belgesi ”saat 13.05 sularında 

imzalanmıştır.20 (Ek 4 Sayfa: 14 ) 

Siyasi Belge’nin imzalanmasının ardından, 25 Haziran’da iki ülke dış işleri 

bakanları Gündüz Ökçün ve A.Gromiko “Ortak Bildiriyi” imzalamıştır. Bu bildiri 

kapsamında, özellikle Kıbrıs konusuna yapılan vurgu son derece önemlidir. Sovyet-

ler ’in Kıbrıs konusunda, ada toplumlarını bir araya getirmek için gönüllü olduğuna 

dair işaretler verdiği yolunda da yorumlar da yapılmıştır.21 Hem Siyasal Belge hem 

de Ortak Bildiri’nin imzalanmış olması, kısa bir zaman sonra, Amerika Birleşik Dev-

letlerinin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu hakkında görüşmelerin yapılacağı 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde Türkiye lehine bir karar çıkmasına da ve-

sile olurken, Türkiye’nin döviz açığını önemli ölçüde karşılayarak ekonomik an-

lamda iyileşmeye yardımcı olmuştur.  

                                                                            
18 Eyvaz Alışov, 11 Eylül Terör Saldırıları Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: Stratejik Rekabetten 

İşbirliğine, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İzmir,2007,s.9. 
19 Armaoğlu, age, s.409. 
20 Cumhuriyet, 24 Haziran 1978. 
21 Gençalp, agm, s.344. “Ortak Bildiri: Kıbrıs Sorunu, Toplumlar Arasında Süratle Çözümlenmelidir”, 

Milliyet, 26 Haziran 1978. 
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 Moskova’da imzalanan, Dostane İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Siyasal 

Belge’ye geniş ölçüde yer verilerek kamuoyu aydınlatılmıştır. 

Cumhuriyet: İyi Niyet Belgeleri 

Akşam: Moskova’da Üç Antlaşma İmzalandı 

 Günaydın: Ruslarla Saldırmazlık Anlaşması İmzaladık  

Tercüman: Siyasi Belge İmzalandı 

Hürriyet:  Siyasi Belge İmzalandı  

Cumhuriyet gazetesi yazarı Hasan Cemal, 24 Haziran 1978 ‘de (Ek: 3 Sayfa: 

14)  gelişmeleri Moskova’dan şöyle bildirmiştir;  

 “Ecevit ve Kosıgin ‘in imzaladıkları belge iki ülke arasındaki dostluğun dün-

yadaki yumuşama ve barışa olumlu katkı sağlayacaktır ”. İki ülkenin eşitlik, karşılıklı 

saygı birbirlerinin içişlerine karıştırmama ve ortak yarar sağlamaya uygunluk içinde 

geliştirilen komşuluk ve dostça ilişkilerini daha da güçlendirme göz önünde bulun-

durularak iki devletin kuruluşundan, Atatürk ve V.İ Lenin arasında ilişkilerde karşı-

lıklı güven ve işbirliği sağlanması ile devam eden sürecin bu belge ile devamı sağla-

nacaktır.”22 

Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, Türkiye ve Sovyetler Birliği 

arasında imzalanan Siyasal Belgeyi, şöyle yorumlamıştır; “Kim sanıyorsa ki Ecevit 

Moskova’yı fethetti, bu koskocaman bir yanlıştır. Ama kim sanıyorsa ki Türk Heyeti 

Moskova’da soğuk bir hava ile karşılandığı halde, Türk kamuoyuna her şey toz-

pembe gösterilmeye çalışılmaktadır, bu daha büyük bir yanlış olur”. 23     

Milliyet Gazetesi yazarı Abdi İpekçi ise,” Siyasal Belgeden Kaygı Duyanlar 

Rahat Olabilir başlıklı köşe yazısında “Ecevit’in Batı’da olduğu gibi Moskova’da da 

tam bir güven sağlamıştır. Mavi boncuk dağıtmadan, nabza göre şerbet vermeden 

açıkça bildirdiğini belirtmiştir.24 “Türkiye, bu sayede Karadeniz Kıta Sahanlığı, Kıb-

rıs, ticari ve iktisadi anlaşma gibi önemli konularda Ecevit’in istediklerini alabilmiş-

tir”.25 

Tercüman Gazetesi ise, Başbakan Ecevit’in Moskova ziyaretini diğer gazete-

lerden daha farklı bir üslupla ve eleştirisel bir bakış açısıyla okurlarına aktarmıştır. 

Gazete yazarlarından Ergün Göze, Köşe başı adlı köşesinde, Hakkâri’de yaşanan 

gösterilerin giderek ciddi bir hal aldığını, Genelkurmay başkanının bölgeye giderek, 

“Bütün bölücülük hareketlerine mutlaka en kısa zamanda mani olunacaktır” şeklinde 

                                                                            
22 Cumhuriyet Gazetesi,24.06.1978 
23 Oktay Ekşi, “Gezinin Bilançosu”, Hürriyet, 23 Haziran 1978. 
24 Gençalp, agm. ,s.345 
25 Milliyet, 24 Haziran 1978 
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açıklama yaptığı bir dönemde, Ecevit’in Moskova ziyaretini ertelemesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Aynı gazetenin bir başka yazarı, Güneri Cıvaoğlu, Ambargo ve Mos-

kova, başlıklı yazısında; Ecevit :“Siyasal Belge’nin imzalanmasını bir gün sonraya 

bırakmak istiyorum “demesine dikkat çekerek, Rusya‘nın bu teklifi hemen kabul et-

mesinin sebebini sorgulamaktadır. 

  Gazetecilerin sorularına ,”Olanakları arttırmak istiyorum “şeklindeki cevabı, 

Cıvaoğlu’nu tatmin etmemiştir ki, yazısına şöyle devam etmektedir: “Washington’da 

kararan ışıkların yerine bir gün kazanılarak aranan parıltılar ne olabilir. Bize göre 

Türkiye’nin petrol açığının Sovyetler tarafından kredi ya da mal karşılığı karşılan-

ması sanırız en spektaküler olay olurdu. Bu satırların yazıldığı sırada buğday karşılığı 

ya da kredi ile Rusya’dan ham petrol alınacağı haberleri sızmakta, Eğer bu doğruysa 

ne pahasına, konu siyasi olduğuna göre hangi siyasi fatura ödenerek. Bunu, imzası 

bir gün ertelenen siyasi belge ortaya koyacak, belgede Türk tarafı bazı değişikliklere 

gidebilir. Bunlar sadece düşünceler, yorumlar”.26 

 Dönemin bir başka önemli gazetesi, İzmir ve Ege Bölgesi’nin sesi Yeni Asır 

gazetesinden, Güngör Mengi, Cıvaoğlu’nun dikkat çektiği nokta için şu yorumu yap-

maktadır; “Moskova Her İstediğimize Evet Demiyor”, “Başbakan Ecevit’e siyasal 

belgenin imzalanmasının ertelenme sebebini sordum, yeni olanaklar doğdu “dedi. 

Siyasal belge metni üzerinde herhangi bir olumsuzluktan bahsedilmiyor. Hatta bir 

Türk yetkili: “Belge çok önceden hazırdı, öyle olmasa bu gezi gerçekleşmezdi” dedi. 

Ertelemenin sebebi ekonomik anlaşmalar. 

 Türkiye’nin istekleri üzerinde şekillenen belgeye, Ruslar daha yeni ve daha 

değişik fırsatları ilave ediyor .”Sovyetler Birliği genel olarak Ecevit Hükümeti’nin 

isteklerini kabul etmiş ve iç kamuoyunda itibar ve başarı kazanmasına yardımcı ola-

cak bir rol üstlenmiş”. Bunun sebebini sorarsanız size Rus bir yetkili şu cevabı vere-

cektir. Sovyet bir yetkiliyle görüştüğünüzde ; “Eski koalisyonun ortağı küçük partiler 

Sovyetler Birliği sınırları içindeki bazı yerleri ve insanları açıkça kurtarmaktan söz 

ediyordu. ”Ciddiye mi alıyordunuz? Korkuyor muydunuz? Elbette Hayır Ama üzü-

lüyorduk…”.27 

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Nadir Nadi, Köşesinde “İyi Niyet Belgeleri “ adını 

taşıyan yazısında “Ecevit bir saldırmazlık paktı imzalayıp NATO’ya sırt mı çevire-

cekti? Yoksa kuzey komşumuzdan silah yardımı isteyerek Amerika’ya şantaj mı ya-

pacaktı? Bu akıl dışı varsayımlar kimi kafaları bayağı kuşkulandırıyordu”. Kosı-

gin’in “Ne satarsanız alırız” demesine karşılık, Acaba satacak çok şeyimiz var mı?” 

                                                                            
26 Tercüman Gazetesi,23.06.1978. 
27  Güngör Mengi,” Moskova Yolunda”, Yeni Asır, 21 Haziran 1978. 
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diye sormuş, “Endüstrisini kuramamış, tarımda çağdaş teknolojiye ulaşamamış, üs-

telik büyük bir nüfus patlamasının sancılarını çeken bir ülke olarak durumumuz ol-

dukça güçtür” tespitinde bulunmuştur.28 

Günaydın gazetesinin dili ve haberleri okuyucuya aktarma şekli diğer gazete-

lerden daha temkinli bir yaklaşıma sahiptir. Gazete yazarlarından Hüsamettin Çelebi, 

“Bir Gezi İle Komünist Olmayız” başlığı taşıyan yazısında ,”Bir kısım aşırı sol kesim 

gibi bayram nedeni saymanın nasıl bir anlamı yoksa sağ partilerle aşırı solun Pekin 

yanlıları gibi bir felaket başlangıcı olarak görmenin de bir anlamı yoktur” şeklinde 

düşüncesini ifade etmiştir. Ayrıca Çelebi, “Bu gezi ve görüşmeler Türkiye’yi komü-

nist yapmaz, Ecevit’in gezisi nedeniyle sevinmeye de veya dövünmeye gerek yoktur” 

vurgusu ile yazısını tamamlamıştır.29 

Başbakan Ecevit’in Moskova gezisini Türk ve Sovyet basını gibi ilgili ile takip 

eden Amerikan Washington Post gazetesi, ”Türkiye Sovyetlerle Dostluk Anlaşması 

İmzalıyor” başlığı ile haberi okurlarına duyurmuştur (Ek: 4 Sayfa: 14).  

 Haberin devamında, “1972’de imzalanmış olan Türk –Sovyet ortak bildirisine 

nazaran, dün imzalanan belgenin, Sovyetlerin Mozambik ile imzaladığı dostluk an-

laşmasından daha basit bir belgedir” yorumu yapılırken Sovyetler ’in Norveç ve 

Fransa ile imzaladıkları belge ile eşdeğer olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu makale ile 

Ecevit’in Moskova’da basın toplantısında söylediği “Her iki ülke herhangi bir saldırı 

gayesi taşımamaktadır. Türkiye ve SSCB ayrı ittifakın üyesidir” açıklamasına atıf 

yapılmaktadır.30 

Siyasal Belge’yi 3 adımda tahlil edecek olursak, bunlardan ilki, Türkiye ile 

Sovyetler arasında, teknik konular ve inşaat projelerinde varılan işbirliği sonucunda 

inşa edilecek Termik Santral, (Çan ve Orhaneli’nde kurulması planlanan ) ve Baraj 

(Kavşak, Çatalan ve Kırızlı ‘da yapılması planlanan) inşaatlarında, Hidrolik ve Nük-

leer santrallerin kurulmasında, diğer elektromekanik sanayii kollarında yürütülecek 

çalışmalar ile metro ve diğer hafif raylı hat projelerinde, Türk ve Rus mühendislerin 

beraber çalışmalar yapmalarına karar verilmiştir.31Ayrıca, İskenderun Demir Çelik 

ve Seydişehir Alüminyum tesislerinin genişletilmesi için Sovyetlerin desteği alınarak 

6 milyon tona kadar çıkarım yapabilme konusunda anlaşma sağlanmıştır. Türkiye ve 

Sovyetler arasında işbirliğine gidilen konulardan bir diğeri petroldür. Hiç şüphesizdir 

ki, bu dönemde, Türkiye’nin içinde bulunduğu petrol dar boğazı, Sovyetler Birliği 

yıllık 130 milyon ton ham petrol üretiminin yaklaşık 1-2 milyon tonunu Türkiye’ye 

                                                                            
28 Cumhuriyet, 25 Haziran 1978 
29 Günaydın, 23 Haziran 1978 
30  Quasımlı, age, s.528 
31“Rusya Nükleer Santral Kuracak”, Hürriyet, 26 Haziran 1978. 



Basında Başbakan Ecevit ‘in Rusya Temasları 

121 

vermesi ile aşılacaktır. Yapılan anlaşma gereği, Karadeniz’de kurulacak petrol rafi-

nerisine yapılacak Sovyet desteği ile rafineri kapasitesinin 54 milyon ton olacağı tah-

min edilmektedir.32  

Sovyetler Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) 50 milyon dolarlık 

malzeme yardımı yapacaktır. İmzalanan ekonomik anlaşma ile iki ülke arasındaki dış 

ticaret hacminin 35 milyon dolara çıkartılması hedefleniyordu. Siyasi Belge’nin eko-

nomi ile ilgili maddeleri gereğince, Türkiye’ye gönderilecek olan gübre, demir-çelik 

ve gübre hammaddesi gibi temel malların ihracatında vergi indirimi yapılması gibi 

konularda her iki ülkenin birbirine kolaylık göstermesine karar verilmiştir. İkinci 

adımda; Türk ve Sovyet halklarının karşılıklı kültür alışverişine imkân sağlayacak 

olan Kültürel protokol çerçevesinde, iki ülke halklarının, tarih boyunca devam eden 

paylaşımlarının sürdürülebilirliği için yapılması planlanan, kültür –sanat faaliyetle-

rinin planlaması yapıldığı görülmektedir. Üçüncü ve son adımda Karadeniz’de Kıta 

sahanlığının sınırlandırılması için, Türkiye’nin istekleri doğrultusunda bir karara va-

rıldığı ve orta hat ilkesinin kabul edildiğini görüyoruz.33 

Dönemin önemli siyasi parti liderleri, Ecevit’in Moskova ziyaretini, farklı ba-

kış açıları ile değerlendirmiştir. Örneğin, Türkiye İşçi Partisi lideri Behice Boran, 

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan demecinde;Türkiye ile Sovyetler arasında imza-

lanan Siyasal Belge ile gerilimin azaltılması sürecinde önemli bir adım olarak gör-

düğümü ifade etmiştir. 1945 yılından bu yana devam eden iki ülke arasındaki buzla-

rın, imzalanan bu siyasi belge ile erdiği vurgusu yapan Boran,  bu anlaşmanın kâğıt 

üzerinde kalmayacağını ümit ettiğini belirtmiştir.34 Bu yaklaşımı ile Boran, Ecevit 

‘in gezisinden memnun olan kesim içerisinde yer almaktadır.  

Muhalif kanadın temsilcisi bir siyasetçi olan, Adalet Partisi lideri Süleyman 

Demirel, gazeteciler ile bir araya geldiği basın toplantısında, Ecevit’in Moskova zi-

yaretini değerlendirmiştir. Devletlerin dış politikasında güven kavramının, ahde vefa 

ile kurulduğuna dikkat çekerek, Ecevit başkanlığındaki mevcut hükümetin aldığı ka-

rarlara bakılarak, Türkiye hakkında güvenilir ya da değildir yargısına varılmasının 

doğru olmayacağını ifade etmiştir. Aslında Demirel’in eleştirisi, Başbakan Ecevit’in 

Kıbrıs konusunda tavizkar tutumu ve SSCB ‘yi Türkiye için bir tehlike olarak gör-

mediğini açıklamasından ileri gelmektedir.35 

 Dönemin diğer ünlü siyasetçilerinden TKİP lideri Doğu Perinçek yaptığı açık-

lamada, Türk –Sovyet Siyasi Belgesinin teslimiyetçi bir yapıya sahip olduğu 

                                                                            
32 Gençalp, agm. ,s.342 

 33 Oran, age, s.780.  
34 Behice Boran “Siyasi Belge Detant İçin Olumlu” Cumhuriyet,27 Haziran 1978. 
35 Armaoğlu, age, s.408 
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eleştirisinde bulunarak, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için bir kâğıt imzalama-

sına gerek olmadığı söylemiştir. Ayrıca ülke güvenliğinin ancak milli bilincin inşa 

edilmesi ile mümkün olacağını savunan Perinçek, topluma bütün kesimleri ile Ame-

rika Birleşik Devletleri ve SSCB ‘nin politikalarına karşı mücadeleye etme çağrı-

sında bulunmuştur.36 

Başbakan Ecevit, Moskova ziyaretini tamamlamadan önce, düzenlenen bir ba-

sın toplantısında 5 günlük Moskova gezisi boyunca kendisini takip eden yerli ve ya-

bancı tüm basın mensuplarına, süreç hakkında detaylı bilgi vermiştir. Başbakan Ece-

vit, Sovyetler ile imzalanan Siyasi Belge ile Karadeniz kıta sahanlığı konusunda an-

laşma sağlanmasından ve iki ülke toplumlarını daha da birbirine yakınlaştıracak olan 

kültürel işbirliği protokolü, Kıbrıs konusunda Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin ya-

nında yer aldığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu sözlerine ilave etmiştir.37 

(Ek 5 Sayfa:14) 

23 Haziran’da Kiev’e geçen, Başbakan Ecevit ve beraberindeki heyet, Uk-

rayna Bakanlar Kurulu Başkanı Lyaşko tarafından karşılanarak, ağırlanmıştır.Ecevit 

buradaki temasları sırasında, imzalanan belgenin, Türk –Sovyet ilişkilerine yapacağı 

katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirmiştir. 25 Haziran 1978’de Kiev’den 

uğurlanan Türk Heyeti Esenboğa Havalimanında gazetecilerin yoğun ilgisi ile karşı-

lanmıştır. Sorularını yanıtlayan Başbakan ziyaretinin önemli sonuçları olduğunu ve 

bu sonuçlardan oldukça memnun olduğunu belirtirken, Türk–Sovyet karma komis-

yonun ilerleyen dönemlerde bir araya gelerek müzakerelerde bulunacağından bah-

setmiştir. İmzalanan siyasal belgenin ve ekonomik işbirliğinin iki ülke arasında uzun 

soluklu getirilerinin olacağından, ayrıca imzalanan kültürel protokol ile iki ülke top-

lumunun arasındaki ilişkileri geliştireceğinin altını çizmiştir.38 

 

SONUÇ  

Türk ve dünya basını tarafından dikkatle takip edilen Başbakan Ecevit’in Mos-

kova ziyareti,21-25 Haziran tarihleri arasında süren ve imzalanan Siyasal Belge Türk 

-Sovyet ilişkileri bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Amerika’nın uygu-

ladığı silah ambargosu ve Kıbrıs meselesi sebebiyle uluslararası arenada yalnız bıra-

kılan Türkiye, bölgedeki konumunu ve varlığını, Sovyetler Birliği işbirliği hamlesi 

ve imzalanan anlaşmalar ile, Batı dünyasına hatırlatmıştır. Ayrıca hem Amerika hem 

Avrupa, Türk –Sovyet ortaklığından sonra stratejilerini yeniden gözden geçirmek du-

rumunda kalmıştır. İşbirliğinin en büyük başarısı, Temmuz ayında toplanan kongrede 
                                                                            
36 Cumhuriyet, 25 Haziran 1978 
37 Quasımlı, age, s.523. 
38  Quasımlı,age.,524 
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Amerika Birleşik Devletleri ‘nin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunu kaldır-

masıdır.  

Türkiye dış politikasında istikrarı sağlayıp, ekonomisini iyileştirmiştir. Fakat 

bir süredir ülke içerisinde devam anarşi, huzursuzluk ve istikrarsızlık sebebiyle ye-

niden genel seçime gidilme kararı alınmıştır. Genel seçimler sonucu, 1979’da Süley-

man Demirel yeniden başbakan seçilmiştir.  

Orta ve Yakındoğu ‘da dengelerin değişmesi anlamına gelen Sovyetlerin Af-

ganistan’a olan müdahalesi, Türkiye’nin Sovyetlerle olan ilişkilerini olumsuz etkile-

miştir. Bu tarihten sonra Sovyetlerle arasına mesafe koyan Türkiye'nin Amerika Bir-

leşik Devletleriyle olan ilişkilerinde yeniden bir normalleşme ve iyileşme sürecine 

girdiği görülmektedir. 
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39 İzmir Milli Kütüphane Arşivi Gazeteler Bölümü , Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 
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Enerji Güvenliği Bağlamında Türk- Rus İlişkileri 
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Özet 

Küreselleşme sonrasında,  enerji kavramı ve enerji güvenliği insan ha-

yatının günlük ihtiyaçları, sanayi vb. birçok alanda hayati öneme sahip olmuş-

tur. Enerji güvenliği, 21.yy’da ülkeler arası ilişkilerde en önemli etkenlerden 

birisi haline gelmiştir. Bununla birlikte, enerji ilişkileri devletler arasında ba-

ğımlılığın yanı sıra karşılıklı bağımlılık da oluşturabilmektedir. Türk- Rus İliş-

kilerine bakıldığında, enerji ithalat ve ihracatı ekonomik ilişkilerin başında gel-

mektedir. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithalatla karşılayan Türkiye için 

Rus gazının önemi yadsınamaz ölçüdedir. Aynı şekilde, enerji ihraç ettiği ül-

kelerin başında gelen Türkiye de Rusya için önemli bir ithalatçı konumundadır. 

Bu bağlamda, Nye ve Keohane’nin karşılıklı bağımlılık teorisinin temel unsur-

ları olan; maliyet, hassasiyet, kırılganlık ve pazarlık gücü kavramları çerçeve-

sinde, Türk- Rus ilişkileri enerji güvenliği kapsamında değerlendirildiğinde, iki 

ülke arasındaki enerji ithalat/ihracat ilişkisi karşılıklı bağımlılık açısından ele 

alınabilmektedir. Türkiye ve Rusya arasındaki enerji ithalat ve ihracatı geçmiş 

yıllardaki boru hatları projeleri ile gerçekleşmiştir. Hat güzergahının sağladığı 

jeopolitik değer açısından diğer boru hatlarından ayrılan Türk Akımı Projesi 

Türkiye’yi önemli bir aktör konumuna getirmiştir. Bu bağlamda çalışma, iki 

ülke arasındaki enerji ilişkisini Türk Akım’ı Projesini ele alarak Türk- Rus iliş-

kilerini enerji güvenliği kapsamında değerlendirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Karşılıklı Bağımlılık, Türk 

Akımı, Türk- Rus İlişkileri 

Turkısh- Russıan Relatıons In The  Context Of Energy Securıty 

Abstract 

After globalization, the concept of energy and energy security has be-

come vital for many areas from basic needs of human life to interstate relations 

in 21st century. However, energy relations may create dependency or interde-

pendency between states. When considering Turkish-Russian relations it is 

easy to see that the main economic relations lies in energy trade. For Turkey, 

since it supplies its vast amount of energy need through import, Russian gas 

has a great importance. The same goes for Russia where Turkey is the main 

importer of energy. In this context, in the light of sensivity, concepts of cost, 
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vulnerability and bargaining power, which are the basic elements of Nye and 

Keohane's interdependence theory, when Turkish-Russian relations are evalu-

ated within the scope of energy security, the import / export relations between 

two can be considered as interdependency. Energy import and export between 

Turkey and Russia inaugurated through pipeline projects last year. Turkish 

Stream Project which stands out amongst others with geopolitical position of 

its route, turn Turkey into a great actor in this field. This study will examine 

energy relations between two countries in the context of Turkish-Russian rela-

tions having regard to the Turkish Stream Project. 

Key Words: Energy Security, Interdependency, Turkish Stream, Tur-

kish- Russian Relations 

 

 

GİRİŞ 

Soğuk Savaş sonrası dönem birçok alanda  devletlerarası etkileşimi artırmış ve 

çeşitlendirmiştir. Dünya üzerinde politikaların değişmesi, geleneksel kalıpların ye-

rine yeni faktörlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, ülkeler arasındaki ilişkileri değerlen-

dirme konusunda yeni kıstaslar oluşturmuştur. Böyle bir uluslararası alanda da küre-

selleşme kavramı karşılıklı bağımlılık kavramını beraberinde getirmiştir. 

 Normalde “bağımlılık” dış güçler tarafından belirlenme ya da etkilenme ola-

rak anlaşılır. Karşılıklı bağımlılık ise, ortak bağımlılık anlamına gelmektedir. Dünya 

Politikasında karşılıklı bağımlılık, ülkeler arasında veya farklı ülkelerdeki aktörlerin 

karşılıklı etkilerini kasteder.1 

Nye ve Keohane, “Gerçekçi teoriyi liberal “karşılıklı bağımlılık” teorisine bir 

alternatif olarak görmekten ziyade, her ikisini birbirlerinin tamamlayıcıları olarak 

gördük”2şeklinde ifade ederek, ülkelerin sahip olduğu en önemli gücün askeri güç 

olmadığını değişen dünyada başka faktörlerin de etkili olduğunu ifade etmektedirler. 

Nye ve Keohane, güç kavramını ele alırken, geleneksel görüşe göre askeri gücün 

diğer biçimlere hükmetmesi ve bunun sonucunda askeri güçle kontrol edilen dünya 

meselelerinin yerine güç kapasitesi olan kaynakların artık daha karmaşık hale geldi-

ğini vurgulamaktadırlar.3Bu karmaşık faktörler arasında sahip olunan enerji kaynak-

ları, jeopolitik konum gibi birçok unsur bulunabilmektedir. Sahip olunan enerji kay-

nakları ve bunların kullanımı küreselleşme sonrası süreçte yadsınamaz bir güç 

                                                                            
1 Joseph S. Nye, Robert O. Keohane, Power and Interdependence, 2. bs (Harper Collins Publishers, 

1989), 8. 
2 Joseph S. Nye, Robert O. Keohane, “Güç ve Karşılıklı Bağımlılığı Yenden Eke Almak” Uluslararası 

İlişkiler, c. 12, s.46, 5, file:///C:/Users/TLM/Downloads/Keohane-Nye.pdf, [09.11.2018] 
3 Joseph S. Nye, Robert O. Keohane, Power and Interdependence, 2. bs (Harper Collins Publishers, 

1989), 11. 

file:///C:/Users/TLM/Downloads/Keohane-Nye.pdf
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kaynağıdır. Bu bağlamda, ülkeler arasındaki politik ilişkide belirleyici etkenlerden 

birisidir. 

Karşılıklı bağımlılığın en temel unsuru iki veya daha fazla aktör arasında “ma-

liyet” unsurunu içermesidir. Bununla birlikle Nye ve Keohane, aktörler arasındaki 

asimetriyi vurgularken “kırılganlık”, “hassasiyet” ve “pazarlık gücünü” de ele almak-

tadır.4 

Çalışma kapsamında ele alınan Türk- Rus ilişkisi en uygun şekilde karşılıklı 

bağımlılık ekseninde açıklanmaktadır. Zamansal sınırlandırma 1973 Petrol Krizi 

sonrasında sahip olunan enerji kaynaklarının politik bir araç olarak kullanılmasıyla 

birlikte yapılmıştır. Aktör bazında ise, Türkiye ve Rusya arasındaki enerji bağımlılığı 

ilişkisi ele alınacaktır. Konu sınırlandırması açısından, Türk- Rus ilişkilerinde farklı 

bir ivme getireceği beklenen Türk Akımı Projesi incelenecektir. 

 

1. Enerji Güvenliği Kavramı ve Dış Politika 

Küreselleşmeyle birlikte enerji kavramı insan hayatında önemli ölçüde etkili 

bir kavram halini almıştır. Kavramın insan hayatı açısından önemiyle birlikte, ulus-

lararası düzeyde ele alındığı zaman da devletlerin dış politikalarında büyük oranda 

yer ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, enerji kavramı devletlerarası düzeyde “enerji 

güvenliği” kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kavramın tanımının ifade edilmesinden önce, enerji güvenliği kavramının 

uluslararası literatürde öne çıkması 1973 Petrol Krizi ile açıklanabilmektedir. 1973 

Petrol Krizi, Arap devletleri ve İsrail arasında Filistin üzerine olan anlaşmazlığı İsrail 

yönünde destekleyen Batılı devlere karşı Arap devletlerinin sahip oldukları enerji 

kaynaklarını politik bir silah olarak kullanmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle 

Batılı devletlere karşı petrol fiyatlarını artıran Arap devletleri dünya çapında petrol 

krizine sebep olmuştur.5  

1973 Petrol Krizi’nin siyasi ve ekonomik açıdan bir takım sonuçları olmuştur. 

Arap devletleri, petrol tüketiminde büyük paya sahip olan Batılı devletleri etkileme 

kapasitelerinin farkına varmışlardır ve ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek adına ener-

jinin politik bir araç olarak kullanılacağı bir politika oluşturmuşlardır. Bu politika 

Türkiye ve Rusya gibi transit ve ihraç eden ülkeler tarafından da kullanılmaktadır.6  

                                                                            
4 Joseph S. Nye, Robert O. Keohane, Power and Interdependence, 2. bs. (Harper Collins Publishers, 

1989), 12. 
5 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 16.bs (İstanbul: Alkım Yayınevi, 2007), 725. 
6 Remziye YILMAZ, Interdependence between Energy and Foreign Policy Russia and Turkey As 

Case Studies, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, 32. 
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1973 Petrol Krizi sonrasında enerji güvenliği kavramı en geniş anlamda; ener-

jinin yeterli, ödenebilir, güvenilir, zamanında, temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklar-

dan, olabildiğince yerli kaynaklardan, kesintisiz ve kaliteli olarak elde edilmesi şek-

linde tanımlanmaktadır.7 

Uluslararası alanda enerji güvenliği kavramının ihraç eden, ithal eden ve tran-

sit ülke olmak üzere  üç aktörü bulunmaktadır. Bu üç aktör arasında karşılıklı ba-

ğımlılık görülmesine rağmen aralarında asimetrik ilişki vardır. İhraç eden ülke, 

enerji pazarını bulması çok zor olmayacağı için, ithal eden ülkeye göre daha şanslı-

dır. Başka bir deyişle, ithal eden ülke kolaylıkla “güvenilir” enerji arzı bulamalaya-

cağı için ihraç eden ülkenin enerji stratejisi dış politika hedeflerini etkileyecektir. 

Kısacası, kendi ulusal çıkarlarını başarmak için enerji yarışındaki avantajından fay-

dalanmak isteyecektir. Fakat, ithal eden ülkelerin kırılganlığı (vulnerability)sadece 

ihraç eden ülkelerden kaynaklanmamaktadır. Transit ülkeler de  tüketici ülkelere 

karşı ayrıca avantajlara sahiptir. Onlar tüketici ülkeye karşı enerji akışını kesme ka-

biliyetine sahiptirler. Yani, transit ve ihraç eden ülkeler sahip oldukları enerji pozis-

yonunu ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek için politik bir araç olarak kullanabilirler. 

Bu açıkça gösteriyor ki, enerji ve ülkelerin dış politikaları arasında direkt bir bağ 

vardır ve enerji dış politika hedeflerini gerçekleştirmenin bir yolu olarak algılan-

maktadır. Fakat bu genellikle üç aktör arasındaki ilişkiye zarar vermektedir.8 

Karşılıklı bağımlılık kavramı ihraç eden, ithal eden ve transfer ülkeler arasında 

gerçekleşmektedir. Çünkü, ithal eden bir ülke için temel amaç ihtiyacı karşılamak 

iken, ihraç eden ülke içinse sahip olduğu kaynağı istediği fiyattan satabilmek ve 

transfer ülke için de kendi sınırları içerisinden geçen boru hatlarından yeterli mik-

tarda kar elde etmektir. Bu üç aktör birbirine, asimetrik olarak, bağlıdır. Enerjinin 

ihracattan ithalata kadar geçen süreçte ortak payda, enerji aktarımının güvenli şekilde 

olmasıdır. Enerjinin güvenli şekilde iletilememesi  ambargo konarak, transit hatlarda 

terör grupları tarafından veya bir doğal afet sonucundan bile kaynaklabilmektedir. O 

nedenle enerji güvenliği sadece bağımlılığı ifade etmez, aktörler arası karşılıklı ba-

ğımlılığı ifade eder. 

Enerji güvenliği kavramı dış politika kavramının bir aracı olmaktadır. Bir ülke 

ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek adına sahip olduğu kaynakları dış politikası doğ-

rultusunda kullanmaktadır. Bu bağlamda enerji güvenliğini sağlamak adına ülkelerin 

uyguladıkları enerji politikaları ve dış politikalarının ulusal güvenliği tehdit etmeye-

cek bir biçimde oluşturulması ve bu politikaların ulusal strateji ile farklı hedef ve 

                                                                            
7 Necdet Pamir, Enerjinin İktidarı, 2. bs ( İstanbul: Hayy Kitap, 2016) , 39. 
8 Remziye YILMAZ, Interdependence between Energy and Foreign Policy Russia and Turkey As 

Case Studies, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, 10.  



Enerji Güvenliği Bağlamında Türk- Rus İlişkileri 

133 

uygulama yöntemleri içermemesi önemlidir. Bu bağlamda, enerji politikaları, dış po-

litikayla da uyumlu olmalıdır.9 

Enerji güvenliği ve dış politika arasındaki bağlantının ifade edilmesinin ardın-

dan çalışmanın doğal gaz üretimi ve tüketimi ile sınırlandırılması sebebiyle uluslara-

rası alanda doğal gaz üretim ve tüketim oranlarına bakılacaktır. 

 

2. Uluslararası Doğal Gaz Piyasası 

Enerji kullanımı Asya, Afrika ve ortadoğuda 2010 ve 2016 yılları arasında her 

bölgede %20 oranında büyüme göstermiştir. Bununla birlikte, Afrika ve Orta 

Doğu’da büyüyen nüfus ve ekonomik büyümeyle birlikte enerji pazarına erişimleri 

artmıştır. Asya ve Okyanusya’da ise, Çin’in enerji tüketiminin 2015 ve 2016 yılları 

arasında düşmesine rağmen, Afrika ve Orta Doğu’ya göre  enerji tüketimini daha 

fazla artmıştır. Bu yıllar arasında Avrupa’da tüketim %4 oranında düşüş yaşamış ve 

Amerika’da da %1 oranında olmuştur.10 

 

Şekil 1: Bölgesel Olarak Enerji Kullanımı, 1980- 2016 

 

Kaynak:  U.S. Energy Information Administration, “International Energy Sta-

tistics”, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37932 

 

Dünya üzerindeki enerji tüketim oranları artan nüfus artışı, teknolojinin geliş-

mesi gibi birçok unsurla artmıştır. Çalışma kapsamı gereği tüketilen enerji 
                                                                            
9 Örgen Uğurlu, Çevresel güvenlik ve türkiyede enerji  politikaları, 1. bs (İstanbul:  Örgün Yayınevi, 

2009), 395-396. 
10 “International Energy Statistics”, U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/to-

dayinenergy/detail.php?id=37932, [02.01.2019].  

 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37932
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37932
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37932
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kaynaklarının tüketim oranlarına bakıldığında ise EIA’nın verilerine doğal gaz 3. sı-

rada yer almaktadır. Bu bağlamda, günümüz enerji tüketim kaynakları arasında 

önemli bir yere sahip olan doğal gaz, Türkiye ve Rusya gibi, ithal ve ihraç eden,  

ülkeler arasındaki ilişkilerde etkili bir rol oynamaktadır.11 

 

Şekil 2: Enerji Kaynaklarının Kullanımı, 1980- 2016 

 

Kaynak: U.S. Energy Information Administration, “International Energy Sta-

tistics”, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37932 

 

Şekil 3: Kanıtlanmış Rezervler, 1997, 2007 ve 2017 

 

                                                                            
11 “International Energy Statistics”, U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/to-

dayinenergy/detail.php?id=37932, [02.01.2019]. 
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Kaynak: Distribution of proved reserves in 1997, 2007 and 2017, 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-

review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf  

Dünya üzerinde kanıtlanan doğal gaz rezervlerine bakıldığında ise, en büyük 

payın Orta Doğu’ya ait olduğu görülmektedir. Doğal gaz üretiminde ABD ve Rusya 

ön plana çıkarken tüketim oranlarına bakıldığında, tüketimde de yine iki ülkenin tü-

ketim oranı yüksektir.12 

 

3. Rusya’nın Enerji Politikası 

Soğuk Savaş Sonrası dönemde yürüttüğü dış politikasının merkezine enerji 

politikalarını koyan Rusya için enerji diplomasisi büyük önem arz etmektedir. Özel-

likle Putin dönemiyle birlikte pragmatist bir anlayış benimseyen Rus dış politika-

sında sahip olunan enerji kaynakları politik bir araç olarak kullanılmıştır.  

 

Şekil 4: Kanıtlanmış Doğal Gaz Rezerleri, 2017 

 

Kaynak: Country Analysis Brief: Russia, https://www.eia.gov/beta/internati-

onal/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf  

Rusya dünyadaki en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülke konumundadır. 

Bu durum da doğal gazı dış politikasında aktif olarak kullanmasına imkan sağlamak-

tadır. Rusya için doğal gaz dış politikada önemli bir unsur haline gelmiştir 

 

 

 

 

. 

                                                                            
12 “BP Statistical Review of World Energy 2018”, 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-

review-2018-full-report.pdf,  28-29, [18-12-2018].  

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
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Şekil 5: Rusya’nın Doğal Gaz İhracatı, 2016 

Kaynak: Country Analysis Brief: Russia, https://www.eia.gov/beta/internatio-

nal/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf  

 

Rusya’nın doğal gaz ihracatı yaptığı ülkelerin sıralamasında Türkye, Al-

manya’dan sonra en büyük ikinci ithalatçısı konumunda yer almaktadır. Bu durum, 

Türkiye ve Rusya arasındaki dış politika ilişkisinde doğal gazın etkisinin ne kadar 

olacağını göstermek adına taslak çizmektedir.  

Doğal gaz projeleri ve ihracatıyla birlikte Rusya doğal gazına bağlı ülkeler, 

eski Sovyet ülkeleri, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri, üzerinde bu bağımlılığı politik 

bir silah olarak kullanmaktadır. Rusya bu devletlerle doğal gaz anlaşması yaparken 

başlarda düşük fiyat sunup, kendisine bağımlı hale getirdikten sonra ise politik olarak 

sorun yaşadığı ülkelere farklı sebepler öne sürerek kesintiler ve kısıtlamalar yapmak-

tadır. Bunların en belirgin örnekleri olarak Ukrayna Krizi ve Renkli Devrimler veri-

lebilir.  Keza, Türkiye de Rusya ile bu şekilde sorunlar yaşayabilmektedir.13  

Rusya’nın Türkiye ile yürüttüğü “enerji diplomasisi” de doğal gazın dış poli-

tikasındaki etkisinin bir diğer örneğidir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ulus-

lararası alandaki sıkışmışlıklarını aşmak adına yapılmaktadır.14Politik sorunların şek-

line göre ortak projeler yürütmektedirler. Doğal gaz projelerinin dış politikadaki tu-

tumla şekillendiğinin göstergelerinde biri olan Türk Akımı projesi de, Rusya ve Uk-

rayna arasında yaşanana politik sorunlar sonrasın da Türkiye ile anlaşma yaparak 

hattın Türkiye üzerinden ilerlemesi üzerine yapılmıştır.  

Rusya’nın enerji politikası üç temel üzerine kuruludur. Bunlar; enerji güven-

liği, enerji verimliliği ve ekolojik uygunluktur. Enerji stratejisini uygulamada; pazar 

                                                                            
13 Necdet Pamir, Enerjinin İktidarı, 2. bs ( İstanbul: Hayy Kitap, 2016) , 246. 
14 Pamir, age, 249. 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf
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çevresini geliştirme, stratejik planlama ve teknik düzenlemeleri kullanacağını belir-

ten Rusya, bu üç araçla enerji politikasının da temelini oluşturmaktadır. Enerji en-

düstrisi Rusya ekonomisinde her zamankinden daha güçlü bir lokomotif konumuna 

gelmiştir. Pazar çevresini geliştirmek ekonomik açıdan Rusya’yı güçlendirecektir. 

Bu güçlenmede ülkenin karşılaştığı fırsat ve zorluklar geçiş ülkelerindeki risklerin 

azaltılması olarak belirtilmektedir.15 

 

4. Türkiye’nin Enerji Politik 

Fosil kaynaklar yönünden zengin olmayan Türkiye, jeopolitik konumunun ge-

tirisi olarak  başta Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış 

gaz rezervlerinin % 71,8’inin ve ispatlanmış petrol rezervlerinin %72,7’sinin bulun-

duğu bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle, Türkiye, kaynak ülkeler ile tüketici 

pazarları arasında doğal bir köprü işlevi görmekte ve kaynak ve güzergâh çeşitlendi-

rilmesi yoluyla enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir ülke olarak ön plana 

çıkmaktadır.16 

 

Şekil 6: Türkiye’nin Doğal Gaz Üretim ve Tüketimi, 2015 

 

Kaynak: Country Analysis Brief: Turkey, https://www.eia.gov/beta/interna-

tional/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf  

 

 

 

                                                                            
15 Örgen Uğurlu, Çevresel Güvenlik ve Türkiye’de Enerji  Politikaları, 1. bs (İstanbul:  Örgün 

Yayınevi, 2009), 122.  
16 “Türkiye’nin Enerji Stratejisi”, 

http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Turkiyenin_Enerji_Stratejisi_Ocak2008.pdf,  2, 

[15.11.2018]. 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Turkiyenin_Enerji_Stratejisi_Ocak2008.pdf
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Şekil 7:Türkiye’nin Doğal Gaz Arzı Sağladığı Kaynaklar 

 

Kaynak: Country Analysis Brief: Turkey, https://www.eia.gov/beta/interna-

tional/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf 

 

Türkiye’nin enerji politikası, artan enerji talebi ve yerel kaynaklarla ihtiyacın 

az miktarda karşılanması sonucu;  

• ithal edilen petrol ve doğalgazın kaynak ve güzergahının çeşitlendirilmesi, 

• yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması,  

• enerji verimliliğinin artırılması  

• nükleer enerjinin kullanımına yönelim şeklinde ifade edilebilmektedir.17 

Jeopolitik konumunun getirisi olarak doğal bir köprü görünümünde olan Tür-

kiye’nin bir diğer enerji politikası doğu- batı arasında  “Enerji Hub”u olmaktır. Av-

rupa’nın enerji arzı güvenliğine katkı sağlayacak olan tamamlanmış ve halen gerçek-

leştirilmekte olan önemli boru hattı projeleri, Avrasya enerji ekseninde önemli bir 

transit ülke ve bölgedeki enerji merkezi olarak Türkiye’nin oynamakta olduğu rolün 

önemini arttırmaktadır. Bu hedeften hareketle, Türkiye, geniş Hazar Havzası hidro-

karbon kaynaklarının doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve 21. Yüz-

yılın İpek Yolu olarak sunulan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesine 

ön ayak olmuştur.18 Böylelikle, Türkiye kaynak yönünden büyük oranda bağımlı bir 

                                                                            
17 “Türkiye’nin Enerji Profili ve Stratejisi”,  http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 

[15.11.2018]. 
18 “Türkiye’nin Enerji Stratejisi”, 

http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Turkiyenin_Enerji_Stratejisi_Ocak2008.pdf,  2, 

[15.11.2018].  

https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa
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ülke olmasına rağmen stratejik konumunu kullanabildiği taktirde hem dış politika-

sında hem de ekonomik olarak kazançlar elde edecektir.  

Türkiye’nin enerji politikaları kaynak çeşitlendirilmesi, enerji köprüsü olma 

hedefi gibi unsurlarla birlikte doğal gaz tüketiminde büyük oranda Rusya’ya bağlı 

olması açısından ele alındığında doğu- batı yönünde hedeflediği politikaların Rusya 

üzerinden de gerçekleştirilebilme imkanı incelenerek, Türk- Rus ilişkileri Batı Hattı, 

Mavi Akım ve Türk Akımı Boru Hattı Projeleri ile değerlendirilecektir.   

 

5. Türk- Rus İlişkileri 

Doğal gaz ihtiyacının %52’sini Rusya’dan karşılayan Türkiye,  Almanya’dan 

sonra Rus gazının en büyük ikinci alıcı ülkesi konumundadır. Türkiye’nin Rusya’dan 

ithal ettiği gaz, Batı Hattı ve Mavi Akım üzerinden elde edilmektedir. 

 

Harita 1: Batı Hattı ve Mavi Akım 

 

Kaynak: https://www.cnnturk.com 

 

Türkiye ve Rusya arasındaki doğal gaz alım-satım ilişkisinde bu zamana kadar 

iki boru hattı üzerinden gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi, 1984 yılında Türkiye ve 

eski Sovyetler Birliği devletleri arasında kurulan Türkiye- Rusya Boru Hattı (Batı 

Hattı) dır. Bu hat, Rusya’dan direkt olarak gelen bir hat değildir ve transit ülke fak-

törünü içermektedir. Türkiye’nin enerjiye olan yüksek orandaki  hassasiyetini artıran 

bir etmen olarak, sadece ihraç eden ülke açısından değil aynı zamanda transit ülke 
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açısından da yaşanabilecek bir sorunla enerji güvenliğini sağlamada sıkıntı oluştur-

maktadır.  

Bir diğer doğal gaz boru hattı projesi ise, 1997 yılında üzerinde anlaşmaya 

varılan Mavi Akım Gaz Boru Hattı’dır. Mavi Akım Projesinin özelliği, Rusya ve 

Türkiye arasında transit ülke faktörü olmadan direkt oluşturulan bir hattır. Bu bağ-

lamda, Türkiye’nin hassasiyetini belirleyen unsur olarak sadece ihraç eden ülkenin 

izleyeceği politikalar bulunmaktadır. 

Batı Hattı, sanayi ve nüfusun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’ni akarken, 

Mavi Akım, Anadolu’ya gaz akışını sağlayan ve doğrudan Türkiye’ye ulaşan bir hat 

olması nedeni ile transfer ülkelerinden kaynaklanabilecek olası sorunlar açısından 

güvenilir bir hattır. Ayrıca bu hattan sağlanan gaz nüfus ve yatırım yoğunluğu açı-

sından daha düşük bir orana hitap etmekte olup kesinti/kısıntı yapılması durumunda 

etkisinin hissedilme şiddeti daha zayıf olacaktır. Oysa Batı Hattı, nüfus ve yatırım 

yoğunluğu açısından Türkiye’nin can damarı olan Marmara’yı beslemekte olup bu 

hatta yaşanacak sorunlar karşısında ülke daha savunmasızdır.19 

Türkiye’nin Rusya’dan, gaz kesilmesi, kısılması veya doğal afet gibi sebep-

lerle gaz iletiminin sağlanamaması durumunda oluşacak enerji açığını kısa sürede 

ikame etme imkanı yoktur.  Bu nedenle Türkiye’nin enerji politikalarının gerek dış 

politikada serbesti gerekse de enerji aktarımının kesintisiz olması sebebiyle  merke-

zinde “arz çeşitliliği” olması  temeldir. 

Türkiye ve Rusya arasında, enerji ticaretinin asimetrik doğasıyla birlikte, kar-

şılıklı bağımlılık bulumaktadır. Ticaretteki dengezilik ve karşılıklı bağımlılık Tür-

kiye’yi Rusya’ya karşı daha kırılgan  hale getirmektedir. İlk olarak, Türkiye Rusya 

için önemli bir pazar konumundadır. Rusya açısından bakıldığında, Türkiye Al-

manya’dan sonra Rusya’nın en büyük ikinci alıcısı konumundadır ve gaz temini ko-

nusunda kısıtlı alternarifleri olduğu için güvenilir pozisyondadır. Türkiye Rusya için 

sadece büyük bir alıcı değil aynı zamanda, Rus ve Kafkas gazı için Avrupa pazarında 

önemli bir transit koridor oluşturmaktadır. Bu şekilde Ankara için kaydadeğer oranda 

pazarlık gücü bulunmaktadır.20 

Transfer ülkelerin yaşatabileceği sorunlar açısından Batı Hattı, Ukrayna ve 

Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye ulaşmakta olup transfer ülkelerinin taraflar ile 

                                                                            
19 Azime Telli, “Rusya- Türkiye Enerji İlişkilerinde Akkuyu’nun Rolü: Bağımlılık mı, Karşılıklı 

Bağımlılık mı?” 163, http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/0/7-Telli-Rusya-Turkiye-Enerji-

Iliskileri.pdf,  [08.10.2018]. 
20 Tolga Demiryol, “ Does Economic Interdependence Promote Political Cooperation? Political 

Economy of Russian-Turkish Energy Relations”, 19-20, 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/3910125a-13f9-4eaa-b18c-e480663ac2c1.pdf, [08.10.2018]. 

http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/0/7-Telli-Rusya-Turkiye-Enerji-Iliskileri.pdf
http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/0/7-Telli-Rusya-Turkiye-Enerji-Iliskileri.pdf
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/3910125a-13f9-4eaa-b18c-e480663ac2c1.pdf
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yaşayacağı sorunların gaz akışını etkilemesi söz konusu olacaktır. Rusya ve Ukrayna 

arasında yaşanan krizle birlikte daha büyük boyutlara ulaşan Ukrayna Krizi’nin ar-

dından  Rusya’nın bu ülkeyi tamamen by-pass etmeye yönelik çabası dış politika 

tutumunlarıyla birlikte Türk enerji güvenliği açısından bir takım fırsatlar sunmakta-

dır.21 

Bu iki doğal gaz boru hattı projesi karşılıklı bağımlılıktaki asimetrinin büyük-

lüğünü ve bağımlılığın kırılganlık açısından hassasiyetini göstermektedir. Bu du-

rumda, Rusya’nın alıcı konumundaki Türkiye'ye  bağımlılığı olsa da enerji temininin 

daha öncelikli bir ihtiyaç olması sebebiyle bağımlılıktaki asimetri Türkiye aleyhine 

artmaktadır. 

 

6. Türk Akımı Projesi  

Türk Akımı Projesi, Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı bağımlılığın asi-

metrisi açısından büyük öneme sahiptir. Bu projeyle birlikte Türkiye sahip olduğu 

jeopolitik konumu kendi lehine kullanabilme imkanı bulabilecektir.  

 

Harita 2:Türk Akımı Porejesi Rotası 

 

Kaynak: The Turk Stream Route, http://www.gazpromexport.ru/en/projects/  

                                                                            
21 Azime Telli, “Rusya- Türkiye Enerji İlişkilerinde Akkuyu’nun Rolü: Bağımlılık mı, Karşılıklı 

Bağımlılık mı?” 163, http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/0/7-Telli-Rusya-Turkiye-Enerji-

Iliskileri.pdf, [08.10.2018]. 

http://www.gazpromexport.ru/en/projects/
http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/0/7-Telli-Rusya-Turkiye-Enerji-Iliskileri.pdf
http://alternatifpolitika.com/site/cilt/9/sayi/0/7-Telli-Rusya-Turkiye-Enerji-Iliskileri.pdf
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2014 yılında görüşmeleri başlayan ve siyasi nedenlerden dolayı duraksama ya-

şayarak 2016 yılında anlaşmaya varılan Türk Akımı Projesi,  Türkiye ve Avrupa ül-

kelerinin enerji arz güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır.22  

Rusya, Türkiye ve Avrupa gibi ülkelere yaptığı ihracatta problem yaşadığı 

transit ülkelerden uzaklaşıp, güzergah çeşitlendirilmesine gitmiştir. Türk Akımı pro-

jesi de bu politikanın bir ürünüdür. Bu projeyle Rusya, Avrupa’ya gazı Bulgaristan 

üzerinden değil de Türkiye üzerinden göndermeyi amaçlamaktadırlar. Türk 

Akımı’ndaki hatların her biri 15 milyar metreküp gazı Türkiye’ye taşıyacak ve geri 

kalanı Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gönderilecektir. Aynı zamanda, Türk Akımı 

Projesiyle birlikte Batı Hattı’nın devre dışı bırakılması hedeflenmektedir.23 

Dış politika tutumu açısından ele alındığı zaman, Ukrayna Krizi sonrası Güney 

Akım Projesi’nin iptali üzerine alternatif bir yol arayışı olarak Türk Akımı Projesi 

gündeme gelmiştir. Bu projenin gündeme gelmesi ve hayata geçirilmesi de politik 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Keza 2014 yılında başlayan görüşmelerin 2015 yı-

lında yaşanan Uçak Krizi sonrasında politik ilişkilerde yaşanan sorunlarla askıya 

alınması ve sonrasında ilişkilerin iyi olmasıyla 2016 yılında anlaşmaya varılması da 

bunun bir diğer göstergesidir. İki hattan oluşan projenin Avrupa’ya gaz aktarımını 

sağlayan ikinci hattının yapılmasında Avrupa’dan resmi garantilerin alınması şartı 

siyasi ilişkilerin de etkisini göstermektedir. Böylelikle, projenin hayata geçirilmesi 

taraflar arasında ekonomik ilişkiler kadar siyasi ilişkilere de katkı sağlayacaktır.24 

 

Sonuç ve Öneriler 

Soğuk Savaş sonrası dönemde devtlerler arası ilişkileri ifade etmede kullanılan 

karşılıklı bağımlılık, Türk- Rus ilişkilerini de açıklamaktadır. İki ülke arasındaki asi-

metrilerinde, Türkiye’nin Rus gazına olan bağımlılığından ötürü pazarlık gücü yük-

sek olan aktör Rusya’dır. Fakat Türkiye de transit ülke faktörünü ortadan kaldırarak 

jeopolitik konumunu kullanma imkanı bulmuştur. 

Türk Akımı Proje’sinin Rusya açısından kazanımlarına bakıldığında, siyasi 

açıdan sorun yaşadığı devletleri projenin dışında tutarak en güvenilir ikinci ithalatçısı 

olan Türkiye üzerinden doğal gaz iletimini sağlaması ona hem maliyet hem de siyasi 

açıdan kazanım sağlayacaktır. Transit ülkelerle yaşadığı sorunların benzerlerini Tür-

kiye ile de yaşama ihtimali bulunsada, uçak Krizi örneğinde görüldüğü gibi, 

                                                                            
22 “Turk Stream”, http://www.gazpromexport.ru/en/projects/, [02.12.2018]. 
23 Necdet Pamir, Enerjinin İktidarı, 2. bs ( İstanbul: Hayy Kitap, 2016) , 268. 
24 Türkan Budak, “Türkiye’nin Enerji Politikasında TANAP ve Türk Akımı”, 5-6, 

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-69-20170327281364.pdf, [ 19.12.2018]. 

http://www.gazpromexport.ru/en/projects/
http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-69-20170327281364.pdf
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Türkiye’nin büyük oranda Rus doğal gazına bağımlı olması stratejik ortaklığı açısın-

dan güven verecektir.  

Türkiye açısından ele alındığında ise, Batı Hattı’nın getirdiği sorunlar ortadan 

kalkacak ve geçmiş senelerdeki politik sebeplerden veya doğa şartlarından kaynak-

lanan sebeplerle yaşanan kesintiler en aza indirilecektir. Jeopolitik konum olarak, 

doğu- batı yönünde sahip olmayı hedeflediği enerji körüsü olma düşüncesine katkı 

sağlayacaktır. Fakat tüm bunlar dengeli bir dış politika yürütmesiyle mümkün ola-

caktır. Çünkü Rusya ve AB ülkeleri ile yaşanan politik gerilimler kontrollü bir poli-

tika yürütemediği taktirde aleyhinde gelişebilecektir.  

Karşılıklı bağımlılık çerçevesinde değerlendirildiğinde, Türk Akımı Projesi 

Türkiye’nin Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltmamakta fakat ona olan hassa-

siyet ve kırılganlığını jeopolitik konumu sayesinde belli oranda azaltmaktadır.  

Türkiye’nin pazarlık gücünü artırabilmesi için TANAP gibi projeleri de aktif 

olarak yürütmesi gerekmektedir. Fakat bu projelerin sağlayacağı doğal gaz Rusya 

üzerinden temin edilen miktarı ikame edecek oranda değildir. Bu nedenle, jeopolitik 

konumunu kullanabilmesi için başta Rusya ve diğer devletlerle olan projelerde den-

geli politika izlemesi gerekmektedir. 
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Türk-Sovyet İlişkilerinde Şükrü Saraçoğlu’nun  

26 Eylül-16 Ekim 1939 Moskova  

Görüşmelerinin Önemi 

Öğr. Gör. İmren ARBAÇ 

Yeditepe Üniversitesi 

Özet: Avrupa’da hızla yaklaşan savaş tehdidi karşısında Türkiye, bir 

yandan İngiltere ve Fransa  ile ittifak antlaşmalarına yönelirken, bir taraftan da 

Sovyetler Birliği ile yardımlaşma paktı yapılması için Türk Dışişleri Bakanı 

Şükrü Saraçoğlu’nu, Moskova’ya gönderir. Sovyetler Birliği’nin Almanya ile 

saldırmazlık anlaşması imzalaması ve iki devletin Polonya’yı paylaşması Tür-

kiye’de büyük tedirginlik yaratır. Sovyetler Birliği’ne gitmeden önce İngiltere 

ve Fransa ile yapılan görüşmelerin sonunda hazırlanan Üçlü İşbirliği Antlaş-

ması’nı parafe eden Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanlığı Ge-

nel Sekreter Yardımcısı Cevat Açıkalın, Siyasi Birinci Daire Genel Müdürü 

Feridun Cemal Erkin ve Özel Kalem Müdürü Zeki Polar’dan oluşan bir heyetle 

25 Eylül 1939’da Moskova’ya ulaşır. 26 Eylül’de Vyaçeslav Mihayloviç Mo-

lotov ile yapılan görüşmelerin ikincisine İosif Vissarionoviç Stalin de katılır. 

Türk ve Sovyetler Birliği arasında imzalanması planlanan Yardımlaşma Paktı, 

Sovyetlerin Boğazlar’a yönelik talepleri ve Türkiye-İngiliz-Fransız Üçlü İttifak 

Anlaşması’na Alman çekincesi konulması üzerinde ısrar etmesi nedeniyle im-

zalanamaz. Bunun üzerine 17 Ekim 1939’da Moskova’dan ayrılan Dışişleri Ba-

kanı Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki heyet, 20 Ekim’de Ankara’ya döner. 

Türkiye, Şükrü Saraçoğlu’nun Ankara’ya dönmesini beklemeden İngiltere ve 

Fransa ile karşılıklı İşbirliği Anlaşması’nı 19 Ekim 1939’da imzalar. Şükrü Sa-

raçoğlu’nun Moskova görüşmeleri sonrasında Sovyetler Birliği ve Türkiye ara-

sında imzalanması amaçlanan paktın yapılamaması, Türkiye’yi daha temkinli 

bir dış politika izlemeye yöneltir. 

Anahtar Kelimeler : Vladimir Petroviç  Potyomkin’in Ankara Ziyareti, 

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova Ziyareti, Vyaçeslav Mihayloviç Molotov ve İo-

sif  Vissarionoviç Stalin, Türkiye-İngiltere-Fransa İttifakı. 
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The İmportance Of Şükrü Saraçoğlu's Meetings  In Moscow For 

Turkısh - Sovıet Relatıonshıps Between  26  September -16 Octo-

ber  1939 

 

Abstract: Against the rapidly approaching war threat Turkey Republic 

on the onehand attempts  to make alliance treaties with France and England, in 

the other hand sends Turkish Foreign Minister Şükrü Saraçoğlu to make the 

solidarity  pact with the Soviet Union Soviet-Turkish Treaty.Nonaggression 

pact signed between the Soviet Union and Germany and partition of Poland 

between them  causes great uneasiness for the Turkey. Foreign Minister Şükrü 

Saraçoğlu, who initialed  the documents of a tripartite treaty of alliance signed 

between France, Great Britain, and Turkey as a conclusion of negotitaions, ar-

rives in Moscow on 25 September 1939 with a delegation consisting of Deputy 

Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs  Cevat Açıkalın, private 

secretary  Zeki Polar and Director General of the Presidency of the first cham-

ber Feridun Cemal Erkin, Iosif Vissarionovich Stalin also joined the second 

meeting with Vyacheslav Mikhailovich Molotov on 26 September. The Pact 

for Cooperation between the Turkey and Soviet Union cannot be signed due to 

insistence of the Soviets on their demands for the Turkish Straits and conditions 

due not waging war against Germany.  After this incident the delegation headed 

by Foreign Minister Şükrü Saraçoğlu, which left Moscow on 17 October 1939, 

returns to Ankara on  20 October. Turkish government signs the bilateral Coo-

peration Agreement with the United Kingdom and France on 19 October 1939 

before Şükrü Saraçoğlu arrives in Ankara. Fail of the intended pact signing 

procedure between the Soviet Union and Turkey after Şükrü Saraçoğlu Mos-

cow talks, leads the government to pursue more cautions foreign policy. 

 Keywords: Vladimir Petroviç Potyomkin's Visit To Ankara, Şükrü Sa-

raçoğlu's Visit To Moscow, Vyaçeslav Mihailoviç  Molotov and Iosif Vissari-

onoviç Stalin, Turkey-England -France Alliance. 

 

 

Giriş 

Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın çıkma olasılığı belirince Türkiye ve Sovyetler 

arasında karşılıklı yardımlaşma paktı yapılması konusu Ankara, Montrö, Cenevre ve 

Moskova’da yapılan görüşmelerde ele alınır. Ancak daha sonra bu paktın yapılması 

güçleşir. Türkiye, İtalya tehlikesine karşın kendini güvence altına almak ister. Sov-

yetler Birliği de savaş ihtimaline karşın kendi güvenliğini sağlama amacındadır. Ak-

deniz’de İtalyan tehlikesine karşı Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yardım etmesinin 

en etkili yolun Boğazlar kanalıyla olacağı  gerçeği göz önünde bulundurulur. Bu ba-

kımından her iki ülke için yardımlaşma paktı yapılması fikri Boğazlar konusuyla 

bağlantılı olarak ele alınır. 23 Haziran 1936’da Tevfik Rüştü Aras ile Maksim 
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Maksimoviç Litvinov arasında, savaşan devletlerin gemilerini Boğazlar’dan geçiril-

memesi, Türkiye’ye Akdeniz’de bir saldırı olduğunda SSCB’nin yardım etmesi ko-

nusu görüşülür. Ancak İsmet İnönü, Tevfik Rüştü Aras’a Sovyetlerle bunu yazılı bi-

çime koymak yerine, Sovyet dostluğu konusunda sözlü güvence vermesini bildirir. 

Rusya’dan bir yardım almadan, Almanya ile ekonomik ilişkilerin bozulması doğru 

bulunmaz. İngiltere de SSCB ve Türkiye arasında yardımlaşma paktı anlaşmasını 

uygun görmez. 1939 yılı baharında İtalya’nın Arnavutluk’u işgali üzerine Tür-

kiye’nin İngiltere ile işbirliği yapması Sovyetler Birliği’ni endişelendirir. Bunun üze-

rine Maksim Maksimoviç Litvinov, Şükrü Saraçoğlu’nu Moskova’ya davet eder. 

Şükrü Saraçoğlu Moskova’ya gitmeden önce SSCB Hükümeti Dışişleri Komiseri 

Yardımcısı Vladimir Petroviç Potyomkin’i Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’ya 

gönderir. 28 Nisan’da Vladimir Petroviç Potyomkin Türkiye’ye geldiğinde Türk İn-

giliz görüşmeleri çoktan başlamıştır. 6 Mayıs 1939 da Vladimir Petroviç Potyom-

kin’in ziyareti sırasında ortak bir bildiri yayımlanır. Bu bildiriden sonra Maksim 

Maksimoviç Litvinov istifa eder. Onun yerine Dışişleri Komiseri olarak Vyaçeslav 

Mihayloviç Molotov atanır. SSCB Ankara Büyükelçisi Terentyev 4 Ağustos 1939’da 

Şükrü Saraçoğlu’nu ziyaret eder. SSCB nin Türkiye ile bir yardımlaşma paktı yap-

maya hazır olduğunu ve  Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova’ya ziyaretinin beklendiğini 

bildirir. SSCB bu arada 24 Ağustos 1939 da Almanya ile saldırmazlık paktı imzalar.1 

Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Açıkalın, Siyasi 

İşler Genel Müdürü Feridun Cemal Erkin ile birlikte 22 Eylül’de İstanbul’dan bir 

Sovyet gemisi ile Odesa’ya hareket eder. 25 Eylül’de Moskova’ya varır. Moskova’da 

yapılan ilk görüşmelerde Türkiye’nin İngiltere yerine Almanya ile anlaşma yapması 

önerilir. Ertesi gün tekrar toplanılacağı söylenir. Ancak bu toplantı ertelenir. Çünkü 

Alman Dışişleri Bakanı Joachim von  Ribbentrop Moskova’ya gelir.2 Molotov,  Rib-

bentrop ile görüşmeleri öne alır. 28 Eylül’de Sovyetler Birliği ve Almanya arasında 

yeni bir anlaşma ve gizli protokoller imzalanır. Böylece Sovyetler iki yıl savaş tehli-

kesinden uzak kalır. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen savaşta Tür-

kiye’nin tarafsız kalması için çaba harcar. Joachim Von Ribbentrop Moskova’dan 

ayrıldıktan sonra Vladimir Petroviç Potyomkin 1 Ekim 1939’da  Türk heyetiyle ak-

şam görüşmeleri  başlatır. Iosif  Vissarionoviç Stalin de toplantıya katılır. Vyaçeslav 

Mihayloviç Molotov toplantıda Türkiye-İngiltere-Fransa İttifak Antlaşması’na karşı 

olduklarını beyan eder. Beş saat süren görüşmeler sonunda Stalin, Türkiye’nin yap-

tığı antlaşmadan vazgeçmeyeceğini anlar. Türk-Rus Yardımlaşma Paktı’nın, Türk 

                                                                            
1 “Zakluçeniye sovetsko-germanskogo dogovora o nenapadenii,” İzvestiya, 24 Ağustos 1939. 
2 “Ribbentrop’un Moskova Seyahati,” İkdam Sabah Postası, 26 Eylül 1939. 
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Boğazları’nı Sovyetler Birliği dışındaki devletlere kapatmayı öngören gizli bir pro-

tokol yapılması şartına bağlanır. 

Barış ve savaş zamanında Sovyetler Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin 

savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçmeleri ve Karadeniz’e girmeleri söz konusu ol-

duğu zaman her defasında birbirleri ile danışacak ve birlikte karar verecektir.  

Bu arada Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop tekrar Moskova’ya gelir. Bu yüz-

den 3. toplantı ancak 13 Ekim’de yapılabiliyor. Almanya Türkiye’nin tam tarafsız-

lığa dönmesini istiyor. Vyaçeslav Mihayloviç Molotov, Türkiye’yi tarafsızlığa, Bo-

ğazlar’ı kapatmaya, Balkanlar’ın barışına yöneltmeye çalışır. Stalin bundan sonra 

toplantılara katılmama kararı alır. 

Son toplantı 16 Ekim’de yapılıyor. Vyaçeslav Mihayloviç Molotov Türkiye 

Sovyetler Birliği Yardımlaşma Paktı tasarısını görüşmek yerine Boğazlar konusunu 

gündeme getirir. Sovyet Hükümeti, Montrö Sözleşmesi’ni değiştirmek istediğini be-

yan eder. 

Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki heyetin Moskova’ya yaptığı 

resmi  ziyarette  üç gün içinde tamamlanması planlanan görüşmeler,  Sovyet Hükü-

meti temsilcilerinin talepleri yüzünden gerektiğinden uzun bir sürede yapılır. Heyet, 

Moskova’ya  25 Eylül  1939’da  gelir, 17 Ekim 1939’da  ise Moskova’dan ayrılır. 

Ancak 20 Ekim 1939’da Ankara’ya ulaşır. 

17 Ekim’de Moskova’dan ayrılan Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki heyet, bir 

Antlaşma yapamadan 20 Ekim’de Ankara’ya döner. Türk hükümeti, Şükrü Sara-

çoğlu’nun Ankara’ya varmasını beklemeden 19 Ekim 1939’da İngiltere ve Fransa ile 

karşılıklı yardım antlaşmasını imza eder. 

 

II. Dünya Savaşı Öncesi Türkiye’nin Dış Politikası 

II. Dünya Savaşı öncesinde 1939 yılı Nisan ayında İtalya’nın Arnavutluk’u 

işgal etmesi Türkiye’yi çok endişelendirir. Balkan paktının çökmesi anlamına gelen 

bu işgali Türkiye, Balkanlar’a ve kendisine karşı yakın bir tehdit olarak görmüştür. 

Bu tehdit karşısında İngiltere ile işbirliği yapmayı uygun bulur. Bu arada Sovyetler 

Birliği de bu gelişmelerle ilgili Türk hükümeti ile görüşme yapmayı önerir. Sovyetler 

Birliği Dışişleri Halk Komiseri Maksim Maksimoviç Litvinov Türkiye Dışişleri Ba-

kanı Şükrü Saraçoğlu’nu 18 Nisan’da  Moskova’ya beklediği haberini gönderir. An-

cak o tarihte Şükrü Saraçoğlu Moskova’ya gidemeyeceğini bildirir. Çünkü o sırada 

İngiltere ile bir anlaşma yapılması gündeme alınmıştır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak’ın katılmasıyla yapılan toplantıda 23 Nisan 1939’da İtalya’nın 
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Arnavutluk’a saldırması, İngiltere ile yapılacak antlaşma ve Sovyetler Birliği önerisi 

görüşülür.3 

II. Dünya Savaşı arifesinde Türkiye’nin dış politikası, ülkeyi savaşın dışında 

tutmak, saldırıların önlenmesi için güvenilir savunma sistemi kurmak ve bu sistemi 

uluslararası anlaşmalarla güçlendirmek olarak özetlenebilir. Özellikle Polonya’daki 

gelişmeler Türkiye tarafından kaygı ile izlenmekteydi. Polonya teslim olduktan sonra 

Türkiye’nin Polonya Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray başkanlığındaki bir heyet Po-

lonya hükümeti ile birlikte ülkeyi terk ederek Bükreş’e  daha sonra Fransa’ya geç-

mişler ve Fransa teslim olduktan sonra Polonya hükümeti ile  oradan Ankara’ya dön-

mek zorunda kalmışlardır.4 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na katılmamasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı 

süresince Türkiye için ekonomik açıdan oldukça zorluklarla geçen bir dönemdir. 

Türkiye, bu yıllarda savaşın getirdiği ekonomik koşulların tüm ağırlığını hissetmiştir. 

      Mustafa Kemal’in ölümü, Türkiye’nin özellikle İngiltere ile yakınlaşması, 

Almanya’nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik çabaları, Türkiye ve Sov-

yetler Birliği’nin karşılıklı olarak konsoloslukların azaltılmasına gitmeleri gibi ne-

denler 1939 yılında Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesini duraklama noktasına getir-

miştir.5  

1930’lu yıllarda uygulanan politikalar sonucu oldukça daralmış olan ithalat iki 

yıl içinde yarı yarıya düşmüştür. Yetişkin erkek nüfusun büyük bölümünün askere 

alınması sonucu üretimde büyük düşüşler kendini gösterir. Örneğin savaş yıllarında 

buğday üretiminde %50’ye yaklaşan bir gerileme meydana gelir. Savaş öncesinde 

başlayan ikinci dört yıllık plan kapsamında planlanan çalışmalar ve sınai yatırım 

programları, savunma harcamalarının bütçeye aktarılması nedeniyle bütünüyle erte-

lenmiştir. Tüm bu sayılan unsurlar, savaş yıllarının bir ekonomik gerileme dönemi 

olmasına neden olan en önemli etkenler olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra savaş 

yıllarını, bazı açılardan önceki ve sonraki dönemler arasında bir köprü işlevi gördüğü 

söylenebilir. 1930-1939 yıllarının müdahaleci – devletçi politikaları ve bu dönem 

sonunda beliren bazı eğilimler savaş yıllarının ekonomi politikalarını ve onların so-

nuçlarını biçimlendirmiştir.1940 sonrasının darlık koşullarının bir yandan mevcut sı-

nıf yapısı ile,  diğer taraftan siyasi kadrolara ve yüksek bürokrasiye çok geniş yetkiler 

veren ekonomi politikaları ile birleşmesi bu dönemde gelir dağılımında önemli 

                                                                            
3A.Suat Belge, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964 Güç Komşuluk, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara 1992, s.129. 
4Cemil Hasanlı, Tarafsızlıktan Soğuk Savaşa Doğru Türk-Sovyet İlişkileri, Çev: Dr. Ali Asker, Bilgi 

Yayınevi, Ankara 2011, s.39. 
5 İlyas Kemaloğlu, Rusların Gözüyle Türkler, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2015, s.182. 
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değişiklikler olmasına neden olmuş ve bu dönüşümler savaş sonunun ekonomik, sos-

yal ve siyasi gelişmelerini büyük oranda şekillendirmiştir.6 

Savaş yıllarında ülkede yarı seferberlik durumu hakim olduğu için savunma 

giderleri bütçede önceliği oluşturuyordu. Bu nedenle öncelik ordunun ve kent nüfu-

sunun ihtiyaçları olduğu için ortaya çıkan tablo, çok ciddi bir sorun olarak kendini 

gösteriyordu. Tarım ürünlerinin, tüketim merkezlerine yönelmesini sağlayacak eko-

nomik mekanizmaların yok olma tehlikesi vardı. Azalan vergi gelirleri, kamu gider-

lerinin finansmanını karşılayamaz bir durumdaydı. Böyle bir durumda kontrol altına 

alınmaya çalışılan enflasyonun, baskı rejimiyle kontrol alınmasına tepki olarak ül-

kede karaborsa, vurgun ortamı ortaya çıkar. Mali zorlamaların yanı sıra, kanun dışı 

kazançları tahrik eden olağanüstü finansman kanunları, bürokrat ve yönetici kadrolar 

tarafından uygulanmayınca ortaya büyük yolsuzluk ve haksız kazançlar ortaya çıkar.7 

Savaş yıllarında Türkiye’yi Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetleri 

yönetir. Atatürk’ün ölümünden sonra Türk- Rus siyasi ilişkileri giderek daha durağan 

bir noktaya doğru yönelir. 

Dokuz aylık bir sürecin sonunda görüşmeler sonunda imzalanan Lozan Ant-

laşması sonunda Türkiye’nin uzlaşamadığı devlet olarak İtalya’yı görüyoruz. Tür-

kiye, İtalya ile 1928 yılında imzalamış olduğu dostluk antlaşmasına rağmen, 

İtalya’ya karşı bir türlü güven duyamıyordu. Mussolini’nin Habeşistan’ı işgali ayrıca 

Asya’nın işgaline yönelik emperyalist nutukları Türkiye’yi oldukça endişelendirir. 

Mussolini’nin emperyalist söylemleri sonucu Türkiye ise duyduğu İtalya tehdidi kar-

şısında İngiltere ile ilişkilerini düzeltmeye başlar. Özellikle ikili ilişkiler, 1936 

Möntrö Sözleşmesi’nden sonra çok gelişmiştir. Türkiye, İtalya ve Alman tehlikesine 

karşı İngiltere ve Sovyet Rusya’ya dayanmak istiyordu.8 

Türkiye’nin dış politika çizgisi kendiliğinden artık belli olmuştur. Türkiye, 

ilişkilerini geliştirdiği İngiltere ile ve Milli Mücadele öncesi dönemden beri sürekli 

yardımlarını ve büyük desteğini gördüğü Sovyet Rusya arasında bir denge politikası 

gütme kararlılığındadır. Bu nedenle Türkiye’nin İngiltere ile ilişkilerini 12 Mayıs 

1939’da bir deklarasyon imzalayarak sağlamlaştırması Sovyet Rusya’yı endişelen-

dirmiştir. Sovyetler Birliği de bu dönemde, Almanya ile anlaşma yollarını aramakta-

dır. Türkiye’nin İngiltere ile deklarasyon imzalaması Almanya tarafından da hoş kar-

şılanmamıştır. 

                                                                            
6 Korkut Boratav,Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1988, s.65. 
7 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, Savaş Yayınları, 2. Basım, Ankara 1982, s.218. 
8Ahmet Şükrü Esmer, Oral Sander “1939-1945 Dönemi,” Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), 

10.bs, Siyasal Kitabevi, Ankara 2014, s.137. 
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İngiltere Türk dış politikasında önce İtalya’ya, sonra da Sovyetler Birliği’ne 

karşı bir dayanak oluşturur. Almanya’nın 1933 Versailles Anlaşmasını dikkate alma-

yıp 15 Mart 1939 da Çekoslovakya’yı ilhak etmesi Türkiye’nin dış politika yönünü 

belirlemede etken olur. 1938’de ve 1939 yılının başlarında ortaya çıkan durumlar 

uluslararası durumun ne yöne ilerlediği konusunda ipuçları vermektedir. Polonya 

üzerinde artan Alman baskısını, Çekoslavakya’nın parçalanması, İtalya’nın Balkan-

lardaki faaliyetleri Türkiye’yi İngiltere ve Fransa ile anlaşmalar yapmaya yöneltir. 

Bu devletler arasında deklarasyonların yapılması, Sovyetler Birliği’nce kuşkuyla 

karşılanmış bunun ardından Sovyetler Birliği’nin 23 Ağustos 1939’da Almanya ile 

imzaladığı Saldırmazlık Paktı’ndan sonra Türkiye, denge politikası izleme yönünde 

büyük çaba harcamıştır.9  

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzala-

nan Saldırmazlık Paktı, Türk siyasi çevrelerinde büyük bir endişe yaratmış olmasına 

rağmen, Türk Hükümeti Sovyetler Birliği ile ilişkilerini daha önceden olduğu gibi 

dostane biçimde yürütmek ve geliştirmekten yanaydı. Türkiye’nin 1939 yılında Ma-

yıs-Haziran aylarında İngiltere ve Fransa ile iki taraflı deklarasyonlar yapması ve 

savaşın ilk günlerinde İngiltere’nin Türkiye’nin toprak bütünlüğü konusunda gü-

vence vermesi,  hem Türk siyasi çevrelerinde, hem de komu oyunda olumlu karşı-

lanmıştır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Sovyetler Birliği’nden de böyle bir güvence 

almak istiyordu.10      

Sovyetler Birliği’nin Almanya ile saldırmazlık paktı imzalaması, hem Türkiye 

hem de diğer ülkeler açısından tüm dünyada hiç beklenmeyen bir durum olmuştur. 

İtalya tehdidine karşı İngiltere’nin desteğine, Almanya tehdidine karşı da Sovyetler 

Birliği desteğine ihtiyaç duyan Türkiye, SSCB’nin bu atılımından sonra yeni arayış-

lara girişir. Türkiye için önünde yapması gereken iki seçenek vardı. Türkiye ya, da-

ima dostluk ve dayanışma içinde ilişkilerini yürüttüğü Sovyet Birliği ile yan yana 

gidecek yani İngiliz-Fransız deklarasyonundan vazgeçecek, ya da iki batılı ülke ile 

yaptığı deklarasyona bağlı kalıp Sovyetler Birliği’nden kopacaktır. Türkiye ise her 

iki seçeneğe de sıcak bakmıyordu. Birinci Dünya Savaşı başladığında tarafsız bir po-

litika izleyen Türkiye, ülkeyi savaşın dışında tutmaya kararlıydı. Bu nedenle, ne İn-

giltere-Fransa arasında yaptığı deklarasyondan vazgeçmeye, ne de Sovyet Rusya ile 

ters düşmeyi göze alamaz. Her iki tarafla da anlaşma içinde bulunmayı tercih ederek, 

ikili ilişkilerini dostluk çizgisinde yürüten bir dış politika izler.  

 

                                                                            
9Age, s.137-138. 
10 A.A.Danilov, A.V.Pıjkov, Rojdenie sverhderjavı:SSSR v pervıe poslevoennıe godı, Moskva  2002, 

s.12. 
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Vladimir Petroviç  Potyomkin’in Türkiye Ziyareti  

Şükrü Saraçoğlu 25 Eylül 1939’da Rusya’ya gitmeden önce Sovyetler Birliği 

Hükümeti Dışişleri Komiseri Yardımcısı Vladimir Petroviç Potyomkin’i Türkiye, 

Bulgaristan ve Romanya’ya gönderir. Bunda amaç, Türkiye’nin gerçek niyetlerini 

yerinde değerlendirmek, Bulgaristan ve Romanya’ya yakınlaşarak ve bu iki devletin 

Almanya-İtalya grubuna doğru yönelmesine engel olmaktı. Vladimir Petroviç 

Potyomkin 28 Nisan 1939’da Ankara’ya geldiği sırada Türkiye-İngiltere ittifak gö-

rüşmeleri başlamıştı. Türkiye, sürekli genişleme politikası izleyen İtalya’nın Akde-

niz’e kaymasından büyük endişe duyuyordu. Bu duruma nasıl engel olunabileceği 

konusunda Türkiye, İngiltere ile görüşüyordu. Vladimir Petroviç  Potyomkin An-

kara’ya geldiği sırada Türkiye İngiltere ile yaptığı görüşmeleri ileri bir noktaya ge-

tirmiştir.11   

Ankara’da bir hafta kalan Vladimir Petroviç Potyomkin’nin görüşmeleri so-

nunda 6 Mayıs 1939’da Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında ortak bir bildiri yayım-

lanır. Bu bildiriye göre Türkiye ve Sovyetler Birliği, İngiltere ile görüşmelere devam 

edilmesi konusunda, iki ülke kendi aralarında nasıl bir işbirliği yapacaklarını ve ge-

lişmelerden birbirlerini haberdar edecekleri konusunda fikir birliği içinde olduklarını 

deklere ederler.  

Bu arada 3 Mayıs 1939 tarihinde Sovyetler Birliği’nde önemli bir gelişme ol-

muş ve istifa eden Dışişleri Bakanı Maksim Maksimoviç Litvinov’un yerine Vyaçes-

lav Mihayloviç Molotov  atanmıştır.  12     

Bu konuyla ilgili olarak  Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri 

İ.V. Stalin’in, Z. Surits’e, İ. M. Mayskiy’e, K. A. Umanskiy’e, A.F. Merekalov’a 

L.B. Gelfand’a, K. A. Sme-Tanin’a,V.K.Derevyanskiy’e, K. N. Nikitin’e, İ. S. Zo-

tov’a, P. P.Listopad’a, O. İ. Nikitnikova’ya Telgrafı   3  Mayıs 1939  (Gizli Dosya) 

Bilgilerinize ilan olunur. SSCB'nin Halk Komiseri'ne karşı sadakatsiz tavrı te-

melinde ortaya çıkan Yoldaş Molotov ve Devlet Komiseri Yoldaş Litvinov arasın-

daki ciddi çatışma karşısında Yoldaş Litvinov, görevinden azledilmesi talebiyle Mer-

kez Komitesi’ne başvurdu. Birleşik Komünist Partisi Merkez Komitesi (Bolşevik-

ler), Yoldaş Litvinov’un arzusunu yerine getirdi ve onu Halk Komiserliği görevinden 

azletti. Halk Komiserliği Birliği tarafından aynı zamanda Yoldaş Molotov SSCB 

Halk Komiserliği Konseyi Başkanı olarak atandı. 

                                                                            
11A.Suat Bilge,Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964 Güç Komşuluk,Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara  1992, s.130. 
12 İsmail Soysal, Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Kılavuz 1919-1993, Eren Yayıncılık, İstanbul 

1993, s. 52. 
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Komünist Partisi Merkez Komitesi (Bolşevikler) Genel Sekreteri İ. Stalin13 

Maksim Maksimoviç Litvinov’un istifası, Çin’e yardım yapılması konusunda 

Sovyetler Birliği’nin pozisyonunun değişmesinden korkan Çin yönetiminde ciddi bir 

endişe yaratır. Çan Kayşi, Moskova’da bulunan Sun Fo’ya aşağıdaki şu içeriğe sahip 

acil bir telgraf yollar:  Litvinov’un ayrılmasının, SSCB’nin Çin ve Japonya’ya yönelik 

politikasında keskin bir değişiklik anlamına geldiği söyleniyor. Bu tür söylentilerin 

doğruluk payı var mı?14 

Telgraf içeriğinden anlaşıldığı üzere, Çin yönetimi belli ki Litvinov’un istifa-

sını bir politika değişikliği olarak görmektedir. 

Gerçekte ise Stalin, Hitler’le yapılacak görüşmelerde avantaj sağlayacağı dü-

şüncesiyle, Batı yandaşı olarak bilinen Yahudi asıllı Dışişleri Bakanı 3 Mayıs 

1939’da Maksim Maksimoviç Litvinov’u görevden alarak yerine 3 Mayıs 1939’da 

çıkarılan kararla Vyaçeslav Mihayloviç Molotov’u atar.15 

İlginç olan konu 28 Nisan 1939’da Vladimir Petroviç Potyomkin,  Ankara’nın 

nabzını tutmak üzere Ankara’ya yollanır. Ankara’da bir hafta kalarak 6 Mayıs 

1939’da Ankara ve Moskova arasında ortak bir bildiri yayımlanır. Tüm bu olanları 

takip ettiğimizde M. M. Litvinov’ un istifasının sıradan bir olay olmadığı ortaya çık-

maktadır. 

Türkiye, ne İtalya ile ne de Almanya ile yakınlaşma niyetinde değildi. An-

kara’ya gelen Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen de Türkiye’nin İngiltere ile 

yakınlaşmasını önlemeye çalışıyordu. Almanya’nın endişesi, Boğazlar’ın Türkiye - 

İngiltere İşbirliği yüzünden kendi kontrolleri dışında kalması durumunda istedikleri 

yayılma politikalarını gerçekleştiremeyecek olmalarıdır. 

Sovyetler Birliği Alman saldırısından çekiniyordu. Bu nedenle Sovyetler, Al-

manya ile Ağustos 1939’da imzaladıkları Sovyetler Birliği-Almanya paktı ile Alman 

saldırısını iki yıl süreyle üzerlerinden uzaklaştırmışlardır. Bundan sonra Sovyetler 

Birliği Türkiye’nin Batı ile ittifaka girmesini, en azından tarafsız kalmasını istemiş-

tir. Aynı amaçla Almanya da Sovyet Hükümeti’nin, Türk Hükümeti üzerindeki nü-

fuzundan yararlanmayı düşünmüştür. 16  

                                                                            
13Dokumentı vneşney politiki 1939 god, Ministerstvo inostrannıh del  Rossiyskoy Federatsii,T. XXII. 

Kni.1, Moskva 1992, s.327. 
14 Dokumentı vneşney politiki 1939 god, Ministerstvo inostrannıh del  Rossiyskoy Federatsii, Moskva,T. 

XXII. Kni.1,1992, s.544. 
15 Henry Kissinger, Diplomasi, 6.bs., Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul  2007, s.324. 
16 Baskın Oran, Türkiye’nin Kuzeydeki Büyük Komşusu, Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt XXV,Sayı 1, 

Sevinç Matbaası,  Ankara 1970, s.49. 
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Ankara’da bir hafta kalan Vladimir Petroviç Potyomkin’in görüşmeleri so-

nunda 6 Mayıs 1939’da ortak bir bildiri yayımlanır. Ortak bildiride komşu iki ülkenin 

aralarındaki dostluğu güçlendirmek istedikleri belirtildikten sonra daha sonraki ça-

lışmalar için şöyle deniyordu:  

“Türk ve Sovyet hükümetleri barışın ve güvenliğin korunması konusundaki 

özenli çabalarına devam edecekler ve Vladimir Petroviç Potyomkin’in Ankara ziya-

reti sırasında da olduğu gibi ortak çıkarlarını ilgilendiren siyasi nitelikteki bütün bil-

giyi değerlendirmek üzere devamlı temas halinde bulunacaklardır.”  

Bu bildiri gereğince Türkiye ve Sovyetler Birliği İngiltere ile görüşmelere de-

vam edecekler, aralarında nasıl bir işbirliği yapacaklarını belirleyecekler ve birbirle-

rini gelişmelerden haberdar edeceklerdi.17 

Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında yapılan Ortak Bildiri’nin yayımlanma-

sından sonra Maksim Maksimoviç  Litvinov görevinden istifa etti ve yerine Vyaçes-

lav Mihayloviç Molotov Dışişleri Komiseri tayin edilir. Bu değişiklik sadece bir gö-

rev değişikliğinden çok daha öte bir politika değişikliği olduğu daha sonra anlaşıla-

caktı. Tam da bu dönemde kimse Almanlarla Sovyetlerin bir pazarlığa giriştiğini tah-

min edememişti. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi R. Massigli, bu durumun bir poli-

tika değişikliği olduğunu Şükrü Saraçoğlu’na bildirir. Paris’e gönderdiği 8 Mayıs 

1939 tarihli telgrafta Sovyetler Birliği’nin politikasında değişiklik olursa Türkiye’nin 

Batılı devletlere bağlanmaya cesaret edemeyeceklerini düşündüğünü bildirir. Bu ko-

nuyla ilgili olarak Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Berlin ile Moskova’nın arasında 

bir yakınlaşma olduğu söylentileri ile ilgili Genel Sekreter Numan Menemenci-

oğlu’nun görüşünü sorduğu zaman söylentilerin ciddi dayanağı olmadığı yanıtını alır. 

R. Massigli de Sovyetler Birliği Hükümeti’nin politika değişikliği konusunda Tür-

kiye’ye bilgi vermediğini bu yanıttan sonra anladığını belirtir. 18 

Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi A.V.Terentyev, Türkiye Dışişleri 

Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nu ziyaret ettiği zaman, Sovyetler Birliği’nin İngiltere ile 

Fransa arasında bir anlaşmaya varacağı izlenimi verir. Kendisi de görüşmelerin 

olumlu biteceği yolunda görüş bildirir. Sovyetler Birliği’nin Türkiye ile yardımlaşma 

paktı yapmaya hazır olduğunu Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova’ya ziyaretinin beklen-

diğini bildiriyor.19 

                                                                            
17A.Suat Bilge, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964 Güç Komşuluk, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara 1992, s.131. 
18 Age, s.131. 
19Rıfkı Salim Burçak, Moskova Görüşmeleri (26 Eylül 1939-16 Ekim 1939) ve Dış Politikamız 

Üzerindeki Tesirleri, Gazi Üniversitesi Basın YayınYüksekokulu Basımevi, Ankara 1983, s.67. 
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İsmet İnönü ile 6 Eylül 1939’da görüşen  A. V. Tereniyev Sovyetler Birliği’nin 

Almanya ile saldırmazlık paktı görüşmeleri yaptığı söylentilerini yalanlıyor. Gö-

rüşme olmadığını belirtiyor. Buna kanıt olarak da Potyomkin’in Türkiye ile İngil-

tere’nin yakınlaşmasını SSCB’nin kabul ettiğini bildirdiğini gösteriyor. İngiltere ve 

Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı komplo girişimleri hakkında Sovyet Hükü-

meti’nin elinde kanıtlar vardır. Bu tehlikeyi önlemek için Sovyetler Birliği Hükümeti 

Almanların saldırmazlık paktı önerisini kabul etmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin Sov-

yetler Birliği ile Türkiye arasındaki dostluk  ilişkilerinin biçimi hakkında yaklaşımını 

değiştirmeniz gerekir. Biz Türkiye’nin dostuyuz ve dost kalacağız. A.V. Terentiyev, 

iki tarafın iyi niyeti ile Türkiye veya Sovyetler Birliği Balkanlar’da ve Boğazlar’da 

bir saldırıya uğrarsa, karşılıklı yardım için ortak bir dil bulabiliriz, diyor.20 

A. V. Terentyev, Sovyetler Birliği’nin Balkanlar’da ve Boğazlar bölgesinde 

hangi saldırıya uğrayabileceği konusunda bir açıklamada bulunmaz. İsmet İnönü’ye 

uluslararası durumun tamamen değiştiği ve bu nedenle ilişkilerin biçiminin de değiş-

mesi gerektiği yönünde vurgu yapması dikkat çeker. A. V. Terentyev, Şükrü Sara-

çoğlu’na da aynı vurguyu yapıyor. 

Şükrü Saraçoğlu da A.V.Terentyev’e Türk Hükümeti’nin yanıtını yazılı olarak 

bildirir:   Bir Avrupa devleti  Boğazlar’a veya Balkan bölgesinde Türkiye ve Sovyet-

ler’e saldırırsa iki ülke işbirliği yapacak ve tüm olanaklarıyla birbirine yardım ede-

cekler. Bu iki madde Türkiye’yi İngiltere ve Fransa’ya karşı silahlı bir çatışmaya 

gidecek hareketlere mecbur edemez. (İngiltere ile yapılan görüşmelerde aynı çekince 

Sovyetler Birliği için ileri sürülmüştür.) Anlaşma 15 yıl süreli olacak fesih edilme-

dikçe süresi kendiliğinden 5’er yıl uzayacaktır. 

Şükrü Saraçoğlu, yukarıdaki ilkeler üzerinde iki hükümet arasında görüş bir-

liği olduğuna inanıyorum, bu nedenle görüş birliğini biçimlendirmek amacıyla en 

kısa zamanda Moskova’ya gelebilirim, diyor. Yanıtın bir örneği aynı gün bilgi için 

İngiltere ve Fransa Büyükelçileri’ne verilir. 

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova görüşmeleri güç geçeceğe benziyordu, çünkü 

bu arada iki gelişme olmuştu. Türkiye 12 Mayıs 1939 tarihli İttifak Antlaşması ile 

İtalya’ya karşı İngiltere’ye bağlanmıştı. İttifak Antlaşması biçimi bakımından bir çe-

şit ön anlaşma idi. Anlaşma tamamlandıktan sonra kesin metni yayımlanabilirdi. İt-

tifak Antlaşması’na göre Türkiye ve İngiltere hükümetleri Akdeniz bölgesinde yapı-

lacak bir saldırıdan dolayı bir savaş çıkarsa işbirliği yapacaklar ve birbirlerine 

                                                                            
20Suat Bilge, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964 Güç Komşuluk, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara 1992, s.132. 
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danışacaklardı. İki hükümet, Balkanlar’da  güvenliğin yerleşmesi için de birbirlerine 

danışacaklardı.21   

Türkiye ve İngiltere İttifak Antlaşması’nın hiçbir ülke aleyhine olmadığını be-

lirtirler. Türkiye Fransa ile İttifak Antlaşması’nın aynını 23 Haziran 1939’da imza 

eder. Başbakan Refik Saydam, TBMM’de yaptığı bir konuşmada İttifak Antlaş-

ması’nın barışı korumak için yapıldığını belirtmiş ve Sovyetler Birliği ile de temas-

larda bulunulduğunu söylemiştir. Refik Saydam, bu sözü ile Sovyetler Birliği’ne, 

özellikle Ankara‘ya gelişinde Potyomkin’e bilgi verildiğini belirtmiştir. Sovyetler 

Birliği de İngiltere ve Fransa yerine Almanya ile 23 Ağustos 1939’da Saldırmazlık 

Paktı imzalar. Paktın kapsamında karşılıklı olarak birbirlerine saldırmayacakları, 

üçüncü devletlere de hiçbir şekilde yardım edilmeyeceği paktta öngörülmüştü. Paktın 

4. maddesinde Sovyetler Birliği ile Almanya birbirlerine doğrudan veya dolaylı ola-

rak karşı olan hiçbir gruba girmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. 22Bu durumda 23 

Ağustos 1939 tarihli Saldırmazlık Paktı ile 12 Mayıs 1939 İttifak Antlaşması’nın 

amaç ve metinlerinin birbirleri ile bağdaşmayacağı oldukça açıktı. 

 

Yürürlüğe Giren Gizli  Protokoller  

Sovyet Hükümeti, Batılıların bir askeri anlaşma imzalamaya hazır olmadığına 

inanıyordu. Moskova görüşmeleri sırasında Romanya ile birlikte,  batılı devletler 

Sovyetler Birliği’nin askeri birliklerini, Polonya’nın Almanya tarafından saldırıya 

uğraması halinde Polonya’ya  göndermesine karşı çıkmışlardı. Polonya ise hiç bir 

koşulda Kızıl Ordu’nun yardımını istemediğini belirtiyordu. Sovyetler Birliği ile kı-

yaslandığında Almanya’da “daha az kötülük” gören Polonya Askeri Birlikleri Baş 

Kumandanı E. Rıdz Smiglı konuyla ilgili olarak şöyle ilave eder:“Almanlarla biz öz-

gürlüğümüzü kaybetme riskine giriyoruz, Ruslarla ruhumuzu kaybederiz”23   

17 Ağustos 1939’da Sovyet General Kliment  Yefremoviç Voroşilov Var-

şova’dan bir yanıt alana kadar olağan oturumu ertelemeyi önerir. Görüşmeler çık-

maza girer.  

Sovyet hükümeti bir yandan Batılılarla görüşürken bir taraftan da Almanya ile 

paralel görüşmelerde bulunur. 15 ve 17 Ağustos 1939 ‘da Molotov ikinci kez  Al-

manya Büyükelçisi Schulenburg’u  kabul eder. İki ülke arasında dostluğu yeniden 

                                                                            
21İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), 

C.1, 2.bs, Ankara 1989, s.592. 
22 Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, Montreux ve Savaş Öncesi Yıllar, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ankara 

1973, s.224. 
23A.Yu Sidorov, N.Ye. Kleymyonova, İstoriya mejdunarodnıh otnoşeniy 1918-1939,Tsentrpoligraf, 

Moskva  2008, s.285. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=t.c.+disisleri+bakanligi
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kurmak ve Doğu Avrupa’nın toprak sorunlarını çözmek için Dışişleri Bakanı Joac-

him Von  Ribbentrop’un en yakın zamanda SSCB’ye  ziyareti konusunda resmi Al-

man teklifini iletir. Molotov ilk olarak Sovyet Hükümeti’nin Almanya ile Saldırmaz-

lık Paktı ve ayrıca Pakt’ın organik kısmını oluşturan dış politika konularıyla ilgili 

“özel bir protokol” yapmak arzusunu ifade eder. Berlin bu teklifi kabul eder.24 

19 Ağustos 1939’da Sovyet-Alman kredi Antlaşması imzalanır. Bu antlaş-

maya göre Berlin SSCB’ye %5 yıllık faizle mal ve malzeme alması için 200 milyon 

Mark uygun kredi verir. Aynı gün Molotov, Ribbentrop’un ziyaretinin Alman tarafı 

için kabul edilmez olsa da 26 Ağustos’ta olmasını önerir. Schulenburg’un iknaları ve 

vaatleri bir işe yaramaz. Bunun üzerine devreye bizzat Hitler’in kendisi girer. Hitler, 

“Sovyetler Birliği’nin tüm taleplerine karşı çıkmamak için 21 Ağustos 1939’da Sta-

lin’e kişisel bir mesaj yoluyla başvurarak Ribbentrop’u 23 Ağustos 1939’dan önce 

kabul etmesini rica eder, öyle ki Alman-Polonya ilişkilerindeki krizin günden güne 

patlak verebileceği nedeniyle” böyle bir ricada bulunur. Bakan, mesajda ayrıca pak-

tın ve aynı zamanda protokolün yapılması ve imzalanmasının kapsamlı ve sınırsız 

güçlere sahip olacağını vurgular.25  Stalin, Führer’in teklifini kabul eder.  

Joachim Von Ribbentrop’un Moskova’ya gelişi Avrupa’da çok ses getirir. 

Sovyet ve Alman çelişkilerinin kabul edilemezliğine inanan Batılı devlet liderleri bu 

duruma çok şaşırmışlardır. Fransız Askeri Birliği Başkanı, Londra’nın fikrini bekle-

meden Sovyet Generali Voroşilov’a başvurarak Sovyet Fransız Askeri Sözleşmesi 

yapılması teklifinde bulunmuştur, ancak bu teklif beklenilmesi gerektiği gerekçesiyle 

ertelenmiştir. Sovyetler Birliği, bir yandan da Büyük Britanya ve Fransa ile ilişkileri 

koparmak istemiyordu. Bu ülkelere resmi olarak, Almanya ile görüşmeleri durdur-

manın veya İngiliz-Fransız-Sovyet görüşmelerini yavaşlatmanın mümkün olmadığı 

beyan edilir.26 21 Ağustos 1939’da Voroşilov olağan askeri oturumda SSCB’nin 

Üçlü askeri İttifak antlaşması imzalamak niyetinde olduğunu söyler. 

Daha önce Baltık ülkeleri ile yapılan Saldırmazlık Antlaşmaları tarzında bir 

anlaşma örneği 19 Ağustos 1939 da Schulenburg’a Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın 

taslağı sunulur, Sovyet tarafı, Almanya saldırıya uğradığı takdirde tarafsız kalacağı 

koşulu getirilir. Saldıran taraf Almanya olursa bu anlaşmanın otomatik olarak geçer-

siz olacağı kabul edilir.27 Bu antlaşma ile Stalin bir yandan Hitler’in saldırısından 

uzak kalmayı amaçlamış bir yandan da batılı devletlerle görüşmeleri devam ettirmeyi 

hedeflemiştir: Şöyle ki Polonya’ya saldırmaya hazırlanan Hitler için böyle bir koşul 

                                                                            
24 Dokumentı vneyney politiki SSSR, T. XXII, 1939 g., Kniga.1, s.612. 
25 God krizisa 1939-1939: dokumentı i materialı, C.2, s.273. 
26 Age, s.302. 
27 Dokumentı vneşney politiki SSSR, T. XXII, 1939 g.,  Kn.1, s.618-619. 
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kabul edilir bir koşul değildir. Bunun Stalin de farkındadır, ancak antlaşmaya böyle 

bir koşulun koyulması Moskova’ya da geri çekilme imkanı verdiği gibi, Ribbent-

rop’un başarısız olması durumunda da batılı ülkelerle görüşmeleri sürdürme fırsatı 

veriyordu. Stalin tecrübeli bir politikacı tavrıyla aslında “iki tahtada” oynuyor ve 

kendini alternatifi olmayan kararlara bağlamak istemiyordu. Bunun nedeni kuşkusuz 

Stalin’in, ne Hitler’e ne de batılı devletlere güveninin olmamasıydı. Stalin olumsuz 

sonuçlarda sorumluluğu paylaşmak, bir yandan da daima kendine alternatif bir hare-

ket imkanı sağlamak zorundaydı.28 Bu durum A. Yu. Sidorov’un ifadesiyle şöyle ak-

tarılır: 

23 Ağustos 1939’da Alman Dışişleri Bakanı Kremlin’e gelerek Stalin ve Mo-

lotov ile görüşmelerde bulunur. Ziyaret inanılmaz bir aceleyle yapılmıştır, öyle ki 

Alman heyetinin uçaklarından biri Sovyet Hava Savunma (PTO29) araçları tarafından 

Velikie Luki bölgesinde yanlışlıkla vurulmuştur. Görüşmeler çok başarılı geçer. Sa-

atler içinde, tüm görüşülen konularda uzlaştılar, bu arada Alman bakan tüm kendi 

hareketlerini Hitler ile telefonda onayladı. Ribbentrop ve Molotov 23’ü 24’e bağla-

yan Ağustos gecesi Sovyet–Alman Saldırmazlık Paktı’nı ve anlaşma ekindeki gizli 

ek  protokol’ü imzalarıyla kesinleştirdiler.30   

Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzalanan Saldırmazlık Pakt’ı  23 

Ağustos 1939’da 10 yıllık bir süreliğine imzalanır ve imzalandığı anda yürürlüğe 

girer. Bu antlaşmanın birinci maddesi, anlaşma yapan tarafların birbirleriyle ilişki-

lerde her türlü şiddet, saldırgan eylem ve her türlü saldırıya karşı olması, bundan ayrı 

olarak da, diğer devletlerle birlikte de bunların yapılamayacağı deklere edilir.31 

III. ve IV. maddelerde iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularla ilgili 

konsültasyon yapılması ve sorunların barışçıl yolla çözülmesi öngörülür. IV. Madde 

yeni bir madde olarak eklenir. Bu maddeye göre taraflardan hiçbiri “diğer ülke aley-

hine doğrudan veya dolaylı olarak” yönelen “diğer ülkelerle herhangi bir gruba ka-

tılamaz”, ifadesi bu da İngiliz-Fransız-Sovyet görüşmelerinin sürdürülmesini ve 

SSCB’nin anti Alman koalisyonlara girmesini de olanaksız kılıyordu.32   

Almanya ile Saldırmazlık Antlaşması imzalayan Sovyetler Birliği, Al-

manya’ya Polonya’ya saldırması karşısında tarafsız kalma garantisi vermiştir. Po-

lonya’nın tümüyle yok edilmesi sadece, Almanya’nın güçlenmesi anlamına 

                                                                            
28 A.Yu Sidorov, N. Ye. Kleymyonova, İstoriya mejdunaraodnıh otnoşeniy 1918-1939 g. “Predvoennıy 

politiçeskiy krizis 1939 g.” Tsentrpoligraf, Moskva  2008, s.286. 

❖ PTO –Protivo-vozduşnaya oborona (Sovyet Hava Savunması) 
30 A.Yu Sidorov, N.Ye. Kleymyonova, İstoriya mejdunaraodnıh otnoşeniy 1918-1939 g. “Predvoennıy 

politiçeskiy krizis 1939 g.” Tsentrpoligraf, Moskva  2008, s.287. 
31 Dokumentı vneşney politiki SSSR, T. XXII, 1939 g. Kn.1, s. 631. 
32 Age, s.631-632. 
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gelmiyor, doğrudan doğruya doğu topraklarının genişlemesi SSCB topraklarına girişi 

anlamına geliyordu. Sovyet tarafsızlığı için Berlin tarafından ödenen bedel “gizli 

protokol” de gizliydi. Bu dikkate değer belge, Doğu Avrupa’da her iki devletin “çı-

kar alanlarının” ayrılmasına yöneltilmişti. Bu protokolde “Polonya devleti içine giren 

bölgelerin topraksal-politik yeniden düzenlenmesi halinde Almanya ve SSCB’nin 

“çıkar alanlarının” ayrılması Narev, Visla, Pissa ve San ırmaklarının çizgisine göre, 

“Baltık Devletleri içine giren bölgelerin toprak ve politik olarak yeniden düzenlen-

mesi halinde”  ise iki ülke “çıkar alanlarının” ayrımı Litvanya’nın kuzey sınırından 

geçeceğinden bahsedilmiştir. Protokolde ayrıca SSCB’nin Bessarabya’daki çıkarı 

vurgulanmıştı, o sırada  Alman tarafı  bu toprakla ilgili kendi “tam politik ilgisizli-

ğini” beyan etmiştir.( O sırada Bessarabya’ya hakim olan Romanya, taraflardan  hiç 

birinin “çıkar alanı” arasında bulunmuyordu. Her iki devlet Vilenskaya Oblast (Vi-

lenskaya Bölgesi) ile ilgili olarak Litvanya’nın çıkarlarını tanıdıkları konusunda an-

laşmışlardır. Litvanya’nın bir parçası sayılan Vilenskaya Oblast, Polonyalılar tara-

fından yasa dışı işgal edilmiştir. Almanya 23 Ağustos 1939 Gizli Antlaşması imza-

lanana kadar, Vilenskaya Oblast’ı  Polonya’nın  bir parçası olarak görüyordu. Vilno’ 

nun Polonya’ya ait olduğu, Milletler Cemiyeti ve birçok ülke tarafından savaş öncesi 

dönemde kabul edilmişti.33 

Böylelikle Almanya ve SSCB arasında yapılan gizli protokole göre Sovyetler 

Birliği’nin “çıkar alanına” Letonya, Estonya, Finlandiya, Bessarabya ve Polonya 

Devleti’nin doğu kısmı (Batı Ukrayna, Beyaz Rusya toprakları, ayrıca Polonyalıların 

en yoğun nüfusunun bulunduğu Lüblinskoe ve Varşova Voyvodalıkları) Birinci 

Dünya Savaşı’ndan önce Rus İmparatorluğu’nun bir parçası olan ve SSCB’ye dahil 

olmayan yani hemen hemen tüm Avrupa toprakları. Alman “çıkar alanına” giren 

topraklar ise Polonya’nın batı bölümü ile Litvanya’dır.34 

1 Eylül 1939, Polonya'da Alman birliklerinin işgali başladı. Avrupa'da savaşın 

patlak vermesi durumunda, Sovyet liderliği Almanya ile imzalanan gizli protokolleri 

uygulamaya başladı. 17 Eylül 1939'da Kızıl Ordu birlikleri Polonya sınırını geçti ve 

Batı Beyaz Rusya ve Batı Ukrayna'nın kontrolünü ele geçirdi. Bu yılın Kasım ayında, 

yasal olarak Belarus ve Ukrayna SSCB' ye dahil edilir. 

1939 sonbaharında Sovyetler Birliği, Sovyet askeri birliklerinin getirildiği Es-

tonya, Letonya ve Litvanya ile karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları imzalar. 1940 Ha-

ziran'ında SSCB hükümeti, Romanya'dan 1918'de Romanya askerleri tarafından ele 

geçirilen Bessarabya'yı Sovyetler Birliği'ne iade etmesini ve esas olarak 

                                                                            
33Dokumentı vneşney politiki SSSR, T. XXII,  1939 g., Kn.1, s. 632.  
34 A.Yu Sidorov, N.Ye. Kleymyonova, İstoriya mejdunaraodnıh otnoşeniy 1918-1939 g., “Predvoennıy 

politiçeskiy krizis 1939 g.” Tsentrpoligraf, Moskva  2008, s.289. 
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Ukraynalıların yaşadığı Kuzey Bukovina'yı da vermesini  talep etti. Batıda askeri 

operasyonlar yapmakla uğraşan Almanya'dan destek bulamayan Romanya, Sovyet 

ültimatomunu yerine getirmek zorunda kaldı.  1940 yazında, elverişli dış koşullardan 

yararlanan Sovyet hükümeti, Baltık ülkelerine, erken milletvekili seçimleri yapılarak 

SSCB'ye düşman hükümetlerin değişimiylebirlikte ek askeri  kuvvetlerin  talep edil-

mesi şartını getirdi. Sovyet temsilcilerinin kontrolü altında seçilen yeni yetkililer, 

Sovyetler Birliği'nin Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kabul etme talebi ile SSCB 

Yüksek Şura’sına başvurdular. Böylece, Polonya ve Finlandiya hariç, eskiden Rus 

İmparatorluğu'nun bir parçası olan neredeyse tüm batı vilayetleri  SSCB'ye iade 

edildi. 35 

Sovyet -Fin savaşı ise 105 gün sürmüştür, 30 Kasım 1939 da başlar 12 Mart 

1940 da biter. Her ne kadar savaş, Kuzey- Batı stratejik konumunu güçlendiren 

SSCB’nin başarısıyla bitmesine rağmen, sonuçları politik ve manevi kayıplara neden 

olur. Dünya kamuoyu bu savaşta Finlandiya’dan yana tavır alır. 14 Aralık 1939’da 

birçok ülkenin talebi doğrultusunda SSCB, Milletler Cemiyetin’den çıkarılır.36  

Şükrü Saraçoğlu’nun üç gün olarak tasarlanan, ancak daha sonra 25 Eylül - 17 

Ekim 1939 zaman aralığına uzayan Moskova ziyareti, bu savaş öncesinde gerçekleş-

miştir. 

 

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova Ziyareti 

Şükrü Saraçoğlu Sovyetler Birliği ile Yardımlaşma Paktı imzalamak üzere Ge-

nel Sekreter Yardımcısı Cevat Açıkalın, Siyasi İşler Genel Müdürü Feridun Cemal 

Erkin ve Özel kalem müdürü Zeki Polar ile birlikte 22 Eylül’de İstanbul’dan bir Sov-

yet gemisi ile Odesa’ya hareket eder.37 Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, 25 Eylül 

1939’da Moskova’ya ulaştı.38 Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki heyetin Moskova’ya 

gönderilmesi ve yol masraflarının karşılanmasına  ilişkin  TBMM’e sunulan karar-

name,  İsmet İnönü imzasıyla onaylanır.39 

                                                                            
35  А.А. Danilov,L.G. Kosulina, İstoriya Rossii  XX vek, İzd-vo Prosveşçeniye, Moskva, 1995, s.146. 
36V.V.Moskovkin, Otoçestvennaya istoriya, Rossiyskaya Federassiya ministerstvo obrazovaniya i 

nauki, İzdatelstvo Tümenskogo gosudarstvennogo i universiteta, Tümen  2008, s.265. 
37 “Türk –Sovyet Dostluğu Harici Vekilimiz Odesa’da Çok Samimi Karşılandı,” Akşam, 25 Eylül 1939; 

“Hariciye Vekili Odesa’da,”  İkdam, 25 Eylül 1939. 
38“Haricîye Vekilimiz Dün Moskova’ya Vasıl Oldu,” Akşam, 26 Eylül 1939. 
39Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun başkanlığında bir heyetin Mos-

kova'ya gönderilmesi ile gündelikleri, yol ve sair masraflarının karşılanması, 88 - 93 – 10, 11-16,  

23.09.1939, 30-18-1-2. 
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Şükrü Saraçoğlu, yola çıkmadan önce İngiliz ve Fransızlarla yaptığı görüşme-

ler sonunda hazırlanan Üçlü Yardım Antlaşması tasarısını parafe eder.40   

Rus Diplomat Nikolay Vasilyeviç Novikov’a göre ise bu ziyaret, resmi olarak 

Halk Komiseri Birinci Yardımcısı V. P. Potyomkin’in bu yılın Nisan ve Mayıs 

ayında Ankara’ya yaptığı  iade-i ziyaret olarak tanımlanır. Gerçekte ise Sara-

çoğlu’nun ziyareti sırasında, Ankara'da başlatılan olası saldırılara karşı ortak sa-

vunma önlemleri konusunda SSCB ile görüş alış verişinin devam etmesi planlanmış-

tır.41                             

Türk heyeti Moskova’ya gittiğinde ilk görüşmeyi V. Molotov ile yapar Ancak 

Türk-Sovyet anlaşması yapmak için Moskova’ya gelen heyet, antlaşma yerine Sov-

yet tarafının Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması istekleriyle 

karşılaşır.42  

26 Eylül de iki toplantı yapılır. İlk toplantıda V. Molotov başlıca üç mesaj 

verir. İngiltere ile yapacağınız antlaşma ağırdır. Bundan vazgeçseniz iyi olur. İtalya 

tehlikesine karşı mümkün ise Almanya ile anlaşın. Biz sizinle Almanya’nın menfa-

atleri aleyhine bir antlaşma yapamayız. Ancak bu mesajları kesin önerilere dönüştür-

müyorlar.43 Yapılan bu toplantı sonunda Şükrü Saraçoğlu Türkiye’nin görüşlerini 

açık biçimde ifade ediyor.  

26 Eylül’de iki toplantı yapılır. Birincisi Molotov ile ikincisine  Stalin de ka-

tılıyor. 3. toplantı 1 Ekim’de, 4. toplantı 13 Ekim’de, 5. toplantı 16 Ekim’de yapılı-

yor.44 

26 Eylül’de yapılan ikinci toplantıya Stalin de katılır. Stalin ile görüşmeler 

sırasında İ. V. Stalin, Türk-Sovyet Antlaşması’nın yapılabilmesi için öncelikle Türk–

İngiliz-Fransız Üçlü Antlaşması’nda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini öne sü-

rer ve Montrö Boğazlar Meselesi’ni resmen görüşme konuları içine alır. Saraçoğlu 

ise Üçlü Yardım Anlaşması’nın parafe edildiğini ayrıca da  başka devletlerle de im-

zalanmış uluslararası bir sözleşme olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ise iki dev-

let tarafından değiştirilmesine imkan olmadığını bildirir. Şükrü Saraçoğlu’nun bu 

                                                                            
40 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-III 1939-1945 Milli Şef Dönemi, 2.bs, Türkiye İş 

Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s.43-44. 
41 Nikolay Vasilyeviç Novikov, “Voyna i Blijniy Vostok,” Vospominaniya diplomata, Politizdat, 

Moskva 1989, s.18 
42 “Hariciye Vekilimiz Dün Sovyetlerle Tekrar Müzakerelere Başladı,”İkdam Sabah Postası, 2 Birinci-

teşrin – 1939. 
43 A.Suat Bilge, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara 1992, s.134. 
44“Hariciye Vekilimiz Temasa Başladı Ş. Saraçoğlu Dün Kremlinde Molotof ve Kaleninle Görüştü,” 

İkdam Sabah Gazetesi, 27 Eylül 1939. 
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kararlı tutumu karşısında Sovyet tarafı görüşmelerin kesilmemesi için isteklerinde 

ısrarcı davranmamışlardır.45 

Sovyet Yönetimi, alışılmamış bir davranışla Alman Dışişleri Bakanı Joachim 

Von Ribbentrop’un Moskova’ya geldiğini bahane ederek Şükrü Saraçoğlu’nu oyala-

yıp günlerce boş yere Moskova’da bekletir. Şükrü Saraçoğlu’nun tüm iyi niyet ve 

sabırlı çabalarına rağmen Sovyet tarafının bir antlaşma ortamına yanaşmaması, Sov-

yet Rusya’nın Türklerden aşırı isteklerde bulunduğu söylentilerinin yayılmasına ne-

den olur.46 

Türk-Sovyet ilişkileri konusunda önemli araştırıcılarından biri olan B. M. 

Potshveriya’ya göre Türkiye, bir yandan İngiltere ve Fransa, diğer yandan Almanya 

ve İtalya ile önceki politikasını devam ettirse de, aslında İngiltere, Fransa ve Sovyet-

ler Birliği’ne eğilim daha ağır basıyordu. Türkiye, İngiltere – Fransa - Sovyetler Bir-

liği üçlü birliği oluşmasında, saldırıya karşı SSCB ile savunma amaçlı bir antlaşma 

yapma arzusundaydı.47 

B. M. Potshveriya, Sovyet döneminde yayımlanmış eserlerinde 1939 yılı son-

baharında Türk-Sovyet görüşmelerinin hiçbir sonuç vermemesinde ve karşılıklı yar-

dım antlaşmasının imzalanmamasında Türk tarafını sorumlu tutmaktadır.48 Türk dış 

politika araştırmacılarından Sovyet bilim adamı R. S. Korkmazyan’a göre de Türk 

Hükümeti, Türk-Sovyet  görüşmelerini, İngiltere-Fransa-Sovyetler Birliği görüşme-

leriyle ilişkilendirmiş ve görüşmelerin sona ermesini beklemeden İngiltere ve Fransa 

ile mutabakat sağlamakta acele etmiştir.49 

Ünlü Rus tarihçi Nikolay Grigoryeviç Kireyev, Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova 

ziyaretinin başarısız olmasını şöyle ifade eder: 

“Türkiye, SSCB ile karşılıklı yardım paktı yapılmasıyla ilgili adımlar atmıştır, 

bu paktın amacı Batı ile böyle bir ittifak çerçevesinde Sovyetler ile askeri ittifak yap-

maktı. Ancak Sovyetler, Batılı güçlerin cidden Sovyetlerle birlikteliğini kabul etme-

diğine inanıyordu. Böyle düşünmelerinin nedeni ise 1938 yılında yapılan Münih Ant-

laşması ve bu Antlaşma’nın ardından devam eden olaylar bu inancı güçlendirmiştir. 

Stalin ve Molotov böyle bir paktın yapılmasına şu koşulla hazırdılar:1.Almanya ile 
                                                                            
45 Feridun Cemal Erkin, Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar  Meselesi, Başnur Matbaası, Ankara 1968, 

s.140.    
46Edward Weisband, İkinci Dünya Savaşı’nda İnönü’nün Dış Politikası,Cumhuriyet Yayınları,İstanbul 

2000, s.390. 
47 Cemil Hasanlı, Tarafsızlıktan Soğuk Savaş’a Doğru, Türk Sovyet İlişkileri, 1939-1953, Çev: Dr. Ali 

Asker, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2011, s.41 
48 B.M.Potshveriya,Vneşnyaya politika Turtsii posle vtoroy mirovoy voynı,İzdatelsvo “Nauka” 

Akademiya Nauk SSSR İnstitut Vostokovedeniya, Moskva  1976, s.12. 
49 R.S. Korkmazyan, Vneşnyaya politika Turtsii v godı vtoroy mirovoy voynı : Sbornik statey Problemı  

istorii Turtsii, Moskva 1978 , s.138. 
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bir çatışmaya neden olmayacak, 2. Karadeniz dışındaki devletlerin Boğazları geçme-

sini yasaklamak için Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirecek. Yani hala kabul etmek için 

umut vardı. Fakat Sovyet-Alman müzakereleri Sovyet Türk görüşmelerini arka 

planda gölgede bıraktı ve kesintiye uğradılar.50 Sovyetler Birliği'nin bir paralel pakt 

sistemi aracılığıyla (Sovyet-Türk ve İngiliz-Fransız-Türk) Almanya ile yeni imzala-

nan saldırmazlık paktını ihlal eden taraf olabileceği durumu ortaya çıkar. Bu nedenle, 

Moskova’ya bu amaçlarla ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Saraçoğlu'nun 

ziyareti başarısız olmuştur.”51     

Cemil Hasanlı’nın ifadesine göre, Sovyetler Birliği ile Almanya arasında 23 

Ağustos 1939 tarihli Saldırmazlık Paktı’nın imzalanmasının İkinci Dünya Savaşı’nın 

son hazırlık safhasını oluşturduğu kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul edilebilir. 

Şöyle ki;  iki ülke arasında yapılan Saldırmazlık Paktı’nın ardından 1 Eylül’de Al-

manya Polonya’ya savaş açar. İki gün sonra, yani 3 Eylül’de İngiltere ve Fransa, 

Polonya ile yapılmış anlaşma yükümlülükleri gereği Almanya’ya savaş ilan ederler. 

Böylece dünyada yeni askeri, siyasi ve diplomatik bir durumun sonucunda İkinci 

Dünya Savaşı başlar.52 

23 Ağustos 1939'da Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı 10 yıllık bir süre için 

imzalanır. Saldırmazlık Paktı (Molotov - Ribbentrop Paktı), daha sonra Almanya'da 

bir fotokopisi ortaya çıkan gizli protokol içeriyordu, ancak bu gizli protokolün varlığı 

SSCB'de 1989 yazına kadar inkar edilmiştir. Protokol Doğu Avrupa'daki tarafların 

nüfuz alanını sınırlıyordu. Polonya devletinin kaderi, sessizlikle diplomatik olarak 

göz ardı edildi, ancak her halükarda, Belarus ve Ukrayna toprakları 1921 Riga Barış 

Anlaşması'na göre Polonya devlet sınırları içinde yer alıyordu, ayrıca “tarihsel ve 

etnik olarak Polonya” kısmı olarak kabul edilen Varşova ve Lublin Voyvodalık top-

rakları, Almanya'nın Polonya'daki askeri işgalinden sonra SSCB'ye verilmek zorun-

daydı. Anlaşmanın imzalanmasından sekiz gün sonra Nazi askerleri Polonya'ya sal-

dırdı. İngiltere ve Fransa 3 Eylül'de Almanya'ya savaş ilan etti. Ancak, SSCB, Adolf 

Hitler'e hızlı bir zafer kazandıran Polonya hükümetine gerçek bir askeri yardımda 

bulunmadılar. Böylece İkinci Dünya Savaşı başladı.53  

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ilgili olarak Politbüro ve Komintern bel-

gelerinde yer alan Komintern Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Georgiy 

                                                                            
50 Blijniy Vostok i Sovremennost. Sborniki statey.Vıpuski  1-21. Мoskva 1996-2004. 
51Nikolay Grigoryeviç Kireyev, İstoriya Turtsii xx vek, İnstitut vostokovedeniya RAN, Moskva  2007, 

s.239. 
52 Cemil Hasanlı, Tarafsızlıktan Soğuk Savaş’a Doğru, Türk Sovyet İlişkileri,1939-1953, Çev: Dr. Ali 

Asker, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2011, s.39. 
53 A.P. Derevyanko, N.A.Şabelnikova, İstoriya Rossii: uçeb.posobiye, 2. İzd. Мoskva: ТК Velbi, İzd-vo 

Prospekt, Moskva  2006, s.338. 
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Mihayloviç Dimitrov'un Stalin, Molotov ve Jdanov arasında Kremlin’de yapılan gö-

rüşmeyle ilgili tutttuğu günlük kayıt, aşağıdaki biçimde geçmektedir: 

7  Eylül 1939 yılında Stalin, Molotov, Jdanov arasında Kremlin’de yapılan 

toplantıda Stalin şöyle der:  

“Komintern Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Georgiy Mihayloviç Di-

mitrov'un başlayan  dünya savaşının karakteri  ve Komünist Partilerin görev-

leriyle ilgili I. V. Stalin’in talimatları hakkında  günlüğünden - 7 Eylül 1939   

-Savaş, kapitalist devletlerin iki grubu (yoksullar ve koloni hammadde v.s. 

açısından zenginler) arasında dünyanın yeniden paylaşımı, dünya üzerindeki 

hakimiyet için sürüyor. 

-Onların iyice kavga etmelerini ve birbirlerini zayıflatmalarını umursamayız.  

- Almanya'nın eliyle en zengin kapitalist ülkelerin (özellikle İngiltere) durumu 

gevşetilirse fena olmaz. 

- Hitler, farkında olmadan ve istemeden, kapitalist sistemi baltalıyor.”54 

Moskova’da yapılan görüşmeler Sovyet tarafının özellikle boğazlarla ilgili ta-

lepleri yüzünden sonuçsuz kalır. Ancak Türk-Sovyet Müzakeresi hakkında Mos-

kova’da bir Resmî Tebliğ yayımlanır. Saraçoğlu 17 Ekim’de Moskova’dan ayrılır.55 

Sovyet yönetimi,  Boğazların birlikte savunulmasını önermiş ve ayrıca Karadeniz’e 

sahili olmayan ülkelerin gemilerinin geçemeyeceği konusuyla ilgili Türkiye’den te-

minat istemiştir. 56Sovyetler Birliği ile anlaşma yapma olanağı bulunamayınca 19 

Ekim 1939’da Ankara’da üçlü bir yardım antlaşması imzalanır. 

Mareşal Fevzi Çakmak’a verilen yetki ile imzalanan 19 Ekim 1939 tarihli İn-

giltere-Fransa-Türkiye Antlaşmasına ek protokole göre Türkiye’nin bu antlaşma ile 

üzerine aldığı yükümlülükler hiçbir zaman onu Sovyetler Birliği ile savaşa zorlaya-

mazdı. Bu protokol doğrudan Türkiye’nin isteği üzerine imzalanmıştı.57  Bu protokol 

bir yandan Türkiye’nin, Sovyetlerle iyi ilişkilerini sürdürme isteğinin bir göstergesi 

durumunu sergilerken diğer yandan Türkiye’yi Sovyetler Birliği’ne karşı silahlı ça-

tışmaya sokacak durumları önlemiş olacaktı.58  

                                                                            
54 Politbüro TSK RKP(b)-VKP (b) i Komintern 1919-1943 Dokumentı, Federalnaya arhivnaya slujba 

Rossii Rossiyskoy gosudarstvennoy sotsialno-politiçeskoy istorii, Rosspen, Moskva  2004, s. s.779-

780-781. 
55 “Türk-Sovyet Müzakeresi Hakkında Moskova’da Bir Resmî Tebliğ Neşredildi Saraçoğlu Merasimle 

Uğurlandı,” İkdam Sabah Postası, 19 - Birinciteşrin – 1939. 
56Rıfkı Salim Burçak, Moskova Görüşmeleri (26 Eylül 1939-16 Ekim 1939) ve Dış Politikamız 

Üzerindeki Tesirleri, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara  1983, s.107. 
57 BCA, Fransız ve İngilizlerle hazırlanan karşılıklı yardım anlaşmasına ek askeri sözleşmeyi imzala-

mak üzere Fevzi Çakmağa yetki verilmesi, 89 - 102 – 12, 422-24, 18.10.1939, 30-18-1-2. 
58İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945) 

C.1, Ankara  1983, s.592- 593. 
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Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar hiçbir ülkeye topraklarını, Boğaz-

ları ve sularını savaş amacıyla kullanılmasına izin vermemiştir. Savaşın sonuna kadar 

tarafsızlığını koruyabilmesinde Batılı devletlerle yaptığı bu antlaşmanın payının çok 

büyük olduğu söylenebilir. Moskova görüşmelerinden hemen sonra Sovyetlerin ta-

rafsız bir ülke olan Finlandiya’ya saldırmaları Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne karşı 

endişelerini artırmıştır. Sovyetler Birliği 1933 yılında Litvinov’un girişimleri saye-

sinde katıldığı Milliyetler Cemiyeti’nden Finlandiya’ya saldırdıkları tarih olan 1939 

yılında bu nedenle çıkarılmıştır. 

Petersburg Üniversitesi’nde Siyaset Bilimci ve aynı zamanda Doğu Bilimleri 

Uzmanı olan Aleksandr Anatolyeviç Sotniçenko, Türkiye’nin İkinci Dünya Sa-

vaşı’nda izlediği politikasını ve bunun Türkiye’yi nasıl etkilediğini şu ifadelerle de-

ğerlendirir:  

“Türkiye, belki de İkinci Dünya Savaşı yangınından bir tarafta kalabilmeyi 

başaran birkaç dünya ülkesinden biridir. Sovyetler Birliği ve Almanya’nın karşılıklı 

yok etme savaşı sürdürdükleri sırada Ankara, hem Büyük Britanya hem de Almanya 

ile işbirliğini başarılı bir biçimde sürdürerek tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Resmi 

Türk tarih bilimi bunu Türk politikasının önemli bir başarısı olarak kabul eder. Öyle 

görünüyordu ki, ülke tarafsız kalarak muhtemel bir savaşa girmekten çok daha faz-

lasını elde etmişti. Almanya’ya aktif stratejik malzemeler: bakır, krom, pamuk, buğ-

day ve diğer ürünler ticareti yapması onun ekonomik durumunun önemli oranda iyi-

leşmesine yardımcı olmuştur. Ancak böylesine pragmatik bir pozisyon Türkiye’ye 

daha sonra birçok politik problemi de beraberinde getirmiştir.”59 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından İngiltere, Fransa ABD ve Sov-

yetler Birliği’nin Müttefik Devletler ile Almanya ve İtalya liderliğinde oluşturulan 

Miğfer Devletleri Türkiye’yi stratejik önemi nedeniyle kendi taraflarında tutmak için 

büyük bir rekabete girişmişlerdir.60 

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova ziyareti sonucu, Saraçoğlu’nun Mos-

kova’dan ayrıldığı tarih olan 17 Ekim’den61 bir gün sonra yani, 18 Ekim 1939’da 

yayımlanan İzvestiya gazetesinde “Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun 

Moskova’da Bulunmasına İlişkin”  başlığı altında şu ifadelere yer verilir: 

 

                                                                            
59Aleksandr Anatolyeviç Sotniçenko, “Prolog holodnoy voynı. Turetsko-sovetskiye protivoreçiye v 

1945-1950 gg. v uslovıyah formirovaniya yaltinskoy sistemı mejdunarodnıh  otnoşeniy”, Prizvaniye-

istoriya. Sbornik nauçnıh statey. K 55-letiyu professora Yu.V. Krivoşeyeva. SPb.,(pp.218-234). 

İzdatelstvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta,Sankt-Peterburg  2010, s.218. 
60Mehmet Saray, Sovyet Tehdidi Karşısında Türkiye’nin Nato’ya Girişi, 3.Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’ın Hatıraları ve Belgeler, Atam, Ankara  2000, s.62-65. 
61 “Hariciye Vekilimiz Moskova’dan Hareket Etti,” Akşam,18 Teşrinievvel 1939. 
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 18 Ekim 1939 

SSCB'ye iade-i ziyaretle gelen Türk Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun 

Moskova'da bulunması, SSCB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıklı ilişkiler ko-

nusuyla ilgili olarak, Türk Hükümeti ve Sovyetler Birliği Hükümeti temsilcisi ara-

sında çok yönlü fikir alışverişinde bulunulmasına neden oldu. Bir samimiyet at-

mosferinde gerçekleşen bu fikir alış verişi, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki 

dostane ilişkilerin ve her iki hükümetin de barışı korumadaki ortak isteklerinin de-

ğişmezliğini yeniden teyit etti. Her iki hükümet de Sovyetler Birliği'ni ve Türkiye 

Cumhuriyeti'ni ilgilendiren konuların ortaklaşa görüşülmesi için bundan böyle te-

masın sürdürülmesini destekleme arzusunda oldukları sonucuna varmışlardır.62 

 

Sonuç 

Şükrü Saraçoğlu başkanlığında 25 Eylül 1939’da Moskova’ya yapılan resmi 

ziyaret üç gün olarak planlanmış olup Sovyet Hükümeti tarafından 17 Ekim 1939’a 

kadar uzatılmıştır. SSCB ve Türk Hükümet temsilcileri arasında Moskova’da ya-

pılan görüşmeler 26 Eylül-16 Ekim 1939 içinde tamamlanır. İki hükümet arasında 

yapılması planlanan Yardımlaşma Antlaşması uzun görüşmeler sonunda imzalana-

maz ve yapılan görüşmeler sonuçsuz kalır.17 Ekim’de Türk heyeti yapılan beş top-

lantıdan bir sonuç elde edemeden Moskova’dan ayrılarak 20 Ekim’de Türkiye’ye 

döner. Sovyetler Birliği’nin tavrı belli olduktan sonra, Şükrü Saraçoğlu Türkiye’ye 

dönmeden 19 Ekim 1939 yılında İngiltere-Fransa-Türkiye Üçlü İttifakı imzalanır. 

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalma gayreti bu üçlü ittifakla güç-

lenir. Ancak Sovyetler Birliği ile imzalanması planlanan Yardımlaşma Antlaşması 

konusunda bir sonuç alınamamasının nedeni çok sonra anlaşılır. Sovyetler Bir-

liği’nin Almanya ile 23 Ağustos 1939’da Saldırmazlık Antlaşması imzalamaları ve 

buna ek olarak 1989 yılına kadar varlığını inkar ettikleri Polonya’nın paylaşılması 

konusunda imzaladıkları gizli protokol ortaya çıkar. Sovyetler Birliği’nin Almanya 

ile imzaladığı Saldırmazlık Paktı ile zaten üçüncü bir ülkeye yardım etme ihtimali 

ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle Sovyet Hükümeti, Türk heyetini Moskova’da 

uzun süre tutarak Türkiye’nin Almanya ile antlaşma yapmasına ikna etmeye çalış-

mışlardır. Türkiye’nin batılı ülkelerle anlaşma yaparak Sovyetlerle de Yardım-

laşma Antlaşması yapmak istemesi Sovyet - Alman Saldırmazlık Antlaşması şartla-

rına ters düşüyordu. İ.V. Stalin bir yandan Türkiye’yi kendi tarafına çekmeye 

                                                                            
62Vneşnyaya politika SSSR Sbornik Dokumentov Tom IV (1939- iyun 1941 g.), Moskva 1946, s.458: 

«İzvestiya» No  242  (7012)  от  18  Oktyabr  1939  g. 
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çalışıyor, bir yandan İkinci Dünya Savaşı’nı emperyalistlerin dünyayı paylaşması 

olarak değerlendirirken bir yandan da Almanya ile Polonya konusunda gizli proto-

kol imzalıyor. Güvenlik gerekçesiyle Finlandiya’ya saldırıyor ve topraklarını ge-

nişletmeye çalışıyor. Molotov-Ribbentrop Paktı olarak adlandırılan Sovyet-Alman 

Saldırmazlık Paktı ve bu antlaşmaya ek olarak yapılan gizli protokol, sadece Sovyet 

tarihi belgelerinde değil, yabancı tarihi yazılarda da bugün hala  bir tartışma konu-

sudur.  

Yapılan bu gizli protokol maddeleri incelendiğinde gerçekten de Türk Dışiş-

leri Bakanı Şükrü Saraçoğlu başkanlığında Sovyetler Birliği’ne giden heyetin ne-

den üç günlük planlanan resmi ziyaretinin 25 Eylül-17 Ekim 1939 arasında yirmi 

iki güne değin uzatıldığını anlamak güç olmayacaktır. Türkiye açısından ise 26 Ey-

lül - 16 Ekim 1939 Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova Görüşmeleri, Türk - Sovyet 

ilişkilerinde çok önemli bir süreç olarak kabul edilebilir. Moskova görüşmeleri sı-

rasında Sovyetler Birliği’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesi yö-

nündeki talepleri, Türkiye’de çok büyük bir rahatsızlık yaratır. Sovyet Rusya’nın 

yanlış tutumu yüzünden iki ülke arasında Milli Mücadele Dönemi’nde 1920’li yıl-

larda başlayan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin sonucu olarak 1930’lu yılların 

sonlarına kadar devam eden ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğinin yerini güven 

bunalımı alır. 1939 yılından sonra geçen 20 yıl içinde iki ülke ilişkileri durma nok-

tasına gelmiştir. Bunu da geçen 20 yıl içinde iki ülke arasında resmi ziyaretlerin 

yapılmamasından anlıyoruz. 

Türkiye bu süre içinde bir tehdit olarak gördüğü Sovyetler Birliği’nden uzak-

laşarak Batılı devletlere yakınlaşmıştır. Şüphesiz bunda Sovyetler Birliği’nin İkinci 

Dünya Savaşı sonunda Türkiye’ye yönelik kabul edilemez talepleri de, Türkiye’nin 

Batılı devletlere doğru yönelmesinin haklı gerekçesini oluşturmuştur.  
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Türkiye-Rusya  

İlişkilerinde Kafkasya Faktörü 

Prof. Dr. Kamer KASIM 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Özet: Türkiye-Rusya ilişkilerinde iki kutuplu dünya düzeninin sona er-

mesiyle birlikte çok köklü değişiklikler oldu. Uluslararası sistemin değişmesi 

ve Sovyetler Birliği’nin dağılması karşılıklı tehdit algısını değiştirdi. Bunun ilk 

sonucu enerji alanında işbirliği ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması 

oldu. Ekonomik alanda ilerleyen ilişkiler siyasi boyutta ortaya çıkan sorunların 

etkisine açıktı. Bu bağlamda Kafkasya iki ülke ilişkilerinde potansiyel sorun ve 

görüş ayrılıklarının olduğu bir bölge oldu. Rusya’nın özellikle “Yakın Çevre” 

politikasıyla birlikte bölgedeki askeri varlığını korumaya ve artırmaya yönel-

mesi ve çatışma noktalarını bu amaçla değerlendirmesi Türkiye’nin Kafkasya 

politikasını zorladı. Rusya’nın önce Hazar enerji kaynaklarının uluslararası pa-

zarlara ulaştırılmasında Türkiye ile rekabeti söz konusuydu. Bu aşılsa da 

Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununa yaklaşımı ve Ermenistan’la işbirliği de 

Türkiye-Azerbaycan stratejik ortaklığı dikkate alındığında diğer bir ayrışma 

noktası oldu. Rusya-Gürcistan ilişkilerinin gerginleşmesi ve Ağustos 2008’de 

Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi Kafkasya’da yeni bir durum oluşturdu ve 

Rusya’nın Soğuk Savaş dönemini andıran politikası olarak yorumlandı. Bun-

lara rağmen Türkiye Rusya ile ekonomik alandaki ilişkilerin bölgesel politika-

lardaki görüş ayrılıklarından etkilenmemesinin yollarını aradı. Sonuçta Türkiye 

ve Rusya, siyasi ilişkileri ekonomik ilişkilerden ayrı ele alacak “kompartman-

laştırma” olarak adlandırılabilecek bir strateji geliştirdiler.  

Bu makalede Türkiye Rusya ilişkilerinde Kafkasya bağlamında ele alı-

nan konularda bu stratejinin etkisi ele alınacak ve politika farklılıklarının ol-

duğu alanlarda nelerin yapılması gerektiği analiz edilecektir. Makalenin temel 

argümanı iki bölgesel güç olan Türkiye ve Rusya’nın sözde dondurulmuş ça-

tışma olarak adlandırılan sorunlara yönelik ortak bir vizyon belirlemeleri ha-

linde Kafkasya’da bölgesel istikrarın sağlanabileceğidir. Bu olmadığı takdirde 

“kompartmanlaştırma” sadece sorunların görmezlikten gelinmesi anlamına ge-

lecektir ve bu durum da ikili ilişkilerin geldiği noktanın riske girmesine yol 

açabilir. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Kafkasya, Azerbaycan, Erme-

nistan, Gürcistan 
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The Role of the Caucasus in Turkey-Russia Relations 

 

Abstract: Turkish-Russian relations had great transformation after the 

end of the bipolar world. Mutual threat perceptions changed with the systemic 

changes and the disintegration of the Soviet Union. As a result cooperation in 

energy field sharply increased and also trade volume between Turkey and Rus-

sia. Developing economic relations were opened from the problems emerged 

from political dimensions. In this context, the Caucasus has the potential to 

create problem and also there are differences of opinion regarding regional 

problems. Russia with the “Near Abroad” policy try to increase its influence 

and military presence in the Caucasus. This policy was not in harmony with 

Turkey’s regional policy. Russia’s policy towards the Nagorno-Karabakh con-

flict and its cooperation with Armenia was the main divergence between Tur-

key and Russia given the fact that Turkey and Azerbaijan are the strategic part-

ners. Russian invasion of Georgia in August 2008 created the new atmosphere 

in the Caucasus and Russian policy was perceived like the Cold War type in-

tervention. Despite these problematic areas, Turkey try to find a formula to 

protect its economic relations with Russia from the political divergence. As a 

result Turkey and Russia found a strategy might be called “Compartmanisa-

tion”, which means to separate economic relations with the political ones. 

In this article the impact on this strategy on the topics to be discussed in 

Turkey-Russia relations in the context of the Caucasus will be deal with. What 

should be done in the areas of political divergence will also be analyzed. The 

main argument of this article is that the stability in the Caucasus can only be 

managed if Turkey and Russia succeed to have common vision regarding prob-

lems in the Caucasus. Otherwise, “Compartmanisation” is only mean disre-

garding the divergence of opinions regarding certain problems and it would risk 

the stage that bilateral Turkish-Russian relations managed to reach. 

Key words: Turkey, Russia, Caucasus, Azerbaijan, Armenia, Georgia. 

 

 

Giriş 

Türk-Rus ilişkilerine tarihsel perspektifle bakıldığında çatışmalı bir geçmişle 

karşılaşıyoruz. Soğuk Savaş döneminde ise uluslararası sistemden kaynaklanan ne-

denle Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin iki ayrı kutupta yer alması ve Türkiye’nin 

NATO’nun güney kanadında Doğu Bloğuna karşı oynadığı rol tam bir ayrışmayı or-

taya koydu.  Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ise ikili ilişkilerde yeni bir sayfa 

açılması için Türkiye ve Rusya’ya fırsat sundu. İlk aşamada enerji alanındaki işbirliği 

ve ekonomik ilişkilerde ilerleme ön plana çıktı. Enerji alanında işbirliği olsa da Azer-

baycan’ın enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılması konusunda bir re-

kabette yaşandı. Ancak enerjide işbirliği yeni dönemde ilişkilere damgasını vuran 
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gelişmeydi. Diğer bir ilişkilerin ilerlediği alan da turizm oldu. Türkiye-Rusya ilişki-

lerinin Soğuk Savaş sonrası dönemde bir özelliği de farklı coğrafi bölgelerdeki poli-

tikaların da iki ülkenin ilişkilerine etki etmesi oldu. Bu bölgelerden bazılarında iki 

ülkenin izlediği politikalar ve çıkarlarında ayrışmalar oldu. Özellikle çatışmaların ol-

duğu coğrafyalardaki ayrışmalar Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde açılan yeni 

sayfa ve işbirliği ortamını tehdit edebilecek noktalara geldi. Bu bölgelerden bir tanesi 

de Kafkasya olmuştur. Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte poli-

tika oluşturabildiği Kafkasya, uluslararası alanda Türkiye’nin stratejik rolüne vurgu 

yapabildiği ve özellikle enerji politikalarında çıkarlarını korumak için mücadele et-

tiği bir coğrafya oldu. Ancak Kafkasya aynı zamanda Soğuk Savaş sonrası döneme 

çatışmalarla başladı. Sovyetler Birliği döneminden gelen Dağlık Karabağ sorunu, 

Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit eden sorunlar vardı. Türkiye Azerbaycan’la 

stratejik ortaklığı ve Tek Millet İki Devlet söyleminde ifadesini bulan ilişkileri ile 

Dağlık Karabağ sorununda çok net bir tutum takındı. Enerji alanında Azerbaycan’la 

gelişen ilişkiler ve Gürcistan’ın Azerbaycan enerji kaynaklarının geçiş güzergâhında 

olması Türkiye açısında Gürcistan’ın güvenliğini de önemli kıldı. Kafkasya’daki bu 

sorunlarda ise Rusya’nın pozisyonu Türkiye’ninkinden farklıydı.  

Türkiye ve Rusya siyasi ilişkilerdeki ayrışma noktalarının enerji alanındaki 

işbirliği ve gelişen ekonomik ilişkileri etkilememesi için “Kompartmanlaştırma” ola-

rak adlandırılabilecek bir strateji geliştirdiler. Böylece ekonomik ilişkiler siyasi iliş-

kilerden ayrışacak ve çatışmalı bölgelerle ilgili oluşturulan politikalardaki farklı-

laşma enerjide işbirliği ve ikili ekonomik ilişkileri etkilemeyecekti. Bunun bir ölçüde 

etkili bir strateji olduğu söylenebilir. Ancak Kafkasya’da Azerbaycan topraklarının 

halen işgal altında olduğu, Dağlık Karabağ sorunu gibi temel sorunların çözülmediği 

bir durumda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi söz konusu olacaktır. 

Bu makalede Türkiye ve Rusya’nın Kafkasya’daki sorunlara yaklaşımlarının ikili 

ilişkilere etkisi analiz edilecektir. Kompartmanlaştırma stratejisinin etkili olması ve 

sadece siyasi alandaki sorunların görmezlikten gelinmesi anlamına gelmemesi için 

yapılması gerekenler üzerine de bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

1. Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya’da Türkiye ve Rusya 

Kafkasya Soğuk Savaş sonrasına istikrarsız ve çatışmalı bir ortamda girdi. 

Dağlık Karabağ sorunu Soğuk Savaş döneminde başlamış ve Azerbaycan ve Erme-

nistan’ın bağımsızlığıyla birlikte bölgesel güçlerin hatta bölge dışı ülkelerin bir şe-

kilde müdahil olduğu çatışma halini almıştır. Dağlık Karabağ sorununda 1994’te 

ateşkes imzalandığında Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20’si Ermeni işgali al-

tındaydı. Rusya Azerbaycan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyeliğine 
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zorlamak ve Ermenistan’la olan bağlarından dolayı Dağlık Karabağ sorununda Er-

meni tarafına yakındı. Türkiye’nin Azerbaycan’la olan stratejik ortaklık ilişkisine uy-

gun olarak, süren Ermeni işgali karşısında 1993’te Ermenistan’la olan sınırını kapat-

ması, Rusya ile farklı noktalarda durduklarının göstergesiydi. Ermeni kuvvetler Nah-

civan’a saldırdığında Türkiye’de müdahale tartışması yapılmış ve Rus BDT Komu-

tanı Shaposhnikov Türkiye müdahale derse Üçüncü Dünya Savaşı çıkar demişti. Tür-

kiye ile Rusya Soğuk Savaş dönemi sonunda bir bölgesel krizde böylece karşı karşıya 

gelmiş oluyordu. Dağlık Karabağ sorununda ateşkes sonrası süreçte Rusya daha den-

geli bir politika izlemeye çalışsa da Ermenistan’la olan işbirliği devam etti. Ermenis-

tan Rusya’nın pek bir itirazla karşılaşmadan asker bulundurabildiği ülkeydi.1 Bu du-

rum Rusya’nın sorunu çözme kapasitesi olsa da, Dağlık Karabağ sorununa çözüm 

noktasında onu sınırlandırdı. Hatta Rusya’nın genelde verdiği izlenim Dağlık Kara-

bağ sorununu kullanarak Ermenistan ve Azerbaycan’ı kontrol etmek istediği oldu. 

Azerbaycan topraklarının işgal altında olması, Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak 

için askeri güce başvurabileceği olasılığını gündemde tuttuğundan, Ermenistan sü-

rekli bir güvenlik endişesi taşımakta ve bu onu daha fazla askeri bakımdan Rusya’ya 

bağımlı kılmaktadır. Azerbaycan da topraklarını işgalden kurtarmak için askeri güç 

kullanması halinde Ortak Güvenlik Antlaşması Örgütü (OGAÖ) üyesi olan 

Rusya’nın yine OGAÖ’ye üye olan Ermenistan’a yardım edip etmeyeceğinden emin 

değildir. Dağlık Karabağ sorununda görülen ateşkes ihlalleri de sıcak çatışma olası-

lığını ortaya koymaktadır.2 Ermenilerin yaptığı ateşkes ihlallerinin dört gün süren 

sürekli bir çatışma halini aldığı Nisan 2016, dondurulmuş çatışmaların ne denli riskli 

olduğunu göstermiştir.3 Sorun Azerbaycan ve Ermenistan arasında olan bir işgalin 

çok ötesinde bölgesel güçler ve hatta bölge dışı güçleri de ilgilendiren bir boyuttadır. 

Türkiye-Rusya ilişkileri de hem Dağlık Karabağ sorunundan etkilenmekte hem de 

iki ülkenin sorunun çözümüne yönelik yapabilecekleri bakımından önem taşımakta-

dır. Türkiye açısından Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunması önceliklidir. 

Ayrıca enerji kaynaklarının güvenliği de sorunun çözümünü gerektirmektedir. Rusya 

için ise Ermenistan’la stratejik işbirliği halen Kafkasya politikasında öncelikli görül-

mektedir. Rusya’nın sorunun çözümünü istemediği argümanı ileri sürülürken, Rusya 

Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüşmemesini ve sorunun Türkiye ve 

                                                                            
1 Kamer Kasım, “The Nagorno-Karabakh Conflict From Its Inception to the Peace Process”, Armenian 

Studies, Sayı. 2, Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, s. 178-.179. 
2 Kamer Kasım, “Dağlık Karabağ Sorununun Bölgesel Etkileri”, Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, 

Tayyar Arı ve Kadem Özlem Der. 10. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, 8-10 Ekim 2018, 

s. 39-54. 
3 Turgut KeremTuncel, “Karabağ’da Yaşanan “4 Gün Savaşının” Kısa Bir Değerlendirmesi”, Avrasya 

İncelemeleri Merkezi, http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-

NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI, 14 Nisan 2016. 

http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI
http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI


Türkiye-Rusya İlişkilerinde Kafkasya Faktörü 

175 

diğer ülkelerle daha fazla ayrışmaya yol açmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Er-

menistan OGAÖ üyesidir ve olası bir savaş durumunda üye ülkelerin Ermenistan’ın 

yanında yer alması gibi bir beklenti olsa da Azerbaycan’ın özellikle OGAÖ üyesi 

Türk Cumhuriyetleri ve Beyaz Rusya ile yakın ilişkileri dikkate alındığında bu böyle 

olmayabilir ve bu durum Rusya açısından OGAÖ’nün zayıflaması ve OGAÖ içinde 

bir çatlak anlamı taşır.4  Nisan 2016’da Ermenistan’ın ateşkes ihlalleri karşısında Ka-

zakistan tepki gösterip Rusya için önemli olan bir diğer organizasyonun Avrasya 

Ekonomik Birliği’nin Zirvesi’nin Erivan’da toplanmasına karşı çıkmıştır.5 Rusya Er-

menistan ve Azerbaycan’daki gelişmelere bağlı olarak müdahalelerde bulunmakta-

dır. Azerbaycan’ın Nahcivan’daki askeri pozisyonunu kuvvetlendirmesi karşısında 

Ermenistan’la yeni silah satışı anlaşması yapan Rusya, Azerbaycan’ın silah alımında 

çeşitlendirmeye gitmesinden memnun olmadığını gösterdi. Ayrıca Ermenistan’da 

“Kadife Devrim” sırasındaki karmaşada Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını 

almak için girişimde bulunmasını engellemeye çalıştı.6 Tüm bu politikaların Tür-

kiye’nin Kafkasya politikasına ve Türkiye-Rusya ilişkilerine yansımaları olmuştur. 

Bu noktada Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununa bakışı yanında Azerbaycan ve Er-

menistan’la ilişkilerinin de Rusya ile ilişkilerine yansımaları olduğu görülmektedir. 

Bu ilişki biçimi bazı bakımlardan karışık denklemlere de yol açmaktadır. ABD ve 

AB Ermenistan’ın Rusya etkisinden çıkması için Türkiye ile ilişkilerini normalleş-

tirmesini ve Türkiye’nin sınır kapısını açmasını istemişlerdir. Türkiye ile Ermenistan 

arasındaki protokoller sürecinin protokollerde Dağlık Karabağ sorunundan bahsedil-

memesi nedeniyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerginliğe yol açması, bir an-

lamda Rusya’nın tercih edeceği bir durum olsa da, uzak bir olasılık olan Türkiye-

Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ise Rusya’nın mevcut politikası dikkate alın-

dığında istemediği bir durumdur.  Ancak Rusya’nın Ermenistan’ın bağımlılığının 

ileri derecede olduğunu çok iyi bildiği ve Türkiye ile ilişkileri normalleşse bile 

Rusya’nın istemeyeceği bir dış politika çizgisi takip edemeyeceğini hesapladığı dü-

şünülebilir. Bu nedenle protokollerin o şekliyle sadece Türkiye-Azerbaycan 

                                                                            
4 Sergey Markedonov, “Russia and the Nagorno-Karabakh Conflict Carefull Balancing”, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-and-nagorno-karabakh-conflict-careful-balancing-

19832, 12 Mart 2018. 
5 Kamer Kasım, “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Temel Parametreleri”, Yerelden Küresele 

Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını , Burak Hamza Eryiğit Ed.,  III. Uluslararası 

Sosyal Bilimler Kongresi, 11-12 Ekim 2018, İstanbul, Aralık 2018, s. 231-247. Turgut KeremTuncel, 

“Karabağ’da Yaşanan “4 Gün Savaşının” Kısa Bir Değerlendirmesi”, Avrasya İncelemeleri Merkezi, 

http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGER-

LENDIRMESI, 14 Nisan 2016. 
6 Nurlan Aliyev, “Moscow’s Role in Nagorno-Karabakh Conflict After the Velvet Revolution in 

Armenia”, https://jamestown.org/program/moscows-role-in-the-karabakh-conflict-after-the-velvet-

revolution-in-armenia/, Euroasia Daily Monitor, Cilt: 15, Sayı 82, 30 Mayıs 2018. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-and-nagorno-karabakh-conflict-careful-balancing-19832
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-and-nagorno-karabakh-conflict-careful-balancing-19832
http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI
http://avim.org.tr/tr/Yorum/KARABAG-DA-YASANAN-4-GUN-SAVASI-NIN-KISA-BIR-DEGERLENDIRMESI
https://jamestown.org/program/moscows-role-in-the-karabakh-conflict-after-the-velvet-revolution-in-armenia/
https://jamestown.org/program/moscows-role-in-the-karabakh-conflict-after-the-velvet-revolution-in-armenia/
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ilişkilerini sarsacağı Rusya tarafından değerlendirilmiştir. Nitekim Ermenistan’ın 

Avrasya Ekonomik Birliği’ne üyeliğiyle daha da pekişen Rusya’ya bağımlılığı Tür-

kiye ile ilişkileri normalleşirse Batıya entegre olur argümanını ortadan kaldırmakta-

dır. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de protokol sürecinin yürümemesi ve Türkiye’nin 

açık bir şekilde Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan’la sınırın açılama-

yacağını ifade etmesi üzerine protokoller öncesi durumuna dönmüştür.7 Ermenis-

tan’da “Kadife Devrim” sonrası yaşanan süreç ve Aralık 2018’de yapılan seçimler 

sonucunda Paşinyan’ın iktidarı onaylanmıştır. Paşinyan’ın destekçilerinin % 70’in 

üstünde bir oy alması ve uzun yılların iktidar partisi Cumhuriyetçi Partinin ise % 

5’lik barajı aşamayıp parlamentoya girememesi Ermenistan’da yeni bir dönemin baş-

langıcı olarak yorumlandı.8 Paşinyan’ın Ermenistan’da Karabağ Klanı olarak adlan-

dırılan güçlerle mücadelesi olsa da Ermenistan’ın bölge ülkeleriyle ilişkisi ve Dağlık 

Karabağ sorunu konusunda temel bir dış politika değişikliğine gideceğine ilişkin bir 

işaret yoktur. Nitekim Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalci yönetimin müzake-

relere katılmasını istemesi ve Rusya ile olan stratejik ortaklık ve Avrasya Ekonomik 

Birliği’ne üyeliğin sürmesi gibi konulardaki açıklamaları Ermenistan’ın dış politika 

çizgisinde radikal bir değişim olmayacağını göstermektedir.9 Paşinyan 2008’de ku-

rulan Diaspora Bakanlığının kaldırılması kararını almıştır. Bu kararın diaspora etki-

sinin Ermenistan’da ortadan kalkması veya zayıflaması amacı taşımadığı, Diaspora 

Bakanlığının görev tanımının belirsiz ve etkisiz olması gibi gerekçelerle alındığı 

ifade edilmiştir. Yine de diasporadan bu hamleye eleştirilerin olduğu ve bu kararın 

alınırken diasporaya danışılmadığı eleştirileri yapılmıştır.10 Paşinyan’ın Birinci 

Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yüzüncü yılı etkinliklerinde yaptığı konuşmada Er-

meni iddialarına ilişkin değerlendirmeleri de, 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan’ın 

tutumunda bir değişiklik olmayacağını ortaya koymaktadır.11  Azerbaycan ve 

                                                                            
7 Kamer Kasım, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonrası”, Ermeni Araştır-

maları, Sayı 37-38, 2010-2011, s. 83-99. Kamer Kasım, “Türk-Rus İlişkilerinde Ermeni İddiaları ve 

Ermenistan Boyutu”, VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu Türk-Rus İlişkileri, Abbas Karaağaçlı 

ve Betül Karagöz Yerdelen Ed., Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Gire-

sun, 2017, s. 144-152. 
8 “Pashinian Alliance Score Revolutionary Majority in Landslide Armenian Win”, RFE/RL, 

https://www.rferl.org/a/armenian-elections-pashinian-my-step-sarkisian-hhk/29645721.html, 10 Aralık 

2018. 
9 Kamer Kasım, “Dağlık Karabağ Sorununun Bölgesel Etkileri”, Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, 

Tayyar Arı ve Kadem Özlem Der., , 10. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, 8-10 Eklim 2018, 

s. 49-50. 
10 Ara Khachatourian, “Diaspora Ministry: To Be or Not to Be”, Asbarez, 

http://asbarez.com/177080/diaspora-ministry-to-be-or-not-to-be/, 8 Ocak 2019. 
11 “Nikol Paşinyan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermeni Etkinliğinde Yaptığı Konuşma 1915 

Olaylarına İlişkin Niyetlerinii Ortaya Koymaktadır.”, AVİM Analiz,  

https://avim.org.tr/tr/Analiz/NIKOL-PASINYAN-IN-BIRINCI-DUNYA-SAVASININ-SONA-

https://www.rferl.org/a/armenian-elections-pashinian-my-step-sarkisian-hhk/29645721.html
http://asbarez.com/177080/diaspora-ministry-to-be-or-not-to-be/
https://avim.org.tr/tr/Analiz/NIKOL-PASINYAN-IN-BIRINCI-DUNYA-SAVASININ-SONA-ERMESI-ETKINLIGINDE-YAPTIGI-KONUSMA-1915-OLAYLARI-ILE-ILGILI-NIYETLERINI-ORTAYA-KOYMAKTADIR


Türkiye-Rusya İlişkilerinde Kafkasya Faktörü 

177 

Ermenistan’daki ortam da Türkiye ve Rusya’nın Kafkasya’daki mevcut müttefikle-

riyle ilişkilerini dikkate alan parametrelerde hareket etmelerini gerektirmektedir. Çok 

temel dış politika değişikliklerinin olmadığı atmosferde tarafların mevcut pozisyon-

larını sürdürecekleri düşünülmelidir. 

Kafkasya’daki diğer bir problem de Gürcistan bağlamında ortaya çıkmıştır. 

Abhazya ve Güney Osetya sorunları imzalanan ateşkes ile dondurulmuş çatışma ola-

rak dururken, Ağustos 2008’de Rusya ile Gürcistan arasında sıcak çatışmaya dönüş-

müştür. Rusya Kafkasya’daki her hamlesiyle Azerbaycan ve Ermenistan’a etki et-

mektedir. Rusya’nın Gürcistan’a Ağustos 2008’de müdahalesi de bunlardan biri-

siydi. Gürcistan’da 2004’te Saakaşvili yönetimiyle birlikte Rusya ile gerilen ilişkiler 

adım adım Ağustos 2008’deki çatışmayı doğurmuştur. Örneğin Rus barış gücü kuv-

vetlerinin Ekim 2007’de 4 Gürcü subayını darp etmeleri üzerine Saakaşvili Rus barış 

gücü komutanını istenmeyen kişi ilan etmiştir.12 Rusya silahsız olduğunu iddia ettiği 

demiryolu kuvvetlerini demiryolu ve yolların onarılması amacıyla Abhazya’ya sok-

muş ve 31 Mayıs 2008’de olan bu gelişme üzerine AB ülkelerinin Gürcistan’daki 

büyükelçileri devreye girmiş ve Gürcistan bu kuvvetlerin derhal çekilmesini istemiş-

tir.13 Sorunun çözümü için yapılan görüşmeler sonuç vermemiş, diğer taraftan Gür-

cistan ile Güney Osetya milisleri arasında çatışmalar başlamıştır. Gürcistan kuvvet-

lerinin Güney Osetya’nın başkenti Şinvali’de kontrolü sağlamasının ardından Rus 

kuvvetleri Gürcistan kuvvetleriyle çatışmaya girmiştir. Abhazya’dan ikinci bir cephe 

açılmasıyla Gürcistan çok daha zor durumda kalmıştır. AB adına Fransa Devlet Baş-

kanı Sarkozy’nin Rusya Devlet Başkanı Medvedev’le yaptığı görüşmeler sonucunda 

imzalanan İlkeler Deklarasyonuna rağmen Rusya Gürcistan topraklarında ilerlemeyi 

sürdürmüştür.14 Fakat sorunu asıl belirsizliğe bırakan Rusya’nın Abhazya ve Güney 

Osetya’nın bağımsızlıklarını açıkça tanıması olmuştur. Rusya-Batı ilişkilerinde ger-

ginliğe neden olan ve ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın Sovyetlerin Çekoslovakya’yı 

işgaline benzettiği Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi Kafkasya’da yeni bir dönemin 

başlangıcı olmuştur.15 Çatışma dursa da Azerbaycan ve Ermenistan Rusya’nın Soğuk 

                                                                            

ERMESI-ETKINLIGINDE-YAPTIGI-KONUSMA-1915-OLAYLARI-ILE-ILGILI-NIYETLERINI-

ORTAYA-KOYMAKTADIR, 20 Aralık 2018. 
12 “Georgian President Demands Expulsion of Russian Peacekeepers’ Commander”, Georgia Daily 

Digest, http://www.eurasianet.org/resource/georgia/hypermail/200710/0012.shtml, 31Ekim 2007.  
13 Nina Akhmeteli, “Georgia: ‘Humanitarian’ Russian Railway Troops in Abkhazia Cause for Fresh 

Alarm”, Eurasia Insight, http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060208a_pr.sthml, 

2 Haziran 2008. 
14 Lili di Puppo, “The Georgian-Russian Conflict: A Test For The European Union”, Eurasia Insight, 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav081308_pr.sthml, 13 Ağustos 2008. 
15 “Peace Plan Signed, But Russian Forces Appear To Advance”, Eurasia Insight, 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav081508_pr.shtml, 15 Ağustos 2008. 

https://avim.org.tr/tr/Analiz/NIKOL-PASINYAN-IN-BIRINCI-DUNYA-SAVASININ-SONA-ERMESI-ETKINLIGINDE-YAPTIGI-KONUSMA-1915-OLAYLARI-ILE-ILGILI-NIYETLERINI-ORTAYA-KOYMAKTADIR
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Savaş sonrasında da komşu ülkelere yönelik askeri güç kullanabileceğini görmüşler-

dir. Bu onları Rusya’ya yönelik daha temkinli bir politikaya yöneltmiştir. Rusya-Uk-

rayna gerginliği ve Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakı Rusya’nın kuvvete başvurabi-

leceği algısını pekiştirmiştir. 

Gürcistan’ın Azerbaycan enerji kaynaklarını Türkiye’ye taşıyan boru hatları-

nın geçiş güzergâhında olması Türkiye için Gürcistan’ı enerji güvenliği açısından 

önemli hale getirmektedir. Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi ve sonrasında Ab-

hazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını tanıması Kafkasya’da dondurulmuş so-

runlar konusunu gündeme taşırken, Türkiye açısından da zor bir duruma neden oldu. 

Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye’nin Karadeniz’in güvenliği konu-

sundaki görüşlerine de Ağustos 2008’de yaşananlar aykırı bir durum oluşturdu. As-

lında Türkiye ve Rusya özellikle 2000’li yılların başında ABD’nin Karadeniz’de güç 

boşluğu olduğu argümanına karşı, Karadeniz ile ilgili mevcut mekanizmaların gü-

venliği sağlamada yeterli olduğunu ileri sürmekteydi. Ancak Ağustos 2008’de yaşa-

nanlar bu görüşü zedelemiştir. Türkiye Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu öne-

risini getirmiştir. Bunun amacı krizin daha da derinleşmesini önlemek ve ileride Kaf-

kasya’da oluşabilecek benzer sorunlarda çatışmaya varmadan tarafların bir araya gel-

mesini sağlamaktadır. ABD’nin içinde yer almadığı bu oluşum bölge ülkelerinin so-

runların çözümünde inisiyatif alması fikrine de dayanmaktadır. Türkiye’nin Gürcis-

tan’ın toprak bütünlüğünü savunmasına rağmen, Rusya ile ilişkilerini dikkate alan 

bir politika izlemesi ve özellikle de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne uyulması konu-

sundaki hassasiyeti Rusya açısından kabul edilebilir bir politikaydı. Türkiye 

BLACKSEAFOR ve Karadeniz Uyum Harekâtı gibi mekanizmaların, Karadeniz gü-

venliği için devamını ve bu mekanizmaların güvenlik için yeterli olduğunu savun-

maktadır. Bu politika bölge ülkelerinin bölgesel güvenliği sağlaması düşüncesine da-

yandığından Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirici bir unsurdur. Ancak Rusya’nın 

Kafkasya politikasında Türkiye ile oluşan farklılık bu politikayı destekleyici olma-

mıştır.16 Türkiye Azerbaycan enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılma-

sında mega projelerle en etkili aktör olurken Azerbaycan ve Gürcistan ile üçlü gü-

venlik mekanizması oluşturması kaçınılmaz olmuştur. Türkiye-Azerbaycan-Gürcis-

tan arasında üçlü mekanizma 8 Haziran 2012’de Trabzon Deklarasyonuyla başlamış 

ardından Dışişleri Bakanları arasında yapılan üçlü zirveler devam etmiştir.17 

                                                                            
16 Bakınız, Kamer Kasım, “The Impact of Turkish-Russian Normalization Process to Security of the 

Black Sea”, V. International Blue Black Sea Congress Proceedings Alaeddin Yalçınkaya, Arzu Al ve 

Hakan Mehmetçik Ed. İstanbul/Marmara Üniversitesi Yayınları, Mart 2017, s. 396-405. 
17 Bakınız, Mitat Çelikpala ve Cavid Veliev, “Azerbaijan-Georgia-Turkey: An Example of a 

Successful Regional Cooperation”, CIES Policy Brief, 

http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/CIES%20Policy%20Brief%2004.pdf, Kasım 2015. 

http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/CIES%20Policy%20Brief%2004.pdf
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Gürcistan’da Kasım 2018’de yapılan seçimlerde Saloma Zurabişvili ülkenin ilk ka-

dın cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Gürcistan’da yapılan değişiklikle Başbakanı-

nın yetkili olduğu ve yürütmenin dış politikadan sorumlu olduğu dikkate alındığında, 

seçimin Gürcistan dış politikasına etkisi olmayacağı ifade edilebilir. Ancak tecrübeli 

bir diplomat olan Saloma Zurabişvili’nin de Gürcistan’ın dış politika çizgisinde 

önemli bir değişikliği savunmadığı görülmektedir.18 Rusya’nın bölgesel sorunlar ve 

Ukrayna’daki pozisyonuna vurgu yapan Zurabişvili Rusya ile ilişkilerde mevcut sta-

tükonun devam edeceğini ifade etmiştir.19 

Türkiye-Rusya ilişkilerinde en azından 2000’li yıllara kadar Kafkasya bağla-

mında gündemde olan bir konu da Çeçenistan olmuştur.  Çeçenistan’da 1994’te baş-

layan 1996 Hasavyurt Antlaşması ve ardından 1997 antlaşmasıyla tarafların sorunun 

çözümünde güç kullanmayacaklarını ifade etmeleriyle sonuçlanan birinci çatışmanın 

ardından, 1999’da Rusya çok daha büyük bir kuvvetle harekete geçmiş ve 4 aylık bir 

kuşatma sonucunda Grozni’de kontrolü sağlamıştır. Ancak sorun çeşitli aşamalarla 

sonra da devam etmiştir. Rusya’nın 11 Eylül 2001’de ABD’deki terör saldırıları son-

rasında daha rahat hareket ettiği Çeçenistan sorunu, Dağıstan ve İnguşetya’da ve 

bölge ülkelerinde etkili olan bir sorun olmuştur.20 Çeçenistan sorununun Türkiye-

Rusya ilişkilerine de etkisi olmuştur. Türkiye Rusya Federasyonu’nun toprak bütün-

lüğünü destekleyen dış politika çizgisi izlemesine rağmen Rusya tarafından Çeçen-

lere silahlı destek vermekle suçlanmıştır. Konu daha çok Türkiye’de olan Çeçen ey-

lemleriyle gündeme gelmiştir. Feribotun kaçırılması ve otelde rehin alma olayları 

şeklinde gerçekleşen eylemlerde ölen ya da yaralanan olmamasına rağmen, Rusya 

Türkiye’yi Çeçenlere propaganda yapma fırsatı tanımakla suçlamıştır.21 Rusya’ya 

yönelik Çeçenistan nedeniyle yöneltilen insan hakları ihlalleri 1999 AGİT İstanbul 

Zirvesi’nde de gündeme gelmiş ve ABD Başkanı Clinton ile Rusya Devlet Başkanı 

Yeltsin arasında konuya ilişkin yaklaşım farkı nedeniyle gerilim yaşanmıştır.22 

                                                                            
18 “Expert: Salome Zurabishvili knows the Role Azerbaijan Plays in Georgia’s Foreign Policy”, 

https://report.az/en/analytics/expert-salome-zurabishvili-knows-the-role-azerbaijan-plays-in-georgia-s-

foreign-policy-comment/, 29 Kasım 2018, (E.T. 05.01 2019). 
19 “Under Zurabishvili Relations with Russia Will Remain Unchanged”, Georgia Today, 

http://georgiatoday.ge/news/13528/Under-Zurabishvili%2C-Relations-with-Russia-Will-Remain-

Unchanged, 3 Aralık 2018, (E.T. 07.01.2019). 
20 Bakınız Oktay F. Tanrısever, “Moskova’nın Çeçenistan Çıkmazı Ve Çıkış Arayışları”, Avrasya 

Dosyası, Rusya Özel Sayısı, Cilt. 6, Sayı. 4, 2001, s. 196-198. Christopher Water, “Pankisi Tension 

and International Law”, Eurasia Insight, 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav122002.shtml, 20 Aralık 2002. 
21 “Turkey Siege-Chechens Surrender”,The Guardian, 23 Nisan 2001.   Matthew Evangelista, 

“Chechnya’s Russia Problem”, Current History, Cilt. 102, Sayı. 666, Ekim 2003, s. 313-319. 
22 Michael R. Gordon, “Yeltsin and West Clash at Summit Over Chechen War”, The New York Times, 

19 Kasım 1999 

https://report.az/en/analytics/expert-salome-zurabishvili-knows-the-role-azerbaijan-plays-in-georgia-s-foreign-policy-comment/
https://report.az/en/analytics/expert-salome-zurabishvili-knows-the-role-azerbaijan-plays-in-georgia-s-foreign-policy-comment/
http://georgiatoday.ge/news/13528/Under-Zurabishvili%2C-Relations-with-Russia-Will-Remain-Unchanged
http://georgiatoday.ge/news/13528/Under-Zurabishvili%2C-Relations-with-Russia-Will-Remain-Unchanged
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Rusya’nın Çeçenistan’da kontrolü ve olayların azalması konunun Türkiye-Rusya 

ilişkilerinde Kafkasya bağlamında gündeme gelmemesine yol açmıştır. Ancak Kaf-

kasya’daki istikrarsızlık ve Çeçenistan sorununun yeniden canlanması bu tabloyu de-

ğiştirebilir.  

Türkiye Ağustos 2008 Rusya-Gürcistan çatışmasında ve genel olarak Karade-

niz ve Kafkasya’nın güvenliğine yönelik izlediği politikalarda, Rusya ile ilişkilerinin 

seyrini dikkate alan bir çizgi izlemesine rağmen, özellikle Ermenistan ve Dağlık Ka-

rabağ sorunu bağlamında Rusya’dan beklediği karşılığı göremedi. Dağlık Karabağ 

sorununda Ermenistan’a baskıda bulunup etkili olabilecek tek ülke olmasına rağmen, 

Rusya’nın bu konuda temel bir parametre değişikliğine gidemediği görülüyor. Erme-

nistan’ın güvenlik endişelerinin azalması veya olmaması durumunda daha Batı yan-

lısı bir politika izleyeceği gibi Soğuk Savaş dönemi mantığına dayanan yaklaşım 

Rusya ile Ermenistan arasında 2016’da imzalanıp 2017’de Putin tarafından onayla-

nan iki ülke arasında ortak ordu kurma antlaşmasına kadar gitmiştir.23 ABD’nin Kaf-

kasya’daki sorunlara yönelik izlediği politikanın Türkiye ve Rusya’ya yansımaları 

olmaktadır. Türkiye-Ermenistan arasındaki protokoller sürecinde etkili olan ABD, 

enerji hatları rekabetinden, Dağlık Karabağ sorununa ve Gürcistan’ın sorunlarına ka-

dar her alanda belirli politikalar oluşturmuştur. Dağlık Karabağ sorununda ABD’nin 

doğu-batı enerji koridorunu savunması nedeniyle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 

doğrultusunda hareket etmesi beklenirken, Ermeni lobisinin etkisiyle çıkan Özgür-

lükleri Destekleme Yasası 907. Bölüm ile uzun yıllar Azerbaycan’a yardım edeme-

miştir.24 Gürcistan’ın NATO üyelik perspektifini desteklemesine rağmen müttefik-

leri arasındaki görüş ayrılığından dolayı, Gürcistan Nisan 2008 NATO Bükreş Zir-

vesi’nde Üyelik Eylem Planına alınmamıştır.25 Bu durum Rusya tarafından Batı, 

Gürcistan’ı desteklese de Gürcistan için askeri bir yükümlülüğe girmeyeceği olarak 

yorumlanmış ve Gürcistan’a daha rahat müdahale etmiştir. ABD’nin izlediği politika 

Türkiye’nin gerek bölge ülkeleriyle gerekse Rusya ile Soğuk Savaş dönemi sonrası 

uluslararası ve bölgesel ortama uygun politikalar geliştirmesini kolaylaştırdı. Tür-

kiye-Azerbaycan ve Gürcistan arasında oluşturulan üçlü mekanizma bunun en temel 

örneğidir. Yine Türkiye’nin Karadeniz’de güvenlik anlamında oluşturduğu mekaniz-

malar da bu yaklaşımın sonucudur. Kafkasya’daki sorunların Türkiye-Rusya 
                                                                            
23 “Büyük Tehdit Rusya ile Ermenistan Ortak Ordusu”, AVİM, http://avim.org.tr/tr/Bulten/BUYUK-

TEHDIT-RUSYA-ILE-ERMENISTAN-IN-ORTAK-ORDUSU, 31 Temmuz 2017, (E.T. 11. 12. 2018). 
24 Bakınız, Kamer Kasım, “American Policy towards the Nagorno-Karabakh Conflict and Implications 

for its Resolution”, Trapped Between War and Peace: The Case of Nagorno-Karabakh, Gulshan 

Pashayeva and Fuad Chiragov Ed.,  Bakü, Center for Strategic Studies under the President of the 

Republic of Azerbaijan, 2018, s. 221-244. 
25 Deborah B. Wild, “NATO: Secretary General Takes Action To Defuse MAP Flap”, Eurasia Insight, 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav040208b_pr.sthml, 2 Nisan 2008. 

http://avim.org.tr/tr/Bulten/BUYUK-TEHDIT-RUSYA-ILE-ERMENISTAN-IN-ORTAK-ORDUSU
http://avim.org.tr/tr/Bulten/BUYUK-TEHDIT-RUSYA-ILE-ERMENISTAN-IN-ORTAK-ORDUSU
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ilişkilerindeki olumlu havayı bozma riski taşıdığı tarafların temel yaklaşım farklılık-

ları dikkate alındığında söylenebilir. Türkiye ve Rusya bu riskleri önlemek için bir 

mekanizma oluşturmuşlardır. 

 

2. Türkiye-Rusya İlişkilerinde “Kompartmanlaştırma” ve Kafkasya’ya 

Yansımaları 

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde Soğuk Savaş dönemi sonrası ticaret 

hacmi hızla artmış 1997’de 4,2 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2017’de 19,5 milyar 

doları bulmuş ve Rusya’nın ihracatında Türkiye 2017 Ocak-Haziran döneminde 5. 

Sıraya ve 2018 Ocak-Haziran döneminde ise 4. Sıraya yerleşmiştir. Burada 

Rusya’nın ithalatında 2017 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin 21. Sırada, 2018 

Ocak Haziran döneminde ise 13. Sırada olduğu görülmektedir.26 Türkiye’nin 

Rusya’dan tükettiği doğal gazın % 55’ini alması nedeniyle ikili ticaret hacminde Tür-

kiye aleyhine açık ortaya çıkmaktadır. Türkiye ile Rusya arasında yeni dönemde bir 

başka ilerleme de turizm alanında olmuştur.  Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 

2010’larla birlikte 4 milyonu aşan rakamlara gelmiştir. İki ülke arasındaki asıl önemli 

işbirliği noktasını ise enerji oluşturmaktadır. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğal gaz 

miktarı Türk Akım’ın tamamlanmasıyla birlikte daha da artacaktır. 32 milyar metre 

küp kapasiteye sahip Türk Akım’dan Türkiye 14 milyar metreküp doğal gaz alacak-

tır.27  

Türkiye-Rusya ilişkilerinde enerji alanında işbirliği olsa da Kafkasya bağla-

mında Soğuk Savaş dönemi sonrası rekabet te yaşanmıştır. Azerbaycan petrolünün 

uluslararası pazarlara Rusya üzerinden taşınmasını isteyen ve Kuzey hattı olarak ad-

landırılan yola Türkiye’nin önerdiği Doğu-Batı enerji koridoru rakipti. Sonuçta Azer-

baycan’ın ana petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından akmaya başladı. Türkiye ile 

Azerbaycan arasındaki doğal gazda işbirliği süreci de Rusya ile rekabet içermek-

teydi. Mavi Akımla birlikte Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının önemli bir bölümünü 

karşılayan Rusya, ilave boru hatlarıyla hem Türkiye hem de Avrupa’ya sattığı gazın 

miktarını artırmak istemekteydi. Bu açıdan bakıldığında Azerbaycan gazını Tür-

kiye’ye ve Türkiye’den Avrupa’ya ulaştıracak olan Nabucco ve TANAP projeleri 

Rusya’nın çıkarına değildi. Bunlardan Nabucco projesi yürümezken, Türkiye ve 

Azerbaycan’ın kararlılığıyla TANAP projesi başarıyla yürütüldü ve açılışı yapıldı.  

                                                                            
26 “2018’in İlk yarısında Rusya ve Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi”, Sputnik, 

https://tr.sputniknews.com/infografik/201808071034648296-rusya-turkiye-ticaret-ihracat-ithalat/, 7 

Ağustos 2018. 
27 “Turkey’s Energy Profile and Strategy”, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 

http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa, (E.T. 11. 12. 2018). 

https://tr.sputniknews.com/infografik/201808071034648296-rusya-turkiye-ticaret-ihracat-ithalat/
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa
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2026’da 31 milyar metreküplük kapasiteyi hedefleyen TANAP ile Türkiye’den gazın 

diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılması amaçlanmaktadır.28 Rusya’nın Avrupa’ya daha 

fazla gaz satma stratejisinin parçası olan Güney Akım projesinin AB’nin muhalefe-

tiyle karşılaşmasından sonra ortaya konan Türk Akım projesiyle birlikte Türkiye ve 

Rusya arasında doğal gazda önemli bir adım atılması Rusya’nın TANAP’a olan me-

safeli tutumunu değiştirdi. Bunun yanında nükleer santral alanında da Türkiye ve 

Rusya’nın 20 milyar dolarlık Mersin/Akkuyu’da işbirliği yapmaları enerjide uzun 

vadeli birlikteliği sağlamlaştırdı.29 

Ekonomik ilişkilerde ve enerji alanında işbirliğinde ve turizmdeki ilerlemelere 

rağmen Kafkasya başta olmak üzere diğer bölgesel sorunlarda iki ülke arasındaki 

farklılıkların ilişkileri bozması ve ilerlenen alanlarda sorunlara neden olmasını önle-

mek için Türkiye ve Rusya “Kompartmanlaştırma” stratejisini belirlediler. Böylece 

siyasi ilişkiler ile ekonomik ve diğer ilişkiler birbirinden ayrılacak ve bu yolla siyasi 

ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar özellikle ekonomik ilişkilere zarar vermeye-

cektir. Bu formül büyük ölçüde işe yarasa da Türkiye-Rusya ilişkileri tamamen kriz-

lerden bağımsız da olmadı. Kafkasya’da ise gerek Dağlık Karabağ sorunu, Rusya-

Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve Abhazya ve Güney Osetya sorunların-

daki ayrışma “Kompartmanlaştırma” ile ekonomik ilişkilere yansımadı ya da etkisi 

çok az oldu. Rusya’nın ve Türkiye’nin Kafkasya politikalarında süreçte önemli bir 

değişiklik olmadı. Rusya’nın Ermenistan’a desteği ve iki ülkenin stratejik ortaklığı 

devam ederken, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri de Tek Millet İki Devlet anlayışıyla 

sürdü. Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan topraklarının işgalinin de devam ettiği 

ve Rusya’nın bu noktada Ermenistan üzerinde bir baskıda bulunmadığı dikkate alın-

dığında, Türkiye-Rusya ilişkilerinde sorun oluşturabilecek durumların devam ettiği 

görülür. Rusya’nın Ermenistan’a desteğinin bir yansıması olarak Ermeni iddiaları 

konusunda izlediği politika da Türkiye-Rusya ilişkilerinde Soğuk Savaş dönemi son-

rasında ve özellikle de son dönemde yakalanan ivmeye aykırı bir durum oluşturmak-

tadır. Rusya Devlet Başkanlarının 24 Nisanlarda Erivan’a gidip Ermeni iddialarına 

destek vermeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşak güç unsurlarının etkili olup 

Türkler ve Ruslar arasında yeni bir dönemin açıldığı ortama aykırı olmaktadır. Özel-

likle Putin’in Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü törenleri için yapılan davete 

katılmak yerine Erivan’a gitmeyi tercih etmesi, Rus dış politikasında bir parametre 

değişimi olmadığını göstermektedir.30 Dağlık Karabağ sorununda ateşkes ihlallerinin 

sıcak çatışma olasılığını göstermesi, bu sorun bağlamında bile Türkiye-Rusya 

                                                                            
28 TANAP için bakınız, TANAP, http://www.tanap.com/. (Erişim Tarihi: 11. 12. 2018). 
29 See for details of the Project http://www.akkunpp.com/index.php?lang=en  (E.T. 07.01.2019). 
30 Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı. 51, 2015, s. 137-142. 

http://www.tanap.com/
http://www.akkunpp.com/index.php?lang=en
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ilişkileri açısından risk teşkil etmektedir. Rusya’nın Ermeni iddialarıyla ilgili politi-

kasının ve Duma’nın 1995 kararının ve o doğrultuda açıklamaların varlığı dikkate 

alındığında “Kompartmanlaştırma” olmasa ekonomik ilişkilerin ve turizmin bunlar-

dan fazlaca etkilenmesi beklenirdi.  

Abhazya ve Güney Osetya sorunları ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğü de aynı 

çerçevede değerlendirilmelidir. Rusya’nın izlediği politikanın Türkiye’nin sadece 

Kafkasya değil, genel olarak Karadeniz’in güvenliği ile ilgili bakış açısına da uyma-

dığı dikkate alındığında bu da Türkiye ve Rusya ilişkilerindeki diğer alanları etkile-

yebilirdi. “Kompartmanlaştırma” bu noktalarda devreye girdi. Ancak dondurulmuş 

çatışmaların sıcak çatışmaya dönme olasılığı dikkate alındığında Kafkasya Türkiye-

Rusya ilişkileri bakımından riskler içermektedir.   

 

Sonuç  

Türk-Rus ilişkileri Soğuk Savaş dönemi sonrası yeni bir çerçeveye oturmuş ve 

Soğuk Savaş dönemi öncesi ve Soğuk Savaş dönemi ilişkilerdeki uluslararası sistem-

den de kaynaklanan rekabet ortamı, çatışma ve gerilimin yerini, yeni bir döneme bı-

rakabileceği bir ortam doğmuştur. Öncelikle iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesi 

Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçlerin hareket alanını genişletmiş ve bölge enerji 

kaynaklarının daha kolay değerlendirilebileceği şartlar ortaya çıkmıştır. Sovyetler 

Birliği döneminde atıl tutulan Kafkasya enerji kaynaklarının Soğuk Savaş sonrasında 

değerlendirilmesi Türkiye ile Rusya arasında bu kaynakların hangi güzergâhtan taşı-

nacağı konusunda rekabete yol açarken, Türkiye’nin enerji stratejisi ve Rusya’nın da 

Türkiye pazarını önemsemesiyle birlikte, enerji aynı zamanda bir işbirliği alanı da 

oldu. Mavi Akım bu noktada çok önemli bir adımdı. Sonuçta Türkiye tükettiği doğal 

gazın % 55’ini Rusya’dan alma noktasına geldi. Türkiye ile Rusya arasında artık 20 

milyar dolarlık ticaret hacimleri görülürken, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi 

kondu. Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 4 milyonu geçti. Ancak bu tabloya 

rağmen Kafkasya’da Dağlık Karabağ sorunu, Rusya-Ermenistan, Türkiye-Azerbay-

can, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Abhazya ve Güney Osetya sorunları ve tüm bu 

konulardaki ayrışmalar ikili ilişkilerde gelinen olumlu ortamı zedeleme potansiyeline 

sahiptir. Türkiye ve Rusya “Kompartmanlaştırma” stratejisi ile siyasi ilişkileri eko-

nomik ilişkilerden ayırarak bir ölçüde siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkileri etkileme-

sini önlense de, özellikle dondurulmuş çatışmalar risk faktörü olmaya devam etmek-

tedir.  

“Kompartmanlaştırma” devam etmesi gereken bir stratejidir. Ancak Kafkasya 

bağlamında Dağlık Karabağ sorunu öncelikli olarak çözülmelidir. Azerbaycan 
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topraklarının % 20’sinin işgal altında olduğu bir ortamda Kafkasya’da kalıcı barış 

olamayacağından Rusya-Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin karakteri dik-

kate alındığında Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmanın sürdüğü dönemdeki gibi 

Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Çözüm için Rusya’nın Ermenistan 

üzerindeki etkisini kullanarak baskıda bulunması olmazsa olmaz bir parametredir. 

Ermenistan’da Karabağ Klanı’nın Paşinyan’ın seçim kazanmasıyla birlikte etkisini 

tamamen kaybetmese de iktidardan düşmesi Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 

şans gibi görünse de Paşinyan’ın sorun ile ilgili açıklamaları umut verici değildir. 

Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalci yönetimle Azerbaycan’ın görüşmesini iste-

mesi de çözüme yardımcı değildir. Ermenistan’ın desteği olmadan Dağlık Kara-

bağ’daki işgalci yönetimin var olabileceği algısı inandırıcı değildir. Türkiye-Erme-

nistan ilişiklerinin normalleşmesi ve sınırın açılması için de Dağlık Karabağ sorunu-

nun çözümü olmazsa olmazdır.  Bu olduğu takdirde Kafkasya bağlamında Türkiye-

Rusya ilişkilerini olumsuz etkileyecek önemli bir risk faktörü ortadan kalkacaktır. 

Gürcistan’da Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının çözümü ancak Rusya’nın 

temel bir dış politika parametre değişimiyle mümkündür. Kafkasya’nın bir rekabet 

ve mücadele alanı değil işbirliği alanı olması ancak Türkiye ve Rusya’nın işbirliğiyle 

olacaktır. Bunun sağlanması Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan olumlu atmosferin 

sürekliliğini de garanti edecektir. Aslında Rusya’nın Kafkasya’da izleyeceği politika 

ve parametre değişimi Rusya’nın siyasetine ilişkin Türkiye’deki bakışı da etkileye-

cektir. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle yeni bir uluslararası sistemde yaşıyoruz. Devletle-

rin bir konuda veya bölgede işbirliği yaparken başka bir alanda çok farklı düşündüğü 

hatta çatıştığı durumlar olabiliyor. Yine de “Kompartmanlaştırma” stratejisinin etki-

sine rağmen Türkiye ve Rusya’nın Kafkasya’daki sorunların çözümüne odaklanması 

Dağlık Karabağ sorunu başta olmak üzere diğer kriz noktalarına yönelik ortak stra-

tejiler geliştirmeye çalışması gerekmektedir. 
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Sovyetler Sonrası Dönemde İstikrar Arayışı:  

Rusya'nın İç Politikasının Temel Parametreleri 

Türkan NECEFOĞLU 

Karabük Üniversitesi 

Özet: Bu makale, Rusya Federasyonu’nun kuruluş aşamasındaki de-

mokratikleşme çabaları ile başlar. 90’lı yılların başında demokratikleşme çaba-

larının getirdiği sancıların yanı sıra, Rus ekonomisini batı ile entegre edebilmek 

için yapılan özelleştirmeler sonucu ortaya çıkan sorunlarla devam etmektedir.  

O dönemde özelleştirmeler ile hem işsiz hem de haksız zenginleşenlerin sayı-

sında yaşanan artış, toplumda huzursuzluğu artırmıştı. Çeçenistan’da bağım-

sızlık isteyen grupların eylemlerini Rusya’nın iç kesimlerine taşıması da büyük 

bir problem olmuştu. Bütün bu yaşananların, Yeltsin’in halk desteğini kaybet-

mesine sebep olduğu söylenebilir. Ayrıca, halk nezdinde tanınmasa da bürok-

raside iyi bilinen Putin’in nasıl göreve getirildiğini ve halkın desteğini nasıl 

kazandığını anlatılacaktır. Putin, yıkık bir devletten çıkan ve ruhsal olarak da 

çökmüş bir halka, ‘büyük ve güçlü Rusya’ hayali kurdurtabildiği için konu-

munu sağlamlaştırmıştır. 2018’de yeniden seçilen Putin, 2024’e kadar göre-

vinde kalması durumunda, Kremlin’de çeyrek asrı dolduran bir lider olacaktır. 

Bu makalede şunu göreceğiz ki; bastırdığı muhaliflerinin söylemlerine rağmen, 

halk nezdinde desteğini kaybetmeyen Putin, ‘kaos’ rüzgarı ile gelmesine rağ-

men, yarattığı istikrar ve verdiği güven ile konumunu korumayı başarmıştır. 

Sonuç olarak, Rusya’nın iç dinamikleri, Putin gibi bir lideri yükseltmiş ve sa-

hiplenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Putin, iç politika, Yeltsin. 

 

Abstract: This article begins with the democratization efforts of the 

Russian Federation. In addition to the pains brought by the democratization 

efforts in the early 90s, it continues with the problems arising as a result of 

privatizations in order to integrate the Russian economy with the West. At that 

time, the increase in the number of both unemployed and unjust enriched by 

privatization increased the unrest in the society. It was also a big problem for 

the groups that wanted independence in Chechnya to carry their actions to the 

interior of Russia. It can be said that all this happened to cause Yeltsin to lose 

public support. In addition, although he was not known by the public, it will be 

explained how Putin, who was well known in the bureaucracy, was appointed 

to the post and how he gained the support of the people. Putin has consolidated 
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his position because he is able to form a dream, ‘great and powerful Russia’, 

from a ruined state and a spiritually collapsed people. Putin, who was re-elected 

in 2018, will be a leader in the Kremlin for a quarter century if he remains in 

office until 2024. In this article we will see that; despite suppressing his oppo-

nents, Putin, who did not lose his support in the eyes of the people, managed to 

maintain his position with the stability and security although he took the power 

with the wind of chaos. Consequently, the internal dynamics of Russia raised 

and adopted a leader like Putin. 

Key Words :Russia, Putin, internal polictics, Yeltsin. 

 

 

Giriş 

20. yüzyıl Ruslar için ciddi toplumsal ve siyasal dönüşümlerin yaşandığı bir 

yüzyıldı. Yüzyılın başında monarşiden, sosyalist bir cumhuriyete geçiş yapmak el-

bette ki hem Ruslar hem de bünyesindeki diğer topluluklar için keskin bir değişim 

olmuştu. Dışa kapalı bir ekonomi ile sanayileşme çabaları sancılı bir süreçti ve bu da 

birlikteki cumhuriyetlerin her zaman ekonomik sıkıntılarla boğuşmasının nedeniydi. 

1980’li yıllar, Sovyet yöneticilerinin sorunların kaynağını gördükleri dö-

nemdi. Artık, dünyadan kopuk kapalı bir sistemde bilimsel ve ekonomik geri kalmış-

lığın daha fazla sürdürülemeyeceğini ve bu durumun birliğin sonunu getireceğini ka-

bullenmişlerdi. Mihail Gorbaçov’un 1985’te devlet başkanı seçilmesi ile Batı ile iliş-

kileri inşa etme çalışmaları başlar. Perestroyka (yeniden yapılanma) ve Glas-

nost(açıklık) denemeleri, birliği güçlendirmek yerine dağılmaya doğru yokuş aşağı 

götürür. Gorbaçov reformlarının birliği dağılmaya sürüklediğini düşünen Komünist 

Parti üyeleri, Ağustos 1991’de Gorbaçov’a başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe giri-

şimine kalkışmışlardı. 1991 haziranında, Rusya Federasyonu başkanlığına yüzde 

57,3 oyla geçen Boris Yeltsin, Gorbaçov’a yapılan darbeye karşı koyan ve onun tek-

rar başkanlığa geri getirilmesinde önemli bir role sahip bir isimdi. Ancak bu dönüş, 

‘Yenilenmiş Birlik Anlaşması’nın imzalanmasını sağlamamıştır. Aralık 1991’de 

Rusya’nın da içinde bulunduğu 11 devlet, Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT) 

kurmuştur.1 Bunun üzerine Gorbaçov istifa etmek zorunda kalmıştır. 

1991 Aralık ayında Sovyetlerin yıkılmasıyla, Rus halkı ‘Sovyet insanı’ kimli-

ğinden çıkıp ‘Rus’ kimliğine bürünmede zorluk yaşamaktaydı. Ülkedeki terör olay-

ları, ekonomik istikrarsızlık, dünyaya entegre olma çabaları, yaşanan sıkıntıları artı-

rıyordu. Bütün bu baskılar sebebiyle halk nezdinde gücünü kaybeden Boris Yeltsin, 

                                                                            
1 Rabia Bilge, ‘Putin Dönemi Rusya’sına Genel Bir Bakış’ 14 Mayıs 2016, Sahipkıran Akademi 

Yazıları, SASAM STAJ, Erişim Tarihi:15 Mayıs 2018, http://sahipkiran.org/2016/05/14/putin-donemi-

rusyasi/  

http://sahipkiran.org/2016/05/14/putin-donemi-rusyasi/
http://sahipkiran.org/2016/05/14/putin-donemi-rusyasi/
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görev bitimine üç ay kala Aralık 1999’da istifa ederek, Rusya’da yeni bir dönemin 

açılmasına fırsat tanımış oldu.  

Yeltsin’in istifası öncesinde üç ay başbakanlık yapan ama halk tarafından ta-

nınmayan Vladimir Putin, Yeltsin’in istifasından sonra Mart seçimlerine kadar üç 

aylık vekaleten yürüttüğü başkanlığı süresinde; problemlere yaklaşımı ve ulusalcı 

söylevleri ile halkın desteğini tarafına çekmeyi başarmış ve Mart 2000’de başkanlığa 

seçilmiştir. Bu tarihten itibaren; ekonomideki düzenlemeleri, oligarklarla mücade-

lesi, bölge yönetimlerini kararlılığı ile merkeze bağlaması vb. icraatları ile yıllarca 

sürecek hakimiyetini sağlamlaştırmıştır. Bu makalede, SSCB’nin dağılması sonra-

sında, Rusya’nın istikrar arayışlarını ve iç politikasının temel parametrelerini ele ala-

cağız. 

 

1. Rusya’nın Dünyaya Ayak Uydurma Çabaları (1991-1999) 

1991’de SSCB’nin resmen dağılmasıyla oluşan devletlerin, şüphesiz ki en dik-

kat çekeni Rusya Federasyonu’ydu. Sovyet mentalitesi ve ekonomisinin kapalı dün-

yasından, kapitalist dünyaya geçiş çalışmalarında uygulanan ekonomik politikalar, 

ilgi ile izlenir olmuştu. Çünkü Rusya, SSCB’den ayrılan diğer devletlerden daha bü-

yük bir alana ve nüfusa sahipti ve SSCB’den miras kalan silahlar, nükleer güç, istih-

barat yapılanması ve kurumlara sahipti. 

Eylül 1990’da Yeltsin gibi kapitalizme geçiş yanlısı bir grup ekonomi danış-

manı ‘500 Gün Planı’nı sundu. Ancak Gorbaçov tarafından reddedildi.  1992 başla-

rından itibaren dönemin Başbakan Yardımcısı (aynı yılın Haziran-Aralık Başbakanı) 

Yegor Gaydar’ın projesi olan ‘Şok Terapisi’ ile ülkede ani kapitalistleşmeye geçil-

miş; böylece serbest ekonomiye geçilmesi ve özelleştirmeler sayesinde bürokrasinin 

ileri gelenleri iş adamına dönüşmüşlerdi.2 Fiyatların artışı, sosyalizmin çalışanlara 

sağladığı hakların yeni kapitalist sistemde ellerinden alınması ekonomiyi çöküşe, bu-

nun beraberinde gelen suç oranının artışı da toplumsal çöküşe sebep olmuştur.3 

Aralık 1991- Ekim 1993 yılları yeni anayasanın yapıldığı dönemdi. İlk baş-

larda, ekonomik reformlara verdiği önemi, siyasi reformlara yansıtmayan Yeltsin, 

demokratikleşme adına yeni parti kurup seçimlere gitmemiş ve hatta (eskiden yıkmak 

istediği) Sovyet mirası kurumları sahiplenme kolaylığını tercih etmiştir.4 1991 

                                                                            
2 Erel Tellal, “Rusya Federasyonu’nda Siyasi Gelişmeler”, Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası 

Cilt II: 1980–2001, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s. 541. 
3 Merve İrem Yapıcı, ‘Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İç Etkenler Açısından Rus  Dış Politikasının 

Yönelimleri:Yeltsin ve Putin Dönemleri’  Ankara Üniversitesi SBE, Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dalı, Y.L. Tezi, Ankara, 2009,s.15 
4 Michael McFaul, “Evaluating Yeltsin and His Revolution”, Andew C. Kuchins (der.), Russia after 

the Fall, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2002, s. 29-30. 
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yılında, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nde yarı başkanlık diyebile-

ceğimiz, parlamenter ve başkanlık sistemlerinin karışımı olan bu sistemin ilk başkanı 

Yeltsin olmuştu. Yetki dağılımı ve uygulanan reform programları sebebiyle; başkan, 

başbakan ve parlamento sık sık karşı karşıya gelmekteydi. Bunun sonucunda, Yeltsin 

Parlamento’yu feshetme emrini verdi. Sonrasında iki ay süren sessizlik uzun sürmedi 

ve seçmenler tercihini Yeltsin karşıtlarından yana kullandı. Bu durum başkan ve par-

lamento arasındaki çatışmayı körükledi. ‘Şok terapi’ denilen proje liberalleştirme, 

istikrar ve özelleştirme temelinde yeni ekonomik önlemler uygulamakta, ancak işe 

yaramamaktaydı. 1992-1995 yılları arasında bütün sektörlerde katlanarak artan bir 

düşüş yaşandı.5 Enflasyon hızlı ve sürekli bir ivme ile artıyordu. Halkın büyük bir 

bölümü mevcut durumunun sosyalizm zamanlarındaki durumlarından daha kötü ol-

duğunu düşünüyordu. Suç oranı artmakta ve çeteler toplumda huzursuzluğa sebep 

olmaktaydı. 1994 ve 1995 yıllarında parlamentodan iki kişi organize suç örgütleri 

tarafından öldürülmüştü.6 1990 yılında başlayan anayasa çalışmaları sonucunda ha-

zırlanan taslaklar, defalarca parlamentoda reddedilmişti. 1993 yılında nihayet kabul 

edilir. 

1996 yılına gelindiğinde artık Yeltsin’in oy oranı yüzde 5’e kadar gerilemiştir. 

oligarklarla görüşen Yeltsin, seçimi kazanabilmesinin tek yolunun reformistler kana-

dından girmesi olduğunu kabul eder ve oligarkların yürüttüğü kampanya sayesinde 

‘demokrat’ kimliği pekiştirilir. Çeçenya Savaşı’nın sonlandıracağı vaadinde bulunur. 

İlk turda kazanamasa da 3 Temmuz’daki ikinci turdan galip çıkar. 

Çeçenya Meselesi, SSCB’nin yıkılışıyla başlamıştı.1991’de Dudayev’in ba-

ğımsızlık ilan etmesi ilk önceleri ciddiye alınmadı. Rusya daha ağırlıklı olarak eko-

nomik problemler ile meşgulken, Çeçenya’da bağımsızlık hareketleri güçlenmek-

teydi. Bu süreçte Rusya’nın tek yaptığı bağımsızlık yanlısı güçlere karşı muhalif 

cephe oluşturarak bölgede etkili olmaya çalışmaktı. Ancak bu eylemsiz mücadele 

sonuç vermeyince, Yeltsin’in emri ile Rusya Federasyonu ordusu Aralık 1994’de 

Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye girmiştir. Çeçenler, dünya kamuoyuna seslerini 

duyurmak için Rusya şehirlerinde terör eylemleri gerçekleştirdikçe ülkede Yeltsin’in 

politikalarına tepkiler artıyordu. 1996 yılında seçimlerdeki konumu tehlikeye düşen 

Yeltsin anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldı. 1996 Hasavyurt Anlaşması ile taraflar 

çatışmayı durdurma kararı alır, Rusya Çeçenistan’a aşamalı bağımsızlık sözü verir. 

Ardından Mart 1997’de de bir anlaşma imzalandı ama bu anlaşmalar kalıcı bir çözüm 

                                                                            
5 David M. Kotz, Fred Weir, ‘Gorbaçov’dan Putin’e Rusya’nın Yolu’, Kaldeon Yayınları, 2012 

,İstanbul, s.240-245  
6 New York Times, 28 Nisan1994 s.A7, 3 Şubat 1995 s.A11) 
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sunmadı. Şamil Basayev’in Dağıstan’a girmesiyle, anlaşmalar bozuldu ve II. Çeçen 

Savaşı başladı.7 

Enflasyon ve terör tehdidi ile iç içe yaşayan Rus halkının diğer bir problemi 

de hızla güçlenen oligarklardı. Kapitalist dünyaya ayak uydurabilmek için yapılan 

özelleştirmeler, ülkede yeni zenginlerin önü alınamaz yükselişine fırsat tanıdı. Artık 

90’ların ortalarına gelindiğinde, finans ve sanayi zenginleri ülkedeki en büyük ban-

kaların ve şirketlerin çoğunda söz sahibi oldular. Rusya kapitalist dünyada, ‘organize 

suç kapitalizminin’ diyarı olarak anılmaya başlandı. Bu hızlı zengin oligarklar, ülke-

deki sadece ekonomik çevrelerin değil, adeta politik isimlerin de patronu olmaya ni-

yetlenmiş; bunu da parlamentonun kararlarını etkileyerek ve hatta başkan üzerinde 

de etkin söz sahibi olarak başarmışlardı. 1991 yılından 1996’ya kadar devlet işletme-

lerinin yüzde 90’ı özelleştirilmişti. 1997 yılına gelindiğinde yedi ana grup vardı (Be-

rezovsky, Khodorovsky, Potanin, Alfa, Gusinsky, Smolensky, İnkombank) ve bu 

grupların her birinin en az birer medya şirketleri vardı.8 

1990’dan 1998’e kadar olan süreçte ne şok terapiler ne de neoliberal politikalar 

işe yaramıştı. Rusya tam anlamıyla ekonomik bir buhranın pençesindeydi. Bütçe 

açığı kapatılamıyor ve ödemeler krizi artmaktaydı. 17 Ağustos 1998’de Başbakan 

Kriyenko iç ve dış borçları ödeme sıkıntısını ilan etti ve rublede devalüasyona gidildi. 

Rusya ekonomisinde yaşana bu çöküş, dünya borsalarına da yansıdı. Rublede yaşa-

nan üçte ikilik düşüş, halkı paniğe sevk etti ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimde sı-

kıntılar baş gösterdi. Devlet bonoları yüzde 15 değer kaybetti, bankaların teker teker 

iflasıyla orta sınıf Rus halkı da birikimlerini kaybetti.9 

Ekonomik sıkıntılar, ayyuka çıkan yolsuzluklar, terör tehdidi, oligarkların güç-

leri artık halkı bezdirmişti. Yeltsin’in bütün imaj çalışmalarına rağmen, halk ondan 

desteğini çekmiş ve yeni yüzler peşindeydi. Ancak ne oligarklar ne de Putin tanıma-

dıkları bir isme fırsat veremezlerdi. Bunun için tanıdık, güvenilir bir isme ihtiyaçları 

vardı; Vladimir Putin. 

 

2.Putin’in Yükselişi 

1999 yılının başında Vladimir Putin, Petersburg’da sıradan bir belediye başkan 

yardımcısı iken, Moskova’da mülklerden sorumlu olan Pavel Borodin’in yardımcılı-

ğına atanmıştı. 

                                                                            
7 Ramil Mammadov, ‘Putin, Kadirov Ve Basayev Üçgeninde Mashadov’un Ölümü Ve Çeçenistan 

Sorunu’, 7 Haziran 2005, TASAM, Erişim Tarihi:18 Mayıs 2018, http://www.tasam.org/tr-

TR/Icerik/176/putin_kadirov_ve_basayev_ucgeninde_mashadovun_olumu_ve_cecenistan_sorunu  
8 David M. Kotz, Fred Weir, a.g.e., s.329-340 
9 David M. Kotz, Fred Weir, a.g.e.,s. 

http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/176/putin_kadirov_ve_basayev_ucgeninde_mashadovun_olumu_ve_cecenistan_sorunu
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/176/putin_kadirov_ve_basayev_ucgeninde_mashadovun_olumu_ve_cecenistan_sorunu


Türkan NECEFOĞLU 

194 

Resmi kaynaklarda verilen bilgiler ışığında şunları söyleyebiliriz; 7 Ekim 

1952’de St. Petersburg’da dünyaya gelen Putin, hukuk lisansından sonra KGB’den 

kabul almış, yüksek lisansını ise ekonomi alanında yapmıştır. Kendisini Almanca ve 

Almanya üzerine geliştiren Putin’in 1985 yılında, içeriği hala saklanan Almanya gö-

revinin olduğu bilinmektedir. 1989’da Berlin Duvarı yıkıldıktan bir süre sonra ülke-

sine döndüğü düşünülmektedir. 1990 yılında itibaren siyasi çevrelerle yaklaştığı bi-

linen Putin, 1996 yılına kadar St. Petersburg belediyesinde çalışmaya başlar ve 1994-

1996 yılları arasında aynı zamanda şehrin bürokrasi dairelerinde de çalışmaya başlar. 

1996 yılında Moskova’da Pavel Borodin başkanlığındaki Başkanlık Mülk Yönetimi 

Dairesi Başkan Vekili olarak atandı.101998 senesinde Yeltsin tarafından SB’de di-

rektör olarak atandı. 9 Ağustos 1999 tarihinde başbakan olarak atandı ve hemen ar-

dından halk arasında itibarını kaybeden ama gücü kaybetmek istemeyen Yeltsin ta-

rafından, ‘halefi’ olarak görmek istenen kişi olarak yansıtıldı. Görevinin bitmesine 

üç ay kala, Aralık 1999’da istifa eden Yeltsin’in yerine başkan vekili olarak atanan 

Putin, seçimlere kadar Yeltsin, taraftarları oligarklar tarafından halkın gözünde par-

latılır. Çünkü, popülerliği artan eski Başbakan Primakov’un ve RFKP lideri Zyu-

ganov’un başkanlığı ihtimalleri, oligarkları ve rüşvetçi bürokratları korkutmak-

taydı.11 Birkaç ay içinde halkın tanımadığı bu eski KGB ajanı, ‘Rusya’nın eski itiba-

rını getirecek, kaosu durduracak kişi’ olarak halka lanse edilir.  

Rakipleri Haziran 2000'de bir seçime hazırlanırken, Yeltsin'in istifası 26 Ocak 

2000'de üç ay içinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle sonuçlandı ; Putin ilk 

turda yüzde 53 oy alarak kazandı.12 

Putin’i getiren rüzgâr ‘kaos’ idi. Karmaşa ve belirsizlikten bıkan halk, 10 yılda 

yerleşemeyen demokrasiden umudunu yitirmişti. Eski günlere olan özlem, demok-

rasi yerine otoritenin düzeni sağlayacağına inandırıyordu. Halkın çoğunluğu daha 

fazla istikrar uğruna, daha az özgürlüğü tercih eder hale gelmişti. Putin’in popülist 

söylemleri ve ‘eski güçlü Rusya’dan’ sık sık bahsetmesi, Sovyetlerin çöküşüyle 

halkta oluşan aşağılık kompleksini yıkıyor, milliyetçi umutlar aşılıyordu. Bir politi-

kacı olarak Putin, kendini her kesime yakın hissettirerek, istikrar konusunda 

                                                                            
10 Fahriye Çakır, Rıfat Günbay, ‘Vladimir PUTIN’in Valdai Konuşmasının Politik Söylem-

Psikoloji Bağlamında İrdelenmesi’, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 

175-184,Temmuz 2017, Erişim Tarihi:22 Mayıs 2018, http://dergipark.gov.tr/download/article-

file/322783  
11 David M. Kotz, Fred Weir, a.g.e., s.410-411 
12 РИА НОВОСТИ, ‘История президентских выборов в России’, 09.03.2012, Erişim Tarihi: 24 

Mayıs 2018, https://ria.ru/vybor2012_infographics/20120309/590825026.html  

http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGF2ZWxfQm9yb2Rpbg
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9ydS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQwJUEzJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1XyVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCOF8lRDAlOUYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDAlQjBfJUQwJUEwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgxJUQwJUI4JUQwJUI5JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5XyVEMCVBNCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOA
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9ydS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQwJUEzJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1XyVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCOF8lRDAlOUYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDAlQjBfJUQwJUEwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgxJUQwJUI4JUQwJUI5JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5XyVEMCVBNCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOA
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUnVzc2lhbl9wcmVzaWRlbnRpYWxfZWxlY3Rpb24sXzIwMDA
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322783
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322783
https://ria.ru/vybor2012_infographics/20120309/590825026.html
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birleştiriyordu. Halk nezdinde büyük saygı duyulan KGB’nin eski ajanı olması da 

bunda etkendi.13 

Putin, görevdeki ilk döneminde, doksanlı yıllardaki oligarkların bazılarının 

politik hırslarını engellemek için harekete geçti ve Boris Berezovskiy, Vladimir Gu-

sinsky, Mikhail Khodorkovsky gibi isimlerin sürgün edilmesini veya hapis cezası 

almasını sağladı. Çok geçmeden diğer oligarklarda bu operasyona dahil edildiler. Pu-

tin, organize suç ve terörizmle mücadeleyi sürdürdü ve 2011 yılına kadar cinayet 

oranları yarı yarıya azaldı.14 

Putin, arazi hukuku ve vergi kanunlarını düzenlemeyi başardı ve iş, idari, ce-

zai, ticari ve medeni hukuk kurallarına ilişkin yeni kanunlar da çıkardı. Putin’in gel-

diği dönem, Rusya’nın 1998 krizi sonrası toparlanmaya başladığı dönemdi ve Pu-

tin’in ekonomi politikaları ile de ilk sekiz yıllık görev süresi boyunca sektör yüzde 

76 büyümüş, yatırımlar yüzde 125 oranında artmıştı.15 Gerçek gelirler iki kattan fazla 

arttı ve ortalama aylık maaş, 80 dolardan 640 dolara yedi kat arttı.16  

Putin dönemi ekonomisini Yukos operasyonu öncesi ve sonrası olarak ikiye 

ayırabiliriz. 2003’ büyük petrol şirketlerinden biri olan Yukos’a, vergi borçları ileri 

sürülerek yapılan baskın, Putin ekonomi politikalarının ‘bir yere kadar liberal’ ola-

bildiğinin göstergesiydi. Bu tarihten itibaren, ekonomide devlet müdahaleciliği art-

mıştır.17 Bundan sonraki süreçte, baskı ile oligarkların şirketleri birer birer devletleş-

tirilmişti. 

Putin’i kalıcı başarıya götüren sebeplerden biri de Çeçenlere karşı taviz ver-

mez tavrıydı. 1999 yılında Başayev liderliğindeki Çeçen isyancıların eylemleri art-

maya başlamıştı. Putin iktidara gelir gelmez, Çeçen isyancıları sıkıştıracak operas-

yonlara başlar ve bu sıkıştırmalar üzerine Rusya’da apartman baskınları, patlamaları 

gibi terör olayları artar. İlk başta hükümet sorumluluk kabul etmediği gibi, bu eylem-

lerin kendi Çeçen vatandaşları tarafından değil de dış destekli teröristler tarafından 

yapıldığı imajı vermek istemekteydi. Halk arasında kaos çıkması Putin’in isteyeceği 

son şeydi. Muhaliften bir kesim, artan terör olaylarından Putin’in politikalarını so-

rumlu tutuyordu, özellikle 24 Ekim 2002 Moskova Tiyatrosu Baskını’ndan sonra 

                                                                            
13 Peter Baker,Susan Glasser, ‘Kremlin Rising’ 
14 Екатерина Щербакова, ‘Российский демографический барометр’, Демоскоп Weakly, 

20.02.2011, Erişim Tarihi:19 Mayıs 2018, 

https://web.archive.org/web/20120325044724/http://demoscope.ru/weekly/2011/0453/barom02.php  
15 Sputniknews, ‘Russia’s Ekonomy Under Vladiimir Putin: Achievements and Failures’, 

01.03.2008, Erişim Tarihi. 20 Mayıs 2018, https://sputniknews.com/analysis/20080301100381963/  
16  Katya Malofeeva, Tim Brenton, ‘Putin’s Economy – Eight Years On’, 08.15.2007, Erişim Tarihi 22 

Mayıs 2018, 

https://web.archive.org/web/20141018214852/http://russiaprofile.org/politics/a1187177738.html  
17 Merve İrem Yapıcı, a.g.e., s.81,82 

https://web.archive.org/web/20120325044724/http:/demoscope.ru/weekly/2011/0453/barom02.php
https://sputniknews.com/analysis/20080301100381963/
https://web.archive.org/web/20141018214852/http:/russiaprofile.org/authors/katya_malofeeva_and_tim_brenton.html
https://web.archive.org/web/20141018214852/http:/russiaprofile.org/politics/a1187177738.html
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eleştiriler arttı. Ancak 130 rehinenin ölümüne rağmen, Putin’in kararlı Çeçenistan 

politikası halk tarafından destek görmekteydi. Bu dönemden itibaren Rusya’da mil-

liyetçilik büyük bir ivmeyle artmaya başlayacaktı. Gorbaçov’la başlayan, Yeltsin ile 

sürdürülmeye çalışılan demokratikleşme ıslahatları, 2004 yılına gelindiğinde Putin 

ile son bulmuştu.18 

  

3. Putin’in İkinci Dönemi 

Vladimir Putin, 14 Mart 2004 tarihindeki seçimlerden yüzde 71,9’luk oranla 

galip çıktı. 2005 Kremlin konuşmasında Putin, Sovyetler Birliği'nin yıkılışını "Yir-

minci Yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi" olarak niteledi.19 Bu gibi söylevleri, hal-

kın Rusya’nın tekrar eski muhteşem gücüne döneceği inancını aşılıyordu. Ancak eski 

Sovyet ülkesi olan komşularını ve Batı devletlerini endişelendiriyordu. 

1 Eylül 2004 tarihinde Beslan’da bir okulun teröristler tarafından basılması, 

yaklaşık 400 ölü ve 700 yaralı ile sonuçlanmıştır. Çeçen tarafı bu baskını kesinlikle 

kabul etmemiş ve FSB’yi suçlamıştır. Bu baskından sonra, Putin’in Çeçenya politi-

kası daha da sertleşmiş, Başayev’i ihbar edene 10 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. 

Sadece Rusya’da değil, birçok ülkede Rus ajanlarının Çeçenleri gözlemeye başladığı 

biliniyordu. Putin’in bu yeni güvenlik doktrini akıllara, 11 Eylül sonrası ABD’nin 

güvenlik anlayışını hatırlattığı için; Beslan Baskını, Rusya’nın ‘11 Eylül’ü olarak 

anılmıştır. 

Yeni döneminde de devletleştirme ağırlıklı ekonomi politikalarına devam eden 

Putin, bir yandan gaz ve petrol şirketlerinde önemli hisselere sahip olanları hisse sa-

tışına zorlayarak bu şirketlerdeki devlet kontrolünü arttırmış, diğer yandan da oto-

mobil ve uçak üretimi, gemi yapımı, nükleer enerji, elmas gibi sektörlerde devlete ait 

büyük şirketler kurdurmuştur20 

Dönemin en zengin adamı olan Yukos petrol ve gaz şirketi Mihail Khodor-

kovski'nin, vergi kaçakçılığına karşı yürütülen soruşturması,  Kremlin'in hem liberal 

hem de komünist muhaliflerine yaptığı bağışlar nedeniyle uluslararası basında da ta-

kip ediliyordu. Hükümet, Khodorkovski'nin vergi konusunda değişiklikleri önlemek 

için Duma'nın büyük bir bölümünü "bozduğunu" söyledi. Khodorkovsky tutuklandı, 

Yukos iflas etti ve şirketin varlıkları piyasa değeri altında açık artırma ile devlet şir-

keti Rosneft tarafından satın alındı. 

                                                                            
18 Merve İrem Yapıcı, a.g.e., s.428 
19 BBC NEWS, ‘Putin deplores collapse of USSR’, 25.05.2005, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/4480745.stm  
20 Andrew E. Kramer, “The Kremlin Flexes, and a Tycoon Reels”, The New York Times, 08.07.2007, 

https://www.nytimes.com/2007/07/08/business/yourmoney/08nickel.html  

http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3JlbWxpbg
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU292aWV0X1VuaW9u
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvWXVrb3M
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWlraGFpbF9LaG9kb3Jrb3Zza3k
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWlraGFpbF9LaG9kb3Jrb3Zza3k
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGF4X2V2YXNpb24
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm9zbmVmdA
http://news.bbc.co.uk/2/hi/4480745.stm
https://www.nytimes.com/2007/07/08/business/yourmoney/08nickel.html
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12 Eylül 2007'de, Putin Başbakan Mihail Fradkov'un talebi üzerine hükümeti 

feshetti. Putin, vekaleten Viktor Zubkov’u başbakan olarak atadı. Aralık 2007 seçim 

ön sonuçlarına göre, Devlet Duma'sı için yapılan oylamada halkın yüzde 64,24’ünün 

oyunu alarak kazandı. ‘Birleşik Rusya’nın Aralık 2007 seçimlerindeki zaferi, birçok-

ları tarafından o zamanki Rus lideri ve politikalarına güçlü halk desteğinin göstergesi 

olarak görülüyordu. 

 

4.Putin’in İkinci Başbakanlık Dönemi 

Rus Anayasa’nda üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı mümkün değildi. Seçim-

lerde Putin, başkan yardımcısı Dmitri Medvedev’i destekledi ve onun 8 Mayıs 

2008’de Başkanlık koltuğuna oturmasıyla kendisi de başbakanlık makamına atandı. 

Medvedev’in gelişi Batı’da, Rusya’da demokratikleşmenin yeniden dönüşü olarak 

görülür. 

Medvedev'in başkanlığında, Putin hükümeti devlet güvenliği, ‘Rus polis re-

formu’ ve ‘Rus askeri reformu’ alanında bazı önemli reformlar gerçekleş-

tirdi .2000'lerin başından itibaren Rusya, askeriye ve savunma sanayisine daha fazla 

para ayırmaya başlamıştı. Medvedev, 2008'de Rus Silahlı Kuvvetlerini modernize 

etmeyi ve onları daha etkili hale getirmeyi amaçlayan tam kapsamlı ‘Rus askeri re-

formunun’ başladığını söyler. Bu gelişmeler Batı için, demokratikleşme adına umut 

verici, ancak güçlü bir rakip oluşması adına endişe verici bir gelişmeydi. 

7-16 Ağustos 2008 Güney Osetya Savaşında, komutayı Putin’in yürütmesi ve 

9 Ağustos 2008’de ABD başkanı George W. Bush ile Putin’in görüşmesi, Rusya’da 

gücün hala Putin’de olduğunun göstergesiydi. 

2010 yılı sonlarında çoğunluk profesyonel ordusuna kademeli geçiş açıklandı 

ve Silahlı Kuvvetlerin yeni askeri teçhizat ve gemilerle donatılması için geniş bir 

program başlatıldı. 

2011 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle, başkanlık süresi 6 yıla çıkarılır. 

24 Eylül 2011'de ‘Birleşik Rusya'nın parti kongresinde konuşan Medvedev aday ol-

mayacağını ve Başkan olarak Vladimir Putin’i görmek istediğini ilan eder. Bu, iki 

liderin 2012 yılında geçici yer değiştirme için bir anlaşma yaptığını da ortaya 

koydu. Bu yöntem, medyada birçok kişi tarafından ‘rokirovka’ olarak adlandırılır. 

Bu terim, satranç hamlesi ‘castling’in Rusçasıdır. Medvedev, ‘hükümette aktif çalış-

maya’ hazır olacağını söyler. 

 

 

 

http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWlraGFpbF9GcmFka292
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVmlrdG9yX1p1Ymtvdg
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3RhdGVfRHVtYQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUnVzc2lhbl9wb2xpY2VfcmVmb3Jt
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUnVzc2lhbl9wb2xpY2VfcmVmb3Jt
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUnVzc2lhbl9taWxpdGFyeV9yZWZvcm0
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUnVzc2lhbl9taWxpdGFyeV9yZWZvcm0
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUnVzc2lhbl9taWxpdGFyeV9yZWZvcm0
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2FzdGxpbmc
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5. Putin’in Dönüşü 

4 Mart 2012'de Putin, ilk turda oyların yüzde 63,6’sını alarak yeniden Devlet 

Başkanı olan Putin, Kızıl Meydan'da, "Rusya için önemli işler yapacağız" diye ko-

nuştu. Vladimir Purtin 4. kez Devlet Başkanlığına seçilerek, Stalin’den sonra ülkeyi 

en uzun süre yöneten Rus lider oldu. 7 Mayıs’ta göreve başlayan Putin, ilk günden, 

basın tarafından ‘Mayıs Kararnameleri’ denilen, 14 maddelik ‘Başkanlık Kararna-

melerini’ çıkarır. Bu kararnameler; eğitim, barınma, nitelikli işgücü eğitimi, Avrupa 

Birliği ile ilişkiler, savunma sanayii, etnik gruplar arası ilişkiler ve diğer politika 

alanlarıyla ilgili olarak Putin'in uzun vadeli hedeflerini içerir. 

Rusya’da halkın durumu, ne kadar düşer uluslara göre iyi olmasa da Putin dö-

neminde Yeltsin döneminden daha iyi durumda oldukları için liderlerini destekleyen 

bir kesim mevcuttur. Yeni neslin çoğunluğu ise, kapitalizmin nimetlerinden daha 

fazla yararlanmak istese de değişim için harekete geçecek cesarete sahip değildi.  

Mart 2018’deki seçimlerde olayların yüzde 76’sını alarak 6 yıl daha Rusya 

Federasyonu Başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin, gelenek olduğu üzere 7 

Mayıs’ta yeminini etti. Putin 2024’e kadar görevinin başında kalırsa, çeyrek asır gö-

revde kalmış olacak.21 

Aşağıdaki grafiklerde, Rusya’nın Putin öncesi ve sonrası dönemlerde, halkın 

maaş ve yoksulluk oranları verilmiştir.22 

 

 

                                                                            
21 BBC Türkçe, ‘Rusya Devlet Başkanı Putin 4. dönemi için yemin etti, önceliklerini açıkladı’, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44026373  
22 BBC NEWS Türkçe, ‘Grafiklerle Putin öncesi ve sonrası Rusya’, 18 Mart 2018, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43449239  

http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRWR1Y2F0aW9uX2luX1J1c3NpYQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb24tUnVzc2lhX3JlbGF0aW9ucw
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXVyb3BlYW5fVW5pb24tUnVzc2lhX3JlbGF0aW9ucw
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVmZW5zZV9pbmR1c3RyeV9vZl9SdXNzaWE
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44026373
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43449239
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Sonuç 

Bu makalede, Rusya’nın, SSCB’nin çöküşü ile birlikte yaşadığı toplumsal, 

ekonomik ve siyasi çöküşten sonra istikrar arayışlarını ele aldık. Yeltsin döneminde, 

organize suç örgütleri, terör eylemleri toplumda huzursuzluğu artırmaktaydı. Halk 

SSCB sonrasında kapitalist ekonomiyi anlamaya çalışmaktaydı. Eski sosyal hakla-

rını, birikimlerini ve yaşam standartlarını kaybetmenin yanı sıra, bir de bu huzursuz-

luklar, mevcut yönetime olan güvenini sarsmıştı. Artık, özelleştirmeler sayesinde 

zenginleşen oligarkların varlığı daha çok rahatsız etmekteydi. 

Eski KGB ajanı olan Vladimir Putin’in 2000 yılında gelişiyle birlikte, Rus 

halkı aradığı kahramanı bulmuştu adeta. Putin, milliyetçi popülist söylemleri ile 

halka yeniden ‘büyük ve güçlü Rusya’ hayalleri kurdurtmayı başarmıştı. Eski gör-

kemli konumunu kaybedip, zorluklarla boğuşan bu halk; aşağılık kompleksiyle örülü 

90’lı yıllar sonrası, Putin’in politikaları ile Rusya’nın kaderine yeni bir yön vermesi-

nin önünü açmıştı.  

Büyük bir iç mesele olan, Çeçenya meselesindeki kararlılığı ile halkın takdirini 

kazanmıştı. Ciddi devletleştirme politikaları ile oligarkların güçlerini kırmıştı. Böl-

gesel yönetimlerin başına buyruk tavırlarını kabul etmeyip, merkezîleşme ile devle-

tin gücünü artırmıştı. Suç örgütleri ile sabırlı mücadelesi ve toplumda huzuru yeniden 

inşa etmesi ile, halkın gözünde güvenirliliğini artırmıştır. Askeri ve ekonomik alan-

larda ki yatırımları, Rusya’nın konumunu güçlendirmiştir. İş, idari, cezai, ticari ve 

medeni hukuk kurallarına ilişkin yeni kanunlar çıkararak önemli boşlukları doldur-

muştur. 
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Sonuç olarak; SSCB sonrası Rusya’da tam bir kaos yılları olan 90’lar ve 98 

krizi, ihtiyaç duyulan yeni lideri getirmiştir. Problemlerin farkında olan ve o prob-

lemlerle mücadele ederek yeri sağlamlaştıran Putin, Rusya’nı dinamiklerini çok iyi 

anladığını göstermiştir. Bu sebeple makale, yöneticilere göre bölümlendirildi ve ta-

rihsel süreç içerisindeki problemler teker teker ele alındı. 
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Özet: Türkiye’de 27 Mayıs 1960 tarihinde yaşanan hükümet darbesi 

Türkiye Cumhuriyeti’ni etkilediği gibi Kıbrıs Türk toplumunu da birçok yön-

den etkilemiştir. Adada yaşayan Rumların Türklere yönelik olarak kurdukları 

EOKA terör örgütüne karşı 1958 tarihinde Kıbrıslı Türkler de mal, can ve na-

mus güvenliklerini korumak maksadıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nı 

kurar. 1958-1960 sürecinde TMT’nin en büyük desteği ise Türkiye’deki De-

mokrat Parti hükümetidir. Türkiye’de askeri müdahalenin ardından DP iktidarı 

son bulur; ancak bu durum Kıbrıs adasında da muazzam yankı yaratır ve bu 

durumdan TMT son derece olumsuz etkilenir. Bu araştırma kapsamında 

TMT’nin 1958-1960 sürecindeki faaliyetleri yanında Kıbrıs Türk Basın Ta-

rihi’nde ayrıcalıklı bir yeri olan ve TMT’nin yayın organı olarak değerlendiri-

len Nacak gazetesinin yaşanılanlara bakış açısı yurtiçi ve yurtdışı arşivler, sözlü 

tarh çalışmaları ile desteklenerek aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Kıbrıs, TMT, Nacak, Hükümet Darbesi, 27 Mayıs 

1960. 

 

Abstract: The Coup in the Republic of Turkey in 27th of May , 1960 

influenced not only Turkey but also the society of Turkish Cypriots in many 

ways. Turkish Resistance Organization founded by Turkish Cypriot society in 

1958 starts the actions against EOKA terrorist organization founded by Greek 

Cypriots against Turkish Cypriots. Democratic Party Government of Republic 

of Turkey was the greatest supporter of TMT especially in 1958-1960 period. 

After the coup, the government of Democratic Party had been collapsed in Tur-

key but the process of coup influenced TMT in so many negative ways. This 

scientific study will focus on the first period of TMT in 1958-1960 period as 

well as the point of view of the journal named Nacak that is supposed to be the 

official publication of TMT, making mostly use of the national and interna-

tional archives, oral history interviews, and the other publications. 

Key Words: Cyprus, TMT, Nacak, Coup, 27th May 1960. 
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14 Mayıs 1950 tarihinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan ve 

10 yıl 13 gün devam eden DP iktidarı şüphesiz uluslararası sorunlar yanında ülke 

sorunlarıyla da bunalmış durumdadır. Bu dönemde atılan bazı yanlış adımlar ve ikti-

dar sahiplerinin zamanında uzlaşma ve hoşgörü mekanizmalarını işletememesi ül-

keyi yeni bir kargaşa ortamına sürükler ve 27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvet-

leri ülke yönetimine el koyar. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de yeni bir dönemin 

başlaması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin idareye el koymasının ardından Türk Mu-

kavemet Teşkilatı (TMT) için de sıkıntılı bir süreç başlar. 1 Ağustos 1958 tarihinden 

itibaren Türkiye tarafından resmen desteklenmeye başlanan, yeniden organize edi-

len, komuta kademesi Kora Harbi’nde yeraltı harbi/gerilla harbi konusunda tecrübeli 

askeri personel tarafından desteklenen1  ve Yunanistan destekli olarak 1953 yılında 

Atina’da kurdurulup 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren adayı kan gölüne çeviren 

EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin haklarını savunan TMT faaliyetleri konusunda 

bilgisi olmayan bu yeni dönemin yetkilileri TMT organizasyonunu ilk etapta ‘Men-

deres’in Kıbrıs adasındaki silahlı gücü’  olarak değerlendirir. Hemen ardından TMT 

faaliyetleri konusunda bilgi toplanmaya başlandıktan sonra da TMT son derece hak-

sız bir suçlamayla karşılaşır ve ‘Gestapo’ olarak nitelendirilir. Bu durum TMT faali-

yetlerinin bir anda zan altına alınması, tereddütle yaklaşılması, zamanla faaliyetleri-

nin durdurulması gibi sonuçları da ortaya çıkartır. Ne olacağı konusunda Ankara 

merkezde hiç kimse bir şey bilmezken Kıbrıs’taki TMT Bayraktarlığı da endişeli bir 

bekleme sürecine girmiştir. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de yeni bir dönemin 

başlaması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin idareye el koymasının ardından TMT için 

de sıkıntılı bir süreç başlar. TMT faaliyetleri konusunda bilgisi olmayan bu yeni dö-

nemin yetkilileri TMT organizasyonunu ilk etapta “Menderes’in Kıbrıs adasındaki 

silahlı gücü  olarak değerlendirir. TMT faaliyetleri konusunda bilgi toplanmaya baş-

landıktan sonra TMT son derece haksız bir suçlamayla karşılaşır ve ‘Gestapo’ olarak 

nitelendirilir. Dönemin ilk günlerinin olağan karşılanabilecek toz dumanı içerisinde 

yapılan bu yakışıksız nitelemeler ve suçlamalar sonrasında Seferberlik Tetkik Kurulu 

(STK) Başkanlığı görevini yaklaşık 7 yıldan bu yana yapmakta olan Daniş Karabelen 

de bu görevinden alınır.2 Böylece TMT, 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de ortaya 

çıkan yeni durumdan en çok etkilenen kuruluşların başında gelir;  (Rauf R. Denktaş, 

kişisel görüşme, 8 Temmuz 2003). 

 “...27 Mayıs olduğu gece Rıza Vuruşkan bana telefon etti. Bana ‘Türkiye’de 

ihtilal olmuştur. Dr. Küçük, Menderes’i çok sever. Aksi bir şey söylemesin. Bu artık 

                                                                            
1 Kemal Yamak, Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler, Doğan Kitap, İstanbul, Ocak 2006, s.243.  
2 STK Başkanı Daniş Karabelen’in kızı Özcan Karabelen Atamert’le 15 Kasım 2014 tarihinde 

Ankara’da yapılan görüşme. 
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askerin el attığı bir olaydır. Gel birlikte Dr. Küçük’e gidelim.’ dedi. Dr. Küçük’e 

gidip uyandırdık. Kendisine durumu anlattık. Tabii çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm. 

Kıbrıs’a muazzam yardım eden Menderes-Zorlu ikilisi ortadan kaldırılıyordu. Bila-

hare sağda solda Kıbrıs’a gönderilmek üzere depolanmış silahlar bulunmaya başladı. 

Bunlar halkı silahlandırmak üzere toplanan silahlardır diye kullanılmak istendi mah-

kemede aleyhlerine. Biz Dr. Küçükle beraber bunların Kıbrıs’a gönderilmek üzere 

hazırlanan silahlar olduğunu duyurduk ama TMT derhal kaka oldu. Menderes’in si-

lahşorları anlamına gelen bir şey üzerine ve buraya gelen ihtilal büyükelçisi Dırvana, 

TMT’nin adını bile duymak istemez durumdaydı. Bir gün bize gelip dedi ki ‘Yorga-

cis, Yunanistan ve Türkiye’den polis getirip silahları toplamak istiyor. Ne dersiniz?’  

Ben de ‘Efendim, Yorgacis EOKA’nın silahlarının nerede olduğunu bilen adam. Ben 

de TMT’nin silahlarının nerede olduğunu bilen adamım. Eğer böyle bir şey yapacak-

sanız ben bu silahları size Atatürk Meydanı’nda yığarım ve teslim ederim. Tür-

kiye’nin silahlarıdır bunlar, mukavemet silahlarıdır. Tedhiş silahı değildir.’ dedim ve 

onu da öyle gönderdik...”   

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de yeni bir dönemin başlamasıyla beraber 

bundan istifade etmenin yollarını arayanlardan birisi de Makarios olur. Makarios he-

men ardından daha önce yapılmış olan anlaşmaları tanımayacağı şeklinde açıklama-

larda bulunur; (Erim, 1975: 172). 

 “...Derhal (Cemal) Gürsel Paşa’ya Dr. Küçük’le müştereken bir telgraf çeke-

rek ‘Kıbrıs meselesinde kati bir şey söylemesini rica ettik.’ Makarios’un bu durum-

dan istifadeye kalkmak üzere olduğuna dikkati çektik. Birkaç gün sonra yapılan hü-

kümet açıklamasında, ihtilal hükümeti ‘anlaşmaları tanıdığını ve bunların tatbikinde 

ısrar edeceğini’ açıkladı. Bir an için Kıbrıs üzerinde toplanmaya başlayan bulutlar 

dağılıverdi...” 

Türkiye’den taşların yerinden oynaması Kıbrıs adasında neredeyse depreme 

yol açar ve TMT faaliyetleri durma noktasına gelirken TMT konusunda Türkiye’de 

yaşanılan belirsizlik ve bilgisizlik Şemsi Kazım’ın da ifade ettiği üzere ikilemlere de 

neden olur; (Tümerkan, 2013) 

“…O dönemde hiç kimsenin bilmediği hadiseler de var. Hepimizi Büyükelçi-

liğe toplayıp duvara da bir fotoğraf yapıştırdılar. O fotoğrafta Adnan Menderes yargı 

önünde görünüyordu. Bize ‘İşte sizin sonunuz da böyle olacak.’ dediler. Denktaş Bey 

o dönemde Dışişleri Bakanı’na bir yazı yazmıştı. Buna da çok kızdılar. Denktaş Bey 

yazısında ‘Her şey 1960 Anayasası’na göre yapıldı ve devam ediyor. Ama Makarios 

her ikide bir ‘Bu bizim sıçrama tahtamızdır.’ diyor. Acaba bizim devletimizin bir 

politikası var mı?’ diye sordu. Lider bir insanın bunu sormaya hakkı yok mu? Hakkı 

var. Bunu yazdı ve sordu. ‘1963 Cumhuriyetine devam edelim mi?’ diye soruyor. 
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Bunu da gazete satan Hazım Remzi’ye verdi. Ondan sonra bir gün Denktaş Bey’e 

sordular ‘Bu fikirde olan hangi milletvekilleri var?’ diye. ‘Dr. Şemsi Kazım, Halit 

Kazım, Hazım Remzi, Burhan Nalbantoğlu, Orhan Müderrisoğlu falan.’ deyince bizi 

çağırdılar ve duvardaki o fotoğrafın önünde bize mesaj verdiler…” 

İdam sehpasına giderken ‘Bu memleket için hiçbir şey yapmadımsa Kıbrıs için 

yaptım.’ diyen ve hakikaten Kıbrıs davası konusunda Kıbrıs Türklerine ve TMT’ye 

inanılmaz bir destek veren, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da, dönemin Başba-

kanı Adnan Menderes de altına imza attıkları Londra ve Zürih anlaşmaları sonrasında 

kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve adaya çıkan Türk askerlerini görme şansı bulamaz-

lar. Gerek Rauf R. Denktaş tarafından gerekse Dr. Fazıl Küçük tarafından Adnan 

Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmemeleri konusunda 

Cemal Gürsel’e dört ayrı ve gizli mesaj iletilmesine rağmen idamlar durdurulamaz. 

Türkiye’de Milli Birlik Komitesi tarafından idareye el konulması sonrasında Kıbrıs 

konusunda kafalarda tereddütler oluşmaya başlamıştır. Oysa 1955 sonrasında Fatin 

Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs’la ilgilenmesi EOKA’nın da tepkisini çeker ve adı Nikos 

Sampson tarafından öldürülecekler listesinin en üstüne yazılır;3 

 “...Sonra ne oldu? Türkler ihtilal yaptı ve Başbakan ile Dışişleri Bakanı’nı 

vatana ihanet suçuyla astılar. O zaman biz Kıbrıs’ta şampanya patlattık. Hiç zahmet 

etmeyip bize verselerdi EOKA olarak ne güzel asardık. Hele o Dışişleri Bakanı’nda 

hevesim kaldı...” 

Adada 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temelini 

oluşturan Londra ve Zürih anlaşmaları sonrasında Türkiye’nin garantör devlet olarak 

650 kişilik bir askeri gücünün bulunmasının yeterli olacağı ve böylece TMT gibi bir 

organizasyona ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle TMT’nin misyonunun çok farklı ve 

özel olması nedeniyle görevine devam etmesi gerektiği düşüncesi ön plana çıkar. 

Bunun sonucunda TMT’ye yönelik eğitimler askıya alınır. Kıbrıs ve Türkiye’de gö-

rev yapan beyin takımı geri plana ve kızak görevlere çekilir.4 Kıbrıs’ta toprağa gö-

mülü halde bekletilen silah ve cephane kontrol ve bakımları yapılamadığından çürü-

meye ve paslanmaya başlamıştır. 5  Türkiye’de Ankara Zir Vadisi ve Antalya Kemer 

yakınlarındaki Sıçan Adası6 civarındaki eğitim kampları da 27 Mayıs 1960’ın 

                                                                            
3 Yaşar Aksoy’dan aktaran “Nikos Sampson’un Anıları”, Star, 13 Şubat 2003. 
4 TMT Mağusa Sancağı mensubu Mert kod isimli Petek Beyi Necmi Gençay ile 27 Temmuz 2005 

tarihinde Gazi Mağusa’da yapılan görüşme. 
5 TMT Limasol kadrosundan merhum Macit Aydınova ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan 

görüşme. 
6 TMT Lefkoşa kadrosundan Erdoğan Balcılar ile 15Temmuz 2003 tarihinde Lefkoşa’da yapılan 

görüşme. 
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ardından faaliyetlerine uzun süre ara vermek ve kapanmak zorunda kalacaktır.7  Bu 

konudaki tek istisnai durum 19 Mayıs 1960 tarihinde Antalya’daki kampa eğitime 

gelen 30 kişilik Kıbrıslı Türk grubun yaklaşık 40 gün eğitim sonrasında adaya dön-

meleridir.8 Lojistik ve ikmal faaliyetlerinin dondurulması ve TMT’ye tereddütlü yak-

laşılması sonrasında adada TMT gerilemeye başlarken tansiyon yükselir, gerilim ar-

tar ve huzursuzluklar baş gösterir. Örneğin 16 Ağustos 1958 tarihinden başlayarak 1 

Ocak 1959 tarihine kadar Erenköylü Bereketçiler vasıtasıyla düzenlenen toplam 9 

silah sevkiyatında9 Vehbi Mahmutoğlu 6 sefer, Asaf  Elmaz 4 sefer, Lütfü Celil 2 

sefer, Himmet Rıdvan 2 sefer, Cevdet Remzi 5 sefer, Nevzat Nasır, Feridun Hamza, 

Bahaettin Sabri, Hüseyin Hikmet ve Ahmet Cemal 1’er defa bulunmuşlardır (Men-

güç, 2005: 56-57). Fadıl Elmasoğlu ise Erenköylü Bereketçilerin 20 Temmuz 1958-

27 Mayıs 1960 sürecinde Türkiye’den toplam 28 sefer silah getirdiklerini, bunlardan 

20 seferin Erenköy ve 8 seferin de Yeşilırmak bölgesine yapıldığını belirtmektedir; 

(Elmasoğlu, 2014: 65) ancak 27 Mayıs 1960 sonrasında bu ilah sevkiyatı bıçakla 

kesilir gibi kesilmiş ve adaya lojistik malzeme gönderilmemiştir. Kıbrıs’taki kamp-

larda sürdürülen eğitimlerin sonlanması, Türkiye’ye eğitime gidilememesi, adadaki 

TMT üst yönetiminin birer birer kızağa alınması, emekliye sevk edilmesi veya pasif 

görevlere atanması Kıbrıslı Türkleri moral ve motivasyon anlamında da ciddi an-

lamda darbeleyecektir. 

O güne kadar yaklaşık 5.000 Kıbrıslı Türk’ü mukavemet konusunda bilgilen-

diren ve eğiten TMT, Türkiye’de oluşan yeni dönemle beraber birçok asılsız iddia 

sonrasında çalışmalarını sağlıklı olarak devam ettiremez ve faaliyetler ister istemez 

sekteye uğrar; (İsmail Tansu, kişisel görüşme, 23 Kasım 2002)       

“Türkiye’de askeri darbenin yapıldığı 27 Mayıs 1960 tarihine gelindiğinde bi-

zim kadromuz hükümetimizin verdiği TMT ile ilgili gizli görevi planladığımız gibi 

yürütmekteydi. Büyük bir mesafe almıştık. TMT örgütü kurulmuş, 5000 kadar mü-

cahit eğitimden geçirilmiş, örgüte yeteri kadar silah gönderilmişti. Söz verdiğimiz 

                                                                            
7 TMT üyesi avukat Fuat Veziroğlu ile 16 Kasım 2003 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
8 TMT Mağusa kadrosundan Mehmet Türker ile 15 Mart 2017 tarihinde Sazlıköy/Gazi Mağusa’da 

yapılan görüşme. 
9 Bu 9 seferde toplam 270 tabanca, 267 makineli tabanca, 6 adet Bren hafif makineli tüfek, 6 adet piyade 

tüfeği, 350 savunma bombası, 20 adet 2.5 librelik plastik tahrip kalıbı, 15. 100 tabanca fişeği, 25.600 

makineli tabanca fişeği, 3000 hafif makineli tüfek fişeği ve 1 adet telsiz cihazı Kıbrıs’a nakledilir. 30 

Temmuz 1959 tarihine kadar bu sayıya Elmas teknesinin de devreye girmesiyle 600 tabanca, 688 

makineli tabanca, 90 hafif makineli tüfek, 2991 piyade tüfeği, 6450 savunma bombası, 28.400 mermi, 

108.800 makineli tabanca mermisi, 34 plastik tahrip kalıbı daha eklenir. Arslan Mengüç, Anılarda 

Erenköy, Temmuz 2005, İstanbul, s. 56–57.  Rauf Özhun, “Yeşilırmak ve Yöre Halkının Kıbrıs Türk 

Millî Mücadelesindeki Yeri”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, Kasım 1998, Cilt 11, Sayı 5, Ankara, s. 29.   Rauf 

Özhun, “Ulusal Mücadelemiz-8 Erenköy Sancağı”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, Temmuz-Ağustos 2004, 

Cilt 17, Sayı 4, Ankara, s. 32  
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gibi, TMT'nin mevcudiyetinden İngiliz yönetiminin, Rumların, Yunanistan’ın, Türk 

ve dünya kamuoyu ve basınının haberi olmamıştı. Böyle olmakla beraber bizim An-

kara’da TMT Genel Karargâhı’ndaki görevimiz bitmemişti. Bütün hız ve heyecanı-

mızla TMT’yi çok daha kuvvetli hale getirmek için çabalarımızı sürdürecektik. He-

defimiz daha önce de belirtildiği üzere adada 15.000 kişilik hazır bir kuvvet oluştur-

maktı.          

Darbecilerin istihbaratına göre başta Daniş Karabelen Paşa olmak üzere hepi-

mize Demokrat Parti hükümetinin adamları, Adnan Menderes’in Gestaposu adını ya-

kıştırmışlardı. İlk etapta ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Kıbrıs’ta böyle bir teş-

kilatın mevcudiyeti ve adaya silah gönderilmiş olması darbeyi gerçekleştirenleri ür-

kütmüştü. Dairemizdeki subayların tümünü tutuklamayı planlamışlardı. Menderes’in 

Gestaposu propagandası yapıyorlardı. Hatta bu dairenin bütün subaylarını tevkif ede-

ceğiz demişler. Bu aptalca ve adi dedikodudan, darbenin ilk gününde haberdar olur 

olmaz hemen koşmuş, ihtilal komitesi içinde bulunan 4 arkadaşımla temas kurmaya 

çalışmış, bunlardan Kur. Alb. Osman Köksal (Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Ko-

mutanı), Kur. Alb. Alparslan Türkeş (Başbakanlık Müsteşarı) ile görüşerek dairemi-

zin asli görevi ile Kıbrıs’la ilgili gizli faaliyetlerimizi açıklayarak gerekli izahatlarda 

bulunmuştum. Osman Köksal, Kore’den arkadaşımdı.  Alparslan Türkeş ise 

KHO’da bizden 1 sınıf öndeydi. Bu izahatımdan sonra hayretler içinde boynuma sa-

rılıp ‘Sağ ol. Bizi büyük bir hata ile skandaldan kurtardın.’ demişlerdi. Hatta Türkeş, 

‘Kıbrıs faaliyetlerimiz için ne istekleriniz varsa bildir, derhal yerine getireceğiz.’ de-

mişti. Ben de isteklerimizi sunmuştum.  

Millî Birlik Komitesi içerisinde hukuk tahsili yapmış Yzb. Muzaffer Özdağ 

gibi subaylar da bulunmaktaydı.10 Daha sonra 14’ler hareketi falan başladı ve ortalık 

iyice karmakarışık oldu. Türkeş listedeki isteklerimiz için gerekli emirleri vermeye 

hemen başlamıştı. Fakat bu girişimimde dairemizin gerçekten değerli başkanı Daniş 

Karabelen Paşa’nın görevden alınmasını önleyememiştim. Çünkü kendisi Demokrat 

Parti milletvekilli Danyel Akbel’in kardeşiydi.”     

Bayraktar Ali Rıza Vuruşkan’ın Adadan Ayrılması 

Bnb. İsmail Tansu’nun kendisine gerekli açıklamalarda bulunması sonrasında 

Alb. Alparslan Türkeş de “Emret. Ne istiyorsun benden.”11 cevabını verir. Yeni 

                                                                            
10 Emekli Alb. İsmail Tansu da Ankara’da görevli olduğu dönemde Ankara Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi’ne kaydını yaptırır ve en büyük desteği de Daire Başkanı Tümg. Daniş Karabelen’den görür. 

Ancak Kıbrıs İstirdat Planı’nın uygulamaya geçirilmesi sonrasında yoğun mesai içerisinde okula devam 

etmesi imkânsız hale gelir. 
11 Emekli Albay İsmail Tansu ile Ankara’da yapılan görüşme.  23 Kasım 2002. 
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dönemle beraber ortaya çıkan durumun TMT’yi fazla etkilememesi için gerek Tür-

kiye’de ve gerekse Kıbrıs’ta TMT ileri gelenleri yoğun bir faaliyetin içine girerler;12    

 “...Ben o devirde TMT Ankara’da TMT’nin koordinatörüydüm. Beni tanıyan 

üst kademe yöneticileri (beni) birkaç defa TMT’nin bağlı olduğu dairenin Millî Birlik 

Komitesi üyeleriyle görüştürdü. İddialarının gerçek olmadığını, buraya gönderilen 

ikmal malzemelerinin düşmana karşı ileride kullanılmak üzere gönderildiğini, perso-

nel eğitiminin bu maksat için yapıldığını, muhaliflere zarar vermek için bir hareket 

olmadığını usulüne göre izah ettim. Bu görüşmelerimizin birçoğunda Dr. Burhan 

Nalbantoğlu, Ankara’da bulunmaktaydı. Ben görüştükten sonra kaldığım otel olan 

Ulus’taki Çelik Palas’ta ben, Burhan ve görevden alınan Rıza Vuruşkan buluşur ve 

kendisine konuları etraflıca anlatırdık. Pek tabii onlar kendilerine göre bir takım te-

maslarda bulunuyorlardı. 19 Ağustos 1960 tarihinden sonra Ankara’daki görevim 

sona ererek Kıbrıs’a geldim. Beni bir süre sonra Bayraktarlık koordinatörü olarak 

atadılar. Bu görev 63 olaylarına kadar devam etti fakat TMT’nin duraklama devriydi. 

İşte bu duraklama devri sonrasında Sayın Denktaş tüm masrafları kendine ait olmak 

üzere Türkiye’deki ilgililere ulaştırılmak üzere hazırladığı raporla beni iki defa Tür-

kiye’ye gönderdi. Raporlar ilgililere o dönemde devlette etkin bir görevi olan KTKD 

Başkanı Mehmet Ertuğruloğlu kanalıyla ulaştırıldı. Bu girişimler sayesinde TMT ak-

tif olarak faaliyete geçti...” 

Bu arada Genelkurmay Başkanlığı içerisinde sadece STK Başkanlığı ve “Bil-

mesi gereken kadar” prensibine uygun olarak devletin en üst düzey bürokratları tara-

fından bilinen TMT ile ilgili faaliyetlerde yardım ve desteği görülen Bakanlıklar ve 

Genelkurmay Başkanlığı ile ilişkilerin aynı şekilde devam ettirilmesi talebi Lef-

koşa/Kıbrıs doğumlu olan Kur. Alb. Alparslan Türkeş tarafından kabul edilir ve is-

tenilenler yerine getirilir;13 

 “Türkiye’de 1960 ihtilal yönetimi, Kıbrıs’ta henüz ne olup bittiğinden haber-

sizdi. Nitekim Kıbrıs’taki mevcut liderliğe ve özellikle Denktaş Bey’e karşı olumsuz 

bir tavır içine girmişlerdi. İhtilalden sonra Ankara’ya gittik. Orada bize Alparslan 

Türkeş açıkça muhalefetini beyan etti ve Türkeş, özel olarak Rauf Bey’i odasına ça-

ğırarak ona ‘Yahu Denktaş bey, siz Kıbrıs’ta neler yapıyormuşsunuz da bizim habe-

rimiz yok.’ diye hesap sormuş. Aslında ihtilal sonrası yönetim TMT’nin oluşumuyla 

ilgili durumdan da habersizdi. Çünkü TMT çok gizli ve Özel Harp Dairesi bünye-

sinde kurulmuştu. Buna bağlı olarak da TMT için Kıbrıs’a yapılan silah sevkıyatı ve 

diğer işlemler dosyalarda incelendiği zaman başka kanallara gönderildiği görülüyor. 

Silahların Kıbrıs’a ve TMT’ye gönderildiği yolunda dosyalarda kayıt bulunmuyordu. 
                                                                            
12 Aydın Samioğlu’dan aktaran “TMT Tarihinde Bir Yolculuk”, Ortam, 12 Şubat 1996. 
13 Osman Örek’ten aktaran “27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs”, Kıbrıs Postası, 30 Kasım 1986. 
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Tabii ihtilal sonrası yönetimde Alparslan Türkeş de Başbakanlık müsteşarı olduğu 

için bu konuları tepkiyle karşılıyor.”     

Görevden alınan STK Başkanı Daniş Karabelen’in yerine bu göreve atanan 

Emekli Kur. Alb. Faruk Ateşdağlı, Lübnan’da yurtdışı göreve başlayıncaya kadar 

fazla müdahaleci bir tavır takınmadan bu görevi üstlenir. Daniş Karabelen’in en bü-

yük yardımcısı Bnb. İsmail Tansu da 2 Eylül 1960 tarihinde emekliliğini isteyerek 

görevden ayrılır ve yerine 1937 devresi Kara Harp Okulu mezunu Kur. Bnb. Şaban 

Başsoy getirilir (İsmail Tansu, kişisel görüşme, 23 Kasım 2002). Kıbrıs'ta TMT'nin 

ilk Bayraktarı olarak görev yapan Alb. Rıza Vuruşkan da bundan birkaç ay sonra 

başka bir göreve tayin edilerek Kıbrıs’tan geri çağrılır (Rauf R. Denktaş, kişisel gö-

rüşme, 8 Temmuz 2003). TMT’nin Kıbrıs’taki ilk komutanı olarak 27 Mayıs 1960 

dönemine kadar bu görevini büyük bir başarı ve özveri içerisinde yapan Alb. Ali Rıza 

Vuruşkan’ın Türkiye’ye dönüşü ise tam bir hayal kırıklığı içerisinde olur. Yaptığı 

göreve uygun yeni bir görev beklerken bir kenara atıldığı ve unutulduğu yönündeki 

düşüncelerle kendisine haksızlık ve vefasızlık yapıldığı şeklinde bir hissiyat içerisin-

dedir.14 Bu arada iki ayrı subayın anılarında Faruk Ateşdağlu şu sözlerle aktarılır;15  

 “…1931 yılı Harp Okulu mezunu olup Kur. Alb. iken nasıl bir tartışmaya düş-

müşse yaşadığı tartışma sonrasında emekliliğini isteyerek generallik sırasındayken 

hizmetten ayrılmış… Ateşdağlı ordu subayları arasında sevilen, sayılan bir kimseydi. 

Atatürk ve cumhuriyet tutkunuydu. Ordu subaylarından ondan genç olanlar, hatta 

bazı sivil kişiler kendisine Faruk Ağabey diye hitap ederlerdi. Kurtuluş Savaşı gazi-

lerinden Yarbay Atıf (Ateşdağlı)’ın oğluydu. .. 27 Mayıs harekâtından sonra Faruk 

Ağabey bir hafta kadar kayboldu. Sonra bakanlığa döndü. Beni de ziyarete geldi. 

STK denilen, sonradan adı Özel Harp Dairesi’ne çevrilen bir gizli örgütün başına 

getirilmiş…”  

TMT faaliyetlerinin 27 Mayıs 1960 sonrasında sekteye uğramasına neden olan 

bu kişiyle ilgili olarak bir başka bakış açısı ise şu şekildedir;16  

 “…DP iktidarının muhalefetle kavgası daha da sertleşti. Bununla beraber bi-

zim grubun da faaliyetleri arttı. Benim (Adnan Çelikoğlu) kaldığım Cebeci Milli Sa-

vunma Bakanlığı öğrenci yurdunda toplantı yaptık. Ayrıca Sezai Okan’ın taburunda 

toplandık. Bu toplantılarda harekat planının yapılması ve önemli hedeflerin saptan-

ması için arkadaşlara görev verildi. Bu sırada Kur.Alb. Faruk Ateşdağlı, Kur.Bnb. 

Talat Aydemir’le Elazığ’da kıta stajında bulunuyorlardı. Aydemir bana bir mektup 

                                                                            
14 Emekli Alb. İsmail Tansu ile 23 Kasım 2002 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme.   
15 İsmail Hakkı Oğuz, Ağla Yüreğim, İstanbul, Mart 2007, s.365.  
16 Adnan Çelikoğlu, Bir Darbeci Subayın Anıları; 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası, Yapı Kredi Yay., İstan-

bul, Mayıs 2010, s. 127. 
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yazarak Faruk Ateşdağlı’nın oradaki tümen komutanıyla anlaşamadığı için istifa et-

tiğini, kendisinin buna engel olamadığını, eğer başka bir kıtaya gönderilirse istifadan 

vazgeçebileceğini yazdı... Ateşdağlı çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi ve aramızdan 

ayrılmasını istemiyorduk. Onu Elazığ treninden karşıladım ve bakanlığa getirerek 

Şemi Bey’le tanıştırdım. Bakan Ateşdağlı ile uzun uzun konuştu. İstifasını geri alan 

albayın Mamak Muharebe Okulu Alayı Komutanlığına tayini çıktı. Ateşdağlı’nın 

Milli Emniyet’le ilgisi ve orada arkadaşları vardı. Son toplantı 1957’nin son günle-

rinde gene benim odamda yapıldı. Ankara’da bulunan arkadaşlarla, Polatlı Topçu 

Okulu’nda bulunan Faruk Güventürk toplantıya katıldılar. Bu toplantının önemi uzun 

zamandan beri devam ettirdiğimiz ihtilal hazırlıklarına ara verilmesi kararının alın-

masıdır. 1959’da yeniden bir araya gelen arkadaşlarımız bazı yeni arkadaşları da ara-

larına alarak 27 Mayıs 1960 ihtilalini gerçekleştirmişlerdir…Toplantıda birinci ko-

numuz Elazığ’da tabur stajını yapan Alparslan Türkeş’in üyeliği için Talat Ayde-

mir’in teklifi idi. Arkadan Alb. Ateşdağlı söz aldı ve ‘Milli Emniyet’teki arkadaşla-

rından ordu içinde ihtilal yapmak için subayların komiteler kurdukları ve bakanlık 

emir subayının da bunların içinde bulunduğu yolunda bilgi aldığını’ söyledi. Duru-

mun konuşularak bir karara bağlanması gerekiyordu. Getirilen öneriler, dağılmak, 

devam etmek veya bir süre uykuya yatmak şeklindeydi… Faaliyetlerimize devam 

edemeyeceğimiz, ancak bağlanrtıları kesmeden bir süre sessiz yaşamanın doğru ola-

cağı, tayin işlerinde ve diğer konularda yardımlaşmanın devam etmesi gerektiği ko-

nusunda bir konuşma yaptım. Ahmet Yıldız ve Ateşdağlı beni destekledi ve karar bu 

yönde oldu…”   

Böylece TMT’nin Ankara ayağında beyin rolü oynayan ve 1 numaralı isim 

olarak nitelendirilebilecek Daniş Karabelen’in görevden alınması, ardından STK Lo-

jistik Şube Müdürü olan ve TMT organizasyonunda 2 numaralı rolü üstlenen Bnb. 

İsmail Tansu’nun emekliye ayrılması ve son olarak da Alb. Rıza Vuruşkan’ın Kıb-

rıs’tan geri çekilmesi TMT faaliyetlerine moral-motivasyon, faaliyetlerin devamlılığı 

ve Kıbrıs’taki çalışmalar açısından ard arada üç darbe birden vurur. Alb. Rıza Vu-

ruşkan’dan boşalan TMT’nin Bayraktarlık görevine ise doğaldır ki hiç de yabancı 

olamayan birisi geçecek ve 26 Eylül 1960 tarihinden itibaren Mustafa Kaya Dağlı 

kod adıyla görev yapan Şefik Karakurt adada Bayraktar olarak göreve başlayacak-

tır.17 Mağusa Sancağı’nda görevli Bnb. Şefik Karakurt’un kendi kurallarını uygular 

bir hal çizmesi esasında Bayraktarlığı da, Bayraktar Rıza Vuruşkan’ı da son derece 

                                                                            
17 Onun görevini tamamlamasının ardından ise bu göreve Larnaka Sancaktarı olarak görev yapacak olan 

Melih Bey kod isimli binbaşı getirilecektir. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 8 

Temmuz 2003 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. Ayrıca Emekli Alb. İsmail Tansu ile 23 Kasım 

2002 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme.   
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rahatsız etmektedir ve bu konuyla ilgili şikâyetlerini Bayraktar Vuruşkan en azından 

sözlü olarak Bnb. İsmail Tansu’ya da bildirmiştir; ancak kendi seçip götürdüğü bir 

personelin geriye çekilmesi yolunda bir teklifte bulunmayı askeri anlayışına ters ka-

bul ettiğinden onun geri çekilmesine de sebep olmaz. İlginçtir ki 27 Mayıs 1960’ın 

hemen ardından söz konusu binbaşı  ise Milli Birlik Komitesi içerisindeki yakın dost-

ları vasıtasıyla Bayraktar Vuruşkan’ın görevden alınmasını ve önce Ankara’ya, ora-

dan da Eğirdir Dağ ve Komando Okulu’na çekilmesine sebep olur.18 Ancak bu geçiş 

dönemi gerek TMT askeri kanadında gerekse Ankara yönetiminde epeyi sıkıntılı ge-

çecektir, (Rauf R. Denktaş, kişisel görüşme, 8 Temmuz 2003) 

 “Rıza Vuruşkan gitti ve yerine bu ikinci adam geldi. Nihayet şu kadar ay sonra 

o gitti ve 6 ay kadar bir boşluk var ortada ve Melih Bey lakabı altında bir Bnb. (geldi). 

İşte rutin işleri yürütüyor. Bir şey yaptığı yok ve hareketsiz bir dönem, tamamen ha-

reketsiz bir dönem. Nihayet bana bir gün Genelkurmay’dan bir Albay geldi ve 

‘Denktaş Bey biz mecburduk ve kendi adamımızın raporlarına inanmak mecburiye-

tindeydik. Şimdi gelişmelere baktıkça, bakıyoruz siz tamamen haklıydınız. Rumların 

bir harekete geçeceğini biz de görüyoruz… Size çok yeni bir lider gönderiyoruz. Lüt-

fen onunla da işbirliği yapın ve bir şey yapmadığımız için özür dileriz. ‘Özür dileye-

cek bir şey yok. İnşallah zaman kazanmış oluruz. Kenan Coygun 6 ay sonra geldi.19 

O gelir gelmez teşkilatın adamlarını alıp gözden geçirdi. Bazılarını ekarte etti, bazı-

larını karargâha aldı ve bu iş (Aralık 1963 olayları) patlak verdiğinde yeni gelmiş ve 

henüz her şeye hâkim olmayan bir lider olarak devralmış oldu ama zaman içinde her 

şeye hâkim oldu. Zaman geçtikçe de o askeri hâkimiyet sivil liderlikle ve büyükelçi-

likle TMT arasında ihtilaflara neden oldu. TMT’nin reaksiyon gösterelim dediği 

yerde büyükelçilik aman, sakın ha diye şeyler oluyor...”  

Şefik Karakurt ilk etapta Kıbrıs’a Yb. Rıza Vuruşkan, Bnb. Necmettin Erce, 

Yzb. Mehmet Özden ve Yzb. Rahmi Ergün’den oluşan heyetle göreve giden beşinci 

kişidir. Görev kendisine verildikten sonra hazırlıklara başlayan Alb. Rıza Vuruşkan’a 

görevlendirilen personel için kendi tercih ettiği ve tanıdığı 2 kişiyi seçme yetkisi ve-

rilmiştir. Alb. Rıza Vuruşkan’ın tercih ettiği isimlerden birisi Kore’de de beraber ça-

lıştığı ve orada kendi taburunda görev yapan Yzb. İbrahim Akıner’dir. Seçilen ikinci 

kimse Bnb. Şefik Karakurt’tur ve Alb. Rıza Vuruşkan bu askeri personeli şahsen ta-

nımamakla beraber bir başka arkadaşının tavsiyesi üzerine bu göreve dâhil etmiştir. 

27 Mayıs 1960 ihtilalinin yaklaştığı dönemde böyle bir teşkilatlanmada mutlak 

                                                                            
18 TMT lideri Alb. Rıza Vuruşkan’ın kızları Yasemin Vuruşkan Mesci ve Ferizet Vuruşkan ile 24 Kasım 

2002 tarihinde yapılan görüşme. 
19 Kenan Çoygun’un Rıza Vuruşkan sonrasında TMT’nin ikinci Bayraktarı olarak adaya gelişi 27 Mayıs 

1960’ın ardından 2 yıl, 4 ay, 6 gün sonra Kemal Coşkun ismiyle 3 Ekim 1962 tarihinde gerçekleşir.  
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uyulması gereken bazı kurallar Bnb. Karakurt tarafından göz ardı edilir ve söz ko-

nusu kişi kendi inisiyatifini kullanarak kararlar vermeye başlar; (İsmail Tansu, kişisel 

görüşme, 23 Kasım 2002)       

 “Benim ikinci Kıbrıs seferim de işte bu sıralarda gerçekleşir. 8 Mayıs 1960 

tarihinde nişanlandıktan hemen 2 gün sonra 10 Mayıs 1960 tarihinde bir iş için İs-

rail’e gittim. Vapurla İsrail’e geçtim, hatta oradan eşime kart bile gönderdim ancak 

asıl gizli vazifem Kıbrıs’taydı ve ben gemiyle İsrail’den Kıbrıs’ın Larnaka şehrine 

geçtim. Tabii oraya sivil olarak ve turist gibi gitmiştim. İngilizleri şüphelendirmek 

istemiyorduk. Oraya vardığımda İngiliz polis teşkilatında görev yapan TMT men-

subu polisler hemen beni aldılar. O dönemde orada bölge sorumlusu Necdet Hüseyin 

idi.  

Kıbrıs’a gidiş sebebim ise Mağusa Sancağı ile ilgili huzursuzluktu. Bayraktara 

daha önce de herhangi bir problem olduğu takdirde aksayan personeli hiç incitmeden 

ve kırmadan 24 saat içinde geri çekebileceğimizi belirtmiştim. Örneğin o dönemde 

Sümerbank’ta görev yapan bildiğim, tanıdığım, güvendiğim bir arkadaşımız vardı. 

Kendisine Kıbrıs’ta görev vermiştik ancak daha sonra Teşkilata uyum sağlayamayan 

bu arkadaşımızı kendisini hiç kırmadan ve ‘İngilizler seni deşifre etmişler. Burada 

bulunman artık tehlikeli.’ diyerek hemen Türkiye’ye çekmiştik. Oysa asıl sebep baş-

kaydı ve bu arkadaşımız ölümüne kadar adadan alınışını İngilizlerin kendisini tanı-

masına bağlamıştı. Ancak Vuruşkan Albay söz konusu kişiyi kendisi seçtiğinden 

yanlış adam seçtiği gibi bir düşünceyle böyle bir hareketin içerisine girmek istemi-

yordu. Konuyu kendi içerisinde çözmeye çalışıyordu; ancak Mağusa Sancaktarı 

(Bnb. Şefik Karakurt)’nın davranışları teşkilata zarar verir boyuta gelmişti. Örneğin 

kesin emrimiz olmasına rağmen gönderilen 300 tüfeklik bir malzemeyi ada sathına 

yaymak yerine hepsini aynı yerde tutmayı tercih etmişti.”    

Bu arada görev değişikliği sebebiyle Türkiye’ye dönen TMT’nin ilk Bayrak-

tarı Alb. Rıza Vuruşkan, 4 Ekim 1960 tarihinde Denktaş’a bir veda mektubu sunar; 

(Akkurt, 1998: 138) 

 “ Sayın Rauf Denktaş; Türk Cemaat Meclisi ve Federasyon başkanı 

Tespit edildiği KİP Başkanlığı’ndan bildirilen Kıbrıs’ta kalma süremi ikmal 

ettiğim için görevimi Mustafa Kaya Dağlı’ya devretmiş bulunuyorum... Tanrıkurt 

Baş Lideri olarak iki yıldan fazla bir süredir çalıştığım Kıbrıs’ta sevinçlerimin, acı-

larımın ve problemlerimin baş ortağı oldunuz. Daha doğrusu bunlar ikimizin malı 

idi. Hiçbir siyasi lider cemaatinin gizli teşkilatını sizin kadar anlayışla, inançla ve 

aşkla destekleyemezdi. Bu bakımdan size karşı sevginin ve takdirin çok ötesinde yer 

alan hislerle, minnetlerle doluyum. Şimdiye kadarki siyasi gelişmelere ve 
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Cumhuriyetin doğuşuna rağmen Türk cemaatinin- eksilmek şöyle dursun bilakis ar-

tan- büyük bir tehlike karşısında bulunduğuna inanmanız, bence Türk cemaatinin ha-

yat ve istikbalinin en kuvvetli teminatıdır. Esasen teşkilatımızı bu müspet düşünce 

ile desteklemeniz siyasetinize yüksek hakiki değerini kazandırmaktadır. Adaya geli-

şimden önce gizli teşkilatın idaresini elinizde tutmuş bulunmanız dolayısıyla, çoğun-

luk, zamanıma ait bir kısım harekâtın da tertipçisi gibi göründünüz ve riske girdiniz.  

Bu unutulmaz fedakârlığınız üzerinde halefimin ve KİP Başkanlığı’nın dikkatlerini 

çekmiş bulunuyorum. Aynı durum dolayısıyla Türk cemaatinin baş ümidi olan sizi 

yeni düşmanlıklara maruz bırakmamak için hayati olmayan bazı planlarımın tatbikini 

tehir ettiğimi de söylemek yerinde olur. Özel maksatlarımız için alınan deniz motoru 

yüzünden adi ithamlara maruz kalmakta olduğunuzu kaydetmeden geçemeyeceğim. 

Tanrının yardımıyla Türk cemaati elbette her şeyin açıklanabileceği aydınlık günlere 

kavuşacaktır. Bu vesile ile zamanıma ait olarak canınızı sıkacak ve size karşı silah 

olarak kullanılabilecek bu gibi konularda gerekli açıklamaları yapmaya hazır oldu-

ğumu temin etmek isterim. 

Aziz Denktaş, Türk cemaati hizmetinde üçüncü yılına basan hizmetim vesile-

siyle sizi tanımak ve dostluğunuzu kazanmak hayatımın sayılı mazhariyetlerinden 

birini teşkil etmiştir. 1958 yılının sonbaharında Ankara Caddesi’nde ve 3 numarayı 

taşıyan evimde ilk ve mütevazı ikmalimizin ulaştığı haberini aldığımız geceyi ve 

gözlerinizi yaşartan coşkun sevincinizi elbette hatırlarsınız. İşte ben Denktaşlar için, 

aziz Türk cemaati için hep böyle sevinçler diliyor ve bizlere bu sevinçleri armağan 

etmek uğrunda Akdeniz’in derinliklerine gömülen Asaf Elmaz ve Hikmet Rıdvan’ın 

hatıralarını ve geride bıraktıklarını sizin vefakâr şahsiyetinizde Türk cemaatine ema-

net ediyorum. Sağ ol, yiğit silah arkadaşım. Rıza Vuruşkan “ 

Alb. Vuruşkan’ın görevden alınması sonrasında yerine Bayraktarlık görevine 

atanan Mustafa Kaya Dağlı, gerek TMT içerisindeki faaliyetler ve gerekse Türkiye 

ile ilişkiler ve problemlerin halledilmesi konusunda arzu edilen başarıyı sağlayamaz; 

(Denktaş, 1994: 19). 

 “İhtilal nedeniyle TMT’nin kıymetli lideri Rıza Vuruşkan, yalan yanlış ihbar 

üzerine Menderesçi olarak bir günde Ankara’ya alınmış, onun yerine ihtilal hüküme-

tindeki ilişkilerini Vuruşkan’ı Kıbrıs’tan aldırtmak için kullanan yeteneksiz bir yar-

dımcısı görevlendirilmişti. TMT’nin bu yeni lideri Dırvana ile tam bir mutabakat ha-

linde Türkiye’ye verdiği raporlarla Kıbrıs’ı süt liman göstermekte ve biz bozguncu-

ları cezalandırmak için merkezden yetki istemekteydi. Alay Komutanı Turgut Sunalp 

olmasaydı halimiz cidden perişan olacaktı. Neticede bu lider merkeze alındı ve yerine 

az sonra başlayacak olan 1963 Rum saldırıları karşısında yıllarca mukavemetimizi 

ve müdafaamızı yönlendiren Alb. Kenan Coygun gönderildi. Ankara kaybedilen 
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zaman ve yanlış değerlendirmeler için benden özür diliyordu; ‘Biz kendi adamımızın 

raporlarına göre hareket etmek zorundaydık. Gerçek durumu şimdi anladık. Size kıy-

metli bir arkadaşımızı gönderdik. İşbirliğinizi esirgemeyiniz.’ diyordu.”   

Türkiye’de ortaya çıkan askeri idare döneminde kaçınılmaz olarak meydana 

gelen yönetim değişikliği sonrasında bundan her ne kadar TMT mensubu olanlar ne 

olup bittiğini tam manasıyla görüp kavrayamasalar ve her şeyin yolunda gittiğini dü-

şünseler de (Ali Gülhan, kişisel görüşme, 27 Temmuz 2005) TMT’nin etkilenmemesi 

söz konusu değildir ve sonuç olarak TMT üst yönetimi görev değişikliği yapmak 

zorunda kalır; (Yılmaz Bora, kişisel görüşme, 13 Temmuz 2003). 

 “...1963 öncesi silahlarımız yeterli değildi. 27 Mayıs devriminden sonra ma-

alesef bir bocalama dönemi geçirdik. Bu doğrudur. Hatta teşkilatın lağvedilmesi du-

rumuyla karşı karşıya kaldık. Yani öyle bir tavır kondu. ‘Gereği yoktur.’ dendi. Tabii 

buradaki teşkilat başkanı, Bayraktar, soğukkanlı, sabırlı ve o dönemi çok az bir za-

rarla, zayiatla geçirdik. Ondan sonra gelen hükümetler bu işi benimsedi tabi.” 

TMT’nin askıya alınması, lojistik destek konusunda yardım yapılmaması, 

TMT kadrolarının kızak görevlere alınması sonrasında TMT bekleme devresine gi-

rerken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması da bu duruma tuz biber eker; (Tümerkan, 

2012) 

 “…Faaliyetler beklemeye alınmıştı. İstihbarat toplama, Rumların EOKA ör-

gütünün faaliyetlerini izleme ve herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olma durumu 

vardı. Basit silah eğitimleri de yapılırdı. Bu arada gruplar halinde Türkiye’ye eğitime 

gönderilen kişiler de vardı. Ben de o grupların birisine dahil olup gidip Türkiye’de 

eğitim gördüm. Bizim başkanımız Yılmaz Bora idi. Bana Türkiye biletimi o verdi. 

Benim gittiğim grup 25-30 kişiydi. Rastgele o grubun içinde olanlardan biri benim 

çocukluk arkadaşım çıkmıştı. Onunla havaalanında karşılaştık. Tabii ki o zaman giz-

lilik vardı. ‘N’apan Vural?’ dedi. ‘İyiyim, sen n’apan İsmail?’ dedim ben de o kadar. 

Bu konuşmadan sonra bindik uçağa ve gittik. Sonra onunla yeniden buluşma nokta-

sında karşılaştık. Baktım İsmail karşımda duruyor. Ankara’da Ulus’ta Vakıfbank’ın 

önünde buluşmuştuk. Grup olarak otele geçtik. Sonra da Zir Kampı’na gittik…”  

 

27 Mayıs 1960 Sonrasında TMT 

27 Mart 1961 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kıbrıs Türk Halk Partisi Genel 

Sekreteri Ayhan Hikmet’in 22 Mart 1961 günü İstanbul’da yaptığı basın toplantısı 

ve bu toplantıda adada yaşanan iktisadi kriz, göç ve tedhiş olaylarından bahsettiği 

yazar. Ayrıca Dr. Fazıl Küçük’ün Rauf R. Denktaş’la aralarında herhangi bir sür-

tüşme olmadığı ve köylerde Menderes lehinde bir propaganda yapmadıkları 
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şeklindeki açıklamaları da yer alır. Büyükelçi Emin Dırvana ise yaşanan tartışmaları 

‘Demokrasilerde böyle tartışmalar olması son derece normaldir.’ şeklinde yorumlar. 

Bu arada Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Asbaşkanı Dr. Necdet Ünel’in azalıktan istifası 

Cumhuriyet gazetesi tarafından ‘Bu olay müfritlerin akıbetini gösterir mahiyettedir.’ 

başlığıyla verilirken Dr. İhsan Ali’nin Türkiye’ye girebilmesi konusundaki sınırlan-

dırmaların kalkması da ‘adamızdaki bazı müfterilerin jurnalleri neticesi düşük Men-

deres hükümeti’ tarafından alınan kararın demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin ko-

ruyucusu Devrim Hükümeti tarafından iptali olarak ve ‘büyük bir sevinçle’ duyuru-

lur.20 (Cumhuriyet, 1961). Öte yandan Nacak gazetesi ise 6 Ekim 1961 tarihli sayı-

sında T. Bayraktaroğlu imzasıyla “Bu Hafta” köşesinde “Türk’ün Şaşmayan Vic-

danı” başlıklı bir yorum yayımlar; (Bayraktaroğlu, 1961). 

 “Birkaç gözü dönmüş, birkaç vicdanı hırsla kararmış 3–5 gece evvel bir iki 

sokağa bazı paçavralar bırakmıştır. Menderes rejimini öven, Cemal Gürsel’i yeren 

bu paçavraların dağıtılmasındaki iğrenç maksat malum: Bugünkü liderlerimizi ihti-

lalin düşmanı göstermek, Kıbrıs Türk’ü ile Türkiye devlet ve hükümetinin münase-

betlerini sabote etmek, cemiyet düzeninde huzursuzluk, şüphe ve anarşi yaratmak. 

Başta Türk liderleri olmak üzere Kıbrıs Türk cemaatinin vatanseverliğinden, inkılâp-

çılığından kimsenin şüphe edemeyeceği gerçeği bir güneş gibi ortada dururken bu 

satılmışların gayretkeşliğine, zavallılığına-kendi hesaplarına-üzüldük, acınaklı halle-

rine acıdık doğrusu. Kıbrıs Türk liderleri ve Kıbrıs Türk cemaati geçmişte olduğu 

gibi bu gün de, yarın da Atatürk inkılâplarının, Türk demokrasisinin kurtarıcı ve ko-

ruyucularının ışıklı ve nurlu yolunda yürümeye azimlidir, kararlıdır. Rum emellerine 

hizmet eden, birkaç Rum gazeteciyi sevince boğan bu olay amme vicdanında nefret 

ve lanet toplamıştır, o kadar. Bunun aksini iddia edenler Kıbrıs Türk’ünün son çeyrek 

asırlık mücadelesini tetkik etsinler kâfidir. Kıbrıs Türk’ünün sağduyusu daima müs-

pet yolu, daima nurlu yolu, daima Atatürk’e giden yolu seçmek kiyasetini göstermiş-

tir. Bu yolu seçerken hürriyet ve inkılâp aşığı olduğunu her vesile ile ispat etmiş, bu 

uğurda yaptığı mücadelelerden kalp huzuru, alın akı ile çıkmasını daima bilmiştir. 

Türk’ün şaşmayan vicdanı bu iğrenç taktiğe başvuracak kadar alçalabilecekleri pe-

kiyi bilmekte ve tanımaktadır.”  

Bu dönemde Nacak ve Cumhuriyet gazetelerinde karşılıklı sert eleştiriler iyi-

den iyiye dozunu arttırmaya başlar ve sözler ‘kendilerine dalkavukluk etmeye tenez-

zül etmeyen aydınlar, inhisarcılar, hainlik, alçaklık’ gibi hakarete varan noktalara 

gelir. Türkiye’de ortaya çıkan askeri idare döneminde kaçınılmaz olarak meydana 

gelen yönetim değişikliği sonrasında bundan her ne kadar TMT mensubu olanlar ne 

                                                                            
20 “Dr. İhsan Ali Artık Serbest”, Cumhuriyet, 28 Ağustos 1961. 
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olup bittiğini tam manasıyla görüp kavrayamasalar ve her şeyin yolunda gittiğini dü-

şünseler de (Ali Gülhan, kişisel görüşme 27 Temmuz 2005)  TMT’nin etkilenmemesi 

söz konusu değildir ve sonuç olarak TMT üst yönetimi görev değişikliği yapmak 

zorunda kalır (Yılmaz Bora, kişisel görüşme, 13 Temmuz 2003). Daha sonraki sü-

reçte bütün yapıcı yaklaşımlara rağmen 27 Mayıs 1960 sonrasında Ankara’nın 

TMT’ye ve Kıbrıs’taki faaliyetlerine bakış açısı hep tereddütlü, şüpheci ve mesafeli 

olacaktır. TMT’nin Kıbrıs adasındaki kadrosunu derhal geri çağıran ve başta Alb. Ali 

Rıza Vuruşkan olmak üzere bütün kilit personeli istifaya ve emekli olmaya zorlayan 

ya da çalışma ve uzmanlık alanıyla hiç ilgisi olmayan kızak görevlere gönderen Milli 

Birlik Komitesi böylece Kıbrıs davasına ağır bir darbe vurmuş olur.  

Alb. Ali Rıza Vuruşkan’ın 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden yaklaşık 8 ay 

sonra görevinden alınması Eğirdir Dağ ve Komando Okulu Komutanlığı’nda ilgisiz 

bir şube müdürlüğüne atanması ve 1964 yılında Rumların Grivas komutasında Eren-

köy bölgesine saldırmaya başlamalarına kadar hiç hatırlanmaması ve tecrübelerinden 

istifade edilmemesi yanında TMT’nin beyin kadrosundan olan Menderes’le 

Zorlu’nun adamı olarak nitelendirilerek suçlanan Bnb. İsmail Tansu ve kardeşi Dan-

yal Akbel DP milletvekili olan (Atamert Karabelen, 2006: 126). Tümg. Daniş Kara-

belen’in de “kahramanlıklarla dolu 43 yıllık askeri mazisinin 27 Mayıs sabahı bir 

darbeyle hüzün enkazına dönüştürülmesi” (Atamert Karabelen, 2006: 127).  ve emek-

liye ayrılması TMT için büyük darbe olur.  

Bu arada başsız kalan, moral-motivasyon bağlamında darbelenen ve önünü 

göremeyen TMT Bayraktarlığı Kıbrıs’ta bir de kişisel çıkarlarını ve şahsi kin hesap-

larını her şeyin önüne koyan bir anlayış tarafından da ele geçirilince 21 Aralık 1963 

gününe kadar geçecek süreç tam anlamıyla kayıp bir dönem olur. Şüphesiz bütün 

bunların yanında 27 Mayıs 1960 sonrasında Kıbrıs’ta olup bitenler hakkında kendi-

sine bilgi verilen Milli Birlik Komitesi üyesi Kur. Alb. Alpaslan Türkeş’in daha sonra 

14 arkadaşıyla birlikte tasfiye edilmesi ve 13 Kasım 1960 tarihinde Hindistan’a sür-

güne gönderilmesi ise TMT faaliyetlerini tam anlamıyla çökertmiştir. Bu kadro de-

ğişikliğinden öte takip edilen yanlış Kıbrıs siyaseti ise Kıbrıs Türklerini 21 Aralık 

1963 Rum saldırılarına götüren kapıyı ardına kadar açmıştır. Bu dönemde özellikle 

16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde ku-

rulan Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde adaya gönderilen 650 kişilik Kıbrıs Türk 

Kuvvetleri Alay Komutanlığının Türkiye’yi temsil edecek resmi bir askeri güç olarak 

meşruiyetini göstereceği ve bu sebeple adada TMT gibi yeraltında gizli faaliyette 

bulunan silahlı bir örgüte ihtiyaç kalmadığı düşüncesi kafalarda oluşmaya başlamış 

ve bunun sonucunda TMT adeta üvey evlat konumuna düşürülmüştür.  
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Buna ayrıca Türkiye’nin ilk ve son Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak eski 

bir asker olan Emin Dırvana’yı göndermesi de eklenince TMT artık istenmeyen adam 

haline gelmiştir. Büyükelçi Emin Dırvana’nın görevde bulunduğu dönemde yaptık-

ları kadar yapmadıkları da eleştiri konusu olmuş, TMT Bayraktarlığı, Türkiye’nin 

Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı ve Kıbrıs Türk top-

lumu liderleri ile Türkiye arasına çeşitli sebeplerle husumet ve gerginlikler girmiş, 

TMT faaliyetleri sekteye uğramış ve oluşan gergin ortam faaliyetleri zayıflatmıştır. 

TMT’nin ortaya çıkması, Türkiye tarafından desteklenerek profesyonel ve EOKA 

karşısında mücadele edebilecek profesyonel bir yapıya bürünmesi bağlanmasında or-

taya çıkmasında en büyük paya sahip Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı 

Fatin Rüştü Zorlu’nun da Yassıada’da mahkeme karşısına çıkartılmaları ve uzun 

mahkeme sürecinin ardından idam edilmeleri ise Kıbrıs davası açısından tam bir boz-

gun olur. Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun pek 

çok farklı konuda suçlandıkları bu ağır mahkeme sürecinde Kıbrıs konusunda 6/7 

Eylül 1955 olayları haricinde suçlanmamaları ne kadar dikkat çekiciyse Kıbrıs Türk-

lerinin bekası için altına imza atılan ve çok yakından takip edilen TMT faaliyetleri 

konusunda mahkemede tek bir kelime bile etmemeleri ise son derece takdire şayan 

bir harekettir.     

 

Türkiye Büyükelçisi Emin Dırvana ve Kıbrıs 

Bu dönemde TMT’nin çalışmalarını yavaşlatan ve faaliyetlerin aksayarak 

TMT üst yönetiminde görev yapan insanlar arasına neredeyse nifak tohumları saçan 

bir diğer mesele de 15 Ağustos 1960 tarihinde İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin 

üçlü garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 17 Ağustos 1960–12 Eylül 

1962 sürecinde Emin Dırvana’nın Türkiye’nin ilk ve son Kıbrıs Büyükelçisi olarak 

atanmasıyla ortaya çıkar. Şüphesiz TMT faaliyetlerini yavaşlatan bir başka gelişme 

ise garantör devlet olarak Türkiye’nin adaya gönderdiği 650 kişilik KTKA Komu-

tanlığı’nın mevcudiyeti olur. Adada Türkiye’yi temsilen bir askeri gücün bulunması 

nedeniyle TMT faaliyetlerinin artık durdurulması ve TMT’nin faaliyetlerinin sona 

erdirilmesi düşüncesi bu dönemde daha sesli olarak dile getirilir. Bu düşünceyi sa-

vunanlar arasında Türkiye’nin Kıbrıs’taki ilk ve son büyükelçisi Emin Dırvana da 

bulunmaktadır. 1959 yılında Elmas teknesinin İngiliz askeri gücü tarafından Balalan 

açıklarında tespit edilmesi ve teknenin mürettebat tarafından batırılmasının ardından 

silah sevkıyatının durması, eğitimlerin aksamaya başlaması ve iç huzursuzlukların 

gerginliklere neden olması da bu dönemde ortaya çıkan sorunlardır.  

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında da Kıbrıs Türk toplumu liderle-

rinin “Rumlar, Türklere karşı saldırı hazırlığı içerisindedir. Gerekli önlemleri 
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almalıyız.” yolundaki raporları Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak 

bulunan Emin Dırvana tarafından ciddiye alınmaz.  Esasında 27 Mayıs 1960 sonra-

sında Türkiye’de başlayan yeni süreçte STK Başkanı Tümg. Daniş Karabelen’in gö-

revden alınması, ardından Bnb. İsmail Tansu’nun emekliye ayrılması ve TMT Bay-

raktarı Alb. Rıza Vuruşkan’ın Türkiye’ye geri çağrılması sürecinde adada Londra ve 

Zürih Anlaşmaları sonrasında 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ku-

rulmuş olması TMT faaliyetlerine asıl sekteyi vuran oluşum olarak ortaya çıkar. Tür-

kiye’de idareyi ele alan yönetimin Kıbrıs’ta sorun istemez bir görüntü çizmesi ve 

adaya ilk Türkiye Büyükelçisi olarak gönderilen Emin Dırvana’ya bu yönde talimat-

lar verilmesi 1960–1963 sürecinde Büyükelçi Dırvana ile TMT ve Kıbrıs Türk top-

lumu arasında pek çok çatışmaların yaşanmasına da neden olur.  

Özellikle Büyükelçi Dırvana’nın Kıbrıs Türk toplumu lideri Rauf R. Denktaş’ı 

Adnan Menderes hükümetiyle işbirliği içerisinde çalışan birisi olarak kabul etmesi 

ve TMT’nin geçici Bayraktarı ile kendisini Ankara’ya bağlı, Rauf R. Denktaş ve Dr. 

Fazıl Küçük’ü ise ‘ötekiler’ olarak değerlendirmesi sıkıntının giderek büyümesine 

neden olur. Bu karmaşanın içerisinde görev yapan bir üçüncü şahıs ise 16 Ağustos 

1960 sonrasında adaya çıkan 650 kişilik KTKA’nın ilk komutanı Alb. Turgut Sunalp 

olur. İlginçtir ki Alb. Turgut Sunalp de tıpkı Tümg. Daniş Karabelen, Bnb. İsmail 

Tansu ve Alb. Rıza Vuruşkan gibi yeraltı faaliyetleri ve gerilla mücadelesi konu-

sunda eğitimden geçmiş, ayrıca Kore’de de görev yapmış deneyimli bir subaydır. Öte 

yandan askeri dönemin yarattığı ortam, hemen ardından başta Adnan Menderes, Fa-

tin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere dönemin idarecilerinin Yassıada’da 

yargılanmaları ve söz konusu üç devlet adamının idam edilmeleri ülkeyi yeterince 

meşgul ettiğinden Kıbrıs’ta bir sorun yaşanması da arzu edilmez ve ada bir dönem 

göz ardı edilir. Kıbrıs’taki Türkiye Büyükelçisi Emin Dırvana hakkında Kıbrıs Cum-

huriyeti’nde Ziraat ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Fazıl Plümer’in de söyleye-

cekleri vardır; (Plümer, 2001: 87-88). 

 “…1960 Kıbrıs Cumhuriyeti tahmin edildiği gibi mesut bir netice vermedi… 

Rumların saldırıya hazırlandıkları elde edilen emarelerden anlaşılmaktaydı. Buna 

rağmen Kıbrıs’taki Türkiye Büyükelçisi Emin Dırvana Rumların niyetlerini anlaya-

mamış, uyarılara inanmamış, gözü kapalı, Rumlar tarafından kandırılmıştı. Maka-

rios’un iki yüzlü, aldatıcı sözlerine kanmış, kendisiyle arkadaşlık eden, eğlenceler 

tertip eden bazı ahbaplarının yanıltıcı sözlerine inanmış görünüyordu. Kendisine iş-

lerin iyi gitmediğini söyleyen Türk yetkililerine ‘Kabahat sizdedir. Fazla kafa tutu-

yorsunuz. Cumhuriyeti yürütmek istemiyorsunuz.’ diye cevap verir, Türkleri suçlar 

ve azarlardı…”     
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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş bu dönemle ilgili olarak ay-

rıca “Şimdi büyükelçiyi suçluyoruz ama adam ihtilal hükümetinin büyükelçisidir. 

Kıbrıs asıllıymış. Hiç Kıbrıs’la alakası yok. Taa Baf’ta çiftlikleri olan o zamanın pa-

şalarının torunu. İhtilal hükümetinden aldığı talimat şu; ‘Kıbrıs meselesinde olay is-

temeyiz. Bu Denktaş ve arkadaşları taksimcidirler. Taksime inanmıştırlar. Onlara fır-

sat verme. Rumlarla iyi geçin, iyi geçinmelerini sağla. Yani bu talimatla gelen bir 

adam ve Menderes zamanında CHP’li olan bir ailenin çocuğu, yani muhalefete baskı 

yapan, baskı nedir bilen bilmem ne. Biz o gözle göre geldik ve hiçbir zaman bizim 

itirazlarımızı, raporlarımızı ciddiyetle kaale almadı.’Bunlar işi bozmak isterler.’ dedi. 

‘Rum bozacak. Rum’un hazırlığı var, istihbarat budur.’ diye bildiriyoruz, o ise 

‘Önemli değildir.’ diyerek bir kenara atıyor. Dolayısıyla o iki sene zarfında burada 

aklı başında, hakikaten diplomasiden anlayan ve gerçekleri takip eden, gören bir bü-

yükelçi olsaydı belki de Kıbrıs meselesi patlak vermezdi.” (Rauf R. Denktaş, kişisel 

görüşme, 8 Temmuz 2003) açıklamasında bulunur.  

Aynı konuyla ilgili olarak İsmail Tansu da “…27 Mayıs TMT için hayırlı ol-

mamıştır. Milli Birlik Kurulu’nun Lefkoşa’ya büyükelçi olarak gönderdiği Emin Dır-

vana davaya inanmış uygun bir büyükelçi değildi. Eğer TMT ile samimi bir işbirliği 

halinde davamızın ilerideki muhtemel gelişmelerini göz önünde bulundurarak o şe-

refli ve çok önemli görevini milliyetçi ve idealist bir Türk subayı gibi yapmış olsaydı 

ve Türk hükümetini zamanında uyarsaydı Rumların saldırısı karşısında daha az Türk 

kanı dökülürdü.” (Demirer, 2006: 60) der. TMT yönetiminde Türkiye’de meydana 

gelen yönetim değişikliğine paralel olarak ortaya çıkan bu istenmedik ve beklenme-

dik gelişmelerin ardından huzursuzluklar iyiden iyiye su yüzüne çıkmaya başlar. 

TMT’nin siyasi lideri pozisyonunda bulunan Rauf R. Denktaş tarafından hazırlanan 

ve TMT’nin Şubat 1962 tarihine kadar geçici olarak Bayraktarlığını yapan Mustafa 

Kaya Dağlı kod isimli Şefik Karakurt’a verilen raporların aynısı ayrıca KTKA Ko-

mutanı Alb. Turgut Sunalp ve Büyükelçi Emin Dırvana’ya da verilmektedir. TMT 

üst yönetimi tarafından önemsenmeyen, Büyükelçi tarafından kuşkuyla yaklaşılan bu 

raporlar uzun bir dönem Ankara’daki yetkililer tarafından da görmezden gelinir.  

Bu arada Şefik Karakurt makamına çağırdığı Rauf R. Denktaş’a TMT ve Kıb-

rıs’la ilgili kaleme aldığı raporların birer suretini de KTKA Komutanı Alb. Sunalp’e 

de verdiği için tepki gösterir ve ‘Sen TMT için yemin ettin. Bu raporları sadece bana 

vereceksin.’ diyerek onu üstü kapalı tehdit de eder. Karargâha davet ettiği Rauf R. 

Denktaş’ı pijamalarla karşılayan ve bağdaş kurmuş bir vaziyette oturan Bnb. Şefik 

Karakurt ondan Alb. Vuruşkan dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu belirte-

rek bunların hesabını soracağını belirtir. Ardından kendisine bütün muhasebe kayıt-

ları ve makbuzlar verildiğinde de “Bu makbuzları ne hakla sakladınız?’ (Gürkan, 
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2011: 135) diye tepki gösterir. Rauf R. Denktaş’ın ettiği yemine sadık kaldığı ve 

hazırladığı raporları Türkiye’nin Kıbrıs’taki en üst yetkili üç makamı olan TMT Bay-

raktarlığı, Büyükelçilik ve KTKA Komutanlığı’na vermeye devam edeceğini açıkla-

masının ardından Karakurt ses tonunu iyice yükseltir ve bunun bir emir olduğunu 

belirtir. Rauf R. Denktaş’ın bu konudaki emrin kendisine yazılı olarak verilmesini 

talep etmesi üzerine ortam yatışır gibi olsa da yönetimdeki bu çatlak 21 Aralık 1963 

sürecine kadar faaliyetlerin nispeten sağlıksız koşullarda yapılmasına neden olacak-

tır; (Gürkan, 2011: 135) 

 “…(Mustafa Kaya Dağlı) Müfettiş Aydın Sami’yi benim ve Dr. Küçük’ün 

aleyhine konuşturmak için tuvalete kapatırdı. Nalbantoğlu’nu öldürtmek için de ka-

rar çıkarttı. Nalbantoğlu’nu acele Ankara’ya gönderdik yakayı kurtarsın diye. Yani 

öyle tuhaf bir adamdı…”  

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun şapkasız gezmediği, peruk taktığı ve kel olduğu 

için bazı TMT mensupları tarafından Kapello olarak adlandırılan Kaya Bey tarafın-

dan öldürülmesi talimatı verilmesi ve sonrasında gelişen olaylar hakkında dönemi 

yaşayan Fuat Veziroğlu’nun da söyleyecekleri vardır; (Gürkan, 2011: 135) 

 “…Kaya Bey göreve geldikten bir süre sonra Burhan Nalbantoğlu dahil, ben 

dahil TMT’nin temsilcileri dahil, ki onların başında Mağusalı merhum Vefa Besim 

isminde bir arkadaşımız vardı, Kaya Bey bunları yavaş yavaş TMT’den soğutmaya, 

iki de bir haşlamaya, gönül kırmaya, hakarete varan sözler sarf etmeye, Rıza Vuruş-

kan’a yakın olduğunu hissettiği kişileri ekarte edip yerine başkalarını getirmeye ça-

lıştı. Böyle bir politika güttü Rıza Vuruşkan’a karşı duyduğu hırs ve kıskançlık yü-

zünden. Yani Rıza Vuruşkan’dan kıskanıyordu. Bu adamda büyüklük kompleksi 

vardı. Oysa yetenekleri o kompleksle bağdaşır halde değildi. Büyüklük kompleksi 

vardı ama bana göre aşağılık kompleksi içinde kıvranıyor gibi geliyordu. Bu faaliyet 

içerisinde biliyorsunuz Burhan Nalbantoğlu ilke sahibi, katı, kolay kolay boyun eğ-

meyen ve Rıza Bey’e çok yakın bir kişiydi. Burhan Bey’i önce soğuttu. TMT lisa-

nında soğutma demek TMT ile ilişkilerini ya askıya almak ya da pasifize etmek, me-

safe koymak demekti...  Ben o sırada Ankara Hukuk’tayım. Koç Yurdu’nda kalıyo-

rum. 27 Mayıs’ta ihtilal olduktan sonra meydana gelen yönetim, Genelkurmay’daki 

Kıbrıs’la ilgili çalışmaları ‘Menderes orduya karşı gizli bir milis oluşturuyor.’ söy-

lentilerinin etkisinde kaldılar ve Rıza Vuruşkan’ı buradan aldıktan mada orada da 

İsmail Tansu ve ekibini de bu işten ayırdılar. Emekli ettiler. Bu emekli subaylardan 

iki tanesi bir gün bana Koç Yurdu’na geldi ve korkunç bir şey olduğunu söylediler, 

kendilerinin bunu içerdeki arkadaşlarından öğrendiklerini anlattılar ve bana ‘Burhan 

için ‘vur’ kararı çıkarılması için Kaya Bey’in Genelkurmay Başkanlığı’na yazı yazıp 

teklifte bulunduğunu’ aktardılar. Bana gelip bilgi verenlerden bir tanesi de Necmi 
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Bey idi. Hani Lefkoşa’da Doğan Harman’ın annesinin evinde kiracı olarak kalan, 

Rıza Bey’in yardımcılığını yapan subay. Bunun üzerine ben Burhan’a derhal şifreli 

bir telgraf çektim. Zaten biz Burhan’la devamlı beraberdik ve bir birimizin lisanını 

çok iyi anlardık. Şiirler, edebiyat şu bu, siyasi konular, TMT konuları falan filan. 

Şifreli bir telgraf çektim. Derhal uçağa binip Ankara’ya geldi. Hatta Koç Yurdu’na 

geldi. Bir gece yarasına kadar Koç Yurdu’nda ne yapacağımızı konuştuk. O kadar 

dalmışız ki saat gece yarısı olmuş, yurdun kapıları da kapanmıştı. Burhan Reis’i o 

gece Koç Yurdu’nda gizlice bir arkadaşın yatağında yatırmak zorunda kaldık.  

Ertesi günü Burhan Reis, ben ve bu iki emekli subay buluştuk ve ne yapılaca-

ğını tartıştık. Hatta bakanlıklardan Kızılay’a doğru indiğinizde Kızılay’ın sağ arka 

tarafında Washington Lokantası vardı, oraya gidip yemek de yedik. Macar Gulaş ye-

miştik ve orada şöyle bir sonuca varıldı. Burhan hakkında vur emrinin uygulanması 

ancak Genelkurmay Başkanı’nın ‘Evet’ demesi ile mümkündü. Çünkü Burhan so-

kakta hain biri değildi. Bilmiyorum TMT’nin buradaki yetkilileri kendi takdirlerine 

göre sıradan bir vatandaşı da hain diye vurdurabilirler miydi yoksa onun için de onay 

mı alırlardı, onu bilmiyorum ama herhalde Burhan için böyle bir şey yapılamazdı ki 

onay istendi. Yaptığımız o toplantıda şöyle bir neticeye varıldı. Genelkurmay Baş-

kanı o dönemde Cevdet Sunay’dı. Cevdet Sunay’ın özel kalem müdürü de hepimizin 

tanıdığı Kurmay Albay Celil Gürkan’dı. Celil Gürkan da Kıbrıs anlaşmaları imza-

landıktan sonra üçlü karargahta Türkiye’yi temsil etmek üzere gelmiş subayların baş-

kanıydı. Benim de, Burhan Nalbantoğlu’nun da dostuydu ve biz en iyi o günlerde 

özel kalem müdürü olan Celil Gürkan’ı gidip görmeye ve ondan Cevdet Sunay ile 

görüşebilmek için randevu talep etmeye karar verdik. Böylece Genelkurmay Başkanı 

Cevdet Sunay ile görüşüp durumu Burhan izah edebilecekti. Öyle yapıldı. Burhan 

Bey tek başına Celil Gürkan ile görüşmeye gitti. ‘Burhan Bey geldi.’ dedikleri anda 

hemen Celil Gürkan onu yanına aldı. Burhan Reis Celil Gürkan’a durumu izah etti. 

Celil Gürkan sonraki yıllarda general iken solcu bir darbe yapacağı iddiasıyla emekli 

edilen subaylardan biriydi. Celil Gürkan Nalbantoğlu’na ‘Sen hiç merak etme ben 

Cevdet Sunay Paşa’dan derhal randevu alırım.’ demiş. Bir ya da iki gün sonra bir 

randevu alındı. Burhan tek başına tekrar çıktı gitti ve sonradan bize anlattığına göre 

‘İçeri girdim. Cevdet Sunay Paşa ayağa kalktı ve beni görür görmez ‘Vay evladım, 

vuracağımız adam sen miydin?’ demiş. Yani Cevdet Paşa Burhan’ı TMT’ci olarak 

tanıyor, çünkü Burhan orada eğitime gitti.Eğitime gittiğinde de Cevdet Sunay Genel-

kurmay İkinci Başkanı’ydı ve Kıbrıs işlerine de baktığı için tanışırlardı. Ama bir Ge-

nelkurmay Başkanı veya ikinci başkan bütün tanıdığı, bir ya da iki defa gördüğü in-

sanların ismini hatırlamaz. Burhan’ın yüzünü tanıyor ama ismini bilmiyor. Yani Bur-

han ismi önüne gittiğinde bu adam kim bilmiyordu. Gördüğü zaman hatırladı, ‘Vay 
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sen misin o?’ dedi. Burhan ‘Evet o benim paşam.’ demiş. Cevdet Paşa ‘Merak etme 

sen rahatına bak.’ demiş ve bir süre aradan geçtikten sonra bu da bir vesile oldu ve 

Kaya Bey’i görevden alıp Türkiye’ye getirdiler ve bu iş böyle noktalandı…” 

Öte yandan Kıbrıs’taki Türk Büyükelçiliği’ne Emin Dırvana’nın atanması 

sonrasında gerek Kıbrıs Türk halkı için ve gerekse TMT için başka problemler de 

ortaya çıkar; (Rauf R. Denktaş, kişisel görüşme, 8 Temmuz 2003). 

 “...TMT’yi pasifize etti tamamen. O Rıza Vuruşkan’ın yerine kalan adamı 

avucunun içine aldı ve ikisi dediğim gibi bu raporları sindiren, beni ve benim etra-

fımda addettikleri ateşli gençleri diyelim mütemadiyen baskı altında tutan bir siyaset 

izledi ve epeyi sıkıntılı günler geçirdik. (Dr. Burhan) Nalbantoğlu’nu öldürtmeye ka-

dar vardı işler. Nalbantoğlu mecbur oldu Türkiye’ye gitti. Genelkurmay’a sığındı. 

Çok acı günlerdi onlar, acı günlerdi.   Alt kademelere de yansıdı bu ve hissedildi. 

Bir kısmı soğudu, kendi kendini soğuttu. Yani bu iş artık yürümez kabilinden bir 

kenara çekildi. Bir kısmı işte bizim gibi tedirgin ama inşallah şu olur, bu olur, işte 

aman şunu da yapalım, bunu da yapalım. Ben mesela Ömer Sami Coşar’ı getirdim 

Türkiye’den sırf oraya (Türkiye’ye) bilgi aktarsın diye çünkü bunlar bilgiyi kesiyor, 

bilgi gitmiyor. Böyle kendi içimizde aldığımız kısa, yarı buçuk tedbirlerle ayakta 

durmaya çalıştık fakat TMT olarak faaliyet dondurulmuştu. Sırf varlığını hissettir-

mek için neydi görevi? Bastırmak, bizi kontrolde tutmak, birimizi diğerimize düşür-

mek. Bunları da yaptı TMT’nin ikinci başkanı. Beni doktorla (Dr. Küçük) kavga et-

tirmek için ne gerekiyorsa yapıldı. Birbirimize içimizde bana başka, ona başka haber 

vermek suretiyle böyle Bizans oyunlarına tevessül edildi. Hâsılı dediğim gibi eğer 

Turgut Sunalp burada olmasaydı, bizi tanıyan, seven birisi burada olmasaydı başımız 

büyük derde girecekti...”   

Büyükelçi Emin Dırvana’nın içinde bulunduğu bir başka sıkıntılı süreç ise 

KTKA ile Yunan Alayı’nın adaya gelişlerinin ardından yaşanır. Rum Alithia gazete-

sinin eşcinsel kimliğiyle tanınan sahibi Farmakidis adaya gelen KTKA mensubu 

Türk askerlerini beğenmediğini, askerlerin kılık kıyafetinin ve askeri disiplininin bo-

zuk olduğunu belirten aşağılayıcı bir yazı yazar. Bunun üzerine Kıbrıs Türk gazete-

cisi Hikmet Afif Mapolar da ona cevap olarak Devrim gazetesinde “O beğenmediğin 

Türk askerlerinin yanına bir gidebilsen, biraz daha yakından görebilsen onları çok 

beğeneceksin” şeklinde bir yazı yazar. Büyükelçi Emin Dırvana bu yazıya çok sinir-

lenir ve büyükelçiliğe toplantıya çağırdığı Kıbrıs Türk gazetecilerinin huzurunda 

Mapolar’a yazıyı kimin yazdığını sorar. Yazının beğenildiğini ve takdir edileceğini 

zanneden Mapolar da ‘Evet’ cevabı verir; ancak büyükelçinin tepkili bir ses tonuyla 

konuşmaya devam etmesi üzerine Mapolar da o Rum gazetecinin eşcinsel olduğunu 

belirtir. Bunun üzerine Büyükelçi Emin Dırvana daha da sinirlenip “Farmakidis 
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eşcinsel olabilir. Sen benim askerlerimi böyle bir adamı memnun edecek kişiler du-

rumuna nasıl düşürürsün? Nasıl yazarsın? Türk askeri Kıbrıs’a sizi korumaya geldi, 

gulumparalık yapmaya değil.” diyerek Hikmet Afif Mapolar’a tokat atar. Bu olaya 

şahit olanlar arasında Halkın Sesi’nden Hasan Faiz, Bozkurt’tan Sadi Togan, Büyü-

kelçilik Basın Bürosu’ndan Mehmet Ali Pamir ve Selahattin Sonat da bulunmakta-

dır.21 Aynı konuyla ilgili olarak Şinasi Başaran’ın da anlatacakları vardır;22 

 “…Türkiye’de 27 Mayıs 1960 ihtilali yaşandı. 16 Ağustos 1960 tarihinde 

Gazi Mağusa’dan Türk askeri Kıbrıs’a çıktı ve Kıbrıs kökenli emekli Albay Emin 

Dirvana da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atandı. Basın Müşavirliği’ne de 

yine Kıbrıs kökenli Mehmet Ali Pamir atanmıştı. Rahmetli Pamir bir gün sabah beni 

arayarak ‘Şinasi’ciğim, Sayın Büyükelçi seni, Hikmet Afif Mapolar’ı ve Yazı İşleri 

Müdürünüz Hasan Faiz’i saat 11.00’ de acele görmek istiyor.’ dedi ve ekledi ‘Acaba 

sen bana hemen gelebilir misin?’ O zaman araba nerde? Bisiklete atladığım gibi 

Ledra Palace ışıklarının orda Mısırlızadelerin o taştan binasındaydı elçilik. Gazete-

den hemen Mehmet Ali Pamir Bey’e gittim. Ne de olsa serde gençlik vardı o zaman-

lar! Telaşlıydı. ‘Aman Şinasi’ciğim ne olur elçi sizin gazetenin Makarios ve Rumlar 

aleyhindeki yayınlarından rahatsız. Zannederim sizi biraz azarlayacak. Aman ne olur 

cevap vermeyin. Her ne derse desin peki deyin.’ dedi. Beni iyi tanıdığı için sevgili 

Pamir ikaz etme gereği duymuştu. ‘Aman arkadaşlara da söyle ki aksi bir şey söyle-

mesinler, hele sen aman ha.’ diye de eklemeyi unutmadı… Saat 11.00’de Hikmet 

Afif Mapolar, Hasan Faiz ve ben elçilikten içeri girdik.  

Rahmetli Pamir o her zamanki nazik bir beyefendi edası ile bizi karşıladı ve 

küçük bir odaya aldı. Orada üç sandalye ve karşısında da bir makam masası vardı. 

‘Siz oturun, Sayın Büyükelçi şimdi gelecek.’ demeye varmadı Büyükelçi Emin Dır-

vana kapıdan uzun boyu ve ihtişamı ile içeri girdi. Pamir Bey’e döndü ‘Bunlar mı?’ 

dedi. Pamir kısık bir sesle ‘Evet efendim.’ demeye varmadan ‘Hanginiz Halkın Sesi 

gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, hanginiz Mapolar, hanginiz Şinasi Başaran?’ sert, 

tok ve emir verir gibi bir sesle sordu. Herkes kendini takdim eder etmez ‘Yetti artık 

Makarios ve Rumlar aleyhine yazı yazmanız. Bu cumhuriyet yürüyecek. Ben böyle 

istiyorum. Var mı şikâyeti olan?’ dedi. Kimseden çıt çıkmayınca ben araya girip ‘Sa-

yın Büyükelçim Makarios Türklere karşı düşmanca hareket ediyor. Bazı belediye...’ 

Laf ağzımdan daha bitmedi. Önündeki masanın çekmecesini açtı ve bir tabanca çı-

karıp üzerimize doğrultarak ‘Üçünüzü de kuş gibi vururum, kim vurduya gidersiniz.’ 

dedi. Daha sonra da ‘Hadi bakalım görüşme bitmiştir dışarı.’ dedi. Palaspandres 

                                                                            
21 Özker Yaşın, Nevzat ve Ben, Cilt III, Yeşilada Yay., İstanbul, 1997s. 248. 
22 Şinasi Başaran’dan aktaran “Büyükelçi Drvana Tokatladı.”, 

http://www.basaranpress.com/popup/haber-yazdir.asp?haber=4507 
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arkamıza bakmadan çıktık. Doğru Dr. Fazıl Küçük’ün Cumhurbaşkanı Muavinliği 

olan şimdiki Cumhurbaşkanlığı Saray’ına gittik. Dr. Fazıl Küçük üçümüzü de şeytan 

görmüş gibi karşısında titreyerek görünce kahkahalarla gülmeye başladı. ‘Noldu 

yahu size?’ dedi. Mapolar bana dönerek ‘Sen anlat.’ dedi. Doktor’a başımıza geleni 

anlattım. Sakin sakin dinledi ve Mapolar’a döndü ‘Yarın papazı tam benzet öyleyse. 

Sen de be Şinasi ağır bir yazı yaz Makarios ve Rumlarla ilgili.’ dedi. Bu arada bize 

‘Dışarıda biraz bekleyin.’ dedi. Dışarı çıkar çıkmaz hepimiz korku sidiği atmaya koş-

tuk. Yarım saat sonra ilk beni çağırdı. ‘Şimdi seni Alay Komutanı Alb. Turgut Sunalp 

aratacak. Git durumu ona da anlat.’ dedi. Aradan çok geçmeden içinde bir yüzbaşı 

olan bir cip geldi. Ben zaten tanıyordum. Komutanın emir subayıydı. Cipe binip Kıb-

rıs Türk Alayı’na gittik. O zaman Rum tarafındaydı alay. Yüzbaşı haber verdi, içeri 

girdim. Kurmay Alb. Turgut Sunalp kahkahalar atarak ‘Anlat bakalım Şinasi neler 

olmuş bugün?’ dedi. Ben heyecanla olayı birkaç defa anlattım. Bu arada Alb. Turgut 

Sunalp puro meraklısıdır, bana da bir puro uzattı ‘Almayım.’ dedim ısrar etti ‘Al al 

bunun üzerine içilir.’ dedi. Arkasından çay geldi. ‘Yahu.’ dedi emir erine ‘Bu Kıb-

rıslılar kahve içer. Getirme o çayı, git kahve getir. Rahmetli Sunalp ‘Eee anlat baka-

lım ne var ne yok başka?’ Anlatacak bir şey mi kaldı? Dut yemiş bülbüle dönmüştüm. 

Korkmadım dersem yalan söylemiş olurum. Biraz sonra ‘Hadi üzülme, yakında yol-

cudur Abbas.’ Dedi ve çok sürmedi, bir süre sonra Büyükelçi Emin Dırvana ülkeden 

ayrıldı...” 

Kıbrıs Türk toplumu liderlerini “öteki” olarak kabul eden ve adadaki yöne-

timde çatlaklar oluşmasına neden bu girişimler yanında ayrıca kendi güvenlikleri için 

av tüfeği almak isteyen Kıbrıslı Türk köylülere “mercimek kafalılar” (Denktaş, 1998: 

67). diye hakaret eden Büyükelçi onları Büyükelçilikten de kovar; (Nevzat Uzu-

noğlu, kişisel görüşme, 13 Temmuz 2003) 

 “O zaman (1960 sonrası) harp falan yok. Rum’la bir anlaşma oldu ve Kıbrıs 

Cumhuriyeti kuruldu. Herkes Kıbrıs’ı sütliman zannediyor ve Rum’un niyetini bil-

miyorlar. Türkiye bile bu işe kandı. O zaman hariciye mariciye Rum’la çok iyi ge-

çinmemizi tavsiye ediyordu. Hatta burada Emin Dırvana isimli Kıbrıs kökenli bir 

büyükelçi vardı. Bayraktar Camii’ne bomba konuldu. Onu protesto mahiyetinde biz 

sokaklara döküldük. Dendi ki ‘Büyükelçi Dırvana, Dr. Küçük’ün ikametgâhında bir 

konuşma yapacak.’ Oraya şöyle böyle 1.000 kişi kadar kalabalık toplandı. Sayın 

Emin Dırvana yüksek bir yere çıktı çünkü orada bir konuşma yapacak. ‘Arkadaşlar 

bugün çok elim bir hadise oldu.’ dedi. Onu söyler söylemez ‘Kahrolsunlar.’ diye 

halktan bir infial yükseldi. Dırvana ‘Susun lan. Kim kahrolsun? Ne biliyorsunuz?’ 

dedi. Orada bir fırça çekti, kalayladı bizi falan. Sus pus etti bizi ve biz üzgün bir 

şekilde ayrıldık ki o (Emin Dırvana) bombayı Türklerin koyduğunu ima etmek istedi 
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bize. Kendisi Girne’de kalıyordu. Rum gençleriyle sandallar, motorlarla sık sık gez-

meler, yemeler, içmeler. Zamanının büyük bir bölümünü Türk’ten ziyade Rumlarla 

geçiriyordu. Demek istediğim o zamanki büyükelçi hiçbir zaman bize, Türklere yar-

dımcı olmadı. Onun dışında ben birçok elçiden çok yardımlar gördüm. Bayraktarlar 

var ve bayraktarların hepsi de çok iyiydi. Sancakların başında sancaktarlar var. Ha-

diseler başladığında bizim ilk sancaktarımız Remzi Güven’di…”23     

  

Bayraktar Kenan Çoygun’un Göreve Başlaması 

Alb. Rıza Vuruşkan’ın 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin idareye el koyması sonrasında TMT konusunda bilgisi olmayan ve tered-

dütler yaşayan idare tarafından geri göreve çağrılmasının ardından TC Lefkoşa Bü-

yükelçiliği Askeri Ataşesi Kemal Coşkun olarak göreve başlayan TMT’nin ikinci 

komutanı ve Bayraktarı Kemal Coşkun kod isimli Alb. Kenan Çoygun da 3 Ekim 

1962 günü başladığı görevini 24 Şubat 1967 tarihinde tamamlar ve Türkiye’ye döner. 

Bu dönem son derece sıkıntılı bir dönemdir ve özellikle 27 Mayıs 1960 askeri darbesi 

sonrasında Türkiye’de askeri yönetimin TMT konusundaki tereddütlerinin kolayca 

giderilememesi ve TMT faaliyetlerinin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesi 

yaklaşmakta olan 21 Aralık 1963 Rum saldırıları öncesinde kolayca halledilebilecek 

sorunlar gibi görünmemektedir. Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve 

adaya Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın da gelmesiyle birlikte adadaki en kıdemli 

Türk subayı olarak bu birliğin komutanı görünmektedir. Daha önceki Bayraktar Alb. 

Ali Rıza Vuruşkan adaya her ne kadar Ali Conan kod adıyla ve İş Bankası Müfettişi 

olarak gelmişse de artık sistem değişmiştir ve bu durum huzursuzluğa neden olmuş-

tur;24 

 “…TMT’nin ana hedefini belirleyen bütün gizli evraklar alaydaydı. Alayla 

Kenan Çoygun arasında çok yakın bir ilişki vardı; ancak TMT ayrı bir kurumdu. 21 

Aralık 1963 olaylarında Kenan Çoygun TMT’cilerin başkanı olarak Rum makamları 

tarafından aranıyordu.21 Aralık 1963 olaylarıyla başlayan ve Kıbrıs Ordusu’nun 

ikiye ayrılmasıyla sonuçlanan olaylar sırasında ordu komutanı Türk General Hüsa-

mettin Tanyar’dı. Hüsamettin Tanyar Paşa25 ile Bayraktarlık arasında bir anlaşmazlık 

                                                                            
23 Yarbay Remzi Güven, Kıbrıs’ta 20 Şubat 1963 tarihinde başladığı görevini 14 Eylül 1965 tarihinde 

tamamlar. Lefkoşa Havaalanı’nda yapılan pasaport kontrolünde kendisini Kıbrıs’ta Evkaf Dairesi’ne 

yardımcı olmak üzere gelmiş bir yardım görevlisi olarak tanıtan Yarbay Remzi Güven görev bitiminde 

yerini Yarbay Derviş Sertaç Savim’e bırakarak 14 Eylül 1965 günü Mağusa’da Türk değiştirme birliği 

ile beraber adadan ayrılır.  
24 Aydın Sami’den aktaran Filiz Besim, “21 Aralık 1963’de Neler Oldu?”, Yenidüzen, 19 Aralık 2011. 
25 Tuğgeneral Hüsamettin Tanyar Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait Kıbrıs Ordusu Komutan Muavini olarak 

görev yapmıştır. Aynı dönemde Üçlü Karargah komuta katlarında görev yapan Türk subaylar ise General 
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yaşanır. Hüsamettin Tanyar Paşa ‘Ben generalim. TMT liderliğini benim almam ge-

rekir.’ iddiasındadır. Bu görüş ayrılığı kısa sürede giderilerek Hüsamettin Tanyar 

Paşa pasifize edilir. 1963 olaylarına kadar adaya öğretmen, din görevlisi ya da farklı 

statülerle gelen sancaktarlar 1963 olaylarından sonra Türk Alayı’nın değiştirme bir-

liklerinin ferdi olarak adaya ayak basmaya başlarlar... Bayraktarlar adaya elçilik per-

soneli olarak geliyorlardı…”    

Esasında Alb. Kenan Çoygun’un görevi resmi olarak bu tarihte başlamış ol-

makla beraber onun Kıbrıs görevine gitmeden önce Türkiye’de Genelkurmay Baş-

kanlığı karargâhında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapması ve uzağı gören 

ve inisiyatif kullanmaktan çekinmeyen bir kişiliğe sahip olması nedeniyle Kıbrıs gö-

revi için seçildiğinde bu görevi kabul etmekle beraber Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Ma-

sası’nda uzun süre çalışmak istemesi ve Kıbrıs konusunda her türlü bilgi ve belgeyi 

inceleyip konuyla ilgili altyapıyı oluşturmasının ardından gizlice ve aşağı yukarı altı 

aylık bir süre Kıbrıs’a gidip gelmesi de söz konusudur. Resmi görevi öncesinde ya-

şanan bu süreçte Alb. Kenan Çoygun’un zaman zaman motosiklet kullanmak sure-

tiyle adanın dört bir tarafına gittiği, incelemelerde bulunduğu ve hatta Rum köyle-

rinde Rum düğünlerine davet edilecek kadar onlara yaklaştığı da bilinmektedir.26 12 

Ekim 2005’de vefat eden Kenan Çoygun, Ankara’da toprağa verilir. Hürriyet gaze-

tesi Kenan Çoygun’un ölüm haberini manşetten “Bir Çılgın Türk’ün Vedası” başlı-

ğıyla duyurmuştur. Haberin alt başlığında ise “Barış Harekâtı öncesi Kıbrıs’ta 5 yıl 

gizli TMT’yi yöneten Bozkurt kod adlı Kenan Çoygun, Ankara’da sessiz, sedasız 

toprağa verildi.” (Hürriyet, 2005) denilmektedir; 27  

 “…Kıbrıs Türk halkı eğer bugünlere gelebilmişse, bağımsız-egemen bir 

devlet ve güçlü bir ordu kurabilmişse bunda Kenan Coygun Paşa'nın, TMT'nin 

Bozkurt kod adlı bu eşsiz Bayraktar’ının katkısını kim inkar edebilir? Bu özelliği 

nedeniyle o sadece Türk Ordusunun bir generali, Özel Harp Dairesi'nin üstün bir 

komutanı, TMT gibi bir yeraltı direniş örgütünün görev sırasını dolduran bir 

Bayraktar'ı değil, bağımsız-egemen devletimizi yaratan milli kurtuluş savaşımızın en 
                                                                            

Niyazi Bengisu komutan olarak, Alb. Celil Gurkan Komutan Muavini, Alb. Hasan Sağlam Kurmay 

Başkanlığı ve daha sonraki süreçte Genelkurmay Başkanı olarak da Türkiye’de görev yapacak olan 

Yarbay Necdet Üruğ da Teskilat ve Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmışlardır. 
26 Kafkasya’nın Dağıstan bölgesinde, Nuha kasabasından Bolşevik Devrimi sonrasında Türkiye’ye göç 

eden ve Bursa’ya yerleşen bir ailenin evladı olarak 1924 yılında ve tam “bir Cumhuriyet çocuğu” olarak 

doğan Alb. Kenan Çoygun, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevini tuğgeneral rütbesinde tamamlayarak 

emekli olur ve 81 yaşındayken 2005 yılında vefat eder. 
27 TMT karargahında ve Kenan Coygun’la çalışan 1923 Nergisli (Yenağra) doğumlu emekli öğretmen 

Kemal Yücel de o günlerle ilgili olarak “…Bugün çoğu TMT’yi kötü olarak anar ama oralarda neler 

yaşandığını, ne zorluklar aşılarak toplumun bugünlere geldiğini ancak o günleri yaşayan bilir…” der. 

Kemal Yücel’den aktaran Nezire Gürkan, Hayata İzler; Söyleşiler, Işık Kitabevi Yay., Ağustos 2010, 

Lefkoşa, s.285.   
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önemli liderlerinden biridir... Bu duygu ve düşüncelerle son yolculuğunda ona şöyle 

seslenmek istiyorum; Sevgili Paşam, bağımsızlık, özgürlük ve varoluş mücadelemize 

yaptığın eşsiz liderlikle milli mücadele tarihimizdeki ölümsüz yerini aldın, sana 

minnettarız, şükran ve sevgi doluyuz...Kıbrıs Türk halkı ve gelecek kuşaklar seni asla 

unutmayacaktır...Sana Tanrıdan rahmet diliyorum, yattığın yer nur, toprağın bol 

olsun....” 

Sadece evlatlarının değil, “bir davanın ve davada emeği bulunanların da babası 

olmayı bilen” “gönül zengini, vatan ve insan sevgisi gelişmiş, becerikli, atak, doğal 

bir kişiliğe sahip olan, liderlik özellikleri gelişmiş, kararlı” bir kişiliğe sahip olan, 

amirleri tarafından inisiyatif kullanmayı, verilen emirleri düşünerek yapmayı seven, 

aklına yatmayan konularda amirleriyle konuşmaktan ve zaman zaman tartışmaktan 

çekinmeyen bir subay olarak bilinen Emekli Tuğgeneral Çoygun, Kıbrıs’taki görevi 

tamamlanmasına rağmen “Bozkurt, Bayraktar, Baba, Komutan, Paşa ve Büyük” gibi 

sıfatlarla anılmaya devam eder. Bursa’nın Yıldırım Mahallesi’nde geçen çocukluğu 

onu zaman içerisinde baba mesleği aktarlıktan Işıklar Askeri Lisesi öğrenciliğine ta-

şıyacaktır. Bu arada sesinin güzelliği, müziğe olan ilgisi, divan sazı, resim sanatıyla 

ilgilenmesi ve Türk sanat müziği aşkı yanında güzel sesi zaman zaman Bursa Uluca-

mii’den ezan okumasına da neden olur. 1942 yılında Kara Harp Okulu’ndan beşinci-

lik derecesi alarak mezun olan Kenan Çoygun hemen ardından yanına annesini ve 

ablasının öksüz kalan evladını da alarak onu himaye eder. 1948 yılında Erzurum’a 

göreve gittiğinde orada eşi Behice Utkutuğ Hanımefendi ile hayatını birleştirir ve 

hayatının her aşamasında ve özellikle Kıbrıs’ta sıkıntılı bir dönemde görev yaparken 

kendisini bir an bile yalnız bırakmayan eşiyle olur. Çoygun Paşa’nın hayatında an-

nesinin yeri bambaşkadır. Babasından kendisine kalan bir yadigâr olarak gördüğü 

annesine büyük saygı duymasının yanında ondan çekinmektedir. Dağıstan’da yaşa-

dıkları ve köyde Ömer Ağa diye bilinen babasının evde olmadığı dönemde elinde 

tüfekle eşkıyaya karşı koyan ve eşkıyanın yağmaladığı eşyalarını onların ellerinden 

almayı bilmiş cesur bir kadındır annesi. İkinci dünya Savaşı’nın yaşandığı bir dö-

nemde ilk görev yeri İstanbul Anadolu Feneri olur. O günün şartlarında askerin en 

büyük ihtiyaçlarından birisi can yeleğidir ve Boğaz özellikle Rus cephesinde sava-

şırken ölmüş alman ve Rus askerlerinin cesetleriyle doludur. Bu askerlerin üzerin-

deki can yelekleri alınır, temizlenir ve Türk askerine dağıtılır. Genç Türk subayı Çoy-

gun bu arada alman ve Rus askerlerinin üzerlerinden çıkan şahsi eşyalarını da tek tek 

kayıt altına aldırır ve ilgili devletlerin yetkililerine teslim edilmesini temin eder.  

Kıbrıs yakın tarihinin en sıkıntılı döneminde görev yapmasına ve Kıbrıs Türk-

leri adına çok büyük hizmetlerde bulunmasına rağmen öğünmekten hoşlanmayan ve 

hizmetlerinin konuşulmasını sevmeyen Çoygun böyle bir durumla karşılaştığında 
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veya kendisine bu gibi sorular sorulup yorum yapması istenildiğinde sadece “Öyle-

dir.” veya “Demek ki yapmışız.” gibi kestirme ve tevazu dolu cevaplar verir. Genç 

subaylara kılık-kıyafetlerine özen göstermeleri, sadece komuta ettikleri askerler açı-

sından değil, Türk toplumu açısından da örnek insanlar olmaları gerektiğini belirten, 

onların devamlı olarak halka karışmalarını, onların duygu ve düşüncelerini anlama-

larını isteyen, genç subayların komutası altındaki askerleri “ana kuzusu” olarak nite-

lendiren Çoygun Paşa özellikle kaleme aldığı Meteorolojik Savaş başlıklı bir yazı-

sıyla bugünün savaş stratejilerine de ışık tutmuş, Kur. Bnb. olarak yazdığı Askeri 

Coğrafya kitabı yakın döneme kadar Kara Harp Okulu’nda ders kitabı olarak okutu-

lurken ayrıca NATO ile ilgili olarak kaleme aldığı bir başka makale ile de o günün 

şartlarında düşünülmesi bile uygun görülmeyen ancak bugün stratejistler tarafından 

çok tartışılan bir sorunu gündeme taşımıştır.    

Alb. Kenan Çoygun’un adaya ilk gelişinde TMT yanında Kıbrıs Türk toplumu 

da darmadağınık vaziyettedir ve Alb. Çoygun, EOKA yanında Kıbrıs Rumları ve ada 

Türklerini yakından tanıyabilmek ve acilen yapılması gerekenleri yaparak tedbirleri 

almak üzere kolları sıvar ve işe girişir. Lefkoşa’nın Rum mahallerinden birisinde mü-

tevazı bir ev kiralayan Alb. Çoygun ailesinden uzak geçirdiği ilk 6 ay içinde sağlıklı 

gözlemler yapabilmek imkânını da bulur. Genelkurmay Başkanlığı’nda istihbarat bi-

riminde de görev yapması, cesareti yanında inisiyatif kullanma becerisinin üst dü-

zeyde olması sonucu Kıbrıs Rumlarının psikolojisi yanında EOKA’nın da nasıl bir 

yeraltı örgütü olduğu konusunda sağlam bilgilere ulaştı. Kendine has özellikleri sa-

yesinde EOKA’nın bir numaralı ismi Grivas bile onun takibinden kurtulamaz ve Alb. 

Çoygun adada Grivas’ı da bizzat kendisi ve adım adım takip etmek suretiyle önemli 

bilgilere ulaşır ve maiyetinde görev yapanlara da istihbaratın nasıl yapılması gerek-

tiği konusunda adeta ders verir. Kıbrıs’ta görev yaptığı 1962-1967 döneminde tek bir 

defa bile Türkiye’ye gitmeyen ve bütün mesaisini Kıbrıs için harcayan Alb. Çoygun 

bir süre sonra eşini ve küçük oğlu Gültekin’i de yanına aldırtır. Bununla birlikte bü-

yük oğlu İskender ve kızı Lale ise tam 5 yıl boyunca babalarından ayrı kalmak zo-

rundadırlar. TMT Bayraktarı Alb. Çoygun yıllar sonra ortaya çıkacak olan ve özel-

likle Kıbrıs Türkleri tarafından büyük takdir ve hayranlık duyulan pek çok girişimi 

söz konusudur. EOKA’nın ve Kıbrıslı Rumların Akritas Planı çerçevesinde girişe-

cekleri saldırı öncesinde sinirlerin iyiden iyiye gerildiği ve adada yaşayan her iki 

toplumun da teyakkuz durumunda bulunduğu bir dönemde ailesiyle birlikte Rumla-

rın işlettiği bir lokantaya giden Alb. Çoygun burada ailesine yapılan çirkin bir dav-

ranışla karşılaşır. Kendilerine ait olduğunu düşündükleri bir mekânda tek başına bir 

Türk ailesini rahatça ve istedikleri gibi rahatsız edebileceklerini düşünen kalabalık 

bir grup hiç de beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşır ve Alb. Çoygun’dan yedikleri 
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dayağın ardından lokantadan kaçmak zorunda kalırlar. Kavganın o noktada bitmeye-

ceği düşüncesindeki Alb. Çoygun ise ailesini eve bıraktıktan sonra aynı lokantaya 

yine gelir. Amacı her zaman yaptığı üzere etrafa ince bir mesaj vermektir. Beklenil-

diği gibi de olur ve Rumlar daha da kalabalık bir şekilde lokantaya gelmişlerdir; an-

cak beklenmedik bir şey olur ve lokantada çıkan bir kavgada bu kadar insanı tek bir 

Türk’ün patakladığını duyan bazı Kıbrıs Türkleri de lokantaya gelmiştir ve olacakları 

takip etmektedirler. Hayranlıkla seyrettikleri bu insanın 1967 yılına kadar TMT’nin 

Bayraktarı olarak görev yapacak olan yeni Bozkurt, Alb. Kenan Çoygun olduğundan 

ise hiçbirinin haberi yoktur. Yeni Bayraktar’ın adada bulunduğu yaklaşık 5 yıllık sü-

reç ise onun tam anlamıyla bir psikolojik harp uzmanı olduğunu gösteren pek çok 

örneklerle doludur. Kıbrıs adasını adeta bir atölye çalışması haline getiren Alb. Çoy-

gun her seferinde geliştirdiği taktikler ve uyguladığı basit tedbirlerle moral inisiyati-

fin doğrudan Kıbrıs Türklerine ve TMT’ye geçmesine de büyük yardımcı olmuştur. 

Örneğin özellikle bazı stratejik noktalardaki karma köylerde uyguladığı taktikle 

EOKA’nın da, Rumların da aklının karışmasına ve stratejik planlamalarının değiş-

mesine neden olmuştur. Her gün ortalama 3–5 ekmek alan bir ailenin aniden Rum 

bakkaldan 10 ekmek almaya başlaması ve bu durumun farklı Türk köylüler tarafın-

dan tekrarlanması üzerine şüphelenmeye başlayan Rumlar durumu araştırmaya kal-

kınca da kaçamak cevaplar almaya başlar ve bölgede “Yörükler” olarak ifade ettikleri 

Türk askerinin bulunduğuna iyiden iyiye inanmaya başlarlar.  

Bu durum bölgedeki savunma mevzilerinin güçlendirilmesine, farklı noktalar-

daki askeri gücün buralara kaydırılmasına, nerede olduğunu anlayamadıkları ve hiç 

göremedikleri bir düşman karşısında morallerin düşmesine neden olmaktadır ve as-

lında böyle bir güç hiç olmamıştır. Özellikle 21 Aralık 1963 sonrasında Kıbrıs Türk-

lerinin daha güvenli bölgelere kaçarak canlarını kurtarmaları ve çadır kentlerde ya-

şamaya başlamalarının ardından karma köylerde tek tük de olsa Kıbrıs Türkleri ya-

şamaktadır ve Rumlar onları da bölgeden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapar-

lar ve özellikle geceleri sağa sola rast gele ateş etmek suretiyle Kıbrıs Türklerini taciz 

etmeye başlarlar; ancak ertesi gün köyde yaşayan Türklerin hiçbir şey olmamış gibi 

davranması ve hayatlarından son derece mutlu görünmeleri ise EOKA mensuplarının 

kafalarını karıştırmaya yeter. TMT’nin yeni Bayraktarı’nın kimliği uzun bir süre et-

rafta bilinmese de yaşanan bazı olaylar onun cesareti, kararlılığı, inisiyatif kullanması 

ve tek başına verdiği mesajlardaki inceliği daha sonra dilden dile anlatılan hikayeler 

haline gelecektir. Bu inisiyatif olgusu özellikle 21 Aralık 1963 Rum saldırılarına ha-

zırlıksız yakalanan Kıbrıs Türklerini topyekûn ölümden kurtaran ana unsurlardan bi-

risidir. EOKA’nın saldırılara başlamasının ardından RMMO ve adadaki Yunan 

Alayı’ndan istediği lojistik desteği almasına karşılık bu konuda KTKA tarafından 



27 Mayıs 1960 Darbesi ve Kıbrıs Türk Mücadelesi 

231 

TMT’ye aynı kolaylık ve yardımın gösterilmemesi, ateş emri ve silahların çanaklar-

dan çıkarılması anlamında Türkiye’den herhangi bir emir gelmemesi üzerine çok geç 

olmadan müdahale edilmesi gerektiğini düşünen TMT Bayraktarı derhal çanakların 

açılması emrini verir ve TMT tarihinde ilk defa yeraltı faaliyetlerinden sıyrılarak 

cephe savaşına başlar.  

Aynı dönem içinde yaşanan bir başka olay ise bu saldırılar sırasında Yunan 

Alayı ve RMMO tarafından potansiyel tehlike olarak görülen KTKA’nın dört bir ta-

rafının kuşatılması ve sivil Türklere yönelik olarak silahlı saldırıların artarak devam 

etmesi üzerine alınması düşünülen bazı tedbirlerdir. Esasında TMT’ye anlaşmalara 

aykırı olarak silah yardımında bulunması öncelikle Türkiye ile Yunanistan’ı savaş 

meydanında karşı karşıya getireceği ve uluslararası alanda Türkiye’nin başını derde 

sokacağı için son derece riskli ve tehlikeli bir iştir. Bununla birlikte özellikle TMT 

Bayraktarının iş bitiriciliği ve muazzam ikna gücü sonrasında Türk Alayı’nda görev 

yapan bir üsteğmen komutasında bazı askerler özellikle geceleri kışlayı gizlice terk 

etmekte ve çatışmalara katılmaktadır.  

 

21 Aralık 1963 Sonrasında Kıbrıs ve TMT 

Kanlı Noel haftasında Kıbrıs adasında TMT üst düzey komuta kademesi ise 

Bayraktar Kenan Çoygun (Kemal Coşkun), Evkaf’ta müfettiş olarak görev yapan 

Lefkoşa Sancaktarı Remzi Güven (Remzi Bey), Lefkoşa Serdarı Kemal Şemiler, Ma-

ğusa Sancaktarı Turgut Sökmen (Avni Bey), Mağusa Serdarı Hasan Güvener, Lar-

naka Sancaktarı Turgut Giraybulak (Turgut Bey), Larnaka Serdarı Hüseyin Necdet, 

Limasol Sancaktarı Eftal Akça (Eftal Bey), Limasol Serdarı Ziya Rızkı, Baf Sancak-

tarı Kemal Karakullukçu (Kemal Bey) ve Baf Serdarı Aziz Altay’dan oluşmaktadır.28 

Bununla birlikte Türkiye’de 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe 

sonrasında hiç beklenmedik ve istenmedik şekilde bundan etkilenen, zan altında ka-

lan, bazı gruplar tarafından “Acaba Menderes’in özel silahlı gücü mü?” denilerek 

kuşkuyla karşılanan ve teşkilatın asıl fonksiyonu ve görevi anlaşılıncaya kadar geçen 

bekleme evresinde duraklama yaşayan TMT’nin bundan sonraki çabaları da hep aynı 

şekilde olumsuzluklarla mücadele ederek geçecektir. Teşkilatın Türkiye ve Kıb-

rıs’taki beyin kadrosunun dağıtılmasının ardından adaya silah nakli de uzun süre as-

kıya alınır. Türkiye’de yaşanan 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrasında duruma el koyan 

askeri güçlerin ne olduğunu anlamaya çalıştığı bir süreçte duraklamaya geçen ve sar-

sıntı geçiren, kadroları siyasi mücadelelere malzeme yapılan ve beyin kadrosu 

                                                                            
28 TMT Lefkoşa Sancağı Kovanbeyi merhum Nevzat Uzunoğlu ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de 

yapılan görüşme. 
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dağıtılan TMT bir süre Ankara’daki yönetim tarafından “Menderes’in Ordusu” ve 

hatta “Menderes’in Gestapoları” gibi son derece ağır ithamlarla da karşılaşır. Böy-

lece TMT faaliyetleri durma noktasına gelir, Kıbrıs’ta görevli kurmay kadrosu geri 

çağrılarak pasif görevlere atanır. Ankara’da da aynı şekilde STK içinde yeni düzen-

lemelere gidilir ve Kıbrıs adası 21 Aralık 1963 tarihinde Akritas Planı çerçevesinde 

Rumların bütün ada sathında Türklere yönelik katliam girişimlerine başlayacağı gün-

lere hızla yaklaşırken İsmail Tansu’nun da belirttiği üzere TMT başsız, sahipsiz, or-

ganizasyondan ve moral-motivasyondan uzak bir haldedir;29  

“…Buna ihtilal sebep oldu. Başıboşluk Ankara’dan başladı. Türkiye’de ihtilal 

olmuştu. İhtilalden sonra ben (İsmail Tansu) kendim emekliliğimi isteyerek ayrıldım. 

Öyle gerekti. Çünkü ihtilalcilerden Türkeş beni desteklemiş olmasına rağmen Kara-

belen Paşa’yı görevden aldılar. Paşa’nın kardeşi Demokrat Parti milletvekili idi. 

Paşa’yı da onun için görevden aldılar. Daireye bir şey yapamadılar ama benim ye-

rime de göz dikenlerin olduğunun ben farkına varınca, “Ben bu durumda bundan 

sonra iş yapamam” dedim. Çünkü Türkeş de gidiyordu. Emekliliğimi isteyip ayrıl-

dım...” 

Geçici dönemin ardından Alb. Kemal Çoygun’un adaya gelmesi sonrasında 

ise olaylar patlak verecektir. Bu dönemde özellikle Bayraktarlık, Büyükelçilik ve 

KTKA arasındaki ilişkiler iyiden iyiye bozulmaya başlamıştır ve sürecin kaçınılmaz 

sonucu olarak toplum liderleri kendilerini Bayraktarlık, Büyükelçilik, Ankara ve 

KTKA arasında birilerine yakın bulurken doğaldır ki diğerlerine mesafeli bir tavır 

almaya başlarlar. Bu durum devamında yeni sürtüşmeler, ihtilaflar ve çatışmalar da 

getirir. TMT kısmen de olsa deşifre olmuş, faaliyetleri dönemin şartlarına bağlı ola-

rak gizlilik içerisinde yapılmaya devam etse de mevcudiyeti herkes tarafından res-

men görülmüş ve anlaşılmıştır. 21 Aralık 1963 sonrasında Kıbrıs Türk toplumu her 

bakımdan darmadağınık vaziyettedir ve fiili olarak çökmülş olan Kıbrıs Cumhuri-

yeti’nin ardından toplum ayakta ve hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu çer-

çevede toplumun en disiplinli ve organize organizasyonu olarak TMT öne çıkmakta-

dır ve bu şartların doğal gereği olarak TMT toplumsal hayatın içine daha önce olma-

dığı kadar fazla girecektir. Bütün yetki ve sorumlulukların tek elde toplanması ve 

TMT karargahının neredeyse her konuda tek söz sahibi olması ise zamanla yeni so-

runlara neden olacaktır. Bayraktar’ın toplum liderlerini (Türk Cemaat Meclisi Baş-

kanı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini) Ankara’ya göndermek ve İs-

met İnönü’den adaya askeri müdahalede bulunmasını talep etmek yönündeki isteği 

ise tartışmalara neden olacak ve bu teklif Dr. Küçük tarafından reddedilecektir. 

                                                                            
29 Emekli Albay İsmail Tansu ile Ankara’da yapılan görüşme.  23 Kasım 2002. 
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Bütün bunlar yeni sorunlara da gebedir. Örneğin TMT tarafından uygulanan bazı 

emirlerin kendisine en azından haber verme nezaketi bağlamında söylenmemesi, uy-

gulanan bazı sertlik yanlısı davranışlar Dr. Fazıl Küçük ve Büyükelçilik tarafından 

tepki çekmeye başlar. 1963 sonrasında adada Kıbrıs Cumhuriyeti fiili olarak ortadan 

kalkarken bir ölçüde gizini deşifre eden ve bazı güçlerini yeraltından yerüstüne çıka-

ran TMT içinde de, Kıbrıs Türk toplumunda da farklı sorunlar, ihtilaflar, çatışmalar 

ve huzursuzluklar iyiden iyiye kendini göstermeye başlar (Gürkan, 2011: 125). 

TMT Lefkoşa Sancağı mensuplarından Nevzat Uzunoğlu’nun bu noktada 

ifade ettiği bir durum ise TMT içerisinde yaşanmaya başlayan bir takım huzursuz-

luklardır; (Nevzat Uzunoğlu, kişisel görüşme, 13 Temmuz 2003). 

“…Remzi Güven’den önce, hadiseler başlamadan önce Ahmet Göçmez diye 

bir sancaktarımız vardı. Bu, 1960 ihtilalinden sonra Kıbrıs’a ihtilal kuvvetlerinin 

gönderdiği subaylardandı. Buradaki ne kadar subay, komutan varsa Türkiyeli ve yerli 

hepsini değiştirmek istedi. Hepsini karalamaya başladılar. Bizi birbirimize düşür-

meye başladılar. Biz biraz böyle soğukkanlı olmasak, birbirimizi iyi tanımasak bir-

birimize girecektik. İşte Denktaş şudur, Doktor budur. Kemal Şemi budur. Komutan-

larımız hakkında, yerli komutanlarımız hakkında aslı esası olmayan şeyler söylediler. 

Onları küçümsemeye kalktılar. Ee Türkiye’nin siyaseti, politikası bu olamaz dedik. 

Buysa bilmemiz lazım. O zaman ben 33. Bölük Komutanı’yım. Fikret Kürşat ve Bay-

raktarlığa bağlı Türkiye’yle muhabereyi temin eden telsizci arkadaş Vefa Besim biz 

kendi aramızda anlaştık. Onlar sağdırlar.  

Vefa Besim’in pek konuşacağını zannetmem ama Fikret Kürşat teyit edecektir 

bu durumu. Türkiye’ye bağlı bulunduğumuz makama şifreli bir telsiz çekildi ‘Bura-

daki Sancaktar bizi birbirimize düşürme gayreti içerisinde. Huzurumuz kaçtı, ne ya-

pacağımızı bilemiyoruz. Oradan birileri gelsin her şeyi konuşalım ve halledelim. Bu 

dava heba olmasın, yazıktır.’ diye.  Türkiye’den tabii buna bir cevap geldi. Bayrak-

tarlık işitti, Sancaktarlık işitti. Bizi sorguya çektiler. Ee dedik efendim durum böyle 

böyledir. Hakikat budur. Sizler bu durumu önleyemediniz. Bizler bu işin içinde yer-

lisi olarak bunu önlemeye karar aldık ve bu teşebbüste bulunduk. Türkiye’den de 

gelen cevap ‘Lütfen içinizden birini temsilci olarak yarın Ankara’ya gönderin.’ Ad-

res verdiler, telefon numarası verdiler. Arkadaşlar da en kıdemli ve en yaşlı olarak 

beni tercih ettiler. Gece Limasol Sancaktarıyla Lefkoşa Serdarı Kemal Şemi evime 

geldiler ve biraz nasihatlerde bulundular. Dedim ‘Nasihate falan ihtiyaç yoktur ve 

ben ne oldu, ne bitti hakikatleri söyleyeceğim.’ Ertesi sabah Ankara’ya uçtum. Gece 

yarısına doğru telefon ettim ki öyle anlaşmıştık. Bir mavi Ford statiton vagon geldi 

kaldığım yere. Ablam orada kalıyordu Maltepe’de. Araba geldi oraya ve bir asker 

çıktı. İsmimi sordu falan. Anlaştık ve eve girdik. Şaban Bey diye bir Albay 
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komutanlıkta ve bir Bnb. karşıladı beni orada. ‘Nevzat Bey komutan görecek seni 

biraz sonra. Lütfen öyle fazla heyecanlanma. Biraz da öyle fazla atar tutar gibi ko-

nuşma. Çünkü orada şikâyet edeceğin komutanın arkadaşıdır. Onu ‘Orada, Kıbrıs’ta 

o görevlendirdi.’ dedi. ‘Valla efendim biz buraya hatır gönül işi için gelmedik. Bir 

torpil de aramıyoruz. Ne ise hadise olduğu gibi anlatacağız.’ dedim. Nihayet Bnb. 

geldi, beni aldı ‘Komutan bekliyor seni.’ dedi. Kapıyı çaldı, girdik içeriye, loş bir 

ışık ve bir yazıhane. Komutan oturur, başı dosyaların arasına sokulu. Başını kaldırıp 

yüzüme bakmadı. Ağır bir hava (var). Ben ayakta beklerim orada. Bnb. çıktı. 3-5 

dakika sonra (Komutan) ‘Eee Nevzat Uzunoğlu’ dedi. ‘Evet efendim, benim.’ dedim. 

‘Sen kendini ne zannediyorsun?’ dedi.’Efendim ben kendimi bir şey zannetmiyorum. 

Ben TMT mensubu, falan falan görevleri deruhte eden bir TMT’ciyim.’ dedim. Çı-

kardı tabancasını ve masanın üzerine koydu. ‘Doğru söyleyeceğine dair silahın üze-

rine yemin edebilir misin?’ dedi. ‘Hiç lüzum yok efendim. Çünkü biz TMT’ye alı-

nırken bayrağın, silahın ve Kur’an’ın üzerine yemin ettik. Fakat ne isterseniz ede-

yim.’ dedim. ‘Yok, yok lüzum yok o halde.’ dedi. Aldı tabancasını koydu. Konuş-

maya başladık. Bana sert sert sorular soruyor. Ben konuştukça yumuşadı, yumuşadı, 

yumuşadı. Peki evladım demeye başladı. Peki, canım demeye başladı. ‘Sen derhal 

yarın git Lefkoşa’ya, arkadaşlarının yanına.’ dedi. ‘Komutanım büyük bir hadise ol-

maz, olamaz. Bunu zaten bilen 3-4 kişi. Son saate kadar Sancaktarlık öğrendi. Bunu 

bilen biri yok. TMT’ye uygun bir şekilde, gizlilik içinde yaptık.’ dedim.  Ne olur, ne 

olmaz sen git oraya yetiştir (ulaştır) arkadaşlarını ve birkaç gün sonra ben oraya ge-

leceğim.’ dedi. Geldik Lefkoşa’ya. Serdar karşıladı bizi. Ona anlattım durumu falan. 

Birkaç gün sonra Şaban Bey Kıbrıs’a gelecek. Haberini aldık. Gecesi bir evde topla-

nacağız. Serdarımız Kemal Şemi’nin kardeşi vardı rahmetlik Şahap Şemi şehit oldu, 

kayboldu. Rumlar kaybetti onu. Onun evinde birçok bölük komutanları, sancak ileri 

gelenleri bir 10-15 kişi kadar orada toplandık. Şaban Bey, Alb. Şaban Bey gelecek 

ve orada konuşacak. Oraya geldi ve (biz) şikâyetlerimizi anlattık. Olanları anlattık. 

‘Peki, haklısınız. Bu Sancaktar için ne yapmamı istersiniz? ’ dedi. ‘Efendim, bir şey 

yapmanızı istemiyoruz. Yalnız başımızdan alın. Kıbrıs’ta başka bir sancağa verecek-

seniz verin. Türkiye’ye geri gönderecekseniz gönderin. Biz de o arkadaşın askeri ge-

leceğiyle oynamak istemiyoruz. Yalnız başımızdan alın çünkü bu hadise girdi araya. 

Anlaşamayız artık.’ dedik. Öyle oldu ve Baf’a verdiler kendisini. Bize başka bir San-

caktar geldi. Bu dediğim hadiseler patlak vermeden önceydi…”       
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1958 yılında gizli ve sahte mesleklerle TMT saflarında görev yapmak üzere 

Kıbrıs’a askeri personel gönderilmiştir. Halk eğitimi öğretmeni olarak adaya gelen 

ve TMT saflarında görev yapanlardan birisi de Yakup Şen olacaktır;30 

 “...Türkiye’nin çeşitli yörelerinden 10 yedeksubay olarak Genelkurmay tara-

fından eğitilerek Kıbrıs’a gitmiştik. Bunların bir kısmı 6 ay içinde geri döndü. Zaten 

Türkiye’de bize gitmeden önce ‘Teşkilatı kurduktan kısa bir süre sonra geri döne-

ceksiniz.’ demişlerdi. 10 kişinin dördü 6 ay içerisinde geri döndü. Bir kısmı cumhu-

riyet ilan edildikten sonra muvazzaf subaylarla birlikte döndü. Adada bir tek ben kal-

dım… Bunlar Genelkurmay’ın planlaması, görüşü ve raporu doğrultusunda tahakkuk 

etmiştir. Çünkü oradaki teşkilat halen çalışıyordu ama cumhuriyet kurulduktan sonra 

ilk çekirdek kadro dediğimiz kişiler geri çekilince ihtilal döneminde bir duraklama 

oldu. O dönemde ne dışarıdan ikmal yapıldı ne de doğru dürüst bir eğitim sistemi 

oldu. Bu arkadaşları, Türkiye’deki cuntanın görüşleri doğrultusunda geri çektiler. 

Anlaşmalara göre 650 Türk askerinin adaya gitmesi dolayısıyla yedeksubay arkadaş-

lara da pek ihtiyaç kalmadı. Hatta 1960 İhtilali’nin öncülerinden ve aslen Kıbrıslı 

olan Alparslan Türkeş bir ara İsmail Tansu ile temas kuruyor. Genelkurmay’da olan 

İsmail Tansu çok akıllı ve zeki bir subaydı. Duraklama döneminde onları da dışla-

maya çalıştılar. Emekliye sevk ettiler çoğunu. İsmail Tansu da emekliye sevk edilen-

lerden birisi ama emekli olmadan evvel Alparslan Türkeş ile irtibat kuruyor. 

TMT’nin asıl amacını anlatıyor. Alparslan Türkeş de ‘Ne lazımsa yapılacak.’ diyor. 

Bundan sonra da adaya ne istersek gelmeye başladı. İlk planda silah ve cephane geldi. 

Çünkü bütün ada Rumların kontrolündeydi… Anayasada yazılı olan hakların uygu-

lanmaması nedeniyle hoşnutsuzluklar oldu. Bunun yanında tabiii Türkiye’deki ihtilal 

kargaşası ve faaliyetleri arasında adada duraklamalar oldu. Yani teşkilat içerisinde 

de bir duraklama söz konusu oldu… Dırvana diye bir büyükelçi tayin etmişler. Bil-

diğim kadarıyla Kıbrıs kökenli emekli bir subaymış. O Rumlarla iyi geçinme cihetini 

uygulamaya, savunmaya çalıştı. Adadaki Türkler, teşkilata alınmış vatanını seven, 

milliyetçi Türkler bu duraklamadan huzursuzluk duymaya başladılar. Ben bu du-

rumda 1963 Ağustos’una kadar orada bulunmak zorunda kaldım. Çünkü liderin biri 

gidiyor, biri geliyor, değişiyor. Ben de teşkilatın kilit noktalarından birine ait görev 

ifa ediyordum. Gelen bana ‘Sen lazımsın.’ diye çeşitli görevler yüklüyordu. Son 
                                                                            
30 Yakup Şen 1930 Çankırı/Eldivan doğumludur ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü mezunudur. Askerlik 

görevini Eğirdir Dağ ve Komando Okul Komutanlığı’nda yapmıştır. Halk eğitimi, uzmanı kisvesi 

altında kendisine Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan teklifi kabul ederek 3 Şubat 1959 tarihinde 

adaya gelmiştir. Bu vesileyle Yakup Şen’le yaptığı görüşmeyi bu çalışma kapsamında kullanmama izin 

veren Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Karaca’ya gönülden teşekkür 

ediyorum. Erdem Karaca, “Yakup Şen ile TMT Görevi Üzerine Mülakat”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi 

ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri II. Uluslararası Sempozyumu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 31 

Ekim-5 Kasım 2011, s. 377-386.   
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hazırlıkları ben de yaptım. Çünkü Rumlar benim de ne yaptığımı irdelemeye başla-

mışlardı ve çeşitli mazeretlerle evime gelmişlerdir. ‘Öğretmense yaz tatilinde neden 

duruyor burada? Okul kapanıyor ve ben kalıyorum orada. İki sene deniyor, bu 4-4.5 

senedir burada. Bu adam ne yapıyor?’ (diyorlardı.) Ben de artık yalnız durumda kal-

dığım için huzursuzlanmaya başladım. Görev süremin bittiğini düşünmeye başladım. 

Elçilikte çalışan bir kurmay albay ‘Bir 6 ay daha beraber çalışalım. Biraz daha idare 

et. Tüm adanın silah ve cephane durumunu tespit et. Belgelere bağla ve elçiliğe getir.’ 

demişti. Bunlar TMT’nin silahlarıydı çünkü ben teşkilatın kayıt sorumlusuydum...” 

Bu dönem TMT içinde farklı sebeplerle sinirlerin iyice gerildiği ve klasik as-

keri disiplinin unutulmaya başlandığı bir dönemdir ve kargaşa disipline hakim gel-

mek üzeredir;31 

 “O zaman Ahmet Göçmez Sancaktar’dı. Türkiye’den Özel Harp Dairesi’nden 

gelmişti. TMT’de Türkiyeli-Kıbrıslı kavgası vardı, özellikle Lefkoşa’da. İsyan ettik-

leri dönemde ben o isyana katılacak rütbede değildim. O isyana belirli bir rütbenin 

üstünde olanlar katıldı. Bize de emir verdiler bu adamla (Lefkoşa Sancaktarı Ahmet 

Göçmez) kim konuşursa ölecek. Gizli ismi Yılmaz Pars’tı. Yeraltı döneminde benim 

tanıdığım tek Türkiyeli subaydı. 1960’da silah eğitimi için Türkiye’ye gittiğimizde 

bu eğitimi bize yaptıran adamdı. Kendi aramızda (ona) ‘Gandhi’ derdik. Bu emri 

aldıktan sonra ben içime sindiremedim. Evine gittim. Üzüldüğümü söyledim. Bunu 

insani bir olay olarak gördüm. Burada öldürülen insanların bir kısmı, buradaki kişi-

lerin verdiği emir, bir kısmı da Türkiye’den gelen emirlerledir, Burhan Nalban-

toğlu’nun öldürülme emri mesela, Genelkurmay’dan geldi. İsmail Tansu duydu, aracı 

olup Cevdet Sunay’la kendisini görüştürdü ve o zaman Burhan öyle kellesini kur-

tardı.” 

Bu dönemin ardından gelişen olaylar da 21 Aralık 1963 sürecinde TMT kad-

rolarının pek de rahat olmadığını, Türkiye’de yaşanan ihtilal döneminin sıkıntılarının 

ve değişik sorunların TMT’yi ciddi şekilde etkilediğini göstermektedir; (Nevzat Uzu-

noğlu, kişisel görüşme, 13 Temmuz 2003) 

“…Bunun dışında Türkiye’yle teşkilatımız arasında hiçbir olay olmadı. Her 

şey tıkırında gitti. Hadiseler başladığında Sancaktarımız Remzi Güven isimli bir al-

baydı. Torpilli gelenlerden birisiydi. Kemal Paşa diye bir hısımı varmış, torpili var-

mış. Onun torpiliyle geldi. Kendisi söylerdi tabii, ondan öğrendik (bunları). Hadise-

ler patlak verdi. İkameti Şemsi Kazım Apartmanındaydı. Hiç dışarıya çıkmadı. Ne 

yapacağımıza dair hiçbir şey söylemedi. Biz oraya buraya mevzilendik. Hisar’a mev-

zilendik. Birçok apartmana mevzilendik. Bilgimizle, kendi bilgimizle, tabii bir askeri 

                                                                            
31 Arif Hasan Tahsin’den aktaran Aysu Basri Akter, “Bayraktarın Hikayesi”, Yenidüzen, 22 Mayıs 2011. 
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bilgimiz yok esasında bizim. Biz Sancaktar bekledik. Gelsin başımıza göstersin, tarif 

etsin diye. O zaman Lefke Sancaktarı olan rahmetli Osman Nalbant vardı Lefkoşa’da 

tesadüfen o gün ve eğitimde benim komutanımdı. Gayet iyi tanışıyor ve sevişiyor-

duk. Geldi ‘Nevzat ne yapıyorsunuz?’ dedi. ‘İşte efendim durum böyle böyle. Baş 

başa kaldık bildiğimizle kendi halimize. ’ dedim. O benimle beraber bütün mevzileri 

gezdi. Bütün arkadaşları gördü. Mevzi genişliği nasıl yapılır, ne yükseklikte olur? 

Nasıl nişan alınır, düşmanın sızmasını önlemek için boş yer nasıl bırakılmaz? Nasıl 

gözetlenir? Onlardan, o arkadaştan, o komutandan öğrendik bunları o akşam. Bunun 

dışında çok iyi komutanlarımız oldu. Alay komutanları çok yardımcıydı bize. 1963 

hadiselerinden önce Hüsamettin Sevengül isimli bir Alay Komutanı vardı. Bizim 

Bayraktarlıkla çok iyi münasebetleri vardı. (Alay Komutanlığına) Turgut Sunalp’ten 

sonra Remzi Tırpan geldi. Bu 4. ya da 5. (Alay Komutanı). Mücahidin bütün palaska 

ihtiyacı, tozluk ihtiyacı, miğfer ihtiyacı askerin fazlasından verdi bunları bize ve biz 

kullanıyorduk. O gittikten sonra yerine Süreyya Kıvılcım diye bir Albay geldi, Alay 

Komutanı (olarak) ve bizim TMT ileri gelenleriyle arası iyi değil, tabiri caizse sidik 

yarışması içinde. İkisi de Türkiye’nin askeri albay. Biri sivil kısmı TMT’yi yönetir-

ken biri de Türk Alay Komutanlığını yöneten iki kıymetli albay. Anlaşamadılar ve 

bir önceki albayın mücahide vermiş olduğu bütün malzemeleri geri istedi. Boru-

bando takımı kurmuştuk biz. Onun bazı trampetlerini, palaskalarımızı, kasaturaları-

mızı şudur budur hepsini topladık ve geri verdik. Mücahidi sevmeyen bir adam, öyle 

görünür. Bir gün şey yapılıyor. Milli bir gündü (ve) Atatürk Anıtı önünde merasim 

yapılıyor. Oraya toplandık. Askeri geçit falan yapıldı. Biz bölük komutanları olarak 

aynı safta duruyoruz. Ben de Kovan Beyi olarak bölük komutanlarının başında du-

ruyorum. 77. Bölük Komutanı olan lise müdürü Erol Özçelik diye bir arkadaş oradaki 

merasimi, takdim sırasını, ne yapılacağını takdim etmek üzere mikrofonu eline aldı 

ki Sancaktar tarafından görevlendirildi bu asker. Şimdi ‘Komutanım’ falan diyerek 

takdime başladı. Sırasıyla Türkiye Büyükelçiliği, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 

Cemaat Meclisi Başkanı, Alay Komutanı falan sırasıyla çelenk koyacaklar ve şeref 

defterini imzalayacaklar. O zaman da Rauf Denktaş Cemaat Meclisi Başkanı ve Kıb-

rıs’ta değil, Türkiye’de. Onu temsilen Şemsi Kazım Bey var muavini. O temsil ediyor 

Cemaat Meclisi’ni. Tabii vekili (de) onun kadar yetkilidir merasimde. Cumhurbaş-

kanı Yardımcısı (şeref defterini) imzaladı. Büyükelçi imzaladı. Ondan sonra Cemaat 

Meclisi Başkanı’nın gitmesi lazım oraya. Şemsi Kazım yürüdü. Bu yandan sırası ol-

madığı halde Alay Komutanı (da) yürüdü ve omuz omuza, itişe itişe Şemsi Kazım’ı 

bir kenara itti ve aldı kalemi (şeref defterini) imzalasın. O arkadaş (Erol Özçelik) da 

bana şikâyet etmişti ‘N’apacayık abi? O Alay Komutanı hakaret etti bağa. ‘Eşşoğlu 

eşek.’ dedi. ‘Herkes burada ne yapacağını bilir. Senin kâğıt okuyup ukalalık yapmana 
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gerek yok.’ dedi. Epeyi hakaret etti bana.’ dedi geldi bağa (bana) da. Ben bunu da 

duydum tabii (ve) sinirlendim, asabileştim. Hiç yapmamam gereken bir şey yaptım 

tabii asker kökenli olmamamızın da verdiği asabiyetle. Gittim ve Alay Komutanı 

defteri imzalarken elimi defterin üzerine koydum (ve) ‘Komutanım bu sıra sizin de-

ğil. Cemaat meclisi Başkanı’nındır ve siz az önce bir mücahit komutanına hakaret 

ettiniz. Köpoğlu köpek dediniz. Eşşoğlueşek dediniz. Hakaret ettiniz.’ dedim.  ‘sen 

kim oluyorsun be it?’ dedi bana ve itti beni bu yana. Ben çekildim kenara tabii. Bazı 

arkadaşlar, Fikret Kürşat falan geldiler yardıma. Bileğini falan tuttular. Elçilik müs-

teşarları karıştı, Bnb.lar falan karıştı.  

Ayrıldık, tabii benim niyetim dövüşmek falan değil. O asabiyetle doğru olma-

yan şeylerin yapıldığını söyledim orada. Bunları anlatmaktan maksadım da bazı Alay 

Komutanlarıyla pek iyi olmadığımızı söyledim biraz evvel. Hadise bitti orada ve da-

ğıldık. Bayraktar çağırdı beni. ‘Nevzat ben seni seviyorum, sayıyorum. Böyle böyle 

bir hadise olmuş.’ dedi. Anlattım bütün geçmişiyle kendisine. ‘Peki, Nevzat git oğ-

lum.’ dedi. ‘İyi yaptın, kötü yaptın.’ demedi bana. Ne ‘Aferin’ dedi bana ne de tenkit 

etti. Ayrıldık oradan. Öğleden sonra da elçilikte tebrik kabulü var. Bir milli gündü. 

Aynı günün öğleden sonrası biz mutat veçhile oraya gideriz. Kapıda Sayın Büyükelçi 

dururdu. Yanında Alay Komutanı dururdu. Biz en büyüklerimiz başta olmak üzere 

sırayla tebrik ederdik ve geçerdik çikolatamızı falan alırdık. Biz Bölük Komutanları, 

ben falan önceden (bu kabul töreni öncesi) toplandık.  

Dedik ki ‘Biz oraya gideceyik. Elçiye saygımız sonsuz ve elini sıkacağız fakat 

bize hakaret eden Alay Komutanının elini sıkmayacağız.’ Olur mu olur. Bütün Bölük 

Komutanları sözleştik. Girdik içeriye. Önde Kovan Beyi olarak benim. Tabii bizden 

önce daha büyükler vardı ve onlar girdi. Gerekeni yaptılar. Büyükelçinin elini sıktım. 

Alay Komutanı elini uzattı, sıkmadım ve maslahatgüzara geçtim. Maslahatgüzar 

vardı, iyiyiydi aramız. Tuttu elimi zorla toka ettirecek. Çektim elimi. Benden sonra 

gelen 12-13 komutan da hiçbiri elini sıkmadan geçti (Alay Komutanı’nın), doğru te-

ğet geçtik. Doğru mu, eğrimi onun münakaşasını yapacak değilim şimdi. O zamanın 

verdiği düşünmeden yapılan hareketler (di bunlar). Daha da gençtik malum. Ondan 

sonra bizi yine Bayraktarlık çağırdı. Böyle böyle yapmışsınız falan filan. Dedik 

‘Yaptık efendim. Biz hakaret kaldırmayız. O görevi alan arkadaş (Erol Özçelik) San-

caktar’dan ne emir almışsa onu yaptı. Hata varsaydı iki komutan bir araya gelir tar-

tışılırdı. O çocuğun suçu yok orda.’ Neyse bu iş de kapandı.               

Öte yandan TMT Bayraktarı’nın elinde toplanmış olan bütün güç ve yetki se-

çilmiş siyasiler tarafından da kullanılmak istenmektedir ve bu konuda Cumhurbaş-

kanı Muavini Dr. Küçük de ön plandadır. Bir ara formül olarak Kıbrıs Cumhuriyeti 

Bakanlar Kurulu’nda görev yapan üç Kıbrıslı Türk üye (Bakan), Türk Cemaat 
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Meclisi icra heyeti üyeleriyle bazı kamu görevliklerinin de iştirakıyla yasama gücünü 

elinde bulunduracak olan Genel Komite oluşturulur.  Şüphesiz ki yürütme gücü 

TMT’de ve Bayraktar’da olacaktır. Aynı konuyla ilgili olarak Nejat Konuk da “…Bir 

tarafta TMT ve Denktaş’ın yerine görev yapan Dr. Şemsi Kazım, diğer taraftan Dr. 

Küçük, Alay Komutanı Süreyya Kıvılcım ve TC Büyükelçisi yetki ve sorumluluk 

çatışması içine giriyorlar. Kenan Çoygun yetkileri elinde topladı ya ona karşı bir ha-

reket başlıyor… Olaylar oluyor. Mücahitler ayaklanıyor ve Türkiye’ye karşı müca-

hitler sert bir muhtıra hazırlıyorlar. 1965 yılının sonuna doğru oluyor bunlar. Arka-

daşlar beni de çağırıyorlar ve böyle bir muhtıra hazırladıklarını söylüyorlar. Baktım 

olacak şey değildi. Büyükelçiliği çok ağır bir şekilde hedef alan bir muhtıraydı. Ben 

bunun böyle olamayacağını söyledim ve o muhtırayı daha diplomatik bir dille tekrar 

kaleme aldım. Maslahatgüzar olan Adnan Buluğ’a verdik. Büyükelçi daha gelme-

mişti…”32 açıklamasında bulunur.  

Yetki karmaşasının yaşandığı dönemde yaşanılan ufak bir mesele ise Akın ga-

zetesini çıkartan gazeteci Kemal Akıncı’nın hapse atılmasıdır. 1963 yılında BBC’den 

alıntı bir haber yayımlayan Akın gazetesinde bu haber Rum ve Türk taraflarının an-

laştığı ve her iki taraf arasına İngiliz askerlerinin gireceği şeklindedir; (Gürkan, 2011: 

279) 

 “…Bu haberde ne var diyeceksiniz ama bu haber üzerine tutuklandım. Ge-

rekçe de Türk köylüsü haberi okuyacak, yollara düşerek Lefkoşa’ya gelecek ve Rum-

ların eline düşecek. Tam yılbaşı gecesi beni hücreye attılar. 24 saat hücrede kaldım, 

soğuk, buz gibi. Hastalandım. Ailem, karım nerede olduğumu bilmiyor. Sonra ‘Hata 

oldu.’ dediler ve çıkardılar. Teşkilat da kardeşim Mustafa Tangül aracılığıyla özür 

diledi tutuklama için…” 

 

Sonuç 

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de meydan gelen askeri darbe bilinenin ak-

sine Kıbrıs adası ve burada EOKA terörüne karşı namus mücadelesine girmiş Kıbrıs 

Türklerini de derinden ve son derece olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Yönetimi ele 

geçiren askeri yapının adada faaliyette bulunan TMT konusunda neredeyse hiç bil-

gisinin olmaması, adayla ilgili olarak görevlendirilen “ihtilalin kuvvetli albayı” Al-

parslan Türkeş’in de ilk dönemde bütün iyi niyetine ve yardım çabalarına rağmen 

Genelkurmay Başkanlığı STK’de neler yaşandığını kavrayamaması sonucunda 

TMT’ye yönelik bütün faaliyetler bıçakla kesilir gibi kesilecek ve gerek adada ve 

gerekse Türkiye’de yürütülen askeri eğitimler sonlandırılacak, adada toprağa gömülü 

                                                                            
32 Nejat Konuk’tan aktaran Mete Tümerkan, Haber Kıbrıs, 29 Nisan 2012. 
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askeri malzeme ilgisizlik ve moral bozukluğu nedeniyle bakımsızlıktan paslanmaya 

başlayacak ve TMT 1958-1960 döneminde yaşadığı coşku ve heyecanı kaybedecek-

tir. TMT’nin Kıbrıs karargahında görevli üst düzey askeri personelin geri çekilmesi, 

hemen hepsinin emekliye ayrılması veya pasifleştirilmesi, Türkiye’deki askeri yöne-

timin Kıbrıs’a büyükelçi olarak gönderdiği eski bir asker olan Emin Dırvana’nın 

adada yaşananları yeterince kavrayamaması ve kendince farklı bir realizm peşinde 

koşması Kıbrıslı Türkleri hırpalayan etkenler arasındadır ve mücadeleye de büyük 

zarar vermiştir. Adada olup bitenler konusunda istihbarat kadar istihbarata karşı 

koyma mücadelesi de en üst düzeyde devam ettiğinden bundan istifade edenler de 

maalesef Rumlar olacak ve yaşanılan bu kaos ve bilinmezlik sürecini değerlendirerek 

Kıbrıs tarihine Kanı Noel olarak geçecek 21 Aralık 1963 tarihli topyekûn saldırıyı 

başlatacaklardır. Bu dönemde Kıbrıslı Türklerin belki de tek şansı 3 Ekim 1962 tari-

hine kadar vekâletlerle ve öylesine idare edilen TMT’nin Bayraktarlık görevine Alb. 

Kenan Çoygun’un getirilmesidir. İyi bir istihbaratçı ve askeri taktik düşüncesi çok 

iyi bir subay olan Çoygun 21 Aralık 1963’e kadar geçecek dönemde boşluğu kapa-

tabilmek için üst düzey çaba sarf eder ve Akritas Planı denilen Kıbrıs Türklerini top-

yekûn ortadan kaldırma planlarının uygulanmasını engeller.   
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Özet: Hükümet sistemleri, kuvvetler ayrılığı teorisine göre tasnif edil-

mektedir. Bu tasnif temelde ikiye ayrılmaktadır: Kuvvetlerin ayrılığına daya-

nan hükümet sistemleri ve kuvvetlerin birliğine dayanan hükümet sistemleri. 

Kuvvetlerin birliğine dayanıp da demokratik bir yönetime imkân tanıyan sa-

dece meclis hükümeti sistemidir.  Demokratik devletlerin hemen hepsi hükü-

met sistemini kuvvetlerin ayrılığına dayandırmaktadır. Kuvvetler ayrılığına da-

yanan hükümet sistemleri ise temelde parlamenter sistem ve başkanlık sistemi 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Demokratik devletler hükümet sistemi tercih-

lerini bu iki sistemden birini seçerek yahut ikisinin bazı özelliklerini alıp ken-

dilerine özgü yeni bir sistem geliştirerek yapmaktadırlar. Örneğin Fransa par-

lamenter sistemle yönetilirken, Anayasasında yaptığı değişiklikle başkanlık 

sisteminin bazı özelliklerini sisteme eklemiştir. Nihayetinde sistem yarı-baş-

kanlık sistemi olarak adlandırılmaktadır. Fransa’da uygulanan yarı-başkanlık 

sistemi, Rusya’da Sovyetler Birliği sonrası dönemde Rusya’nın hükümet siste-

mine uyarlanmıştır. Sovyetler Birliği döneminde hükümet şekli sosyalist yapı-

lanmaya göre düzenlenmişti. Bu yönetim sistemindeki bazı gelenekler 

Rusya’da yeni hükümet sistemini de etkilemiştir. Bu çalışmada Rusya’da uy-

gulanan hükümet sistemi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu,  Hükümet Sistemleri, Devlet 

Duması, Yasama, Yürütme. 

 

Examinations on the Government System of Russian Federation 

 

Abstract: Government systems are classified according to the theory of 

seperation of powers. This classification basically cleaves: Government sys-

tems based on seperation of powers and Government systems based on unity 

of powers. It is only the parliamentary government system that allows for a 

democratic rule based on unity of powers. Almost all democratic states base 

the government system on seperation of powers. Government systems based 

on separation of powers are basically divided into parliamentary system and 

presidential system. Democratic states make their choice of the government 

system by choosing one of these two systems or take some of the features of 



Yasin AYDOĞDU 

244 

both and develop a new system that is unique to them. For instance, while 

France is being governed by a parliamentary system, it has added some features 

of the presidential system to the system with the change in its Constitution. 

Ultimately, the system is called semi-presidential system. Semi-presidential 

system applied in France, after the Soviet Union adapted to the Russian go-

vernment system. During the Soviet Union preiod, the government was orga-

nized according to the socialist structure. Some traditions on this administrative 

system effects the new government system at Russian. In this study, we will 

examine the Russian government system. 

Keywords: Russian Federation,  the State Duma, Government Systems, 

Legislative, Executive. 

 

 

Giriş 

Yakın geçmişe kadar hükümet sistemleri üzerine tasnifler temelde kuvvetler 

birliği ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri üzerinden yapılmaktaydı. Ancak, özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni yönetsel sistemler, klasik ayrım olarak 

kabul edilen kuvvetler ayrılığına dayanan tasniflerin de geliştirilmesi ihtiyacını do-

ğurmuştur. Zira o tarihlere kadar Dünya’da kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet 

sistemleri başkanlık ve parlamenter sistem olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktaydı. 

Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Fransa’da Beşinci Cumhuriyet Dö-

nemi Anayasası olan 1958 Anayasasında 1962 yılında yapılan değişiklikle saf parla-

menter sistemden türetilmiş; cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine dayalı 

doktrinde “yarı-başkanlık sistemi” veya “partili cumhurbaşkanı sistemi” olarak ad-

landırılan yeni bir hükümet sistemi geliştirilmişti1.  

1993 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu Anayasası ile getirilen hükümet 

sistemi de, klasik hükümet sistemleri tasnifinde kendine doğrudan bir yer bulama-

maktadır. 1993 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu Anayasası kuvvetler ayrılığı 

ilkesini kabul etmesine karşın Devlet Başkanı’nın bir erk olarak sayılmaması ve Dev-

let Başkanı’nın gerek yasama gerekse yürütme organlarının yerlerine geçebilmesi, 

Rusya Federasyonu Hükümet Sisteminin kendine özgü bir sistem olduğu tezini güç-

lendirmiştir.  

                                                                            
1 Yasin Aydoğdu,”Güney Kore’de Uygulanan Hükümet Sistemi Üzerine İncelemeler”, Türkiye Adalet 

Akademisi Dergisi, C. 8, S. 31, Temmuz 2017, s. 698. Yarı-başkanlık hükümet sistemi hakkında ayrıca 

bkz. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 16. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2013, s. 514-522; Firdevs 

Yüzbaşı, Bir Demokratik Hükümet Sistemi Olarak Yarı-Başkanlık Sistemi, Adalet Yayınevi, Ankara 

2015; Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt 1, Ekin Kitabevi, Bursa 2011, s. 585-586; 

Mehmet Merdan Hekimoğlu, Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı “Demokratik Hükümet Sistemleri” 

ve Türkiye, Detay Yayıncılık, Ankara 2009, s. 62-107. 



Rusya Federasyonu’nda Uygulanan Hükümet Sistemi Üzerine İncelemeler 

245 

Özetle açıklanan ayrılıklar nedeniyle Rusya Federasyonu Hükümet Sistemi, 

kendine has yapısı ile ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, Rusya Federasyonu Anayasası 

üzerinden Rusya’da uygulanan hükümet sistemi üzerine incelemeler yapılacak olup; 

nihayetinde sistemin ayırt edici unsurları belirlenerek klasik hükümet sistemleri tas-

nifinde nerede olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Ancak hükümet sistemi üzerine 

incelemelere geçmeden önce Rusya’nın tarihçesini kısaca açıklamakta fayda gör-

mekteyiz. Çünkü Rusya Federasyonu kendini oluşturan halkın demokrasi kültürü 

dâhilinde bir sistem belirlemiştir. Bunda Rus halkının geçmişten günümüze getirdiği 

siyasi anlayışı önemli ölçüde etkili olmuştur. Hem Çarlık Rusya’sında hem de Sovyet 

Rusya’sında, bir kişinin üstün güçlerinin olduğu görülebilmektedir2. Ancak bu du-

rum, gelişen ve değişen unsurlarıyla demokrasinin evirilmesi sonucu, yaşandığı çağ 

itibariyle bazı farklılıklar oluşturmuştur. Çatı sisteme bakıldığında ise, tek adam 

hâkimiyeti devam etmiştir. Egemenlik, zamanla halka dayandırılarak meşruiyet sağ-

lanmıştır.  

 

1. Tarihsel Olarak Rusya Üzerine Genel Bir Bakış 

Günümüz Rusya’sını şekillendiren tarihi süreç Çarlık Dönemi Rusya ve Sov-

yet Rusya olarak iki döneme ayrılabilir. 

 

1.1. Erken Dönemden Çarlık Dönemine Rusya 

Rusların isimlerinin ilk geçtiği yazılı kaynak, İstanbul3 üzerine düzenlenen bir 

seferle ilgili M.S. 862 tarihli bir koniktir. Bununla birlikte, Rusların 830’lardan sonra 

bağımsız oldukları ve Bizans’a doğru yayılma amacı taşıdıkları görülmektedir. Mo-

ğol istilası ile tekrar dağılan Ruslar, 1382’de Moğollara karşı çıkılmasıyla başlayan 

                                                                            
2 Çağdaş devlet sistemleri üzerine çalışmalar yapan Roskin, bugün bile, Rusların çoğunun ancak güçlü 

ve acımasız bir liderin ulusal ihtişamı elde edebileceğini düşündüklerini ifade etmektedir. Michael G. 

Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri Siyaset, Coğrafya, Kültür, 8. Baskı, Adres Yayınları, Ankara, 2016, 

321. Rus siyasi düşüncesi, güçlü başkanlığa dayalı bir sistemi, devletin varoluş gerçeği olarak 

görmektedir. Rus elitlerinin ezici çoğunluğuna göre başkan hegemonyasına dayanmayan bir yönetim 

Rusya’nın çözülmesine yol açacaktır. Bu konuda “Adil Rusya” Partisi mensuplarından milletvekili 

Anatoli Aksakov’un söyledikleri Asker’in makalesinde şöyle aktarılmaktadır: “Parlamentarizm ülkede 

yönetilebilirliğin ortadan kalkmasıyla sonuçlanır. Ülkenin tarihine baktığımız zaman bunu görebiliriz. 

Rusya; merkezi hâkimiyetin güçlü olduğu dönemlerde gerek ekonomik gerekse politik alanda büyük 

başarılar elde etmiştir. Fakat parlamentonun üstün olduğu dönemlerde ülkede derhal sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Bunun en taze örneği SSCB Yüksek Konseyidir. Bu halk meclisi Sovyetler Birliğinin 

dağılmasına neden olmuştur… Güçlü iktidar Çar döneminde de, Sovyet döneminde de, bu gün de 

toplumda istikrarı sağlamıştır.” Ali Asker, “Rusya Federasyonu Anayasasında Kuvvetler Ayrılığı ve 

Yargı Erki Üzerine Bazı Notlar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 4, Ankara, 

2016, s. 1116. 
3 O dönemki adıyla Constantinapol’dür. 



Yasin AYDOĞDU 

246 

süreç ve 1409’da Altınordu Devletine vergi ödenmenin reddedilmesi ile çıkan savaş-

larla ve nihayetinde İstanbul’un Türkler tarafından fethi neticesinde 1461’de tekrar 

bağımsızlıklarını kazanmışlardır4.  Genişleme dönemi ile birlikte anılan “Korkunç 

İvan”ın (1533-1584)5, 1547’de “Çar” unvanını alması ile Çarlık Rusya’sı başlamıştır. 

İvan’ın güçlü yönetimi ile Rusya önemli bir ilerleme kazanmıştır. Ancak ölü-

münden sonra başa geçen oğlu Fyodor (1584-1598) bu ilerlemeyi sürdürememiş ve 

ülkede anarşi baş göstermiştir. Daha sonraları 1598’de, İvan’ın eşinin yakını olan 

Boris Godunov çar olmuş ancak etkili yönetimine karşın, iç karışıklıkları bastırmada 

başarılı olamamıştır. Nihayetinde Godunov’un da ölmesiyle isyanlar daha da artmaya 

başlamıştır. İç savaşın ardından 1613’de toplanan ve Rus toplumunun her kesimin-

den yaklaşık 500 temsilcinin katıldığı meclis, Romanovlar’ın başa geçmesine karar 

vererek Michael Romanov’u çar ilan etmiştir6.  Bu gelişmeden sonra son bulan anarşi 

ile Rusya tekrar gelişmeye başlamıştır. 

1721 yılında Çar I. Petro, bütün Rusların imparatoru unvanını almıştır ve bu 

durum Rusya İmparatorluğunun başlangıcı olarak anılmaktadır. Batılılaşma ve mo-

dernleşme çabaları ile tanınan Petro’yu Katerina I (1725-1727), Anna (1730-1740), 

I. Elizabeth (1740-1761) ve II. Katerina (1762-1796) takip etmiştir. 

II. Katerina dönemindeki despot yönetim ve Fransız İhtilalının halklara sun-

muş olduğu yeniliklerle birlikte ekonomideki olumsuzlukların artması sonucu Rus 

halkında tekrar bir ayaklanma güdüsü ortaya çıkmıştır. Bu durum çeşitli gelişmelerle 

birlikte yaklaşık 100 yıl boyunca etkisini sürdürmüştür. 1890’lardan itibaren çoğun-

lukla sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan protestolar başlamış ve tekrar iç 

karışıklık başlamıştır. Daha çok öğrenci hareketleri şeklinde çıkan bu protestolarla 

amaçlanan “insan haklarının, işçilerin ve zayıfların savunulması” olarak gösterilmiş-

tir7.  Öğrenci hareketlerinin yanına işçi hareketleri de eklenince İmparatorluk (Çarlık) 

dönemi iyice zayıflamıştır. 

 

1.2. Sovyet Rusya Dönemi 

Çarlık Rusya’sını oluşturan bütün sosyal sınıfların, bölgelerin ve imparatorlu-

ğun bütün milletlerinin içinde yer aldığı yıkıcı bir sosyal düzensizliğin ortaya çıkması 

ve bunun sonucu yıllardan beri gelen şikâyetlerin artmasıyla İşçi Temsilcileri Kon-

seyi adında bir işçi birliği ortaya çıktı. İlk olarak genel bir grev koordine edildi ve bu 

                                                                            
4 Kezban Acar, Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s. 25-78. 
5 Hiç kimseye güvenmediği için, en ufak bir şüphede kendi oğlu dâhil çevresindeki herkesi öldürttüğü 

ifade edilmektedir. Roskin, age, s. 321. 
6 Acar, age, s. 122. 
7 Acar, age, s. 318-320; Roskin, age, s. 324. 
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grevin başarıya ulaşmasıyla radikal entelektüeller ile işçilerin işbirliği ortaya çıktı. 

Bu işbirliğinin gücüyle 1905’te İmparatorluğun çoğu yerinde genel grevler düzen-

lendi ve Rus halkı, işçilerin önderliğinde İmparatorluğa karşı ayaklanmaya başladı8.  

Geçen sürede güçlenen ihtilal yanlıları, 1917 yılında Şubat Devrimi ile Rusya 

İmparatorluğu (Çarlık) dönemini sona erdirdiler. Daha sonra yaşanan iç savaş ve aynı 

yıl Ekim Devrimi ile sonlanan süreçle birlikte Sovyet Rusya’nın ilk Anayasası olan 

1918 Anayasası9 kabul edildi. Bu Anayasa ile Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cum-

huriyeti (RSFSC) ilan edilmiştir. 1922 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir-

liği’nin kurulması karara bağlandı10. Çeşitli zamanlarda bu federal birliğe katılan 16 

federe cumhuriyet ile birlikte çok uluslu bir devlet halini aldı11. 

Batı demokrasilerinden farklı olarak, Sovyet demokrasisi tek partiliydi. Bu 

parti, Sovyetler Birliği Komünist Partisi adını taşıyordu. Komünist Parti’nin kendi 

kongrelerindeki kararları, Sovyetler Birliği’nin siyasal yaşamında bir aşama niteliği 

taşırdı. Devlet mekanizmasının ve tüm halkın gerçek yürütücüsü bu partiydi. Kurulan 

mahalle, ilçe, il konseyleri ile tüm Sovyet yurttaşları aynı zamanda yönetime katılı-

yor ve herkes parti üyesi sayılıyordu. Her alanda, teorisyenliğini Karl Marx’ın (1818-

1883) ve Friedrich Engels’in (1820-1895)  üstlendiği ve tüm beşeri hayatı kapsayan 

“Marksizm” geçerliydi. Buna göre, politik bakımdan, özünde sınıf çatışması/sava-

şımı teorisine, ekonomik güçler arasındaki ilişkilerin tek tip olduğu ve işçi sınıfına 

devrimci bir rol biçilmesi inancına dayanılmıştır12.  

Ancak Sovyet Rusya dönemi sadece Marksizm ile anılmamıştır. İlk eklenen 

tanımlama “Leninizm”, daha sonra ise “Stalinizm” olarak karşımıza çıkmıştır. Buna, 

başa geçen yeni liderlerin komünizmi farklı uygulamaları ve Sovyetlerin kurulma-

sına esas teşkil eden Marksizm’den uzaklaşılması neden olmuştur13.  Kuruluşundan 

                                                                            
8 Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar, Çev: Kezban Acar, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s. 502-505. 
9 Bu Anayasanın Türkçe çevirisi için bkz. 1918 Sovyet Anayasası İşçi Sınıfının İlk Anayasası, çev: Fırat 

Sözeri, Ceylan Yayınları, İstanbul 2018. 
101918 Anayasası yürürlükteyken 30 Aralık 1922’de yeni bir Anayasa kabul edilmiş, bu Anayasa 6 

Temmuz 1923’te yeniden gözden geçirildikten sonra 31 Ocak 1924’te ilan olunarak yürürlüğe girmiştir. 

1935 yılında Stalin’in iktidara gelmesinin ardından da 1936 Anayasası olarak adlandırılan yeni bir 

Anayasa yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmeler ve 1936 Anayasası ile getirilen federatif sistem hakkında 

daha fazla bilgi için ayrıca bkz. Ülker Gürkan, “S.S.C.B. Siyasî Rejiminin Ana Hatları”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, Ankara 1964, s. 180 vd. 
11 Sovyetler Birliği; ABD, Kanada, Almanya gibi federasyon tipi örgütlenmiş bir devletti. Bu 

Federasyonda tamamı 104’ü bulan yaklaşık 24 büyük millet ve birçok etnik azınlık yaşıyordu. Bu 

büyüklükteki bir devleti yönetmek için dev bir bürokrasi gerektiği ifade edilmektedir. Roskin, age, s. 

342-344. 
12 George Vernadsky, Rusya Tarihi, Çev: Doğukan Mızrak; Egemen Ç. Mızrak), Selenge Yayınları, 

İstanbul 2009, s. 467. 
13 Vernadsky, age, s. 466. 
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kısa bir süre sonra 1941’de Bakanlar Kurulu Başkanı olan Stalin’in baskıcı yönetim 

anlayışı nedeniyle toplumda tekrar sınıf ayrılığının oluşması sonucu çıkan huzursuz-

luklar ve İkinci Dünya Savaşı’nın Amerika Birleşik Devletleri lehine sonuçlanma-

sıyla başlayan soğuk savaşın verdiği sıkıntılarla geçen yıllar boyunca SSCB dağılma 

aşamasına gelmiştir. Bunu engellemek adına Mihail Gorbaçov döneminde 6 yıl süren 

“Glasnost ve Perestroyka” denen reformlar dönemine girilmiş ve bu dönemin ardın-

dan 1991 yılının sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağılmış-

tır14. 

 

1.3. Rusya Federasyonu 

Ağustos 1991’de Gorbaçov’un yönetimden düşürülerek Sovyet Yanlısı yöne-

ticilerin yönetimi devralmayı planladıkları başarısız darbe girişiminin ardından15 

Meclis başkanı Boris Yeltsin’in Devlet Başkanlığına seçilmesiyle Rus tarihinde doğ-

rudan seçilen ilk lider konumuna gelmiştir. Yeltsin’in özelleştirme ve serbest piyasa 

ekonomisine geçiş amaçlı gerçekleştirdiği reformlar ekonomik kriz ile sonuçlanmış 

ve 1990-1995 arasında sanayi üretiminde yarı yarıya düşüş yaşanmıştır. 

Krizin ilk yılları arasında, Aralık 1991’de SSCB resmen dağıldı ve Yeltsin, 

Rusya Federasyonu’nun ilk Devlet Başkanı olarak görevini sürdürdü. Federasyonun 

ilk Anayasası 1993 yılında kabul edildi. 

Görüldüğü üzere, Rus halkı geçmişten bu yana güçlü bir lider etrafında top-

lanmıştır. Bu durum SSCB döneminde de devam etmiş, parti egemenliği olmasına 

karşın Devlet Başkanı’nın güçleri hep üstün tutulmuştur. Egemenlik; erken dönemde 

teokratik güce, çarlıkla birlikte hanedanlığa ve daha sonra halka dayandırılmıştır. 

Ancak her dönemde de egemenliği kullanan kişi, devlet başkanı, güçlü bir lider ko-

numunda olmuştur. Bu yönetim anlayışı içerisinde, günümüzde halen varlığını sür-

düren Rusya Federasyonu da Devlet Başkanı’nı erkler üstü bir yerde güçlü bir lider 

olarak kabul etmiştir. 

 

 

 

                                                                            
14 SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, sıkıntılı gördüğü yönetsel konularda büyük reformlar 

peşinde olan bir liderdi. Ancak O’nun politikaları, çökmeye mahkum olan Sovyetler Birliği’nin sonunu 

değiştirmedi. Roskin, age, s. 345. 
15 Konu hakkında daha fazla bilgi iin ayrıca bkz. Roskin, age, s. 344. 
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2. Rusya Federasyonu Anayasası’nda Öngörülen Devlet İktidarı Organ-

ları 

12 Aralık 1993 tarihli referandum ile kabul edilen Rusya Federasyonu Anaya-

sası’nın (RFA) 10. maddesine göre; “Rusya Federasyonunda Devlet iktidarı; ya-

sama, yürütme ve yargı erkleri ayrılığı esasında gerçekleştirilir” denilerek kuvvetler 

ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. Ayrıca Anayasa, her kuvvetin yetkilerini de açıkça 

belirtmiştir16. 

Anayasaya göre Rusya Federasyonunun Yasama organı iki bölümden (kama-

radan) oluşmaktadır(m. 94-95). Bunlar: Federasyon Konseyi ve Devlet Duması’dır. 

Yürütme erki ise Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kullanılmaktadır (m. 110). 

Yargı erki de Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek 

Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi ve yerel mahkemeler 

tarafından kullanılmaktadır (m.118, 125-127). 

Görüldüğü üzere; Devlet Başkanı, bu erkler arasında sayılmamıştır. Ancak 

Devlet Başkanı, Devletin Başı olarak bu erkler arasında işbirliğini sağlamakla görev-

lendirilmiştir (m.80/2). 

 

2.1. Devlet Başkanı 

Devletin başı konumundaki Devlet Başkanı, “Tüm Rusya Halklarının Baş-

kanı” olarak tüm Rusya’nın ortak çıkarlarını temsil etmektedir. Devlet Başkanı’na 

ilişkin hükümler Anayasa’nın 4. Bölümünde (m. 80-93) arasında düzenlenmektedir.  

 

2.1.1. Devlet Başkanı’nın Seçim Usulü 

Anayasaya göre: “Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı, genel eşit ve doğrudan 

seçim hakkına dayanarak, gizli oylamayla Rusya Federasyonu vatandaşları tarafın-

dan altı yıl17 süre ile seçilir (f. 1). Yaşı 35’ten az olmayan, Rusya Federasyonunda 

en az 10 yıl daimi ikamet eden, Rusya Federasyonu vatandaşı Rusya Federasyonu 

Cumhurbaşkanı seçilebilir (f. 2). Aynı kişi, arka arkaya iki dönemden fazla Rusya 

Federasyonu Cumhurbaşkanı görevinde bulunamaz (f. 3). Rusya Federasyonu Cum-

hurbaşkanı seçimlerinin yapılma şekli federal kanunla belirlenir (f. 4).” Anayasada 

belirtilen ilgili kanun 1994 tarihli Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Seçim 

                                                                            
16Anayasanın ilk halinde dört yıl olarak belirlenen görev süresi 2008 yılında yapılan değişiklikle altı 

yıla çıkarılmıştır.  
17Rusya Federasyonu yasama işlemleri (Anayasa, kanunlar) için bkz. 

http://www.gov.ru/main/page4_en.html (Erişim 9.12.2018). 
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Haklarının Esas Teminatlarına Dair Federal Kanun’dur18. Bu kanun ile seçim hakkı-

nın ilkeleri tespit edilmiş, aday ileri sürme ve tescil etme gibi kurumların içeriği, 

adaylığı, seçim kampanyası, seçimin finanse edilmesi, oy kullanma şekli gibi önemli 

konuları hükme bağlamıştır.  

Devlet Başkanı doğrudan halk tarafından genel ve eşit oyla seçilmektedir. Se-

çimlerde kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçimleri kazanır. 

Eğer seçmen oylarının yarıdan fazlasını hiçbir aday almamışsa, birinci turda en fazla 

oy almış ilk iki adayın yarıştığı ikinci tur oylama yapılır. İkinci turda en fazla oy alan 

aday seçimleri kazanır. Görüldüğü üzere Devlet Başkanlığı seçimlerinde tek isimli 

iki turlu çoğunluk sistemi uygulanmaktadır19. 

 

2.1.2. Devlet Başkanı’nın Göreve Başlaması, Görev Süresi ve Tekrar Se-

çilebilirliği 

Anayasaya göre Devlet Başkanı Federasyon Konseyi üyelerinin, Devlet Du-

ması milletvekillerinin ve Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi üyelerinin huzu-

runda yemin ederek görevine başlar20. Devlet Başkanı, yenisi seçilip yemin edene 

kadar görevinde kalır (m. 82).   

Daha önce Devlet Başkanı olarak seçilmiş olan kişi üst üste iki dönemden fazla 

seçilemez (m. 81). Dolayısıyla bir kişi ancak iki dönem yani 12 yıl Devlet Başkanlığı 

görevinde bulunabilir. Bu durum, Devlet Başkanlığının kesintisiz olarak yerine geti-

rilmesi halidir. İki dönem sonunda başka kimsenin Devlet Başkanı olması halinde 

(araya girmesi) diğer dönem için tekrar (üçüncü kez) Devlet Başkanlığı görevine se-

çilebilir21. 

 

 

                                                                            
18Biz bu çalışmada, Rusya’da yargı erkine değinmeyeceğiz. Zira demokratik olarak kabul edilen 

ülkelerde yargı organlarının yasama ve yürütme organları karşısında bağımsızlığı asıldır. Rusya’da yargı 

erki ve mahkemelerin yapısı, işleyişi hakkında ayrıca bkz.  
19Bu sistem ve diğer seçim sistemleri hakkında daha detaylı bilgi için şu çalışmamıza bkz. Yasin 

AYDOĞDU, Seçim Sistemleri ve Türkiye, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. 
20Yemin metni şöyledir: “Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı'nın, bir kişinin ve vatandaşın hak ve 

özgürlüklerine saygı duyma ve koruma, Rusya Federasyonu Anayasasını gözetme ve koruma, devletin 

egemenliğini ve bağımsızlığını, güvenlik ve dürüstlüğünü koruma, insanlara sadık bir şekilde hizmet 

verme yetkisi kullanmaya yemin ederim.” (m. 82/1). 
21Nitekim Rusya Federasyonu’nun 4. ve 5. Devlet Başkanı olan Vladimir Putin’den sonra 2008-2012 

yıllarında Hâlen Rusya Federasyonu Başbakanı olan Dimitri Medvedev Devlet Başkanı olarak görev 

yapmış ardından Putin, 2012 yılında tekrar Devlet Başkanı olarak seçilmiştir. 2018 yılında 4. Kez Devlet 

Başkanı olarak seçilen Putin, 2024 yılına kadar bu görevini sürdürebilecektir. 
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2.1.3. Devlet Başkanı’nın Görevini Sona Erdiren Haller 

Rusya Federasyonu Anayasasına göre: “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, 

istifası, sağlık durumuyla ilgili olarak kendi yetkilerini uzun süre kullanamaması 

veya görevden uzaklaştırılması durumunda, zamanından önce yetkilerini kullanmaya 

son verir. Bu durumda Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimleri Devlet Baş-

kanı yetkilerinin zamanından önce sona erdiğinde itibaren üç ay içinde yapılır.” (m. 

92/2). Buna göre Devlet Başkanı’nın görevini sona erdiren haller dört başlık altında 

toplanabilir. 

Bunlardan ilki ve doğal olanı; Devlet Başkanı’nın 6 yıllık görev süresinin bit-

mesi halidir. Süre sonunda, seçilen yeni Devlet Başkanı’nın yemin etmesi ile eski 

Devlet Başkanı’nın görevi sona ermiş olur. 

İkinci olarak; Devlet Başkanı’nın istifa etmesi de görevini sona erdirir. Bazı 

Anayasalar Cumhurbaşkanının (Devlet Başkanı’nın) istifasını ayrıca düzenlemiştir22. 

Rusya Federasyonu Anayasasında, Devlet Başkanı’nın, serbest iradesini kullanarak 

istifa edebileceğini kabul etmiştir. 

Devlet Başkanı’nın görevini sona erdiren üçüncü hal; görevini yerine getire-

meyecek durumda bulunması halidir. Bu duruma Devlet Başkanı’nın ölümü de dâhil 

edilebilir. Ancak Anayasada “sağlık durumuyla ilgili olarak yetkilerini uzun süre 

kullanamaması” denilmiş; bu süreyi somutlaştıracak bir açıklamaya yer verilmemiş-

tir. Kanaatimizce tedavisi yoğun ve seçim döneminin önemli bir kısmını (bir yıl ve 

üzeri gibi) geçirecek derecede ağır bir sağlık sorunu yaşaması durumu, görevini ye-

rine getiremeyeceği hal olarak anlaşılabilir. 

Son olarak da, Devlet Başkanının cezai sorumluluğu kapsamında görevine son 

verilmesi halidir. Bu sorumluluk, başkanlık sistemlerinin tümünde bulunan “impe-

achment” kurumu yani Devlet Başkanı’nın azli halidir. Bu hal Anayasada, “Devlet 

Duması tarafından ileri sürülen devlete ihanet veya diğer ağır suç işlemesi konusun-

daki ithama dayanarak ve Devlet Başkanı’nın eylemlerinde suç unsurlarının varlı-

ğına ilişkin Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesinin görüşü üzerine ve itham usul-

lerine uyulduğuna ilişkin Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinin görüşüne da-

yanarak, Federasyon Konseyince görevinden uzaklaştırılabilir” şeklinde düzenlen-

miştir (m. 93). 

 

 

                                                                            
221976 Portekiz Anayasasına göre Cumhurbaşkanı, parlamentoya bir mesaj göndererek istifa edebilir 

(m. 134). Yine İsrail’de de benzer bir uygulama vardır. Kemal Gözler, Devlet Başkanları Bir 

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2001, s. 69.  
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2.1.4. Devlet Başkanı’nın Görev ve Yetkileri 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın görev ve yetkileri; devletin başı ol-

ması sıfatıyla sahip olduğu görev ve yetkileri, yasamaya ilişkin görev ve yetkileri ile 

yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri olarak üç ayrı başlık altında incelenebilir. 

 

2.1.4.1. Devletin Başı Olarak Sahip Olduğu Görev ve Yetkileri 

Yukarıda da değinildiği üzere; Anayasa uyarınca, Rusya Federasyonu Devlet 

Başkanı, Devletin başıdır. Devlet Başkanı’nın bu sıfatı dolayısıyla bazı görev ve yet-

kilerine gene aynı madde içerisinde yer verilmiştir. Buna göre ilk olarak, “Rusya Fe-

derasyonu Devlet Başkanı; Rusya Federasyonu Anayasası’nın, insan ve vatandaş 

hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Rusya Federasyonu Anayasası’nın belirlediği 

şekilde Rusya Federasyonu egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün 

korunması için önlemeler alır, devlet organlarının uyumlu işleyişini ve karşılıklı iş-

birliğini sağlar.” Ayrıca; “Rusya Federasyonu Anayasası’na ve federal kanunlara 

uygun olarak devletin iç ve dış politikasının temel yönlerini belirler” ve “Rusya Fe-

derasyonunu ülke içinde ve uluslararası ilişkilerde temsil eder.” 

Bu görev ve yetkilerin yanında Devlet Başkanı; “Rusya Federasyonu devlet 

organları ve Rusya Federasyonu federe unsurlarının devlet organları arasında, ay-

rıca Rusya Federasyonu federe unsurlarının devlet hâkimiyet organlarının araların-

daki uyuşmazlıkları çözmek için uzlaşma prosedürlerini kullanabilir. ” (m.85/1) 

Görüldüğü gibi; Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Devletin Başı olarak, 

Anayasa’nın garantörü olma, ülke savunması için önlem alma, Devlet organları ara-

sında işbirliğini sağlama, politika belirleme, temsil etme ve Devlet organları arasında 

hakemlik etme görev ve yetkileriyle donatılmıştır. Bu görev ve yetkilerini kullana-

bilmesi için de kendisine; Başkomutanlık (m. 87), temel hak ve hürriyetlerin ihlali 

durumunda federe unsurların yürütme organları düzenlemelerinin yürürlüğünü dur-

durma (m. 85/2), dış politikayı yönetme (m. 86) gibi yetkiler sağlanmıştır.  

 

2.1.4.2. Yasamaya İlişkin Görev ve Yetkileri 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Anayasada bir erk olarak kabul edilme-

miş olmasına karşın, Devlet organları arasındaki işbirliğini sağlama görev ve yetkisi 

dolayısıyla yasama erki üzerinde geniş bir etkiye sahiptir. Anayasaya göre: “Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı; Rusya Federasyonu Anayasası ve federal kanuna uy-

gun olarak Devlet Duması seçimlerini belirler23, öngörülen durum ve şekiller 

                                                                            
23Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Devlet Duması’nı fesih yetkisi Anayasa m. 109 uyarınca; m. 

111 ve m. 117’de öngörülen haller bakımından tanınmıştır. İlk durum m. 111’e göre; Hükümet Başkanı 
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gerçekleştiğinde Devlet Duması’nı fesheder24, referandum belirler, kanun tasarıları 

sunar, federal kanunları imzalar ve yayımlar ve Devletin iç ve dış politikasının temel 

yönleriyle ilgili Federal Meclise yıllık mesaj sunar. Ayrıca; Rusya Federasyonu Dev-

let Başkanı, tüm ülkede bağlayıcı niteliği olan kararnameler çıkarır ve emirler verir.” 

(m. 90). 

Görüldüğü gibi; Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, yasama üzerindeki 

en önemli yetkisi Duma’yı fesih yetkisidir. Ayrıca çıkaracağı kararnamelerle de Dev-

let Duması’nın yerine geçebilmektedir. Bu kararnameler Anayasa’ya ve federal ka-

nunlara aykırı olmamak şartıyla her türlü konu hakkında çıkarılabilir (m. 90/3). Bu-

nun yanında, Devlet Başkanı’nın kanun tasarısı sunması ve Devlet Duması’nın ya-

sama faaliyetinde, genel olarak, öncelikle Devlet Başkanı’nın Yıllık Mesajında öne-

rilen kanun tasarılarının görüşülmesi de yasama üzerindeki etkisini göstermektedir. 

 

2.1.4.3. Yürütmeye İlişkin Görev ve Yetkileri 

1993 Anayasası’nın kabulüne kadar Rusya Federasyonu’nda Devlet Başkanı 

yürütmenin de başı idi. 1993 Anayasası’nın kabulü ile (m.110/1) Rusya’da yürütme-

nin Rusya Federasyonu Hükümetine ait olduğunu düzenlemiştir: “Rusya Federas-

yonu Hükümeti, Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı, Rusya Federasyonu Hükü-

meti Başkanı yardımcıları ve federal bakanlardan oluşur.” 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Yürütme ile ilgili başlıca görev ve yet-

kileri; Hükümet Başkanı’nı (Başbakan) atamak, Bakanları atamak ve azletmek, Hü-

kümeti istifaya göndermek, Hükümet Toplantılarına Başkanlık etmek, Hükümet iş-

lemlerini denetlemek ve düzenleyici işlemler yapmak olarak sayılmaktadır. 

Anayasa m. 83’te Devlet Başkanı’nın Hükümet Başkanı’nı atayacağı açıkça 

düzenlemiştir; ancak bunun için Devlet Duması’nın da rızası gerekmektedir. Devlet 

Başkanı; Hükümetin oturumlarına başkanlık edebilir, Hükümet Başkanı’nın istifa-

sıyla ilgili karar alır, Hükümet Başkanının teklifiyle Hükümet Başkanı’nın yardım-

cılarını ve federal bakanları göreve atar ve görevden alır. 

                                                                            

adaylıklarının Devlet Duması tarafından üç kez geri çevrilmesi durumunda, Devlet Başkanı’nın 

Hükümet Başkanını göreve atayacağı ve Duma’yı feshedeceği hükmüdür. İkinci durum ise m.117’ye 

göre; Devlet Duması’nın ikinci kez Hükümete güvensizlik oyu vermesi durumunda Devlet Başkanı’nın 

Hükümetin istifasını ilan edeceği ve Duma’yı feshedeceği hükmüdür. 
2410 Ekim 1995 tarihli Referandum dair Federal Anayasal Kanununa göre: Federasyon süjelerinin 

hukuki durumu, Devlet Başkanı, Federasyon Konseyi ve Devlet Duması’nın görev sürelerinin 

uzatılması veya kısaltılması, erken seçimlerin yapılması, federal bütçe kanununun kabul edilmesi ve 

değiştirilmesi, devletin iç mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya değiştirilmesi, yeni vergilerin 

getirilmesi ve muafiyet, özel ve genel af referandum konusu yapılamaz. 
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Yürütmeye ilişkin olarak, Anayasa m. 86 uyarınca Devlet Başkanı, dış politi-

kayı bizzat kendisi yönetir; görüşmeler yapar ve uluslararası antlaşmalar imzalaya-

bilir. Ayrıca; gerekli görülen hallerde ve şartları gerçekleşmişse, Rusya Federasyonu 

genelinde veya ayrı ayrı bölgelerinde, Devlet Duması’na sadece bilgi sunarak sıkı-

yönetim veya olağanüstü hal ilan edebilir (m. 87-88). 

 

2.2. Yasama Organı: Federal Meclis 

Rusya Federasyonu Federal Meclisi, Anayasanın 5. Bölümünde düzenlenmiş-

tir (m. 94-109). Federal Meclis, Rusya Federasyonunun temsili ve yasama organıdır 

ve iki kamaradan (Federasyon Konseyi ve Devlet Duması) oluşur. Bir kişi aynı anda 

Federasyon Konseyi üyesi ve Devlet Duması milletvekili olamaz (m. 97/2). İki ka-

maralı Federal Meclis oluşturulmasında; şekil şartı olarak değil, milletin haklarını ve 

serbest faaliyetini genişletmeye yönelik olarak, gerçek federalizmin temel taşı olduğu 

düşüncesi yatmaktadır. Federal Meclis kamaralarının oluşturulmasında, şekil farkı, 

yetki alanları ve üye statüleri, bu düşünce doğrultusunda Anayasa’ya yansıtılmıştır. 

 

2.2.1. Federasyon Konseyi 

Federal Meclisin üst kamarası konumunda olan Federasyon Konseyine, Rusya 

Federasyonu’nun her federe unsurunun temsili ve yürütme organlarından birer tem-

silci olmak kaydıyla ikişer temsilci girer. Rusya Federasyonu’nun idari yapısı göz 

önünde bulundurulduğunda 89 idari birimden25 ikişer tane olmak üzere 188 üyeli bir 

Meclistir. Devlet Başkanı, bölge valilerini atadığından, dolaylı olarak Federasyon 

Konseyi’nin üyelerinin önemli bir kısmını da belirlemiş olmaktadır26. 

Federasyon Konseyinin faaliyeti, belli bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Fede-

rasyon üyelerinin durumu, yürütme ve yasama organındaki kadro değişiklikleri doğ-

rultusunda Federasyon Konseyine yansıyacaktır. Dolayısıyla, Konsey üyeleri za-

manla kendiliğinden yenilenmektedir. Federasyon Konseyi kendi içinden Federas-

yon Konseyi Başkanını ve yardımcılarını seçer. 

 

2.2.1.1.Federasyon Konseyi’nin Yetkileri 

Konseyin yetkileri Anayasa m. 102’de sayılmıştır. Maddeye göre Federasyon 

Konseyi; 

                                                                            
25Rusya Federasyonu 22 Cumhuriyet, 7 bölge (teritorya-toprak-kray), 48 alt bölge (oblast), Federal 

düzeyde önemli 2 büyük şehir (Moskova ve St. Petersburg), 1 otonom bölge ve 9 otonom saha (okruk) 

ile idari yapılanması bakımından karmaşık ve parçalı bir görünüm arz eder. 
26Roskin, age, s. 353. 
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- Rusya Federasyonu federe unsurları arasında, sınır değişikliklerinin 

onaylanması, 

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan 

edilmesine ilişkin kararnamesinin onaylanması, 

- Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Federasyonu sınırları 

dışında kullanılmasına izin verilmesi, 

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimlerinin belirlenmesi, 

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın görevinden uzaklaştırılması, 

- Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek 

Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi hâkimlerinin göreve 

atanması, Rusya Federasyonu Başsavcısının göreve atanması ve görevden alınması, 

Sayıştay Başkan ve üyelerinin yarısının göreve atanması ve görevden alınması, 

konularında karar alır. 

Rusya Federasyonu Anayasasıyla başka bir usul öngörülmemişse, Federasyon 

Konseyinin kararları Federasyon Konseyi üye tam sayısının çoğunluk oyu ile kabul 

edilir. 

 

2.2.1.1.1. Devlet Duması 

Federal Meclisin alt meclisi konumunda olan Devlet Duması, Meclisin esas 

yasama faaliyetlerinin görüldüğü kanadıdır. Kanun tasarıları Devlet Duması’na su-

nulur (m.104/2) ve federal kanunlar Devlet Duması tarafından kabul edilir 

(m.105/1)27. 

Devlet Duması üyeleri dört yıl süre için seçilir (m.96/1) ve 450 milletvekilin-

den oluşur (m.95/3). Bunlardan 225 milletvekili nispi temsil sistemi ile milli çevre-

den parti listelerinden, diğer 225 kişi mutlak çoğunluk sistemi ile dar seçim çevrele-

rinden seçilmektedirler28. 

Devlet Duması milletvekili, diğer temsili devlet hâkimiyet organlarının millet-

vekili ve yerel yönetimlerin halk vekili olamaz. Bu milletvekilleri devamlı şekilde 

                                                                            
27Devlet Duması tarafından kabul edilmiş federal kanunlar beş gün içinde Federasyon Konseyinin 

görüşüne sunulur. Federal kanun, Federasyon Konseyi tarafından, kamaranın üye tam sayısının 

çoğunluğunun lehte oy kullanmasıyla yahut on dört gün içinde Federasyon Konseyi tarafından 

görüşülmemişse kabul edilmiş sayılır. Federasyon Konseyi tarafından federal kanunun geri çevrilmesi 

durumunda ortaya çıkan uyuşmazlığın aşılması için kamaralar uzlaşma komisyonu oluşturabilirler ve 

bundan sonra federal kanun Devlet Duması’nda tekrar görüşülür. Federasyon Konseyi kararı Devlet 

Duması tarafından onaylanmazsa, ikinci oylamada Devlet Duması üye tam sayısının en az üçte ikisinin 

lehte oy kullanmasıyla federal kanun kabul edilmiş sayılır. (m. 105). 
28Aydoğdu, Seçim Sistemleri ve Türkiye, s. 201-202. 



Yasin AYDOĞDU 

256 

çalışırlar ve devlet memuriyetinde bulunamaz; öğretim, bilimsel ve diğer yaratıcı fa-

aliyetler dışında her hangi bir ücretli faaliyetle uğraşamazlar (m.97/3).  

Devlet Duması da kendi üyeleri içinden Devlet Duması Başkanını ve yardım-

cılarını seçer. 

 

2.2.1.1.2. Devlet Duması’nın Yetkileri 

Devlet Duması’nın yetkileri Anayasa m. 103’te sayılmıştır. Maddeye göre 

Duma; 

- Rusya Federasyonu Hükümet Başkanın atanması için Rusya Federasyonu 

Devlet Başkanı’na onay vermek, 

- Rusya Federasyonu Hükümetine güvenoyu vermek, 

- Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkanını göreve atama ve görevden 

alma, 

- Sayıştay Başkanını ve üyelerinin yarısını göreve atama ve görevden alma, 

- Federal anayasal kanun doğrultusunda faaliyet gösteren İnsan Hakları 

Yetkilisini göreve atamak ve görevden almak, 

- Genel af ilan etmek, 

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın görevinden uzaklaştırılması için 

suçlamada bulunmak, yetkilerine sahiptir. 

Devlet Duması kararları, başka bir usul öngörülmemişse, milletvekili üye tam 

sayısının çoğunluğunun oyu ile kabul edilir. 

 

2.3. Yürütme Organı: Rusya Federasyonu Hükümeti 

Rusya Federasyonu Hükümeti, Anayasanın 6. Bölümünde düzenlenmiştir (m. 

110-117). Rusya Federasyonu’nda yürütme hâkimiyeti Rusya Federasyonu Hükü-

meti tarafından kullanılır ve Rusya Federasyonu Hükümeti; Rusya Federasyonu Hü-

kümet Başkanı (Başbakan), Rusya Federasyonu Hükümeti Başkan yardımcıları ve 

federal bakanlardan oluşur. 

Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı, Devlet Duması’nın rızasıyla Devlet 

Başkanı tarafından atanır. Hükümet Başkanı da, atanmasından sonraki bir haftalık 

süre içinde, yardımcılarına ve federal bakanlara ilişkin adaylarını Devlet Başkanına 

önerir. 

Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı; Rusya Federasyonu Anayasasına, fe-

deral kanunlara ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın kararnamelerine uygun 



Rusya Federasyonu’nda Uygulanan Hükümet Sistemi Üzerine İncelemeler 

257 

olarak, Rusya Federasyonu Hükümet faaliyetlerinin temel yönlerini belirler ve çalış-

masını organize eder (m. 113). Bu çerçevede Hükümetin görevleri (m.114); 

- Federal bütçeyi hazırlamak ve Devlet Dumasına sunmak ve uygulanmasını 

sağlamak; federal bütçenin uygulanmasına ilişkin Devlet Duması’na rapor sunmak, 

- Rusya Federasyonunda tek bir maliye, kredi ve para politikasının 

gerçekleşmesini yönlendirmek, 

- Rusya Federasyonunda kültür, bilim, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ekoloji 

alanlarında tek bir devlet politikasının yürütülmesini sağlamak, 

- Federal mülkiyetin yönetimini gerçekleştirmek, 

- Ülke savunması, devlet güvenliği, Rusya Federasyonunun dış politikasının 

yürütülmesi yönünde önlemler almak ve 

- Kanuniliğin, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin sağlanması, mülkiyetin ve 

kamu düzeninin korunması, suçlulukla mücadele için önlemler almak  

olarak belirlenmiştir. 

 

3. Rusya Federasyonu Hükümet Sistemi Üzerine Tartışmalar 

Rusya Federasyonunun hükümet sistemi tahlil edilirken onun kabul edilmiş 

olan hükümet sistemleri arasındaki konumu belirlenmeye çalışılmalıdır. Bilindiği 

üzere, günümüzde hükümet sistemleri “kuvvetlerin (erklerin) birliğine dayanan” ve 

“kuvvetler ayrılığına dayanan” hükümet sistemleri olmak üzere temelde ikiye ayrıl-

maktadır. Kuvvetlerin birliğine dayanıp demokratik olan tek hükümet sistemi meclis 

hükümeti sistemidir. Kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ise parlamen-

ter sistem, başkanlık sistemi ve yarı-başkanlık sistemi olarak temellendirilmektedir. 

Kuvvetler ayrılığına dayanan bu üç hükümet sisteminden sapmalar ise kendine özgü 

özellikleri dolayısıyla yeni hükümet sistemlerinin tanımlanması ihtiyacını doğur-

maktadır. 

Rusya Federasyonunun hükümet sisteminin meclis hükümeti sistemi ve parla-

menter sistem olmadığı ortak kanıdır. Bu konudaki genel kanı bunun bir yarı-baş-

kanlık; daha doğrusu, başkalaşmış yarı-başkanlık modeli olduğu yönündedir. Ancak 

bir kesim de Rusya’daki sistemin başkanlık; daha doğrusu, süper başkanlık olduğunu 

ileri sürmektedir. 
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3.1. Başkanlık Sistemi Olduğu Yönündeki Görüş 

Rusya Federasyonu’nda uygulanan hükümet sisteminin başkanlık sistemi ol-

duğunu ileri sürenlerin29 dayanakları genel olarak: 1993 Anayasası’nın, Devlet Baş-

kanına veto yetkisi, Duma’yı feshetme yetkisi, hükümeti atama yetkisi, kararname 

çıkarma yetkisi ve politika belirleme yetkisi gibi önemli yetkiler verilmiş olması do-

layısıyla Devlet Başkanı’nın yasama ve yürütme karşısında güçlü bir siyasi aktör ha-

lini almış olması yönündedir. 

Bu görüşleri onaylayabilmek için, başkanlık sisteminin ayırt edici kriterleri 

açısından değerlendirme yapılması gerekmektedir. İlk kriter olarak, Devlet Baş-

kanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi gerekliliği, Rusya Federasyonu için ge-

çerlilik göstermektedir. İkinci kriter; belirli bir dönem için seçilen yürütmenin yasa-

manın güvenine ihtiyaç duymaması, Rusya Federasyonu Hükümeti için de geçerlidir. 

Ancak göreve başlaması için parlamentonun güvenoyuna ihtiyaç duymayan Hükü-

met’e görevi esnasında Duma tarafından güvensizlik oyu verilebilmektedir. Bu uy-

gulama saf başkanlık sisteminin özüne aykırılık teşkil etmektedir. Başkanlık sistem-

lerinin olmazsa olmaz unsuru olan yürütmenin tek kişiden oluşması ise Rusya Fede-

rasyonu için geçerli değildir. Her ne kadar Hükümet Başkanı yürütme içinde etkin 

konumda olmasa ve Devlet Başkanı tarafından atanmış olsa da, Anayasada Hüküme-

tin yürütme organı olarak tanınmış olması Rusya’da uygulanan sistemi başkanlık 

modeli olmaktan çıkarmaktadır.  

 

3.2. Süper Başkanlık Sistemi Olduğu Yönündeki Görüş 

Rusya Federasyonu Hükümet Sisteminin süper başkanlık sistemi olduğu yo-

lundaki görüşü ortaya atan Fish’e göre, süper başkanlık; tüm diğer organları hacim 

ve kaynak bakımından küçülten bir yürütme aygıtına sahiptir. Devlet Başkanı, karar-

name çıkarma yetkisine sahiptir ve hukuken veya fiilen kamu bütçesinin büyük bir 

kısmını kontrol etmektedir. Yasama organı, Devlet Başkanı’nın çıkardığı kararname-

leri yürürlükten kaldıramaz. Yasama, yürütme organını denetleyecek yeterli olanak-

lara sahip değildir.30 

                                                                            
29André Krouwel, “Measuringpresidentialism of Central and East Europeancountries”, Working 

Papers Political Science, Amsterdam 2003, s. 15; Gerald M. Easter, “Preference for Presidentialism:  

Post-communist Regime Change in Russiaand NIS”, 1997, s. 195-196. 

http://elib.ukma.edu.ua/E/easter_prefer_for_president.pdf (Erişim: 05.01.2019). 
30M.Steven Fish, “Stronger Legislatures, Stronger Democracies”, Journal of Democracy, C.17, S.1, 

2006, s.5-19. 
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Başka bir görüşe göre ise Rusya’da uygulanan sistem otokrasiden farklıdır 

çünkü yürütme, tüm gücü elinde tutmaz ve parlamento seçimlerinde periyodik olarak 

meydan okumaya tabidir.31 

Fish, Rusya Federasyonu’nun Hükümet sistemini kendi oluşturduğu yeni re-

jim anlayışı içerisinde açıklamıştır. Görüşün destekçileri olduğu kadar32 “yeni sistem 

keşifçiliği” ile suçlayanları33 da bulunmaktadır. 

 

3.3. Yarı-Başkanlık Sistemi Olduğu Yönündeki Görüş 

Yarı başkanlık sistemini, “Anayasanın doğrudan halk tarafından belli bir dö-

nem için seçilen Devlet Başkanı ve yasama organına karşı sorumlu bir Başbakan ve 

kabineyi birlikte öngördüğü sistem” olarak tanımlayan Elgie’ye göre, Rusya Hükü-

met sistemi bir yarı-başkanlıktır. Ancak bu tam anlamıyla bir yarı başkanlık değil; 

başkanlaşmış yarı başkanlıktır.34 

Bu sistemin ayırt edici üç kriteri olduğunu söyleyen Elgie bunları; Devlet Baş-

kanı’nın doğrudan doğruya genel oyla halk tarafından seçilmesi, seçilmiş Devlet 

Başkanı’nın geniş yetkilere sahip olması ve parlamentonun güveni doğrultusunda 

ayakta kalan hükümetin (başbakan ve bakanların) varlığı olarak belirtmiştir.35 

Rusya Federasyonu’ndaki sisteme uyarlarsak, ilk kriter olan Devlet Baş-

kanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi olgusunun karşılandığı görülmektedir. 

İkinci olarak, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın geniş yetkilerinin varlığı da 

yadsınamaz. Ancak son kriter olan Hükümetin yasama organının güvenine dayan-

ması olgusu Rusya Federasyon Hükümeti açısından geçerli olmamaktadır. Çünkü 

daha önce de değinildiği üzere, Federasyon Hükümeti meşruiyetini Devlet Baş-

kanı’ndan almaktadır ve Devlet Duma’sının güvenine gerek duymamakta; güvenoyu 

alamadığında Devlet Başkanı tarafından görevden alınabilmektedir. Bu bakımdan 

Rusya Federasyonu’nun Hükümet sisteminin, Elgie’nin tanımladığı gibi, Başkanlaş-

mış yarı-başkanlık sistemi olarak kabul edilebileceğini söylemek yanlış olmaz.  

 

 

                                                                            
31John T. Ishiyama & Ryan Kennedy, “Super presidentialism and Political Party Development in Russia, 

Ukraine, Armenia, and Kyrgyzstan”, Europe-Asia Studies, C. 53, S. 8, 2001, s.1178. 
32 Erdal Onar, “Türkiye'de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli midir?”, 

Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2005, s. 78. 
33 SARTORI, s. 165; Nakleden: SHUKUROV, s. 146. 
34 Elgi, age, s.22. 
35 Elgi, age, s.3. 
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3.4. Bizim Görüşümüz 

Rusya Federasyonunun hükümet şeklinin analizi açısından, genel olarak 

Rusya Federasyonu Anayasasının öngördüğü sistemdeki unsurları değerlendireceğiz. 

Öncelikle; Devlet Başkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Bu durum, 

Devlet Başkanlığı makamının meşruiyetini halka -milli egemenliğe- dayandırması 

bakımından önemlidir. Ayrıca Devlet Başkanı’nın Meclisi feshetme, kararname çı-

karma, hükümeti tayin etme ve politika yürütme gibi güçlü yetkilerle donatıldığı gö-

rülmektedir. Bu bakımdan, Anayasal olarak bir erk olmasa dahi Devlet Başkanı’nın 

hem yasama hem de yürütme üzerinde etkisinin olduğu ve esasında yürütmenin başı 

gibi davrandığı sonucu çıkmaktadır. 

Yasama organı olan Federal Meclis; Federal Konsey ve Devlet Duması denen 

iki kanattan oluşmaktadır. Bunlardan Federal Konsey, danışma ve denetim meclisi 

gibi bir statüye sahipken Devlet Duması, yasama faaliyetlerinin esas olarak görüşül-

düğü ve 450 milletvekilinden oluşan parlamento niteliğindedir. Devlet Duması da 

Devlet Başkanı gibi meşruiyetini halktan almaktadır. 

Yürütme organı olan Federasyon Hükümeti; Duma’nın onayı ile Devlet Baş-

kanı tarafından belirlenmektedir. Hükümetin göreve başlaması için Duma’nın güve-

noyuna ihtiyacı yoktur; güvenoyu hükümetin görevde kalabilmesi için öngörülmüş-

tür. Ancak hükümetin güvenoyu alamaması halinde Devlet Başkanı, Duma’yı feshe-

debilir. Hükümetin meşruiyeti, Devlet Başkanı’na dayanmaktadır. 

Devlet Başkanı, RFA’ya göre, ne yasama organına ne de yürütme organına 

dâhildir. Devlet Başkanı, bu erkler arasındaki işbirliğini sağlamak adına tüm bu erk-

lerin üzerinde tutulmuş ve hem yasamaya hem de yürütmeye ilişkin yetkilerle dona-

tılmıştır. 

Tüm bunları bir arada değerlendirerek Rusya Federasyonu’nda uygulanan hü-

kümet sisteminin esasen Fransız yarı-başkanlık modelinden etkilenerek geliştirilen, 

ancak Devlet Başkanının sistem içindeki konumu itibariyle yarı-başkanlık hükümet 

modelinden saparak başkanlık modeline evirilen bir hükümet sistemi olduğunu ifade 

edebiliriz. Bu kapsamda Rusya’da uygulanan sistemi süper yarı-başkanlık olarak ad-

landırıyoruz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde yapılan klasik hükümet sistemleri; kuv-

vetlerin yasamada toplandığı Meclis Hükümeti Sistemiyle başlamakta, kuvvetlerin 

yumuşak ayrılığı olan Parlamenter Sistemle devam etmektedir. Öte yandan, kuvvet-

lerin sert ayrılığı olarak Başkanlık Sistemi kabul edilmektedir. Zaman zaman parla-

menter sisteme zaman zaman da başkanlık sistemine benzerlikleri bulunan Yarı-Baş-

kanlık Sistemi de bu ayrım içerisinde sayılmaktadır. 



Rusya Federasyonu’nda Uygulanan Hükümet Sistemi Üzerine İncelemeler 

261 

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında yer kürede artan devlet sayısıyla orantılı 

olarak, ülkelerin halklarının öteden beri getirdikleri yönetim kültürleri ve demokrasi 

anlayışları çerçevesinde, kendilerine özgü yeni hükümet sistemleri kurdukları göz-

lenmiştir. Bu durum, kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde yapılan geleneksel ayrım-

dan sapılmasına ve yeni hükümet sistemlerini kategorize etme çabasına dönüşmüş-

tür. Bu çerçevede, bu yeni hükümet sistemlerinin özellikleri, çeşitli yazarlarca ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Rusya Federasyonu’nun 1993 tarihli Anayasası’na bakacak olursak; kuvvetle-

rin kesin olarak ayrıldığını ancak Devlet Başkanı’nın bir kuvvet olarak sayılmadığını 

görürüz. Devlet Başkanı, genel oyla seçilen ve erkler arasında işbirliğini sağlamak 

üzere üstün yetkilerle donatılmış, devletin başı konumunda olan kişidir. Erkler ise 

Federal Meclis (yasama), Federasyon Hükümeti (yürütme) ve Yargı olarak öngörül-

müştür. 

Rusya Federasyonunun yasama organı olan Federal Meclis, iki kanattan; Fe-

deral Konsey ve Devlet Duması’ndan oluşmuştur. Bu kanatların birbirleriyle uyum 

içerisinde çalışması gerekir; aksi takdirde yasama sıkıntısı çekilebilir. Ancak Devlet 

Başkanı’nın kararname çıkarma yetkisi ve Devlet Duması’nı feshetme yetkisi ya-

sama organı karşısında üstünlüğü olarak yorumlanabilmektedir. 

Rusya Federasyonu Hükümetinin meşruiyeti ise ne Federal Meclise ne de doğ-

rudan halka dayanmaktadır. Hükümetin başkanını (Başbakan), başkan yardımcılarını 

ve bakanları seçen ve atayan Devlet Başkanıdır. Aynı şekilde, hükümeti görevden 

alma yetkisi de Devlet Başkanı’na aittir. Bu durum, çift başlılık yaratmamakta; etki-

siz hükümet kavramını pekiştirmektedir. Rusya Federasyonu Hükümeti, Devlet Baş-

kanı’nın belirlediği iç ve dış politikalar doğrultusunda hareket eder. Hükümetin ya-

sama tarafından denetlenmesine yarayan araçların bulunmaması ve daha önemlisi 

hükümetin devamlılığının yasamanın güvenoyuna dayanmaması, onu adeta Devlet 

Başkanı’nın kabinesi haline getirmektedir. Hükümet işlerken Duma tarafından güve-

noyu verilmemesi halinde ise, Devlet Başkanı’nın sorumluluğu kabul edilmemekte; 

bunun yerine yeni bir hükümet kurulması veya daha da ileri gidilerek Devlet Du-

ması’nın feshedilmesi yoluna gidilmektedir. 

Sonuç olarak; Rusya Federasyonu’nun hükümet sistemi tahlil edilirken, karşı-

laşılan argümanlardan akla en yatkın olanının Fish’in teorisyenliğini yaptığı “Süper 

Başkanlık” sistemi36 olduğu kabul edilebilir. İlk bakışta, Elgie’nin ileri sürdüğü gibi 

Başkancı-Yarı Başkanlık37 olarak değerlendirilebilecek olan sistem; yarı başkanlık 

sisteminden esaslı bir sapma olması ve yukarıda açıklanan sebeplerle kendine özgü 

özellikler barındırması dolayısıyla kanımızca “süper yarı-başkanlık sistemi” adıyla 

yeni bir hükümet sistemi olarak tasniflendirilmelidir.  

                                                                            
36 Fish, age, s.5-19. 
37 Elgi, age, s.22. 
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Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasal 

Düzeninde Devlet Başkanının Kararname Çıkarma 

Yetkisinin Karşılaştırmalı Analizi 

Dr. Zeynep ÖZKAN 

 

Özet: Hükümet sistemleri ve yapısal olarak devlet biçimlerinden ba-

ğımsız olarak Devlet Başkanları’nın kararname çıkarma yetkisini haiz olduk-

ları görülmektedir.  Rusya Federasyonu Anayasası’nın 90. maddesi ile bu yetki 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanına tanınmıştır. Anayasa’nın 90. maddesine 

göre;  

“1. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı kararname çıkarır ve emirler 

verir. 

2. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının kararname ve emirleri Rusya 

Federasyonu genelinde bağlayıcıdır. 

3. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının kararname ve emirleri Rusya 

Federasyonu Anayasasına ve federal kanunlara aykırı olamaz.” 

6771 sayılı Yasa ile 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 

yapılan değişiklikle anayasal temelleri belirlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesi, Cumhurbaşkanı’na yürütme yetkisine ilişkin konularda sosyal, si-

yasal ve idari alanda düzenleme yapma yetkisi vermektedir. Cumhurbaş-

kanı’nın bu yetkisi doğrudan anayasadan kaynaklanmaktadır.   

Bu çalışmada bir hükümet sistemi olarak Başkanlık Sistemi’ndeki baş-

kanın kararname çıkarma yetkisi olmayıp, hükümet sistemi ne olursa olsun, 

yürütmenin başı olan Devlet Başkanı’nın kararname çıkarma yetkisinin hukuki 

analizi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan Rusya Federasyonu ve Türkiye hukuk 

düzeninde kararname kavramı, çeşitleri, kararname çıkarma yetkisi, kapsam ve 

içeriği ile anayasaya uygunluk denetimi konuları karşılaştırmalı olarak ele alı-

nacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Başkanlık Kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesi, Türkiye’de 2017 Anayasa Değişiklikleri.  
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A Comparative Analysis of Presidential Decree in Constitutional 

Order of Russian Federation and Turkey 

Abstract: As seperately from system of government, Presidents have 

the presidential decree power. In Art. 90 of Russian Constitution this power is 

recognised to President of Russian Federation. According to Art. 90 of RC; 

“1. The President of the Russian Federation shall issue edicts and regu-

lations, 

2. The edicts and regulations of the President of the Russian Federation 

shall be binding on the entire territory of the Russian Federation, 

3. Edicts and regulations of the President of the Russian Federation must 

not conflict with the Constitution of the Russian Federation and federal laws.” 

 The Presidential Decree, whose constitutional basis has been deter-

mined with Law No. 6771 on the 2017 Amendment to the Constitution of Tur-

key, gives the President the power to regulate matters concerning the executive 

power in the social, political and administrative fields. This authority of the 

President directly stems from the constitution. 

 In this study, it is aimed to legal analyze the decree power of Presi-

dent, who is as the head of the executive, whatever the system of government 

is. Therefore, the concept of decree, its types, the power to issue the decree, the 

scope and content, and the constitutionality of decree issues will be discussed 

comparatively with regards to the constitutional order of the Russian Federa-

tion and Turkey.  

 Keywords: Presidential decree power in Russia, Presidential Decree 

in Turkey, 2017 Constitutional Amendments of Turkey.  

 

 

Giriş 

Devlet Başkanı’nın kararname yetkisi, kendi işlevlerini yerine getirme araçla-

rından biri, bir kural koyma işlemidir. Bu işlemlerin hukuki niteliğinin tanımlanması, 

kapsam ve içeriğinin belirlenmesi, yargısal denetimlerinin nasıl ve hangi makam ta-

rafından yapılacağının belirlenmesinde önem taşımaktadır. 

Rusya Federasyonu Anayasası’nın 90. maddesi ile bu yetki Rusya Federas-

yonu Devlet Başkanı’na tanınmıştır. 6771 sayılı Yasa ile 2017 yılında Türkiye Cum-

huriyeti Anayasası’nda yapılan değişiklikle anayasal temelleri belirlenmiş olan Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı’na yürütme yetkisine ilişkin konularda 

düzenleme yapma yetkisi vermektedir.  

Bu bağlamda, Rusya Federasyonu ve Türkiye’de kararname kavramı, çeşitleri, 

kararname çıkarma yetkisi, kapsam ve içeriği ile anayasaya uygunluk denetimi ko-

nuları ele alınacaktır.  
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Rusya Federasyonu  

Kavram ve Çeşitleri 

RF Anayasası’nın 90. maddesine göre, Devlet Başkanı tüm Rusya genelinde 

bağlayıcı olan Kararname (Ukaz) ve Emirname (Rasporyajenie) çıkarma yetkisine 

sahiptir. Kararnameler, kural olarak belirsiz süreyle uygulanmak üzere çıkarılan, so-

yut, objektif kişilik dışı normatif düzenleyici işlem niteliğinde olanlar ve sübjektif 

nitelikli / düzenleyici olmayan uygulama kararnameleri olarak ayrılmaktadır. Örne-

ğin; vatandaşlıktan çıkarmaya veya Hükümet Başkanı’nın atanmasına veya devlet 

ödül ve nişanı verilmesine ilişkin olanlar bu niteliktedir.1 Emirnameler kural olarak 

sübjektif niteliktedir, kural olarak kuruluş ve işleyişe ilişkindir ancak bazı durum-

larda normatif nitelikte de olabilmektedir.2  

Kararnameler ve emirnameler, resmi şekilde (Resmi Gazete, Parlamento Ga-

zetesi ve Rusya Federasyonu Yasama Meclisi)  yayımlanmak zorundadır. Ancak 

devlet sırları ve gizli bilgiler içeren veya bireysel hükümler içeren kararnameler bu-

nun dışındadır.  Yayımlanma ve yürürlüğe girmelerine ilişkin usuli düzenlemeler, 23 

Mayıs 1996 tarih ve No:763 sayılı Başkanlık Kararnamesi’nde3 yer almaktadır. Ka-

rarnameler, imzalandıktan itibaren 10 gün içinde yayımlanır. Normatif nitelikteki 

Kararnameler, ilk resmi yayımlarından 7 gün sonra tüm Rusya genelinde yürürlüğe 

girer. Devlet sırlarını oluşturan bilgileri içeren veya gizli nitelikteki bilgileri içeren 

diğer kararnameler, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yetki, Kapsam ve İçerik 

Devlet Başkanı’nın kararname çıkarma yetkisi Anayasa’dan ve yasalardan 

kaynaklanmaktadır. Devlet Başkanı’nın bu yetkisi asli, ilk elden düzenleme yapmayı 

içermektedir.  

                                                                            
1 Vadim İ Fadeyev, Konstitutsionnoe Pravo [Anayasa Hukuku], Prospekt Yayınları, Moskova 2012, s. 

390. 
2  Viktor N. Pleskaç, Gosudarstvennoe Pravo (Uchebnoye posobiye dlya podgotovki k itogovoy 

gosudarstvennoy attestatsii po Itogovomu gosudarstvennomu mezhdistsiplinarnomu ekzamenu dlya 

studentov yuridicheskogo instituta SPBGUSE gosudarstvenno–pravovoy spetsializatsii) [Devlet /Kamu 

Hukuku, St. Ptersburg Devlet Ekonomi Universitesi Hukuk Öğrencileri için Kamu Hukuku Sınavları 

Hazırlık Kitabı], St. Petersburg, 2011, s. 297.  
3 Ukaz Prezidenta Rossiskoy Federatsii  ot 23 May 1996 goda No: 763 “ O Poryadke opublikovaniya i 

Vıstupleniya vı silu aktov Prezidenta RF, Pravitel’stva RF i normativnıh pravovıh aktov federalnıh 

organov ispolnitel’noy vlasti” [23 Mayıs 1996 tarih ve No:763 sayılı “RF Devlet Başkanı’nın, RF 

Hükümeti’nin ve yürütme organının düzenleyici işlemlerinin yayım ve yürürlüğe girişi hakkında” 

Kararname]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10482/   Erişim Tarihi: 

20.11.2018 
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Anayasa’nın 90. maddesi;  

“1. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı kararname çıkarır ve emirler verir. 

2. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının kararname ve emirleri Rusya Fede-

rasyonu genelinde bağlayıcıdır. 

3. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının kararname ve emirleri Rusya Fede-

rasyonu Anayasasına ve federal kanunlara aykırı olamaz.” 

şeklindeki hükmü kararnamelerin genel rejimine ilişkin temel hükümdür. Bununla 

birlikte, sıkıyönetim (AY md. 87) ve olağanüstü hal (AY md. 88)’in uygulanması, 

AY’nın 102. maddesinde belirtildiği üzere sıkıyönetim ve olağanüstü hallerin ilan 

edilmesi, AY’nın 65. maddesine göre federal anayasal kurucu birimlerin isimlerinin 

değiştirilmesi gibi konulardaki düzenlemeler de Devlet Başkanı kararnameleriyle ya-

pılmaktadır.  

Öte yandan bazı federal yasalarda da Devlet Başkanı’nın kararnameleriyle ya-

pılacak düzenlemelere yer verilmiştir. “Anayasal Kurucu Birimlerin Yasama ve Yü-

rütme Organlarının Oluşturulmasının Genel Prensipleri” hakkındaki Federal 

Yasa’nın 9/4 maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararlarının federal anayasal yasada 

öngörüldüğü şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle Rusya Federasyonu Devlet Baş-

kanı’nın kurucu birimin yetkili organını geçici olarak görevden uzaklaştırabilmesine 

yönelik işlem de Kararname ile yapılmaktadır. Bunun gibi, “Rusya Federasyonu Va-

tandaşlığı” hakkındaki Federal Yasa’ya göre vatandaşlığa kabul veya vatandaşlıktan 

çıkarma işlemleri de kararnameler yoluyla yapılmaktadır.  

Anayasa’nın 90. maddesi 3. fıkrası; “Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının 

kararname ve emirleri Rusya Federasyonu Anayasasına ve federal kanunlara aykırı 

olamaz” hükmünü içermektedir. Bu hüküm, Kararnamelerin normlar hiyerarşisin-

deki yerinin yasa- altı düzenleme olduğu anlamına gelmektedir.4 Mevzuatın yasa – 

altı düzenlemeleri ise Başkanlık Kararnameleri, Hükümet Kararları, anayasal kurucu 

birimlerin yasama ve yürütme organlarının hukuki düzenlemelerinden oluşmaktadır.5 

Bu düzenlemeler federal yasalara, federal anayasal yasalara ve Anayasa’ya aykırı 

olmaması gerektiğinden normlar hiyerarşisinde yasaların altında yer almaktadır. 

                                                                            
4 Devlet Başkanı’nın kararnamelerinin federal yasaya aykırı olmaması şartı, öğretide normlar hiyerarşisi 

açısından kararnamelerin yasa- altı düzenleme olup olmadıkları noktasında tartışılmıştır. Yazarlar 

BAGLAY, KOZLOVA ve KUTAFİN, kararnamelerin belli bir konuda yasal boşluk olması halinde 

yapılması, o konuda federal yasa yapılıncaya kadar geçerli olması ve federal yasa ile kaldırılabilmesi 

nedeniyle kararnamelerin yasa- altı düzenleme olarak kabul etmekte iken; KUKUŞKİN ve KOKOTOV 

ise bu görüşte değildir.   
5 Mihail Smolenskiî, Konstitutsionnoe Pravo Rossii [Rusya Anayasa Hukuku], Moskova 2015, s. 175; 

Aleksandr N. Kokotov –Mihail İ. Kukuşkin, Konstitutsionnoe Pravo Rossii [Rusya Anayasa Hukuku], 

Moskova 2003, s. 59.   
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Bununla birlikte, yasa- altı düzenlemelerin birbirleriyle karşılaştırılmasında kendine 

özgü özellikler taşımaktadır. Bunlar özellikle Hükümet düzenlemeleridir. Hükümet 

düzenlemeleri, Anayasaya, federal yasalara, Cumhurbaşkanının normatif düzenle-

melerine dayanarak ve onlara uygun şekilde yapılması gerektiğinden; Devlet Baş-

kanı’nın kararnameleriyle ilgili olarak Anayasa ve federal yasalarla çelişmemeleri 

gerektiği açıktır. Böylece Devlet Başkanı’nın kararnameleriyle ilgili olarak farklı bir 

yasal temel öngörülmüş olur.6 Devlet Başkanı’nın kararnamelerinin yasa- altı düzen-

leme niteliğinden olmasının bir diğer kendine özgü özelliği ise; herhangi bir hükümet 

organı tarafından iptal edilememeleri gerçeğidir. Sadece anayasaya uygunluk dene-

timi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılabilmekte ve bu denetim sonucuna göre 

eğer Anayasa ile çelişiyorsa hükümsüz kılınabilmektedir. 7 

 Kararnameler ile her konuda düzenleme yapılıp yapılmayacağı hususu ise 

Anayasa’da münhasıran federal yasa ile yapılması öngörülen konular bakımından 

tartışmalı idi. Ancak Anayasa Mahkemesi 1996 tarihli bir kararında; Devlet Baş-

kanı’nın anayasa uyarınca Anayasa’nın garantörü olması ve devlet organları arasında 

işbirliği ve eşgüdümü sağlamakla görevli olması nedeniyle, yeni bir federal yasa ya-

pılıncaya kadar kararname çıkarabileceği ve mevcut kararnamenin anayasaya ve fe-

deral yasalara aykırı olmamak koşulu ile yasadaki boşlukları doldurabileceğini vur-

gulamıştır.8 

 

Denetim 

Devlet Başkanı kararnamelerinin denetimi siyasal ve yargısal denetim olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Siyasal Denetim  

Siyasal denetim, Devlet Başkanı’nın olağanüstü hal ve sıkıyönetime ilişkin ka-

rarnameleri hakkında uygulanmaktadır. Bu denetim Kararnamelerin Federal Konsey 

tarafından onaylanması şeklindedir.  

Olağanüstü hal; Devlet Başkanı kararnamesi ile düzenlenir ve derhal resmi 

yayın organlarında (Resmi Gazete, Parlamento Gazetesi ve Rusya Federasyonu Ya-

sama Meclisi) yayımlanarak Federal Konseye ve Duma’ya sunulur. Federal Konsey 

kendine ulaşmasından itibaren en geç 72 saat içinde kararnamenin uygulanmasına 

                                                                            
6 Fadeyev, age, s. 391. 
7Yekaterina Kozlova –Oleg E. Kutafin,, Konstitutsionnoe Pravo Rossii [Rusya Anayasa Hukuku], 5. 

Baskı, Moskova 2015, s. 196. 
8 AYM Karar: 30 Nisan 1996 No:11-P/1996 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30245.pdf   
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ilişkin karar alır. Bu süre içinde Federal Konsey tarafından ilgili kararın alınmaması 

halinde Devlet Başkanı Kararnamesi uygulanamaz hale gelir (OHAL FAY md. 7/4). 

Olağanüstü hal kararnamesi; olağanüstü halin ilanını gerektiren koşulları, gerekçe-

sini, uygulama yerini, süresini, alınacak önlemleri, yetkili kurum ve kuruluşlar ile 

vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan kişilerin hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılma-

sına ilişkin hükümleri içerir (OHAL FAY md. 5). Olağanüstü hal ülkenin tümünde 

en çok otuz gün, belli bölümünde en çok altmış gün için ilan edilebilir ( OHAL FAY 

md. 9/1). Olağanüstü hal uzatılabilir. 

Sıkıyönetim; Devlet Başkanı kararnamesi ile düzenlenir ve derhal televizyon, 

radyo kanalları ile resmi yayın organlarında (Resmi Gazete, Parlamento Gazetesi ve 

Rusya Federasyonu Yasama Meclisi) yayınlanarak Federal Konseye ve Duma’ya su-

nulur (Sıkıyönetim FAY md. 4/1) Sıkıyönetim kararnamesi; sıkıyönetimin ilanını ge-

rektiren koşulları, gerekçesini, uygulama yerini, süresini, alınacak önlemleri içerir 

(Sıkıyönetim FAY md. 4/2). Federal Konsey kararnamenin kendine ulaşmasından 

itibaren en geç 48 saat içinde kararnamenin uygulanmasına ilişkin karar alır. Bu süre 

içinde Federal Konsey tarafından olağanüstü ve bertaraf edilemez bir durum nede-

niyle ilgili kararın alınmaması halinde kararın alınması en geç Kararname’de belirti-

len sürenin sonuna kadar ertelenebilir (Sıkıyönetim FAY md. 4/5-6). 

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanının Federal Konsey tarafından onaylan-

ması (AY md. 102/1,b,c), Konseyin herhangi özel çağrı olmaksızın derhal toplan-

ması, yayımlanmasından itibaren olağanüstü hallerde 72 saat, sıkıyönetim halinde 48 

saat içinde Konsey tarafından onaylanması, olağanüstü hal ve sıkıyönetimin Başkan-

lık kararnamesi ile uzatılabilmesi ve olağanüstü hal veya sıkıyönetimin ülke gene-

linde ilan edilip yürürlükte olduğu sürelerde Başkan’ın Duma’yı feshedememesi ka-

rarname üzerindeki siyasal denetimin örnekleridir. 

 

Yargısal Denetim 

Kararnameler üzerindeki yargısal denetim, Rusya Federasyonu Yüksek Mah-

kemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan denetimde ortaya çıkmaktadır.  

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, ilk derece mahkemesi olarak, Devlet 

Başkanı’nın, vatandaşların ve örgütlerin haklarını, özgürlüklerini ve meşru çıkarla-

rını etkileyen normatif nitelikteki kararnameleri ile Devlet Başkanı’nın düzenleyici 

nitelikte olmayan kararnamelerini (GPK [Medeni Uusul Yasası] md. 27) inceleyebi-

lir. Mahkeme kararı ile, Başkanın kararnamelerinin tamamen veya kısmen geçersiz 

olduğuna hükmedilebilir. 



Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasal Düzeninde 

271 

Bir diğer yargısal denetim Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan anayasaya 

uygunluk denetimidir. Norm denetimi, diğer ülkelerdeki anayasa mahkemelerinde 

olduğu gibi Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında da temel 

yere sahiptir. Anayasaya uygunluk denetimine tabi normlar, Anayasa’nın 125 ve 

AYM hakkındaki FAY’ nin 3. maddesinde; federal yasalar, federal organların dü-

zenleyici işlemleri, Cumhuriyet anayasaları ve anayasal kurucu birimlerin tüzükleri 

ve yasaları, Rusya Federasyonu ile anayasal kurucu birimler arasındaki antlaşmalar 

ile Rusya Federasyonu’nun henüz yürürlüğe girmemiş uluslararası andlaşmaları ola-

rak düzenlenmiştir. 

Anayasal denetime tabi düzenleyici işlemler; yalnızca Rusya Federasyonu 

Devlet Başkanı, Federal Konsey, Devlet Duması ve Hükümet tarafından yapılmış 

olanları içermektedir. Anayasa Mahkemesi; bu sayılan organların normatif düzenle-

meleri dışındaki bireysel düzenlemelerini denetleyemeyeceği gibi bu sayılan organ-

lar dışında diğer devlet organları tarafından çıkarılmış düzenlemeleri de denetim yet-

kisini haiz değildir. Bu bakımdan hem yetkili organ hem de düzenlemenin içeriği 

yönüyle sınırlandırılma vardır. Ancak düzenleyici işlemler bakımından da 1993 Ana-

yasası öncesinde yürürlüğe girmiş olanlar da anayasal denetim kapsamında olup 

AYM hakkındaki FAY’ nin 86/2. maddesinde belirtilen ve yasalar için geçerli olan 

sınırlama düzenleyici işlemler için de geçerlidir. 

Devlet Başkanı’nın kararnameleri anayasa şikayetine konu olamaz. Anayasa 

şikâyeti; anayasa yargısının temel işlevi olan hak ve özgürlükleri korumada soyut ve 

somut norm denetiminin etkisiz kaldığı noktada Anayasa Mahkemesini harekete ge-

çiren hukuki mekanizmadır. Vatandaşlara ya da ilgililere sunulan bu olanak ile ana-

yasal hak ve özgürlükleri ihlal edilen bireylerin hak ve özgürlüklerinin tam güvence 

altına alınması hedeflenmektedir.9 Bu amaçla Rusya Federasyonu Anayasa Mahke-

mesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin şikâyetlerini Ana-

yasa ve Federal Anayasal Yasa’da belirtildiği şekilde inceler. Mahkemenin bu gö-

revi; Anayasa’nın 125/4. maddesinde;  

 “Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi; vatandaşların anayasal hak ve öz-

gürlüklerinin ihlaline ilişkin şikâyetler ve mahkemelerin başvurusu üzerine somut 

davada uygulanan veya uygulanması muhtemel yasanın Anayasa’ya uygunluğunu 

federal yasa ile öngörülmüş şekilde denetler” 

şeklinde ifade edilmiştir. Anayasa şikâyetinin içeriği ve usûlü ise AYM hakkındaki 

FAY’nin 96.maddesinde; 

                                                                            
9 Svetlana V. Narutto, Obraşeniye Grajdan vı Konstitutsionnıy Sud Rossiskoy Federatsii [Vatandaşların 

Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi’ne Başvurusu], Moskova 2011, s. 36.   
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 “Bir davada uygulanmakta olan veya uygulanması muhtemel bir yasa nede-

niyle anayasal hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine dair bireysel veya kollektif 

şikâyetleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkı; vatandaşlara, vatan-

daşların oluşturdukları birliklere ve federal yasalarda gösterilen diğer yetkili organ 

ve kişilere aittir”  

denilmek suretiyle düzenlenmiştir.  

Anayasa şikâyetine konu olabilecek tek düzenleme yasalardır. “Yasa” terimi-

nin dar anlamda ele alındığı; diğer deyişle sadece yasama sürecine uygun olarak çı-

karılan düzenlemeleri kapsadığı; bunun dışında kalan diğer düzenlemelerin (Başkan-

lık kararnameleri ya da Hükümet kararları) anayasa şikâyetinin konusu yapılamaya-

cağı anlaşılmaktadır.10 Ancak, mahkemenin bu durumu teorik ve pratik açıdan ol-

dukça zayıftır. Şu şekilde çözüm üretmek olanaklıdır: Eğer, Devlet Başkanı'nın bir 

kararnamesi maddi mahiyeti gereği bir yasa işlevi görüyorsa, bu türden bir karar-

name, vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin anayasa 

şikâyetine konu olabilir ve Mahkeme tarafından denetlenebilir.11  Mahkemenin ana-

yasa yargısının ve anayasa şikâyetinin doğası gereği bu soruna eğilmesi ve bunu 

kendi yargı yetkisi içinde görerek çözüm getirmesi uygun olacaktır.  

Anayasaya uygunluk denetimi bakımından Devlet Başkanı’nın kararnamele-

rinden olağanüstü yönetim usullerini etkileyebilecek nitelikte olan önemli bir konu 

“gizli kararnameler”dir. Zira gizli kararnameler yayımlanmasına ihtiyaç duyulmayan 

kararnamelerdir. Gizli kararnamelerin temeli ise Devlet Başkanı Yeltsin’in 1992 ta-

rihli “ Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Hükümeti’nin Çıkarmış Olduğu Dü-

zenlemelerin Yayımlanması ve Yürürlüğü Hakkındaki” 302 No’lu Kararname’ye12 

dayanmaktadır. Söz konusu Kararnamenin 1. maddesi;  

 “Devlet Başkanı’nın kararname ve emirnameleri ile Hükümet kararları resmi 

olarak yayımlanmak zorundadır. Devlet sırlarına ilişkin Devlet Başkanı’nın karar-

name ve emirnameleri ile Hükümet kararları ile düzenlemelerin devlet sırları içeren 

bölümleri yayımlanamaz.”  

7. maddesi;  

 “Devlet Başkanı’nın devlet sırlarına ilişkin bilgi içeren ve yayımlanması uy-

gun olmayan kararnamelerinin yürürlüğe giriş tarihi; kararnamenin imzalanması 
                                                                            
10 Smolenskiî, age, s. 280.   
11 Boris S. Ebzeyev, Çelovek, Narod, Gosudarstvo vı Konstitutsionnom Stroe Rosssiskoy Federatsii 

[Rusya Federasyonu Anayasal Düzeninde İnsan, Halk ve Devlet], Moskova 2015, s. 48.   
12 Ukaz Prezidenta Rossiskoy Federatsii ot 26 Marta 1992 goda N 302 “O Poryadke Opublikovaniya i 

Vıstupleniya vı Silu Aktov Prezidanta Rossiskoy Federatsii i Pravitel’stva Rossiskoy Federatsii” [Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı’nın 26 Mart 1992 tarih ve N 302 sayılı “Federasyonu Devlet Başkanı ve 

Hükümeti’nin Çıkarmış Olduğu Düzenlemelerin Yayımlanması ve Yürürlüğü Hakkındaki” Kararname.   
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tarihidir”13 hükümlerini içermektedir. Bu hüküm, bazı kararnamelerin yayımlanması 

zorunluluğu olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu hükme dayanılarak, devlet 

sırlarına ilişkin karar ve kararnamelerin yayımlanmadığı görülmekle olağanüstü hal 

açısından önem taşıyan kararname ise Çeçenistan’daki askeri harekât hakkında çıka-

rılan Başkanlık kararnamesidir. Kararname, 30 Kasım 1994 tarihinde çıkarılmış, ya-

yımlanmamış ancak derhal yürürlüğe girmiştir.14 1993 Anayasası ise; yasaların resmi 

şekilde yürürlüğe gireceği, insan hak, özgürlük ve ödevlerini ilgilendiren tüm hukuki 

düzenlemelerin herkesin bilgilendirilmesi için resmi şekilde yayımlanacağı aksi tak-

dirde uygulanamayacağını düzenlemiştir (AY md. 15/3). Anayasa hükmü, bu konu-

lar dışında kalan hukuki düzenlemeler, bir başka deyişle Başkanlık kararnameleri 

bakımından yayımlanma zorunluluğu öngörmemektedir. Bu durum, hukuk devleti 

ilkesi gereğince hukuki düzenlemelerin yargısal denetimi noktasında daha da önemli 

hale gelmektedir. 

Olağanüstü yönetim usullerinin hukuk devletinin bir gereği olarak hukuki re-

jim olmaları birey hak ve özgürlüklerinin statüsü ve bu dönemde yapılan işlemlerin 

denetimi açısından önem taşımaktadır. Temel hak ve özgürlüklere müdahale bakı-

mından Rusya Federasyonu Anayasası, 56. maddesi ile bu yetkiyi ilk olarak yasama 

organına vermiştir. Yukarıda açıklandığı üzere olağanüstü hallerde temel hak ve öz-

gürlüklere getirilebilecek sınırlamalar federal anayasal yasa ile olabilmektedir. Ana-

yasanın, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında yasallık ilkesini federal anayasal 

yasadan yana kullanması; federal anayasal yasaların normlar hiyerarşisi içindeki yeri 

ve yapılış usulü düşünüldüğünde hak ve özgürlükleri güvencede tutmak eğiliminin 

bir göstergesidir. 

Bununla birlikte, Anayasa’nın 56. maddesi 3. fıkrasında olağanüstü yönetim 

usulleri altında dahi sınırlandırılamayacak haklar tek tek belirtilmek koşuluyla hak 

ve özgürlükler bakımından bir çekirdek alan oluşturulmuştur. Bu alanın oldukça ge-

niş ve kapsayıcı nitelikte olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi 

anayasa şikâyeti yoluyla gelen bir kararında da bu görüşü teyit etmiştir.15 Anayasa, 
                                                                            
13 Söz konusu 7. madde hükmü, Devlet Başkanı’nın 23 Nisan 1993 tarih ve 482 sayılı “Hükümetin 

Bakanlar Konseyi Hakkındaki Yasa’nın Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Devlet Başkanı’nın Değişiklik 

ve Eklemeler İçeren Hukuki Düzenlemelerinin Yürürlükten Kalktığına İlişkin Kararname” ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.   
14 Ukaz Prezidenta Rossiskoy Federatsii ot 30 Noyabrya 1994 goda n 2137 “ O Meropriyatiyah Po 

Vosstanovleniyu Konstitutsionnoy Zakonnosti i Pravoporyadka Na Terirtorii Çeçenskoy Respubliki” 

[Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 30 Kasım 1994 tarih ve 2137 sayılı” Çeçen Cumhuriyeti’nde 

Anayasal Düzenin Sağlanmasına Yönelik Önlemler Hakkındaki” Kararname. Söz konusu kararname; 

Devlet Başkanı’nın 2136 sayılı ve 1833 sayılı kararnameleri ve Hükümet’in 1360 sayılı Kararı ile 

birlikte Anayasa Mahkemesi denetimine de konu olmuştur   
15 AYM Karar: 8 Kasım 2016 No: 22-P/2016 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision251437.pdf  

Aynı yönde karar için bkz.  
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hak ve özgürlükler bakımından yapılacak müdahalelerde ilk esasların saptamasını 

yasaya; buna uygun diğer düzenlemelerin yapılmasını Başkanlık Kararnamesine bı-

rakmıştır. Hak ve özgürlüklere yapılacak müdahalenin sınırını ise OHAL FAY’ nin 

28. maddesinde belirtilen “olağanüstü halin gerektirdiği ölçüde” olmak, “uluslararası 

hukuktan doğan yükümlülüklere aykırı olmamak” ve “ayrımcılığa yol açmamak” öl-

çütleri oluşturmaktadır.  

Rusya Federasyonu’nda olağanüstü hallerde hak ve özgürlüklere ilişkin dü-

zenleme yoluyla sınırlama içerebilecek olan Başkanlık Kararnameleri Anayasa Mah-

kemesinin yargısal denetimi kapsamındadır. Bu durum, Başkanın kararnameler yolu 

ile düzenleme yapma yetkisinin ölçüsüz biçimde kullanılmasının önüne geçmekle 

birlikte hak ve özgürlükleri de daha güvenceli hale getirmektedir.  

Anayasa Mahkemesinin, Devlet Başkanı Kararnameleri ve Hükümet Kararla-

rını denetlediği ve bu düzenlemelerin içeriğinde olağanüstü hale ilişkin hükümler ol-

duğu ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini hukuka aykırı bir şekilde sınırlandırdığı 

gerekçesiyle anayasaya aykırı bulduğu kararları da bulunmaktadır. Rusya Federas-

yonu Devlet Başkanı’nın 30 Kasım 1994 tarih ve 2137 sayılı, 9 Aralık 1994 tarih ve 

2166 sayılı, 2 Kasım 1993 tarih ve 1833 sayılı Kararnameleri ile Hükümetin 9 Aralık 

1994 tarih ve 1360 sayılı Kararları, Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliği ve top-

rak bütünlüğünün sağlanması ve Çeçenistan’daki yasadışı silahlı oluşumların silah-

sızlandırılması amacıyla bölgeye asker gönderilmesine ilişkin olup Anayasa Mahke-

mesinin yargısal denetimine konu olmuştur.16 

Anayasa Mahkemesi, askeri doktrine ilişkin 1833 sayılı Kararnamenin norma-

tif kararname (kural işlem) niteliğinde olmaması gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi-

nin yargı alanı içinde olmadığından incelemekten kaçınmıştır. 2137 sayılı Kararna-

menin ise 11 Aralık 1994 tarihli 2169 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile yürürlükten 

kaldırıldığı ve yürürlükte kaldığı süre içerisinde Çeçenistan’da alınan önlemlerin va-

tandaşların anayasal hak ve özgürlüklerini ihlal etmediği gerekçesiyle Anayasa Mah-

kemesi, kendi yargı alanı içinde olmadığından bahisle Kararnameyi incelemekten 

kaçınmıştır (Karar, “Tespitler” Bölümü prg.7.)17 2136 sayılı Kararname ile alınan 

önlemlerin ise, Anayasa’nın 114. maddesi d ve e bentleri uyarınca Başkan’ın yetki-

leri içinde kaldığı, savunma ve güvenlik yasaları gereğince Başkan’ın ulusal güven-

liğin, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması 

göreviyle bağdaştığı gerekçesiyle Kararname anayasaya aykırı bulunmamıştır. Ay-

rıca, Mahkeme, ne Anayasa’nın ne de savunma ve güvenlik yasalarının söz konusu 

                                                                            

AYM KARAR: 28Mayıs 1999 No:9-P/1999 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30317.pdf   
16 AYM Karar: 31 Temmuz 1995 No:10-P/1995 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30248.pdf   
17 AYM Karar: 31 Temmuz 1995 No:10-P/1995 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30248.pdf   
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silahlı güç kullanma önlemlerinin sadece olağanüstü hallerde kullanılacağına ilişkin 

hüküm içerdiğini belirtmiştir. Mahkeme, yürütme organına olağanüstü hal ilan et-

meksizin yasama organının siyasal denetimini atlayarak istediği düzenlemeleri ka-

rarname yoluyla yapabilmesinin yolunu açmıştır. Bu çerçevede, geniş yetkilerle do-

natılmış Başkan’ın kararnameleri üzerindeki anayasal denetim de etkisiz hale getiril-

miştir. 

Anayasa Mahkemesinin olağanüstü halin gereklerine ilişkin Başkanlık karar-

namelerinin denetimine ilişkin önemli bir örnek de Devlet Başkanı’nın 23 Ağustos 

1991 tarih ve 79 sayılı “RSFSC Komünist Parti Faaliyetlerinin Askıya Alınması” 

Kararnamesi, 25 Ağustos 1991 tarih ve 90 sayılı “Sovyetler Birliği Komünist Partisi 

ve RSFSC Komünist Partinin Malvarlığı Hakkındaki” Kararname ve 6 Kasım 1991 

tarih ve 169 sayılı “ Sovyetler Birliği Komünist Parti ve RSFSC Komünist Partinin 

Faaliyetleri ve Kendilerinin Anayasaya Uygunluğu” Kararnameleri hakkındaki 1992 

tarihli kararıdır.18 

Mahkemeye başvuran Rusya Federasyonu’nun Halk vekillerinden bir grup, 79 

sayılı kararname ile Komünist Partinin faaliyetlerinin askıya alınmasının; toplumsal 

birliklerin faaliyetlerinin askıya alınmasının ancak olağanüstü hallerde olabileceği, 

bunun için geçerli bir olağanüstü hal ilan edilmediği ve bu surette Başkan’ın yetkile-

rini artırarak kararnamenin anayasaya aykırı olduğu iddiasındadır (Karar s.1). 

Mahkemeye göre; 79 sayılı Kararnamenin içeriğinden Devlet Başkanı’nın Ko-

münist Parti’yi toplumsal birlik olarak tanımladığı anlaşılmaktadır (Karar, s.3,4). 

Mahkeme’ye göre; RSFSC’ nin Komünist Partisi; Sovyetler Birliği’nin Olağanüstü 

Hal Devlet Komitesi organı olarak öngörülmüş şekilde kayıtlı değildir. Anayasayı ve 

SCSB yasalarını ve özellikle SCSB’ nin “Toplumsal Birlikler” yasasını ihlal etmek-

tedir. Ayrıca Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 20 Temmuz 1991 tarihli 

“RSFSC’ nin Devlet Organları, Kurum ve Kuruluşlarındaki Kitle Hareketlerinin Ve 

Siyasal Partilerin Faaliyetlerinin Sona Erdirilmesine İlişkin” Kararnamesinin uygu-

lanmasını da engellemektedir (Karar, s.3). 

Mahkeme; RSFSC Komünist Parti faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin ka-

rarnameyle ilgili olarak; Kararnamenin 1. maddesinde İç İşleri Bakanlığının cezai 

soruşturmalar yürütmesine ilişkin hükmünü, yargı organının işlevine giren bir faali-

yet olması nedeniyle Anayasa’ya aykırı bulmuştur (Karar, s.7). Kararnamenin imza-

landığı anda yürürlüğe gireceğini belirten 6. maddesi de temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasına ilişkin hükümler içeren yasa ve düzenleyici işlemlerin yayımlan-

ması ile yürürlüğe gireceğini belirten temel ilkeye aykırılığından dolayı anayasaya 

                                                                            
18 AYM Karar: 30 Kasım 1992 No:9-P/1992 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30289.pdf   
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aykırı bulunmuştur. Komünist Partinin Anayasa’ya uygun olup olmadığı ve Mahke-

menin partiyi kapatma hakkına sahip olup olmadığı da Mahkemece tartışma konusu 

yapılmıştır. Bu tartışmada ise; Başkan’ın Cumhuriyet’in ve yürütmenin en yetkili or-

ganı olması nedeniyle Anayasa’da yazmasa bile devletin güvenliği ve egemenliğinin 

sağlanması adına siyasal partileri yasaklayabileceği; partinin üst organlarının kapatı-

labileceği ancak taban örgütünün yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğu sonu-

cuna varmıştır (Karar, s.12). Komünist Partinin Anayasa’ya aykırı olup olmaması 

noktasında ise; partinin Ağustos- Eylül 1991 arasında dağılması nedeniyle anayasal 

anlamda bir siyasal partiden söz edilemeyeceğinden bu konuda bir karar verip ver-

meme konusunda sessiz kalmıştır (Karar, s. 15). Mahkeme, bu kararında da geçerli 

bir olağanüstü hal ilanı olup olmamasına bakmaksızın yürütme organına olağanüstü 

hal ilan etmeksizin yasama organının siyasal denetimini atlayarak istediği düzenle-

meleri kararname yoluyla yapabilmesinin yolunu açmıştır. Böylelikle temel hak ve 

özgürlüklerin olağanüstü hallerde sınırlandırılmasının güvencesi olan kararnamele-

rin yargısal ve siyasal denetimi Mahkeme eliyle etkisiz hale getirilmiştir. 

 

Türkiye  

Kavram ve çeşitleri 

1982 Anayasası’nda 6771 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, Anayasa’nın 7. 

maddesinin; “Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya ve 

kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” hükmü ile Anayasanın 104/1. 

maddesine eklenen “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” hükmü yürütmenin 

tekçi yapısına işaret etmektedir. Bu yasa ile, Cumhurbaşkanı’na yasal bir dayanak 

olmaksızın Anayasa ile doğrudan ilk elden yürütme alanına ilişkin düzenlemeler 

yapma yetkisi tanınmıştır. Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma yetkisi özgün bir 

kurum olarak yine bu değişiklikle hukuk düzenine girmiştir.  

 

Yetki, Kapsam ve İçerik 

Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi Anayasa’dan ve yasalardan 

kaynaklanmaktadır. Bu yetkisi asli, ilk elden düzenleme yapmayı içermektedir. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin anayasal düzenleme Anayasa’nın 

104/17 maddesinde şu şekilde yer almıştır: 

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı ka-

rarnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer 

alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi hak-

lar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada 
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münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı karar-

namesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı ka-

rarnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hü-

kümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Mecli-

sinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hü-

kümsüz hale gelir.” 

Genel düzenleme niteliğindeki bu hüküm yanında Cumhurbaşkanlığı kararna-

mesine ilişkin özel düzenlemelere de yer verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

ile yapılacak diğer düzenlemeler şu şekildedir:  

- Üst kademe yöneticilerinin atanması, görevlerine son verilmesi ve usulü 

(AY md. 104/9) 

- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı 

(AY md. 106/son) 

- Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyeleri ve diğer özlük işleri (AY md. 

108/son) 

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevleri (AY md. 

118/6) 

- Olağanüstü hallerde olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda 104 üncü 

maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara 

tabi olmaksızın (Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun 

hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis 

onayına sunulur. 

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması 

hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara 

bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

kendiliğinden yürürlükten kalkar. (AY md. 119/6-7) 

Kamu tüzel kişiliği kurulması (AY md. 123/3) 

Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi Anayasa’nın 104. maddesinde 

belirtilen hususlar gereği bazı açılardan sınırlanmıştır. Buna göre; Anayasanın ikinci 

kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevle-

riyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı karar-

namesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararna-

mesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cum-

hurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Bu hükme dayanarak, kanunla dü-

zenlenmeyen bir konuda kararnameyle düzenleme yapmak ya da yasal boşlukları 

doldurmak olanaklıdır.19 

Burada “münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konular” ifadesi açık-

lamaya muhtaçtır. “Münhasıran” ifadesi “ancak” veya “sadece” anlamına gelmekte 

ise; Anayasa’nın 13. maddesi göndermesiyle temel hak ve özgürlüklere ilişkin konu-

larda cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamayacağı sonucuna varıla-

bilir. Ancak Anayasa’nın ikinci kısmı üçüncü bölümünde yer alan “Sosyal ve Eko-

nomik Haklar ve Ödevler”’in cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebileceği 

sonucu çıkarılabilir. Dolayısıyla bu alana ilişkin hak ve özgürlüklerin kullanımı ko-

nusunda bir dizi genişletici veya daraltıcı düzenlemeler yapmak olanaklı hale gele-

bilir.20 Kanunla düzenlenmesi açıkça öngörülmeyen sosyal ve ekonomik haklar cum-

hurbaşkanlığı kararnamesine konu olabilir. Ancak eğer bu alana ilişkin hak ve öz-

gürlüklerle ilgili kanunla yapılmış düzenlemeler varsa, Anayasa’nın 104. Maddesi 

17. Fıkrası gereğince cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamaz. Ay-

rıca bu alana ilişkin olmakla birlikte münhasıran kanunla düzenleme yapılacağı ön-

görülen hak ve özgürlükler hakkında da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzen-

leme yapılamaz.   

Bir diğer tartışmalı konu ise; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ko-

nusundadır. Anayasa’nın 13. maddesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması-

nın ancak kanunla yapılabileceğini ve sınırlandırmanın sınırını da öngörmektedir. 

Buradan hareketle cumhurbaşkanlığı kararnamesine konu olabilecek hak ve özgür-

lüklere ilişkin düzenlemeler kararnameyle yapılabilirse de bunlara ilişkin sınırlandır-

malar ancak kanunla yapılabilecektir.  

 Buradan hareketle;  

• Yürütme yetkisine ilişkin konularda, 

• Anayasa’nın ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan sosyal ve 

ekonomik hak ve 

ödevler konusunda cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılabilir. 

• Münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda,  

• Kanunla düzenlenmiş konuda çıkarılamaz. 

                                                                            
19 Selin Esen, “2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi”  

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2016-4/3.pdf   Erişim Tarihi: 

20.11.2018 
20 Artuk Ardıçoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Ankara Barosu Dergisi, 2017 Sayı-3, s. 38.  

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2016-4/3.pdf
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Anayasa’nın 104. maddesi 17. fıkrası beşinci ve altıncı cümlesi “Cumhurbaş-

kanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hü-

kümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması 

durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir” hükmünü içer-

mektedir. Bu hüküm, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin normlar hiyerarşisinde ka-

nunla eş değer olmadığı kanunların altında yer aldığı sonucuna götürmektedir. Zira, 

kararnamelerle kanunlarda değişiklik yapılamayacağı ve kanunların uygulama önce-

liğine sahip olduğu açıktır. Anayasa m. 119 un 6 ve 7 inci fıkralarında düzenlenmiş 

bulunan, olağanüstü hallerde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ise; 

“kanun hükmünde” olduğu belirtilmiştir.  

 

Denetim 

Anayasal ilke ve kurallara uygunluğu tartışmalı kararnamelerin şekil ve esas 

yönünden denetimi, iptal davası veya itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nce yapılır. 

Denetim esasları Anayasa’nın 148. maddesinde kanunlarla benzer esaslara bağlan-

mıştır. Ancak olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa 

Mahkemesinde dava açılamaz. 

Siyasal denetim ise, yalnız olağanüstü hallerde çıkarılan cumhurbaşkanlığı ka-

rarnameleri bakımından uygulanmaktadır. Bu denetim Kararnamelerin TBMM’de 

görüşülüp karara bağlanması aşamasındadır.  

Anayasa’nın 119. maddesine göre, “savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında 

çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Mec-

lisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cum-

hurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.” Kararnamelerin üç ay 

içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp karara bağlanamaması halinde 

kendiliğinden yürürlükten kalkacağına ilişkin bu hüküm, kararnameler üzerinde ya-

sama organının siyasal denetimini sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Ancak, 

TBMM’nin reddettiği bir kararnameyi cumhurbaşkanının yeniden çıkarmasının 

önünde bir engel bulunmamaktadır.21  

 

 

 

                                                                            
21 Esen, age, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2016-4/3.pdf   Erişim 

Tarihi: 20.11.2018 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2016-4/3.pdf
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Sonuç 

Bu çalışma, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti anayasal düzeninde 

Devlet Başkanı kararnamelerinin yetki, kapsam, içerik ve denetim bakımından kar-

şılaştırmalı analizine odaklanmıştır. Çalışma kapsamında, temelde her iki ülkede 

Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma yetkisinin Anayasa’da kaynaklanan aslî ve 

ilk elde düzenleme yetkisi olduğu görülmektedir. Her iki hukuk düzeninde de karar-

namelerin, Anayasa’ya ve yasalara aykırı olmaması gereğinden ve aynı konuda yasa 

çıkarılması halinde kararnamenin hükümsüz kalacağından hareketle öğretide karar-

namelerin yasa – altı düzenlemeler olduğu belirtilmiştir. Ancak Türkiye’de olağa-

nüstü yönetim usullerinde çıkarılacak kararnameler, Anayasa’nın 199. maddesinde 

açıkça belirtildiği üzere kanun hükmündedir. Her iki sistemde de Cumhurbaşkanı 

kararnamelerine karşı Anayasa Mahkemesi’nde anayasa şikayeti veya bireysel baş-

vuru yoluna başvuru yolu açık değildir.  

İki sistem arasındaki temel ayrım; olağanüstü yönetim usullerine ilişkin çıka-

rılan kararnamelerin anayasaya uygunluk denetiminde kendini göstermektedir. 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından Anayasa’nın 87 ve 88. maddelerine 

dayanılarak çıkarılan olağanüstü hal ve sıkıyönetime ilişkin kararnameler anayasaya 

uygunluk denetimine tabidir. Ancak Türkiye’de Anayasa’nın 148. maddesinde «ola-

ğanüstü hallerde (…)(2) ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararname-

lerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkeme-

sinde dava açılamayacağı» açıkça düzenlenmiştir.  
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Özet: On beş asrı aşkın bir süredir devam eden Türk-Rus ilişkileri, her 

iki ülke için olduğu kadar bölge hatta dünya siyaseti için hemen hemen her 

dönem büyük önem arz etmiştir. Bütün bu süreç boyunca ilişkinin kurulma bi-

çimi ne olursa olsun iki taraf birbirinden sürekli olarak etkilenmiş zaman zaman 

taraflar birbirinin devlet yönetme pratiklerini birbirlerinden aktarma yolunu 

tercih edebilmişlerdir. Bu bağlamda, Putin’in iktidara gelmesinden kısa bir süre 

sonra “egemen demokrasi” perspektifinde yönetilmeye başlanan Rusya Fede-

rasyonu ile Türkiye’nin dönüşen yönetim pratikleri büyük bir benzerlik göster-

meye başlamıştır. Dış politikada tam bağımsızlık, yerlilik ve millilik, bazı sek-

törlerin serbest piyasa dışında tutulması, uluslararası ilişkilerde hegemonik 

güçlerin varlığına karşı çıkılması, askeri güç ve güvenlik teknolojilerine büyük 

önem verilmesi gibi temel ilkeler etrafında şekillenen bu yeni anlayış, iki ülkeyi 

tarih boyunca hiçbir dönemde olmadığı kadar birbirine yaklaştırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Türkiye, Egemen Demokrasi, 

Yönetim Pratiği  

 

Sovereign Democracy and Resembling of Turkish-Russian Mana-

gement Understanding 

 

Abstract: Turkey-Russia relations which have been going on more than 

15 centuries have a great importance almost for every term both for World and 

region politics as well as for both countries. During this time both parties have 

been affected from one another without mattering the shape of establishment 

of relation and from time to time the parties could prefer their state management 

practice to transfer from each other. In this sense, after a bit of that Putin came 

to power, Russian Federation started to manage within the perspective of sove-

reign democracy and the changing management practices of Turkey have be-

gun to show a great similarity. This new approach shaped around fundamental 

principles like full independence in foreign policy, indigenousness and 
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nationalism, being some sectors out of free market, challenging against of ava-

ilability of hegemonic power in internaitonal relations, giving military power 

and security technologies a great importance has adducted both countries than 

ever before.  

Key Words: Russian Federation, Turkey, Sovereign Democracy, Ma-

nagement Practice 

 

 

GİRİŞ 

Türkler ile Rusların münasebetleri her ne kadar on beş asır öncesine kadar gö-

türülse de karşılıklı etkileşimin ve birbirini tanıma arayışlarının 17. yüzyılın ikinci 

yarısında hız kazandığı söylenebilir. Zira 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geçen sü-

rede iki devlet on üç kez savaşmış, bu savaşlar çoğu kez hem Türkler hem de Ruslar 

için büyük yıkımlarla sonuçlanmıştır. Söz konusu savaşlar, iki tarafın birbirini ya-

kından tanıma ihtiyacını arttırmış, başlangıçta Rus coğrafyasının etrafındaki ve içe-

risindeki Türklerle etkileşim içerisinde bulunan Ruslar, Osmanlı ile girişmiş olduğu 

nüfuz mücadeleleri sırasında coğrafyasının etrafındaki ve içerisindeki Türklerin dı-

şında Osmanlı ile de yoğun bir etkileşim içerisine girmiştir.  

İki toplumun özellikle savaşlar esnasında birbirini etkilemesi kadar halefi ol-

dukları devletlerin tarihsel süreçlerinin benzerliği de ilgi çekmektedir. Moskova 

Knezliği, Çarlık Rusya’sı, Sovyet Rusya’sı ve Rusya Federasyonu’nu birbiri için ne 

ifade etmekteyse Osmanlı Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti 

de birbiri için aynı anlamı ifade etmektedir.1 Söz konusu beylik ya da knezliklerin 

devlete oradan imparatorluğa dönüşmesi benzer zamanlarda gerçekleşmiş, bu dev-

letlerin güç kaybetmeye başlaması ve yaşanan güç kayıpları sonrasında modernleşme 

hamlelerini başlatması yine benzer tarihlerde gerçekleşmiştir.  

Rus topraklarında Ekim 1917’de gerçekleşen devrim sonrası eski düzenin de-

ğişmesi, Türk topraklarında Ekim 1923’te kazanılan kurtuluş savaşının ardından ilan 

edilen cumhuriyet ile gerçekleşmiştir. Yaklaşık dört asır süren nüfuz mücadelelerinin 

ardından  başlangıçta iyi ilişkiler geliştiren iki yeni devlet, Rusların kendi toprakları 

içerisindeki Türkleri asimile etmeye başlaması, Anadolu’da bulunan Türklerle kendi 

toprakları içerisindeki Türklerin irtibatını kesebilmek için her türlü gayreti 

                                                                            
1 Bu konu literatürde tartışmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirinin 

devamı olduğu noktasında görüşler olduğu gibi bunun tam tersini iddia eden görüşlerde mevcuttur. Biz 

bunlardan ilkinden yana tavır almaktayız. Zira Türk Devlet geleneğinde bir devletin yıkılmasının hemen 

akabinde yeni bir Türk devletinin kurulması, cumhuriyetin kurucu kadrolarının birer Osmanlı memuru 

olması, yeni kurulan devletin Osmanlı’nın borçlarını üstlenmesi vb. gibi unsurlar göz önüne alındığında 

iki devletin halef selef ilişkisi içerisinde olduğu görülmektedir.  
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göstermesi ve Stalin’in Anadolu topraklarına göz dikmesi gibi nedenlerle gerilmeye 

başlamış ve Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı bloğu içerisinde yer almayı 

tercih etmesiyle Sovyetler dağılıp Rusya Federasyonu kuruluncaya dek asgari sevi-

yede yürümeye başlamıştır.  

1991’de Sovyet bloğunun dağılması, Rusların tarihlerinin en kötü dönemlerin-

den birini yaşamasına neden olmuştur. Zira bu dönemde yeni kurulacak devletin ka-

derinin ne yönde tayin edileceği tartışmaları sürerken; başta enflasyon ve işsizlik ol-

mak üzere Rus ekonomisi çok büyük bir krizin içerisine girmiş, siyasal ve ekonomik 

alanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler büyük bir toplumsal huzursuzluğa ve kaos or-

tamına neden olmuştur. Bu dönemde, Çeçen terörü2 Rusların kaygılarını daha da art-

tırmış ülkenin kaynakları bir grup oligarkın eline geçmiştir. 1993’te kabul edilen 

Anayasa, etkili ve verimli bir kamu yönetimi oluşumuna temel teşkil edememiş, Bo-

ris Yeltsin ülke meselelerine çözüm üretmekten uzak bir profil sergilemiştir. Özetle 

Sovyet sonrası döneme çok hazırlıksız yakalanan Ruslar, 31 Aralık 1999’da Yelt-

sin’in istifa etmesi sonrası önce geçici olarak daha sonra yapılan seçimleri kazanarak 

devletin başına geçen Putin ile büyük bir toparlanma evresine girmiştir.  

1990’lı yıllar, Ruslar kadar olmasa da Türkler için de oldukça zor zamanlar 

olarak değerlendirilebilir. Zira ekonominin çok büyük krizlerle sarsıldığı, istikrarsız 

hükümetlerin siyasal ve ekonomik olduğu kadar toplumsal kaoslara da neden olduğu, 

PKK terörünün büyük bir ivme kazandığı bu yıllarda büyük yönetim boşluklarının 

olduğu, etkili ve verimli bir kamu yönetiminin bir türlü gerçekleştirilemediği göz-

lemlenmiştir. Türk siyasal hayatına “anayasa kitapçığı krizi” olarak geçen kriz son-

rası 3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen seçimler sonrasında Türkiye uzun bir aradan 

sonra iktidarı tek başına ele geçiren bir hükümet ile yönetilmeye başlanmış ve hızlı 

bir toparlanma içerisine girmiştir.  

2000’de Rusya Federasyonu’nda Putin’in, Türkiye’de ise 2002’de Erdoğan’ın 

iktidara gelmesiyle başlayan süreç her iki ülkede de devam etmekte Putin’in 18 Er-

doğan’ın ise 16 yıllık iktidar dönemleri hâlâ devam etmektedir. Her iki lider de ki-

milerince çok sevilmekte kimilerince ise ağır eleştirilere maruz bırakılmaktadır. Er-

doğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Putin’in ise St. Petersburg Beledi-

yesi’nden geliyor olmasının yanında her iki liderinin destekçilerinin tezleri de birbir-

leriyle benzerlik göstermektedir. “Enflasyonu yok etti, işsizlik azaldı, ekonomimiz 

büyüdü, pasaportumuz itibar kazandı, terörü sıfırladı, küresel bir güç olduk” gibi 

                                                                            
2 Ruslar, bu dönemde görülen Çeçenistan’ın bağımsızlık mücadelesini Rusya’yı parçalamak için Batı 

tarafından desteklenmiş terör faaliyeti olarak değerlendirmektedir.  
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söylemlerle desteklenen iki lider muhaliflerince demokrasi vurgusu üzerinden eleş-

tirilmiştir.  

 

Egemen Demokrasi 

2000 yılının hemen başında iktidara gelen Putin, büyük problemleri olan bir 

kamu yönetimi, kriz içerisinde bir ekonomi ve ciddi bir bunalım içerisinde bulunan 

toplumun diğer sorunları ile baş başa kalmış, tarih boyunca Rus coğrafyasında daha 

önce belki de hiçbir dönemde görülmemiş umutların bağlandığı bir lider olmuştur. 

Sorunların büyüklüğünü yönetme gücünü ve tekelini kendinde toplayarak aşabilece-

ğini düşünen Putin 1993 Anayasası’nda federasyon biçimde örgütlenmiş ve dünyanın 

en büyük toprak parçasına sahip devleti göreve gelir gelmez yedi bölgeye ayırmış, 

bu bölgelerin başına atadığı olağanüstü yetkili valiler aracılığıyla yerel yönetim bi-

rimlerinin gücünü kırarak ülkenin parçalanma noktasındaki kaygılarını bir nebze ol-

sun gidermeye çalışmıştır. Zira bilindiği üzere 1993 tarihli anayasa yapım sürecinde 

bugün Rusya Federasyonu egemenliği altındaki bazı özerk bölge ve devletler bağım-

sızlık talebinde bulunmuştur.  

Ülkeyi yedi bölgeye ayırarak merkezin gücünü bütün ülke topraklarında his-

settirmeyi amaçlayan Putin, Çeçenlere karşı büyük bir kuvvetle ve acımasız bir bi-

çimde mücadeleye girişmiş ve “Çeçen terörü”nü bertaraf etmeyi başarmıştır. Çe-

çenya Cumhuriyeti’nin ikinci devlet başkanı olan Alu Alkhanov’un ölümünün ardın-

dan Ramazan Kadirov’u destekleyerek Çeçenya Cumhuriyeti’nin başına getirmiş ve 

Rusya Federasyonu’na karşı mücadele eden Çeçenlerden Rusya Federasyonu için 

mücadele eden bir Çeçenya Cumhuriyeti yaratmıştır.  

1991-2000 yılları arasında ülkenin yaşamış olduğu kaos döneminde ülke kay-

naklarına âdeta el koyan oligarkların mal varlıklarına el koyan Putin, başta işsizlik 

ve enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomiye dair pek çok konuda hızlı bir to-

parlanma sürecinin yaşanmasını sağlamış, işsizlik ve enflasyon hızla azalmış ve Rus 

ekonomisi büyük bir ivme ile büyümeye başlamıştır.  

Kendi içerisindeki sorunları hızla çözüme kavuşturmaya başlayan, ekonomi-

sindeki toparlanmayı Sovyet mirasının bırakmış olduğu Know-How ile katma değeri 

yüksek askeri araç, gereç ve mühimmat üretimine aktaran, kısa sürede yeniden böl-

gesel ve küresel bir aktör olacağı sinyalleri veren Rusya kendi gönül coğrafyası ola-

rak nitelendirebileceğimiz eski Sovyet ülkeleri ve Balkanlarda gerçekleştirilmeye ça-

lışılan renkli devrimlerle köşeye sıkıştırılmak ve kendisini henüz toparlamadan yeni-

den çökertilmeye çalışılmıştır. İşte egemen demokrasi, bu çerçevede Putin Rus-

yası’nın Batı’ya karşı vermiş olduğu bir cevap olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Putin’in, Duma’da yapmış olduğu bir konuşmada ilk kez kullandığı Egemen 

Demokrasi daha sonra Birleşik Rusya Partisi’nin ideologlarından Surkov tarafından 

kavramsallaştırılmış, kavram ortaya atıldıktan sonra Rus aydınları arasında uzun süre 

enine boyuna tartışılmıştır. Egemen Demokrasi; 

- Serbest piyasa ekonomisine kısmen saygılı olmayı içermektedir. Zira bazı 

sektörler, piyasa dışı tutulmalıdır. Başta enerji, iletişim ve bankacılık olmak 

üzere Batılı devletler özellikle kendisini dünyanın hegemonik gücü olarak 

gören ABD, bu sektörler üzerinden toplumları harekete geçirerek 

toplumsal kaos ortamları yaratmaktadır.  

- Liberal demokrasi, Batı’nın kendi tarihsel süreci sonrası ortaya çıkmış, Batı 

toplumları için ideal ancak Rus toplumuna pek de uymayan bir demokrasi 

modelidir ve eleştirilecek pek çok noktası vardır. Dolayısıyla hiçbir 

egemen devlet, Batı’nın demokrasi anlayışını benimsemek zorunda 

değildir. Her bir egemen devletin kendi demokrasisini yaratma hakkı vardır 

ve Rusya, egemen demokrasi ile bunu yapmaktadır.  

- ABD’nin hegemonik bir güç olduğu tek kutuplu bir dünya kabul edilemez. 

Uluslararası ilişkilerde bütün egemen devletler eşittir ve hiçbir devlet bir 

diğerine baskı dayatmada bulunamaz.  

- Rusya’nın geleceğine “sadece Ruslar karar verebilir” ve alınacak kararlar 

doğrudan ya da dolaylı bir biçimde kesinlikle manipüle edilemez. Başta 

sivil toplum kuruluşları olmak üzere basın yayın organları vb. gibi 

kuruluşlar başka devletlerle maddi veya maddi olmayan ilişki geliştiremez. 

Zira söz konusu kurumlar geliştirdikleri bu ilişkiler aracılığıyla o 

devletlerin Rusya içerisindeki birer ajanı gibi çalıştıkları 

gözlemlenmektedir.  

- Yabancı ülke misyon temsilcilerinin toplumsal kaos ve kargaşa ortamı 

yaratacak faaliyetlerine kesinlikle izin verilmemelidir.  

- Rusya’nın birlik ve beraberliğine ilişkin var olan tehditleri yok etmek için 

tehditlerin Rus coğrafyasına gelmesini beklemeden kaynağında 

kurutulması gerekmektedir.  

- Ekonomik kalkınma, her şeyden önce gelmektedir. Rus halkının ekonomik 

kalkınma için her türlü fedakârlığı yapması gerekmektedir.  

- Silah, teçhizat ve mühimmat gibi askeri ihtiyaçları Rusya içerisinden 

karşılamak hayati önem taşımaktadır. Rusya, bu alanda ne kadar güçlü 

olursa egemenliği o kadar garanti altında olacaktır.  
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- Rus dilinin, edebiyatının ve kültürünün geliştirilmesine büyük önem 

verilmelidir. Puşkin Enstitüsü gibi kurumlar bu gelişmenin başat aktörü 

olmalıdır.  

- Devlet bütün kurum, kuruluş ve çalışanlarıyla bu hedeflere odaklanmalıdır. 

Halkın refah ve mutluluğu, devlet hedeflerine ulaştığı zaman 

gerçekleşecektir.  

 

On madde ile içeriği bu şekilde ifade edilebilecek olan egemen demokrasi as-

lında yeni bir demokrasi modeli önermekten ya da var olan demokrasi modellerinin 

bir eleştirisi olmaktan ziyade Rus devletinin dağılma ve yok olma korkularına sunu-

lan bir reçete olarak değerlendirilmekte ve güçlü bir devlet için güçlü bir ekonomi ile 

güçlü bir orduya ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılmaktadır. Yetkilerin çok büyük bir 

kısmının merkezin tekelinde toplandığı bir yönetim anlayışına icazet veren egemen 

demokrasi “devletin bekası” adına atılacak her türlü adımı meşru görmektedir.  

 

Türkiye’nin Yönetim Anlayışının Rusya Federasyonu ile Benzeyen Yön-

leri 

Rusya ile Türkiye son birkaç yıldır tarih boyunca neredeyse hiç olmadığı kadar 

yakın ilişki içerisindedir. İlişkilerin bu denli yakınlaşmasının altında yatan temel ne-

den, Rusya’nın Türkiye üzerinden sahip olduğu enerji kaynaklarını Ukrayna’ya ihti-

yaç duymadan güvenli bir biçimde Avrupa pazarına ulaştırma ihtiyacı yatmaktadır. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin Mersin’de kuracağı nükleer tesisin hem finansmanının 

hem de faaliyete geçene kadar her türlü inşa faaliyetinin Ruslar tarafından gerçekleş-

tirilecek olması bu yakınlaşmadaki bir diğer önemli faktördür.  

Başta enerji sektörü olmak üzere ekonomiye dair zorunlulukların yanında son 

birkaç yıldır Türkiye’nin, Batı ile Batının terörü desteklemesi çerçevesinde yaşamış 

olduğu gerilim ve çatışmalar, ABD ve AB’nin başta PKK ve FETÖ olmak üzere 

Türkiye’deki her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyeti müdafaa etmeye çalışması, bir şe-

kilde kendi ülkelerine kaçan terör örgütü mensuplarını uluslararası anlaşmalara ay-

kırı bir biçimde iade etmekten kaçınması, 2018 yılı temmuz ayında ABD menşeili 

ekonomik saldırı ve son olarak Suriye meselesinde karşılıklı işbirliğinin âdeta kaçı-

nılmaz olması gibi faktörler Ruslar ile Türkleri tarihte hiçbir dönem görülmediği ka-

dar birbirine yakınlaştırmıştır.  

Bu yakınlaşmayı aşağıdaki biçimlerde de gözlemleyebilmek mümkündür:  

- Türkiye’de 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen anayasa referandumu ile 

kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, egemen demokrasi 
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anlayışının bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Zira referandumda 

“evet” oyu kullanılmasını isteyen tarafların temel argümanlarının başında 

bölgede yaşanacak gelişmeler karşısında hızlı karar alabilmenin ancak 

sistem değişikliği ile olabileceği gelmekteydi. Yine aynı referandum ile 

cumhurbaşkanına yürütmeye dair çok geniş düzenleme yetkileri veren 

kararname çıkarma yetkisi verilmiş, yetkiler büyük oranda merkezde 

toplanmıştır.  

- Son dönemde “devletin bekası”na yapılan vurgu artmış ve atılan her adım, 

alınan her karar devlet bekası kavramı ile açıklanmaya çalışılmıştır.  

- Yerlilik ve millilik kavramları dillere pelesenk olmuş, yürütülen siyasete 

karşı duruş sergileyen her kesim yerli ve milli olmamakla itham edilmiştir. 

Yerlilik ve millilik kavramlarına Türkiye’de atıf yapılmadan Rusya’da 

Putin tarafından atıf yapıldığı göz önüne alınacak olunursa bu noktada da 

Rusya’dan esinlenildiğini söyleyebilmek mümkündür. 

- Putin, Moskova’nın kuruluş kutlamaları çerçevesinde yapmış olduğu 

konuşmada Rusya’nın bekası için her çiftin en az üç çocuk sahibi olması 

gerektiğini vurguladıktan kısa bir süre sonra aynı vurgu, Türkiye’de de 

dönemin başbakanı tarafından yapılmaya başlanmıştır. 

- Gerçekleştirilen Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtları ile terör 

kaynağında kurutulmaya çalışılmış, güvenlik birimleri ülke dışında 

operasyonlara ağırlık vermeye başlamıştır. 

- Ekonomideki her türlü kötü gidiş “dış mihraklar” ile açıklanmaya 

çalışılmış ve vatandaştan anlayış beklenmiştir. 

- Silah sanayisine cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir önem verilerek 

bu alanda kayda değer başarılar elde edilmiştir.  

- Batı ile yakın ilişki içerisinde olan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 

sermaye grupları ağır eleştirilere maruz bırakılarak âdeta toplumun önüne 

atılmaya başlanmıştır.  

- Türkiye, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla 

Rusya’nın dil, edebiyat ve kültür alanlarında kendi kurumlarıyla yapmaya 

çalıştığı şeyleri başarmaya çalışmaktadır.  

 

SONUÇ 

Tarihsel süreç ve bölgesel gelişmeler, Türkiye ile Rusya’yı hiçbir dönemde 

görülmediği kadar birbirine yakınlaştırmıştır. Bilindiği üzere, Türkiye de Rusya gibi 

pek çok farklı etnik ve inanç grubunun bir arada yaşadığı ülkedir. Her iki ülkede de 
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bu farklılık, bir zenginlik ve çeşitlilik olarak değerlendirilip ülkede yaşayan vatan-

daşlar açısından herhangi bir sorun teşkil etmezken; Yeni Dünya Düzeni çerçeve-

sinde küçük, parçalanmış, birbirleriyle çatışma halinde olan, bir kaos ortamının ha-

kim olduğu ve bu kaosun kontrolünün kendilerinin elinde olmasını hedefleyen grup-

lar ve bu grupların hamisi ABD için bu farklılıklar, bir zenginlik ya da çeşitlilikten 

ziyade âdeta bir ayrıştırma aracı olarak görülmüştür.  

Esasında özellikle Renkli Devrimler sonrasında Rusya’nın yaşamış olduğu 

beka sorununu Türkiye, PKK terör örgütü üzerinden uzun zamandır yaşamaktadır. 

15 Temmuz’da yaşanan işgal girişimi ve hemen ardından Suriye’de terör gruplarının 

düzenli birlikler haline getirilmeye çalışılması, Türkiye’nin haklı ve meşru bir beka 

kaygısının doğmasına neden olmuştur. İşte Türkiye, bu kaygıyı kendisi ile benzer 

sorunlar yaşayan Rusya’ya iyi gelen bir reçete olan egemen demokrasi ile çözme 

yolunu seçmiş, başta yönetim pratikleri olmak üzere tüm kurumlarını bu çerçevede 

dizayn etmiştir.  

Tüm kavramlar gibi egemen demokrasinin de olumlu yönleri kadar olumsuz 

yönleri de bulunmaktadır ve egemen demokrasi, Rusya’da uzun bir tartışma süreci-

nin sonrasında hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin tercihini egemen demokrasiden yana 

koyması son dönemde yaşadıkları düşünüldüğünde oldukça makul ve pratiktir ancak 

söz konusu anlayışının etraflıca tartışılmaya ihtiyacı olduğu aşikârdır.  
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F - Türk – Rus Savaşları 
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Bir Savaşın Anı Kitabı: Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) 

Konulu Gravürlü Bir Albümden Notlar* 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KÖK 

Marmara Üniversitesi 

Özet: 1877-78 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı (ya da Osmanlı metinlerin-

deki ifadeyle 93 Harbi), Osmanlı Devleti ile Rusya liderliğindeki Ortodoks ko-

alisyonu arasında 17. yüzyıldan beri süregelen bir dizi çatışmanın sonuncusu 

ve belki de en önemlisidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinin dö-

nüm noktalarından birini teşkil eden bu savaş, Rusya’nın sınırlarının ve etki 

alanının güneye, Osmanlı topraklarına doğru genişlemesiyle sonuçlanmıştır. 

Hem Türk hem Rus tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan bu 

savaşın öyküsü, savaşla çağdaş Rus basınında genişçe yankılanmıştır. Bol mik-

tarda görsel malzeme içeren yayınlar, o yıllarda Rus basınının belkemiğini 

oluşturmakta ve tanıklık ettiği çağın tüm toplumsal ve kültürel olaylarına hem 

görsel hem de yazılı olarak ışık tutmaktadır. Gravürler aracılığıyla toplumun 

geniş kesimlerine ulaşan görünümler, güncel olayları/konuları görselleştirerek, 

halkı eğitme ya da yönlendirme amacıyla da kullanılmıştır. Bu bağlamda, söz 

konusu savaşın 25. yıldönümü vesilesiyle Moskova’da yayınlanan bir albümde, 

savaşın çeşitli aşamalarını görselleştiren ve çoğu dönemin ünlü ressamlarının 

eserlerinden üretilen gravürler yer almaktadır. Döneme dair güncel ve özgün 

görünümler içeren söz konusu görsel materyal, savaşın geçtiği cephelerin, sa-

vaş sürecinde önemli rol oynayan kişilerin ve yaşanan tahribatın imgelerini tüm 

canlılığıyla sunmanın yanı sıra, Rusların gözündeki Osmanlı imajı hakkında da 

fikir vermektedir. Bu çalışmada, savaş sürecinin ve sonuçlarının izleri, söz ko-

nusu anı kitabındaki gravür seçkisinin ışığında, savaşın Rusya tarafının gözün-

den aktarılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Rus Savaşı, Gravür, 19. Yüzyıl, Osmanlı, 

Rusya 

 

 

Memoir of A War: Notes On an Album of Engravıngs of the 

Russo-Ottoman War (1877-78) 

                                                                            
*  Bu çalışma, Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi’nde (14-16 

Aralık 2018) sunulan “Bir Savaşın Anı Kitabı: Rus Gravürlerinde 93 Harbi” başlıklı bildirinin 

genişletilmiş halidir. 
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Abstract: The Russo-Ottoman War (named as the 93 War in the Otto-

man documents) is the final scene of a series of conflicts between the Ottoman 

Empire and the Russian Empire since the 17th century. As the most important 

of these conflicts, the battle between the Ottoman Empire and the Eastern Or-

thodox Coalition led by the Russian Empire has produced significant conse-

quences for all parties. It reflected the final stages of the decline of the Ottoman 

Empire, whereas Russia’s frontier and impact gradually extended southward 

into the Ottoman territory. 

The story of this war, which was a turning point for both Turkish and 

Russian history, had been widely featured in Russian press. Publications con-

taining many visual materials have formed the backbone of the Russian press 

in those years and shed light on the social and cultural events of the times that 

they witnessed. These images have also been used to educate or guide the pub-

lic by visualizing current events. In this context, numerous engravings have 

been presented in an album published in Moscow on the occasion of the 25th 

anniversary of the war that visualized the various phases of the war, mostly 

produced from the works of famous painters of the period. These lively visual 

materials not only show the people and the destructive effects of war, but they 

also give insight into the Ottoman image in the eyes of the Russians. In this 

paper, the traces of this war and its consequences are presented from the view 

of the Russian side of the war in the light of the engraving selection of this 

memorial book. 

Key Words: Russo-Ottoman War, Engraving, 19th Century, Ottoman, 

Russia 

 

 

Türkler ile Rusların, -en azından- resmî tarihlerinin başlangıcından itibaren, 

daima inişli-çıkışlı bir ilişkileri olduğu bilinmektedir. 17. yüzyıldan itibaren daha 

somut bir görünüm alarak, yüzyıllar sürecek bir dizi askerî çatışmaya dönüşen bu 

gerilim, 1877-78 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı ile nihaî doruk noktasına ulaş-

mıştır. Rusya liderliğindeki Ortodoks koalisyonu ile Osmanlı devleti arasında ger-

çekleşen ve Osmanlı metinlerinde 93 Harbi olarak geçen bu savaş, tüm taraflar açı-

sından kritik sonuçlar doğurmuştur. Savaşın Rusya lehine sonuçlanması, Rusların 

etki alanının Osmanlı sahasına doğru genişlemesine sebep olmuş; savaşın ardından 

imzalanan Ayastefanos-Berlin Anlaşması’nın bazı Doğu Avrupa halklarına bağım-

sızlık veya özerklik kazandırması ise, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecini hız-

landırmıştır. Bu süreçte tüm Doğu Avrupalı Ortodoks halkların hamisi ve ‘kurtarı-

cısı’ rolünü üstlenen Rus devletinin savaştan sonra İstanbul yakınlarında, Bakırköy 

civarında, Ayastefanos’ta inşa ettirdiği ve ancak 16 yıl ayakta kalabilen anıt, 
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Rusya’nın bu askerî zafere yüklediği değerin en somut göstergesidir. Bununla bir-

likte, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı ile Rusya devletleri arasında iyice keskinleşen 

karşılıklı kutuplaşma havasına rağmen, aslında her iki tarafın da aynı global koşul-

ların etkisiyle, benzer tipte siyasi, ekonomik ve sosyal krizler yaşadıklarını belirt-

mek gerekir. 93 Harbi’nden 1. Dünya Savaşı’na uzanan yıllar boyunca bu mücade-

leler daha da yoğunlaşacak; her iki ülke de radikal biçimde değişmekte olan dün-

yanın yeni koşullarında varlıklarını sürdürebilme ve Batı dünyasına bir şekilde en-

tegre olabilme çabasına girişecektir. 

Savaşın yaşandığı yıllar itibariyle, Rusya’da basın-yayın faaliyetlerinin çok 

zengin olduğu görülmektedir. Bol miktarda görsel materyal ile zenginleştirilen sü-

reli yayınlar veya belli bir konuya atfen yayınlanan küçük broşürler/kitapçıklar, 

geniş kitlelere ulaşmakta ve güncel olaylar hakkında halkı bilgilendirmekte, hatta 

eğitim amaçlı ya da propaganda kaygılı mesajları da yaymaktadır. 19. yüzyılın or-

talarından itibaren, Çar II. Aleksandr’ın basın üzerindeki kısıtlamaları ve sansürü 

gevşetmesiyle1 başlayan bu açılım, 1861’de serfliğin kaldırılmasıyla birlikte yeni 

boyutlar kazanmıştır: Eski köylü-serflerin şehirlere yerleşmesiyle biçimlenen yeni 

orta sınıfın, Rus basınının hedef kitlesini ve yayın politikasını genişletme yönünde 

bir katkıda bulunduğu söylenebilir; dergilerde yayınlanan makaleler ve metinlerde 

verilen mesajları görselleştirerek kuvvetlendiren gravürler, bu büyük toplumsal dö-

nüşümün ardından şekillenen yeni koşullara ve ortama uyum sağlamaya çalışan 

geniş halk kitlelerine rehberlik ve modellik de etmiştir. 

Böylelikle, kökleri esasen Petro çağına, 18. yüzyıla kadar uzanan gravür sa-

natı da, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni bir ivme kazanarak yaygınlaşır 

ve teknik ilerlemelerin de katkısıyla hızlı bir gelişim sürecine girer. Süreli yayınla-

rın önemli bir unsuru haline gelen gravürlerin, köylülük ile kentlilik arasındaki bir 

sınırda duran eski serflerin beğenilerine veya beklentilerine uygun bir yönde geliş-

tikleri de söylenebilir; gravürlü yayınların yaygınlaşmasından önce Rus görsel kül-

türünün başlıca üretimi olan lubok’lardaki2 halk kültürü esinli basit anlatımlardan 

devşirilen görsel dil, bol görsel materyal ile desteklenen bu yeni yayın kültürünün 

                                                                            
1 William Bruce Lincoln, “The Problem of Glasnost’ in Mid-Nineteenth Century Russian Politics”, 

European Studies Review, 11, 1981, s. 171-188. 
2  Lubok (çoğul Lubki), genellikle halk öykülerinden ya da dinsel metinlerden alınan anlatımların basit 

grafik tasarımlarla resimlenmesi suretiyle oluşan popüler baskı türüdür. Dekoratif amaçlı olarak evlerde 

ve çeşitli mekanlarda 17. yüzyıldan itibaren görülen lubok’lar, toplumun orta ve alt kesimlerine hitaben 

üretilmiştir. En eski örnekler, ahşap baskı levhalarıyla yapılırken, daha sonra gelişen baskı teknikleri 

sayesinde kağıt üzerine de uygulanabilir olmuştur. Lubok hakkında kapsamlı bilgi için bkz.: D.A. 

Rovinskiy, Russkie narodnye kartinki, S.-Peterburg, 1881-93 (5 cilt).  
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de bir boyutunu oluşturmuştur. Dinsel, folklorik veya edebî pek çok türü olan lu-

bok’lar, savaş dönemlerinde de önemli toplumsal roller üstlenmiştir; mesela Na-

polyon’un Rusya seferi sırasında, Napolyon ve askerlerinin karşısındaki Rus köy-

lülerini kahramanlaştıran sahneler aracılığıyla, halkın millî birlik duygularını pe-

kiştirdiği söylenebilir. Osmanlı-Rus Savaşı döneminde üretilen lubok’lar da vardır; 

aynı şekilde, bunlarda da karikatürize eden bir üslupla Türkler ile Ruslar arasındaki 

farklılıklar betimlenmiş ve savaşın Rusya açısından meşruiyeti sezdirilmiştir3. Lu-

bok’lardaki anlatım dili, hızlı ve net bir mesaj vermeye yöneliktir; bununla birlikte, 

derinlik hissi ve canlılık gibi resimsel nitelikleri zayıftır (Res. 1). Res. 2’de sunulan 

örnek, bu yüzeysel/basit anlatım dilinin, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde üretilen 

en karikatürize örneklerinden biridir: Sakin, hatta alaycı görünümlü ve resmin ne-

redeyse yarısını kaplayan bir hacme sahip olan Rus askerinin karşısında, fesli, es-

mer ve oldukça küçük boyutlu bir “Türk” figürü yer alır; özellikle Ayasofya’nın 

belirginleştirildiği geri plandaki İstanbul siluetinin ise, iki figür arasındaki “ko-

nuşma”nın konusunu teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Rus basınında ve görsel kültü-

ründe, “barbar” ve “Asyalı” göndermeleriyle şekillenen böyle bir “Türk” imajının 

Osmanlı-Rus Savaşı yıllarında özellikle belirginleştiği ve yaygınlaştığı görülmek-

tedir4; ancak, toplumları ya da ırkları, etnik veya dinsel sebeplerle ayrıştırmanın 

sadece Rus basınına ve görsel kültürüne özgü olmadığını, 19. yüzyıldan itibaren 

Avrupa’daki ulus inşası süreçlerinin de benzer yaklaşımlarla kendini gösterdiğini 

belirtmek gerekir. Bu bağlamda, “uygar” kavramının antitezi kisvesine büründürü-

len sadece “Türk” imgesi de değildir; Yahudiler, oryantalist çağrışımlı figürler, 

hatta bazen Avrupalılar dahi bu şekilde dışsallaştırılabilmektedir5. 

                                                                            
3 Vladimir Denisov, Voyna i lubok, Petrograd, 1916, s. 20-28. 
4 Kezban Acar, “Images of the Turks in Russian Patriotic Culture During the Russo-Turkish War of 

1877-78”, Symposiım International d’Imagologie/Uluslararası İmgebilim Sempozyumu (26-28 Nisan 

2004), C. 1, Muğla, 2006, s. 78. 
5 Jeffrey Brooks, “The Russian Nation Imagined: The Peoples of Russia as Seen in Popular Imagery, 

1860s-1890s”, Journal of Social History, 43, No. 3, 2010, s. 546. 
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Res. 1. “Türk toprağına Rus bombasının düşmesi” (Denisov, 1916, s. 17-18) 

 

 

Res. 2.  “ İstanbul  (Çargrad) yakınlarında konuşma” (Denisov, 1916,  s.  24-25) 
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Diğer yandan, değişen toplumsal dinamikler ve yüzyılın ikinci yarısında bü-

yük bir ivmeyle gelişen baskı teknikleri, daha gelişkin bir resimsel anlatım dilinin 

giderek bu eski tasvir biçiminin yerine geçmesini sağlamıştır. Toplumun elit kesimi-

nin kaba ve basit bulduğu bu folklorik-kökenli resimlerin yerine, Batı Avrupa’dan 

alınan sanatsal reprodüksiyon tekniklerinin resimleri veya fotoğrafları çoğaltarak 

basmak için kullanıldığı yeni görsel kültür, 19. yüzyılın son çeyreğinde iyice yaygın-

laşmıştır. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçilirken, gerek eski tarzda folklorik anlatımlar 

içeren lubok’lar, gerekse güncel olayları ve konuları betimleyen gravürler içeren po-

püler dergiler ve broşürler, toplumun tüm kesimlerine ulaşmaktadır6. 

Lubok’lara kıyasla çok daha sofistike ve belgesel bir görünüm arz eden sanat-

sal reprodüksiyonlar, dönemin tanınmış Rus veya Avrupalı ressamlarının eserlerin-

den ya da fotoğraflardan üretilmiştir. Gravüre dönüştürülecek görsel materyalin se-

çimindeki ana kriter ise, konunun güncelliğidir. Başta güncel politik olaylar olmak 

üzere, kamusal alanda bir yönüyle varlık gösteren her tür haber, konunun en çarpıcı 

yönlerini vurgulayacak şekilde tasarlanan gravürler ile birlikte sunulmuştur. Diğer 

her türlü konunun arasında savaşlar, tüm dünyada olduğu gibi, 19. yüzyıl sonlarında 

Rus basınının da başlıca malzemelerinden biridir; güncel bir savaşın seyrini tüm can-

lılığıyla aktaran makaleler, bunlara eşlik eden gravürlerle yayınlanmıştır. Sadece Os-

manlı ve Rusya devletleri için değil, tüm Doğu Avrupa’nın siyasi kompozisyonu açı-

sından önemli sonuçlar doğuran 1877-78 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı, bu anlamda, 

1877’nin hemen öncesinden itibaren yoğun biçimde kullanılan bir konu malzemesi-

dir. Gravürler, savaş resimlerinin veya fotoğraflarının oymabaskı teknikleriyle ço-

ğaltılması sonucunda ortaya çıkmakla birlikte, resmin ya da fotoğrafın özgün görü-

nümü ile gravürleştirilmiş görünümü arasında ufak farklılıklar da olabilmektedir; 

başka bir deyişle, gerçeklik, verilmek istenen mesaj doğrultusunda, resimli basın ta-

rafından kısmen yeniden inşa edilmektedir. Bu yönde bir görselleştirme süreci sadece 

Rus basınına özgü olmayıp, Rusya’da resimli basının doğuşuna kaynaklık eden Batı 

dünyasında da izlenebilmektedir7. 

Savaşın başladığı 1877 yılından itibaren gerek eski geleneği sürdüren lu-

bok’lara gerekse resimli basına sıklıkla konu olan bu savaş hakkında oldukça zengin 

bir görsel malzeme mevcuttur. Savaşın güncel seyri, savaş süresince, haftalık popüler 

dergilerde ele alınmış ve bu makalelere çok sayıda gravür de eşlik etmiştir. Savaşın 

ve sonuçlarının Rusya açısından önemine binaen, savaşın 25. yıldönümü anısına 

                                                                            
6 Hanna Chuchvaha, The Art of Printing and the Culture of the Art Periodical in Late Imperial Russia 

(1898-1917), (Doktora Tezi), University of Alberta, 2012, s. 24-29. 
7 Martina Baleva, “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Resim Savaşları ve Resim Cepheleri”, 

Toplumsal Tarih, S. 228, 2012, s. 32-41. 
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1902 yılında Moskova’da basılan gravürlü bir albüm8 de, bu zengin malzemenin 

içinde önemli bir yere sahiptir (Res. 3). Savaşın kronolojik seyrine bağlı kalarak, 

sürecin önemli anlarını, dönemine göre yüksek kalitede sayılabilecek görsel tanıklık-

larla belgelemektedir; ayrıca, gravürleri açıklayan kısa metinler de eklenmiştir. 49 

sayfalık kitapçıkta yer alan 35 gravürün çoğu, dönemin ünlü savaş ressamlarının 

eserlerinden üretilmiştir; fakat her bir gravürün altında, gravürü hazırlayan sanatçının 

da adı yazılıdır. Gravürlerin her iki sanatçının imzasıyla yayınlanması, yukarıda be-

lirtildiği üzere, gravür yapım sürecinin basit sanatsal reprodüksiyondan farklı dina-

miklere sahip olduğunu göstermektedir. Buna göre, albümdeki tüm resimleri gravür-

leştiren kişi, dönemin ünlü bir fotoğraf ve baskı sanatçısı olan Karl Andreeviç Fisc-

her’dir. 1870’lerin sonlarında profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenmeye baş-

layan Fischer, 1892 yılından itibaren sanatsal reprodüksiyon ve baskı çalışmaları 

üzerine yoğunlaşmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı konulu bu albüm gibi, 19. yüzyıldan 20. 

yüzyıla geçiş sürecinde yaşanan bazı önemli olayları ve öncü kişilikleri belgeleyen 

çalışmaları vardır; ayrıca, 1890’larda Niva ve Vsemirnaya İllyustratsiya gibi popüler 

dergilerde de kendisinin veya atölyesinin imzasıyla fotoğraf ve gravürleri yayınlan-

mıştır.  

 

 

Res. 3. “1877-1878 Rus-Türk Savaşı’nın 25. Yılı Anısına Resim Albümü” (albü-

mün kapağı). 

                                                                            
8 Al’bom kartin v pamyat’ 25-letiya Russko-turetskoy voyny 1877-1878 gg., Moskva: T-va İ.V. Kuşnerev 

i Ko, 1902. Bu albümün yayıncısı İvan Nikolaeviç Kuşnerev (1827-1896), 1880’lerden itibaren 

Moskova’da görsel içerikli yayın konseptinin öncülerindendir. Dönemin bazı önemli süreli yayınları ve 

kitapların yanı sıra, bu yazıya konu olan kitapçık türünde albüm ve broşürler de yayınlamıştır. 
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Türk-Rus tarihinin önemli bir evresine görsel anlamda tanıklık eden söz ko-

nusu kitapçıkta yer alan resimlerin çoğu, savaş döneminde veya sonrasında, Rus dev-

leti tarafından savaşı betimlemekle resmen görevlendirilen sanatçıların çalışmalarına 

dayanmaktadır. Savaşın seyrinde gerçekleşen bazı önemli olaylar veya kırılma nok-

talarının açıklandığı metinler görsel materyal eşliğinde sunulmakta ve böylelikle sa-

vaşın canlı bir panoraması yansıtılmaktadır. Gerek gravürlerin seçiminde gerekse 

metinlerde, savaşın Rus tarafının yaklaşımını ve kahramanlıklarını yücelten bir söy-

lemin var olduğu görülmektedir. 

 

 

Res. 4. “Teğmen Skrıdlov’un “Şutka” adlı bir tekneyle, Tuna Nehri kıyısındaki 

Meçka açıklarında bir Türk gemisine saldırması (8 Haziran 1877)” 

 

Kitapçığın kronolojik akışı, savaşın sebepleri ve başlangıcını özetleyen kısa 

bir anlatım ile başlamaktadır. Buna göre, Rusya’nın Osmanlı idaresi altındaki Hıris-

tiyanları koruma iddiası üzerine başlayan Kırım Savaşı’nın (1853-1856) ardından, 

1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması’yla Osmanlı Devleti, Hıristiyan tebaanın 

durumunu iyileştirmeyi vaat etmiş, fakat izleyen süreç içinde bu vaat yerine getiril-

mediği gibi, durum daha da kötüye gitmiştir; bu süreçte, özellikle Bulgarların zor 

durumda kaldıkları belirtilir. 1875’ten itibaren Bosna Hersek’te, Sırbistan ve Kara-

dağ’da çıkan ayaklanmalar sırasında Türk tarafının gaddarca davrandığı; Sırbistan’ın 

Rusya’dan yardım istemesinin ardından, İmparator II. Aleksandr’ın girişimiyle 
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Sırbistan ve Karadağ ile Osmanlı arasında ateşkes imzalandığı; fakat Rusya’nın gö-

rüşmelerden beklediği sonuçları elde edememesi üzerine, 12 Nisan 1877’de9  Os-

manlı’ya savaş ilan ettiği anlatılır. Savaşın başında, Abdülkerim Paşa yönetimindeki 

Türk ordusunun, Ruslar Tuna Nehri’ni geçerken onları karaya çekip saldırarak etki-

siz hale getirmeyi planladığı; Rusların ise, Romanya’yı hızla geçip Tuna’yı da aşa-

rak, askerlerinin bazılarını Türklerin kontrolündeki Rusçuk, Şumnu, Varna ve Silistre 

kalelerini gözlemlemek için bıraktıktan sonra Balkanları geçmeyi ve savaşın nihaî 

hedefi olan İstanbul’a ulaşmayı amaçladıkları ifade edilir. Fakat öncelikle, savaşın 

başladığı sıralarda Türk filoları Tuna Nehri’ne hâkim olduğundan, Rus kuvvetlerinin 

hareket edebilmeleri için Türk gemilerini hedef almalarının gerekliliğine vurgu ya-

pılır. Bu bağlamda, bir gravür eşliğinde aktarılan ilk olaylardan biri, Teğmen Skrıd-

lov’un “Şutka” adlı bir tekneyle, Tuna Nehri kıyısındaki Meçka açıklarında bir Türk 

gemisine saldırmasıdır (8 Haziran 1877) (Res. 4). Haziran ayı itibariyle, nehrin Ro-

manya kıyıları ile Meçka arasındaki kısmını kontrol altına almayı başaran Rus ordu-

sunun Meçka’da mayın yerleştirmek üzere görevlendirdiği “Şutka” ve “Mina” adlı 

iki teknenin bulunduğu bölgeye bir Türk savaş gemisinin yaklaşmasının ardından, 

Teğmen Skrıdlov saldırma kararı alır. Bu gravür, tam olarak sabah 8’de gerçekleştiği 

belirtilen bu olayı betimlemektedir. Gravüre eşlik eden metne göre, Şutka, Türk ge-

misine hızla yaklaşır ve mayın atar; fakat mayın patlamaz ve o sırada bazı Rus as-

kerleri öldürülür, hatta Teğmen Skrıdlov da ciddi biçimde yaralanır ve teknenin bu-

run kısmında tehlikeli bir delik açılır. Yine de Türk gemisinden uzaklaşmayı başarır 

ve Tuna Nehri boyunca hızla harekete geçer. Türk gemisi ateş ederek tekneyi izler-

ken, bir yandan da Rusçuk tarafından gelmekte olan ağır silahlı bir başka Türk gemisi 

yaklaşmaktadır. Skrıdlov, harekete hazırlanan ağır bir silahın önüne doğru hareket 

eder ve önünde durur. Gravürü tanımlayan metin, bu cesurca hareketten dolayı mah-

cubiyet duyan Türk gemisinin yönünü değiştirdiğini ve bu durumdan faydalanan 

Skrıdlov’un harekete geçerek güvenle Romanya kıyılarına ulaştığını aktarır. Bu 

sahne, Rus manzara ve deniz ressamı Bogolyubov’un bir resminden gravürleştiril-

miştir. Aleksey Petroviç Bogolyubov (1824-1896), 1850’lerden itibaren, önce Çar I. 

Nikolay’ın, daha sonra da II. Aleksandr’ın beğenilerini kazanmış; çeşitli dönemlerde 

savaş ve tarihî konulu siparişler almıştır. Teğmen Skrıdlov’un öyküsünü işleyen bu 

tablo, Çar II. Aleksandr döneminde Kışlık Saray’da sergilenmiştir10. 

                                                                            
9 Rusya’da Gregoryen takvimi 1918 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, 1918 öncesi 

yayınlarda zikredilen tarihlerin eski takvime uygun olduğunu göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu 

albümün yayınlandığı yıllarda kullanılan eski takvim, miladî takvimin 12 gün kadar gerisindedir.  
10 Voennaya Entsiklopediya, C. 4, SPb, 1911, s. 584. 



Elif KÖK 

302 

 

Res. 5. Tuna Nehri üzerinden, Brailov’dan Bucak’a geçiş (10 Haziran 1877) 

 

Yine Bogolyubov’un imzasını taşıyan ve önceki sahneden iki gün sonrasına 

tarihlenen bir başka deniz sahnesinde, Rus ordusunun Tuna Nehri üzerinden, bu-

günkü Ukrayna sınırları içindeki Brailov’dan Bucak’a doğru geçişi anlatılmaktadır 

(Res. 5). Kitapçıktaki metin, kuvvetli bir sel nedeniyle Tuna Nehri’ni geçişin gecik-

tiğini, fakat sonunda, 10 Haziran’da, nehrin en dar bölgesi olan Brailov’dan Bucak’a 

geçildiğini nakleder. O günlerde birkaç yüz başıbozuk barındırdığı belirtilen Bu-

cak’taki Türkler, sel nedeniyle Rusların buraya geçemeyeceklerini varsaydıkları için, 

Rus ordusunun bu yöndeki hazırlığını takip etmemişlerdir. 10 Haziran sabahı, nehir-

den Bucak’a yaklaşmakta olan ilk tekneleri fark eden Türkler ateş açarlar; fakat Rus 

askerleri buna rağmen karaya çıkarak Türklerin bulunduğu alanı kuşatırlar. Akşama 

kadar süren çatışmalarda pek çok askerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmektedir.  
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Res. 6. İmparator II. Aleksandr’ın Ploesti’ye girişi (15 Haziran 1877) 

 

Bir sonraki gravür, bu çatışmadan beş gün sonra İmparator II. Aleksandr’ın 

bölgeye gelişini betimlemektedir (Res. 6). Brailov’da yaralı askerlerin bulunduğu 

hastaneyi ziyaret eden ve nehri geçtikleri için askerleri kutlayan imparator, daha 

sonra Ploesti’ye geçer. Şehre girerken halkın imparatoru coşkuyla karşıladığı anı 

yansıtan bu gravür, Nikolay Dmitriev-Orenburgskiy’nin (1838-1898) resminden 

uyarlanmıştır. Dmitriev-Orenburgskiy, 19. yüzyılın ikinci yarısının en ünlü savaş res-

samlarındandır ve özellikle Osmanlı-Rus Savaşı tasvirleriyle tanınır; fakat diğer bazı 

savaş ressamlarından farklı olarak, savaş sırasında cephelerde bizzat bulunmamıştır. 

Savaş yıllarında Paris’te olan Dmitriev-Orenburgskiy, savaştan sonra Grandük Ni-

kolay Nikolaeviç’ten aldığı sipariş üzerine Rusya’ya dönmüş, Bulgaristan’da incele-

meler yapmış ve kendisinden talep edilen savaş konulu seriyi dokuz yılda tamamla-

mıştır11. Osmanlı-Rus Savaşı konulu bu seri ile kariyerinin doruk noktasına ulaşan 

ve en ünlü Rus savaş ressamları arasına katılan sanatçının, günümüze ulaşan tablola-

rının yanı sıra, kaybolan pek çok eseri de mevcuttur. Dönem basınında gravürleştiri-

lerek yayınlanan bazı resimleri, bu anlamda da önem taşımaktadır. İmparatorun Plo-

esti’ye girişi konulu bu gravürün üretildiği yağlıboya tablo ise 1881 tarihlidir ve 1946 

yılından beri Ermitaj Müzesi koleksiyonunda yer almaktadır. Sade bir mimari arkap-

lanın önünde, imparatoru heyecan ve saygıyla karşılayan, her yaştan kalabalık bir 

halk kitlesinin görüldüğü bu sahnede, Doğu Avrupa halklarının Rus ordusuna bir 

                                                                            
11 Voennaya Entsiklopediya, C. 9, SPb, 1912, s. 129-130. 



Elif KÖK 

304 

“kurtarıcı” gözüyle bakışı vurgulanır; savaşın hemen öncesinden itibaren Rus ba-

sında sıklıkla Balkanlardaki baskıcı Osmanlı yönetimine gönderme yapan haberleri 

ve dolayısıyla savaşın Rusya açısından meşruiyetini de sezdiren bu vurgu, gelinen 

noktada, “özgürlük getiren Rus ordusu” mesajına odaklıdır. 

 

 

Res. 7. Grandük Nikolay Nikolaeviç’in 30 Haziran 1877’de Tırnova’ya Girişi 

 

Benzer bir sahnede, 30 Haziran 1877’de Tırnova’ya giren Rus askerleri tasvir 

edilmiştir (Res. 7). Bu sefer Grandük Nikolay Nikolaeviç’in önderliğinde olan gruba 

şehir sakinlerinin yoğun ilgi gösterdikleri, çiçeklerle ve coşkuyla karşıladıkları gö-

rülmektedir. Yine Dmitriev-Orenburgskiy’nin bir resminden gravürleştirilen bu 

sahne, Rusların bu savaşta kendilerine tüm Doğu Avrupa halklarının kurtarıcısı ro-

lünü biçtiklerini bir kez daha vurgulamaktadır. 
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Res. 8. Nikopol/Niğbolu’nun teslim oluşu 

 

Kronolojik akışta bunu izleyen ve 4 Temmuz 1877’de Nikopol ya da Niğ-

bolu’nun Ruslara teslim oluşunu betimleyen gravür de aynı ressamın çalışmasına da-

yanır (Res. 8). Kitapçıkta bu görüntüyü tanımlayan metinde, savaş sürecinde Türk-

lerin kontrolündeki Niğbolu Kalesi’nin ele geçirilmesinin Bulgar topraklarında iler-

leyebilmek için önemine işaret edilmiştir. Çetin geçen çatışmalarda, Rus ordusunun 

kaleye ve şehre yoğun biçimde ateş açtığı ve sonunda her şeyin yanıp kül olduğu; 

karanlık çöktüğünde de çatışmanın sonlandığı nakledilir. Bu koşullar altında Niğ-

bolu’yu elde tutma olanağı kalmadığını anlayan Hasan Paşa, gecenin karanlığından 

faydalanarak ordularını Plevne’ye doğru çekmeye karar verir; fakat saldırmaya ha-

zırlanırken Rus askerleri tarafından fark edilirler ve çıkan çatışmanın sonunda Türk 

askerlerinin bir kısmının geri çekildiği, bir kısmının da kaçtığı belirtilir. Ertesi gün, 

yani 4 Temmuz sabahı saat 6.00’da Hasan Paşa, kaleyi koşulsuz teslim etmek zo-

runda kalır. Niğbolu Kalesi’nde Ruslara en fazla 7000 kişinin teslim olduğu; kaleyle 

birlikte 6 sancak, 113 silah, büyük miktarda depo ve ciddi hasarlı 2 savaş gemisinin 

de teslim alındığı belirtilir. Rus tarafının ölü ve yaralı sayısının 1300 civarında ol-

duğu, buna karşılık Türk tarafında bu sayının 4000 civarına ulaştığı bilgisi de verilir. 
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Res. 9. “Türkler tarafından canlı canlı yakılan Sırp yaralılar” (Niva, No. 38, 1876) 

 

 

Res. 10. “Sırp köyünde başıbozukların vahşeti” (Niva, No. 38, 1876) 
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Diğer yandan, betimlenen galibiyet-mağlubiyet sahnesinin barışçıl ve insancıl 

atmosferi de dikkat çekicidir; galip taraf olan Rusların Türklere karşı ölçülü ve şiddet 

içermeyen davranışları vurgulanmıştır. Bu vurgu, dönem basınında savaşın Osmanlı 

tarafını sunan bazı gravürlerle karşılaştırmalı bir bakışla daha da belirginleşmektedir. 

1876 yılında, yani savaşa giden süreçte, dönemin en önemli popüler haftalık dergile-

rinden olan Niva’da yayınlanan iki gravürde sunulan Osmanlı imajı, medeni, mağrur 

ve vicdanlı görünümlü Rus askeri temsillerinin antitezi gibidir. Son derece vahşi bir 

görünüm sunan ve bir eskizden üretildiği belirtilen ilk gravür, “Türkler tarafından 

canlı canlı yakılan Sırp yaralılar” altyazısıyla sunulurken (Res. 9); “Sırp köyünde 

başıbozukların vahşeti” konulu ikinci gravürde de (Res. 10), öteden beri Türklere 

kolektif olarak atfedilen “barbarlık” kavramının çeşitli görünümleri sergilenmekte-

dir. Savaşın arifesinde yayınlanarak geniş kitlelere ulaşan bu tür görüntüler ve gör-

sellere eşlik eden kışkırtıcı metinler, kamuoyunun gözünde savaşı meşrulaştırmanın 

en hızlı ve etkileyici yollarından biridir; bu anlamda, savaş dönemlerinde gravürlerin 

güçlü birer propaganda aracı olarak, adeta birer silah gibi kullanıldıkları söylenebilir. 

Bununla birlikte, bu tür bir işlevlendirme sadece Rus basınına özgü değildir. Os-

manlı-Rus Savaşı konu dizisinin, Avrupa’daki gazete ve dergilerde de genişçe yer 

aldığı görülmektedir; konuların görselleştirmesinin ise Rus basınına benzer bir ek-

sende ve Rusya tarafının gözüyle olması dikkat çekicidir. Mesela, savaş sırasında 

L’Illustration ve La Ilustración Española y Americana için muhabirlik yapan ve cep-

helerde Rus ordusuyla birlikte bulunan İspanyol gravür ve karikatür sanatçısı Josep 

Lluís Pellicer (1842-1901)12 imzasıyla yayınlanan bir gravürde (Res. 11), yine Türk-

lere atfedilen vahşetin görünümlerinden biri, bu sefer bir kafatası yığını ile sunul-

maktadır. Savaş sırasında özellikle Avrupa basınında yayınlanarak geniş kitlelere 

ulaşan ve en azından imaj/temsil bağlamında savaşın seyrini etkileyen bu tür görü-

nümlerin Osmanlı’da da rahatsızlık uyandırdığı anlaşılmaktadır; zira Sultan Abdül-

hamit’in, Pascal Sebah’a savaşın “Rus vahşeti” boyutunu yansıtan bir fotoğraf al-

bümü sipariş ettiği ve bu albümü bazı dış temsilciliklere gönderdiği bilinmektedir13.  

                                                                            
12 Angel Budev, İspanskie gravyury o Russko-Turetskoy voyne/1877-1878, 1977, s. 37-55. 
13 Baleva, a.g.m., s. 36-41. 
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Res. 11. “Şipka, Savaşın vahşeti: Tabyaların yakınlarında bulunan Rus asker kafa-

tasları, 17 Temmuz” 

(A. Budev, 1977, s. 147) 

 

 

Res. 12. “Kazanlık yakınlarındaki Şipka köyünün alınması (6 Temmuz 1877)” 
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Kitapçıktaki metnin devamında, Balkanlarda öncü kuvvetleriyle ilerlemekte 

olan General Gurko’nun, Tırnova’dan sonra, Türklerin kontrolündeki Hanköy geçi-

dinden Şipka’ya yöneldiği belirtilir. 2 Temmuz’da General Gurko Hanköy’ü kısmen 

işgal eder; bundan sonra, 7 Temmuz’a kadar Şipka çevresinde Türk ve Rus orduları 

arasında karşılıklı ataklar sürer. Şipka’nın Ruslarca alınmasını betimleyen gravür 

(Res. 12), bu süreçte 6 Temmuz günü yaşanan çatışmaları aktarmaktadır. Metne göre 

General Gurko, 6 Temmuz günü Şipka’ya güneyden saldırmış, fakat saldırı Türk bir-

likleri tarafından püskürtülmüştür. Ancak bir gün sonra daha güçlü bir saldırı düzen-

lenecek ve Şipka Rusların kontrolüne girecektir. 

Çatışmayı betimleyen gravür, Alman kökenli Rus ressam Manizer’in (1847-

1925) çalışmasından uyarlanmıştır. Portreler ve savaş sahneleri üretmiş olan Mani-

zer’in, bu gravüre konu olan “1877-78 Tarihli Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Bir Sahne” 

adlı tablosunun yanı sıra, yine savaşın Balkan cephesinden bir kesit sunan ve özel-

likle Şipka’yı kontrol altına alarak savaşın Rusya lehine sonuçlanmasında önemli rol 

oynayan General Gurko’nun kahramanlaştırıldığı “Gurko’nun Kazanlık’a Girişi” 

(1887) adlı bir eseri de vardır14. 

General Gurko (1828-1901), Şipka savaşlarında Osmanlı ordusuna karşı ka-

zandığı zafer sayesinde büyük bir ün ve itibar kazanmıştır; zira Balkanlarda Tır-

nova’dan Edirne’ye uzanan yol için en uygun geçiş noktası olan Şipka’nın Rus kont-

rolüne girmesi, savaşın seyrini değiştirmiştir. Tehlikenin farkında olan Osmanlı or-

dusu, bundan sonra Balkanların üç noktasında yoğunlaşır: Mehmet Ali Paşa yöneti-

mindeki grup Rusçuk tarafında, Süleyman Paşa’nın birlikleri güneyde ve Osman 

Paşa’nın ordusu da Plevne tarafında gruplaşmaktadır. 

 

 

Res. 13. “Lofça’nın alınması, 22 Ağustos 1877” 

                                                                            
14 Bol’şaya Entsiklopediya, C. 12, S.-Peterburg, 1903, s. 593. 
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Kitapçıkta, özellikle Plevne çevresinde toplanmakta olan Osman Paşa’nın 

güçlü ordusunun, Rus ilerleyişi açısından riskli olduğu belirtilmektedir; zira 8 ve 18 

Temmuz tarihli saldırılar Rus ordusu aleyhine sonuçlanmış ve Rus tarafı saldırı po-

zisyonundan savunma durumuna geçmek zorunda kalmıştır. Ne var ki, Rus ordusu-

nun bu zayıf sürecinden Türk tarafının faydalanamadığı ve geçen süre içinde 

Rusya’dan gelen destekle güçlenen Rus tarafının Ağustos ayında Plevne’ye yeni bir 

saldırı planladığı; ancak bu seferki operasyona Lofça’yı alarak başladığı belirtilir. 

Res. 13’te Rus ordusu, düzenli bir biçimde Lofça’ya doğru ilerlerken görülmektedir; 

metne göre, 21 Ağustos’ta Lofça’ya yaklaştıktan bir gün sonra, 22 Ağustos’ta şehrin 

tüm kontrolü ele geçirilir. Bu sahneyi resmeden Lev Lagorio (1826-1905) da, tıpkı 

Dmitriev-Orenburgskiy gibi, savaştan sonra 1880’lerde Osmanlı-Rus Savaşı konulu 

bir seri üretmekle görevlendirilmiştir; hatta savaşın yaşandığı cepheleri gözlemlemek 

üzere 1885 yılında Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir15. 

 

 

Res. 14. “Plevne’deki son savaş ve 28 Kasım 1877’de Osman Paşa’nın tüm ordusu-

nun esir alınması” 

 

Albüm-kitapçığın devamında, Dmitriev-Orenburgskiy’nin Osmanlı-Rus Sa-

vaşı konulu serisinden uyarlanan bir başka gravürde, Plevne’deki son savaş ve 28 

Kasım 1877’de Osman Paşa’nın tüm ordusunun esir alınması anlatılır (Res. 14). Ki-

tapçıktaki metne göre o gün, soğuk bir gecede Türkler sessizce geri çekilmeye 

                                                                            
15 Bol’şaya Entsiklopediya, C. 11, S.-Peterburg, 1903, s. 756. 
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başlamışken, Rus askerleri de onların çekildikleri yerleri yavaş yavaş işgal etmekte-

dir. Rus General Danilov, sabah saat 7’de, Türklerin büyük bölümünün nehir kena-

rına ulaştığı bilgisini aldıktan sonra, akşamdan beri köprüde beklemekte olan asker-

lere ateş emri verir. Çetin geçen karşılıklı çatışmaların ardından, Osman Paşa yara-

lanır ve ordu geri çekilmeye başlar. Resim, bu andan sonra arabaları ve tüm eşyaları 

dağılmış halde köprünün çevresinde duran Osmanlı ordusunu tasvir etmektedir. Bun-

dan bir süre sonra, çarpışmayı sürdürme olanağı kalmayan Osman Paşa teslim ola-

caktır.  

 

 

Res. 15. “Yaralı Osman Paşa’nın İmparator II. Aleksandr’ın huzuruna çıkarılması, 

29 Kasım 1877” 

 

Bir gün sonra, 29 Kasım 1877’de, Osman Paşa İmparator II. Aleksandr’ın hu-

zuruna çıkarılır. Anı kitabındaki gravürde, Osman Paşa’nın yaralı olduğu ve destekle 

ayakta durduğu açıkça görülmektedir (Res. 15). Yine Dmitriev-Orenburgskiy’nin fır-

çasından aktarılan bu sahne, savaşın takviminde önemli bir kırılma noktasıdır; 

Plevne’nin Rus ordusunca alınması, kitapçıkta, savaşın Rusya lehine dönüşünün ke-

sin bir göstergesi olarak tanımlanmıştır. Bundan sonra, ağır kar ve kış koşullarına 

rağmen, Rusların Balkanlardaki ilerleyişi hızlanacaktır; Sofya, Niş, Vidin ve 

Edirne’yi de alarak, kısa sürede İstanbul yakınlarına, Yeşilköy’e kadar ilerleyecek-

lerdir. 

Savaşın Balkan cephesi böylelikle Rusların zaferiyle sonuçlanır; fakat aynı za-

manda, bir yandan da Kafkas cephesinde çetin mücadeleler sürmektedir. Kafkas 
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cephesinde savaşan Osmanlı ordusunun başında Ahmet Muhtar Paşa, Rus ordusunun 

başında da Ermeni kökenli bir Rus general olan Loris-Melikov bulunmaktadır. 30 

Nisan 1877’de Doğubeyazıt’ı işgal eden Rus ordusuna karşı Ahmet Muhtar Paşa bir-

kaç zafer kazanır; fakat 15 Ekim 1877’de Alacadağ Savaşı’nı kaybettikten sonra Do-

ğubeyazıt ve ardından 18 Kasım’da da Kars Rusların eline geçer. Fakat Doğubeyazıt, 

Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı’ya geri verilecektir.  

 

 

Res. 16. Türk saldırısının püskürtülmesi (10 Haziran 1877) 

 

Kitapçıkta, Muhtar Paşa’nın 12 Nisan’a kadar Rusları sınır dışında tuttuğu; 

fakat Ardahan Kalesi saldırısıyla birlikte durumun değişmeye başladığı belirtilir. Rus 

ordusu, aynı tarihte Doğubeyazıt’a yönelir. 17-22 Nisan arasında Ruslar kalenin 

kontrolünü ele geçirir; fakat Faik Paşa, 6 Haziran’da 11000 askerle birlikte Doğube-

yazıt Kalesi’ne yönelir. Doğubeyazıt Kalesi olarak tanımlanan ilk gravürde (Res. 16), 

10 Haziran 1877 tarihinde, kaleyi işgal etmiş olan Rusların Türk saldırısını püskürt-

mesi anlatılmaktadır. Metinde, Türklerin ve Kürtlerin bu şiddetli saldırısını Rus bir-

liğinin cesurca bastırdığı belirtilir. 
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Res. 17. Beyazıt Kalesi’ndeki birliğin bırakılması, 28 Temmuz 1877 

 

Diğer gravür ise, 28 Temmuz 1877 tarihini tasvir etmektedir (Res. 17); metne 

göre Ruslar, Faik Paşa yönetimindeki Türk birliğine saldırırlar ve 23 gün süren çar-

pışmalarda pek çok kayıp verilir. Gravürde, Beyazıt Kalesi’nden garnizonun bıra-

kılma anı canlandırılmaktadır. Doğubeyazıt’a dair her iki gravür de Lev Lagorio im-

zalıdır. 

Kitaptaki gravür seçkisi, Rusya’nın Doğu Anadolu cephelerindeki zaferiyle 

son bulmaktadır. Doğu Anadolu’da, koşullar ölçeğinde başarılı sayılabilecek bir sa-

vunma yürüten Ahmet Muhtar Paşa, Batı cephesinde Rusların İstanbul’a yaklaşması 

üzerine, Balkanlar ve İstanbul’daki kuvvetlerin başına getirilir; fakat savaşın her iki 

cephesinde de Osmanlı ordusu ağır bir yenilgiye uğramıştır. Rusya lehine sonuçlanan 

savaşın ardından imzalanan Ayastefanos Anlaşması ile Erzurum ve Kars Ruslara ve-

rilir; hemen ardından imzalanan Berlin anlaşması ise, Erzurum’u Osmanlı’ya bırak-

makla birlikte, Kars ve Batum Rusya’da kalır. Kars, savaşın ardından 40 yıl kadar 

Rus hakimiyetinde kalacaktır. 

Osmanlı’nın dağılma sürecinin önemli bir mihenk taşını oluşturan, aynı za-

manda Rusya’nın etki sahasının ve topraklarının genişlemesiyle sonuçlanan bu sava-

şın 25. yıldönümü anısına hazırlanan bu albüm, Rus realist ressamlarının eserlerin-

den oluşan bir seçki aracılığıyla, savaşın Rusların gözündeki temsilini kronolojik ve 
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retrospektif bir anlayışla sunmaktadır. Kitlesel medyanın büyük bir ivmeyle yaygın-

laşarak güçlendiği 20. yüzyılın eşiğinde, görsel hafızanın en önemli aracı olan resim-

ler, savaşın ve kazanılan zaferin meşruiyetini gösteren bir bağlamda kullanılmıştır. 

Bu anlamda bu albüm, yayınlandığı 20. yüzyılın ilk yılları itibariyle farklı mücade-

leler içine giren ve daha büyük değişimlerin eşiğinde bulunan Rusya’nın, 25 yıl önce 

kazandığı büyük zaferini gündeme getirmek suretiyle istikrarlı, görkemli ve güçlü bir 

imge yaratma çabası olarak değerlendirilebilir. 
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Öz: II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu mağlup 

olmuş ve imzalanan Karlofça Antlaşması’yla büyük toprak kayıplarına razı ol-

mak zorunda kalmıştır. Bu mağlubiyet ve kayıplar sonrasında devletin dış po-

litikada önceliği kaybedilen toprakların geri alınması olmuştur. 

1711 yılında Osmanlı-Rus savaşı böyle bir vasatta meydana gelmiş ve 

kazanılan zafer toplumda sevinçle karşılanmıştır. Şairler de bu zafere kayıtsız 

kalmamış ve birçok şair mezkûr zaferle ilgili tarih düşürmüşler, gerek dönemin 

padişahı III. Ahmed’e ve gerekse ordunun kumandanı Veziriazam Baltacı 

Mehmed Paşa’ya kasideler ithaf etmişlerdir. 

Çalışmamızda Prut Savaşı’nın ve kazanılan zaferin dönemin şairleri için 

ifade ettiği anlam ve algılanış şekli tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 

tarihçiler ile şairlerin özellikle Baltacı Mehmed Paşa’ya bakışlarındaki farklılık 

ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Prut savaşı, klasik Türk edebiyatı, Baltacı Mehmed 

Paşa, I. Petro 

 

Viewing History through Poetry: Battle of Pruth 

 

Abstract: After the Second Siege of Vienna (aka Battle of Vienna), the 

Ottoman Empire was defeated and had to settle for great territorial losses by 

the signed Treaty of Karlowitz. After these defeats and losses, the priority of 

the state in foreign policy was to regain the lost lands. 

The Russo-Ottoman War of 1711 took place in such an atmosphere and 

the victory was welcomed in society. The poets did not remain indifferent to 

this victory, and many poets wrote chronograms (using the abjad numerology), 

and eulogies (kaside) dedicated to Ahmed III., the Sultan of the period, and 

Grand Vizier Baltaji Mehmed Pasha, the commander of the army. 

Our study aims to reveal the significance of the Battle of Pruth (aka 

Battle of Stănileşti) and the victory as it was perceived by the poets of the pe-

riod. Within this context, the differece between the views of historians and po-

ets –especially on Baltaji Mehmed Pasha--has been pointed out. 

Key words: Battle of Pruth (Stanilesti), Classical Turkish Literature, 

Baltaji Mehmed Pasha, Peter the Great, Peter I 
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Giriş 

Viyana kuşatması ve bozgunun ardından başlayan ve 16 yıl süren çok cepheli 

savaşlar ve neticesinde kabul edilmek zorunda kalınan Karlofça Antlaşması (1699) 

Osmanlı toplumunda büyük bir travmadır. Böyle bir travmadan 10 küsur sene sonra 

ise Prut Savaşı (1711) vuku bulmuş, Osmanlı Devleti açısından zaferle neticelenme-

sine rağmen sonuçları itibariyle günümüze kadar tartışılagelmiş, birçok tarihçi tara-

fından kaçırılan bir fırsat olarak algılanmıştır. Ordunun başında olan Sadrazam Bal-

tacı Mehmed Paşa ise “muzaffer bir komutan” olarak takdim ve takdir edilmek bir 

yana kimileri tarafından beceriksiz, cesaretsiz, cahil, gevşek bir komutan olarak gö-

rülmüş, hatta ihanetle suçlanmıştır. 

 Dönemin şairleri de bu hadiseye kayıtsız kalmamışlar, yazdıkları manzume-

lerde savaş öncesi durum, savaşın sebepleri, şartları, Rusların antlaşmayı uygulama-

ması, savaşın sonuçları gibi konulara değinmişlerdir. Nâbî (ö. 1712), Bosnalı Sâbit 

(ö. 1712), Kâtibzâde Sâkıb (ö. 1716), Rezmî (ö. 1719), Edirneli Kâmî (ö. 1724) bu 

şairler arasında sayılabilir. Bunlar arasında Kâtibzâde’nin Anabolu’nun fethi (1715) 

için yazdığı tarih manzumesi doğrudan Prut Savaşı’yla ilgili olmayıp birkaç mısrayla 

meseleye değinir. Rezmî ise söz konusu savaş için sadece 2 mısradan müteşekkil bir 

tarih düşürmüştür. Dolayısıyla bu manzumelere çalışmamız açısından tali metinler 

olarak bakabilir. Nâbî, Sâbit ve Edirneli Kâmî’nin kaleme aldığı kaside veya tarihler 

gerek sundukları muhteva itibariyle ve gerekse nicelik olarak daha kayda değerdir ve 

incelememizin de esasını teşkil edecektir. 

İncelememizde önce Osmanlı – Rus münasebetlerinin tarihi seyrine özetle de-

ğindikten sonra Prut Savaşı’nı ana hatlarıyla sunacağız. Daha sonra klasik Türk şair-

lerinin mezkûr savaşa nasıl baktığını gösteren mısralar tedkik edilecek ve yeri gel-

dikçe tarihî kaynaklara müracaat edilerek savaşla ilgili detaylara yer verilecektir. Prut 

Savaşı’nın klasik şiirdeki tezahürü ele alınırken özellikle şairler ile tarihçilerin bu 

hadiseye ve Baltacı Mehmed Paşa’ya bakışındaki farklılıklar üzerinde durulup ikisi 

arasında bir mukayese yapılacaktır. 

 

Osmanlı – Rus Münasebbetleri 

Altınordu Devleti’nin varlığı XV. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin Ruslarla 

karşılaşmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmiştir. Altınordu Devleti’nin 1480’de 

Rusya üzerindeki hakimiyetini kaybetmesi1 üzerine Osmanlı Devleti Kırım 

                                                                            
1 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye Kadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, s. 

127 
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Hanlığı’nı himayesi altına almış, Moskova işlerini uzun yıllar boyunca Kırım Hanlığı 

vasıtasıyla tanzim etmiştir.2 

1677-1918 yılları arasında Osmanlılar ile Ruslar arasında on üç defa savaş ya-

pılmıştır. Ruslarla Türkler arasında yapılan ilk savaş 1677-1678 yıllarında vuku bu-

lan Çihrin Seferi’dir.3 Bu savaş sonunda Çihrin Kalesi Ruslardan geri alınmış ve 

Ruslara Lehistan’dan aldıkları Ukrayna toprakları bırakılmıştır.4 

1686 yılında ise Avusturya, Polonya, Venedik ve Malta ile Osmanlı İmpara-

torluğu arasında 1684’ten beri devam eden savaşa Lehlilerin (Polonya) gayretiyle 

Rusya da katılmıştır. Bu “Mukaddes Birliğe” katılmakla Ruslar tarihte ilk defa Av-

rupa koalisyonu içinde yer almış oldular.5 1700’de İstanbul'da imzalanan barış ant-

laşması ile Azak Kalesi Rusların eline geçmiştir.6 16 yıl süren bu savaşta yaşanan 

toprak kayıpları büyük bir travma yaratmış, Türkün düşman üzerindeki “kudret ve 

satveti” zaafa uğramış, hatta silinmiştir.7  

Karlofça Antlaşması’ndan sonra mâliye, askeriye ve bahriyede ıslahatlar ya-

pılmış ve böylece bozulan devlet düzeni yeniden tesis edilmeye çalışılmıştır.8  

 

Prut Savaşı 

1700 yılında Danimarka, Saksonya, Lehistan ve Rusya arasında İsveç aleyhine 

bir ittifak yapılmış ve Lehistan kralının İsveç topraklarına tecavüzüyle harp başla-

mıştır. Bu sırada İsveç henüz 18 yaşında tahta geçen XII. Şarl idaresindedir. XII. Şarl 

(Demirbaş Şarl) dokuz sene boyunca süren muharebelerde bu dört devlete karşı bir-

çok zafer kazanmış, ancak 1709 yılında Poltova savaşında mağlup olmuş, maiyeti ve 

üç yüz kadar muhafızıyla Osmanlı topraklarına sığınmıştır. Sultan III. Ahmed De-

mirbaş Şarl’ı misafir kabul edip bütün masraf ve iaşesinin hükûmet tarafından karşı-

lanmasını emretmiştir. Rus çarı gönderdiği bir elçi vasıtasıyla Şarl’ın iadesini istemiş 

fakat Osmanlı hükûmeti bu talebi reddetmiştir. III. Ahmed her ne kadar Rusya’yla 

savaş istemese de Rusya’nın hudut tecavüzleri ve Şarl’ın iki yıl süren çabaları neti-

cesinde Osmanlı devlet ricali 20 Aralık 1710 tarihinde Rusya’ya savaş ilanına ikna 

olmuştur.9  

                                                                            
2 Kurat, a.g.e., s. 250 
3 Kurat, a.g.e., s. 252 
4 Kurat, a.g.e., s. 252; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt III-1, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara 2011, s. 429-433 
5 Kurat, a.g.e., s. 253 
6 Uzunçarşılı, a.g.e., III-1, s. 593 
7 Uzunçarşılı, a.g.e., III-1, s. 595 
8 Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 6-10 
9 Kurat, a.g.e., s. 279; Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 49-75 
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Çar kumandasındaki büyük bir ordu 25 Haziran 1710 Prut Nehri’ni geçerek 

Yaş’a gelmiştir. Erzak sıkıntısı çeken Rus ordusu İbrail ve Kalas’taki zahireleri elde 

etmek için yedi bin kişilik süvari kuvveti göndermiş ancak yüz yirmi bin kişilik Os-

manlı ordusunun süratle Falcı geçidine intikal etmesi sebebiyle bu plan bozulmuştur. 

Rus öncü kuvvetleri Osmanlı ordusunun Prut Nehri’ni geçmesini engellemek iste-

mişlerse de buna muvaffak olamamışlar, durumu haber alan Rus çarı öncü kuvvetle-

rin geri çekilmesini emretmiştir. Erzak tedariki işi akamete uğrayınca planları suya 

düşen Çar zaferden ümidi keserek orduyu kurtarmak maksadıyla çekilmeye karar 

vermiş, fakat Rus ordusunun kaçış yolu Kırım kuvvetleri tarafından kesildiği için 

Rus ordusunda telâş başlamıştır. Türkler silah ve asker bakımından Rusların dört 

misliydi. Rus ordusunun yarıdan fazlası savaş kabiliyetini kaybetmiş, yorgun ve aç 

vaziyetteydi. Rus ordusunda açlıktan ölümler başlamıştı.10 

Baltacı Mehmed Paşa orduya yürüyüş emri vermek üzereyken Ruslar barış 

müzakeresi için murahhaslar gönderdi. Kırım hanının ve Osmanlı ordusundaki İsveç 

kralının temsilcilerinin muhalefetine rağmen kâhya Osman’ın telkin ve teşvikleriyle 

barış imzalandı (22 Temmuz 1711).  

Prut Savaşı’nda kazanılan zafer sonunda imzalanan antlaşma şartlarına Ruslar 

uymamış ve antlaşma şartlarının uygulanması yönünde girişimler 1713 yılına kadar 

devam etmiştir. 

 

Klasik Türk Şiirinde Prut Savaşı 

Tespitlerimize göre Prut Savaşı’na dair en çok şiir kaleme alan şair Nâbî’dir. 

Konuyla ilgili on tarih manzumesi bulunan Nâbî’ye göre Osmanlı Devleti'nin kuru-

luşundan beri Ruslar bu derecede büyük bir hazırlık ve baskıyla İslâm yurduna hü-

cum etmemiştir. Ancak “inatçı ve dinsiz bir kâfir” olarak nitelenen Moskof zabiti 

Osmanlı ülkesini istilâya kalkışmıştır: 

Mebde'inden berü bu devlet-i 'âlî-şânun / Bir nakş-ı garîb oldugı yok cilve-

nümâ 

Sâbıkân itdügi yok kişver-i İslâma hücûm / Bu tezâhüm bu tedârükle 'adû-yı 

bed-râ 

Zâbıt-ı Moskov olan kâfir-i bî-dîn ü 'anûd / Başka sevdâya düşüp itmiş idi istîlâ  

(Nâbî, T.128/1-3) 

Nâbî’nin savaş öncesini tasvir eden mısralarında umutsuzluk ve karamsarlığın 

hâkim olduğu görülür. Rahatın hâkim olduğu ülke ıstıraba duçar olmuş, cepheden 

                                                                            
10 Kurat, a.g.e., s. 279-280; Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 78-82 
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sürekli korkunç haberler gelmekte ve İslâm yurdunun harap olmasına ramak kalmış-

tır: 

Heybet-i sît ü sadâ-yı havlnâk-ı satveti / Kârgâh-ı râhatı itmişdi vakf-ı iztırâb  

Nev-be-nev muhiş haberlerle tolup gûş-ı bilâd / Bir ramak kalmışdı İslâm ol-

maga yek-ser harâb  

Şu'le-i ahbâr-ı havl-engîzi bulmagla şüyû' / Sîh-i hayret eylemişdi kalb-i İslâmı 

kebâb 

Akmaga vâdî-i ye'se az kalup cûy-ı ümîd / 'Aksine devr itmege çok kalmış idi 

âsiyâb 

Çeşm-i dilden âşinâlık riştesin itmişdi kat' / İhtimâl-i istirâhat ârzû-yı câme-

hvâb  

(Nâbî, T.144/6-10) 

Nâbî’ye göre Moskof ülkeyi mahvetmek üzeredir ve bu sırada Sultan III. Ah-

med vezirini bu gaileyi defetmekle görevlendirmiştir: 

Moskov az kalmış iken itmege mülki ber-bâd / İtdi ta'yîn şeh-i dîn Âsaf-ı 

sâhib-şânı  

(Nâbî, T.133/2) 

Bu karamsar ruh hâlinde Viyana bozgununun (1683-1699) büyük etkisi olduğu 

söylenebilir. Zira kuşatma ve bozgunun ardından 16 yıl boyunca süren savaşlarda 

zaman zaman mevzi zaferler kazanılmış olsa da savaş sonunda Haçlı ittifakı karşı-

sında Osmanlı İmparatorluğu mağlup olmuş, büyük toprak kayıplarını ve ağır şartları 

içeren bir antlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır.11 

 

Ruslara ve Çara Bakış 

Şairlerimiz tarafından bazı benzetmelerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

Bu benzetmelerde Çâr lafzıyla seci oluşturacak kelimelerin seçildiği görülür. Bu me-

yanda klasik Türk şairleri “çâr” kelimesiyle bî-çâre, nâ-çâr kelimelerini birlikte kul-

lanırlar: 

Çâr-ı bî-çâre amân istedi çâr ü nâ-çâr / Eyledi mâşıta 'afv-ı günehe erkânı 

(Nâbî, T.133/7) 

Rus Çârı Büyük Petro genellikle mağrûr ve hod-bîn (kibirli) gibi sıfatlarla anıl-

maktadır: 

Cezm-i magrûr cihân-gîrlige 'âzim iken / Zillete oldı bedel debdebe-i 'ünvânı 

(Nâbî, T.133/6) 

                                                                            
11 Halil İnalcık, Devlet-i 'Aliyye, C. III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, 181-288 
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Sâbit III. Ahmed için yazdığı kasidesinde Rusları Ye'cüc'e, kazanılan zaferi 

ise İskender seddine benzetir: 

Halkdan kaldurdı Ye'cûc-i firengün zahmetin / Tîg-ı cevher-dârdan sedd çekdi 

İskender gibi 

(Sâbit, K.43/22) 

Nâbî doğrudan Ye’cûc ifadesini kullanmasa da padişahın (III. Ahmed) düşma-

nın geçiş güzergâhına din ordusuyla set çektiğini söyler: 

İdüp vezîrini ta'yîn o pâdişâh-ı güzîn / Memerr-i düşmeni itdi sipâh-ı dîn ile 

sedd 

(Nâbî, T.69/3) 

Şair bir başka beyitte ise düşman askerini hûk (domuz) olarak nitelendirir: 

İtdi serhadde hücûm üç kere yüz bin hûk ile / Âteşîn âlât ile mânend-i âsâr-ı 

'azâb 

(Nâbî, T.144/12) 

Rus çarı için şairlerimizin yaptığı benzetmelerden biri ise “rûbeh” yani tilkidir. 

Sâbit’e göre Rus çarı kendisini hile ormanının hızlı tilkisi zannederken postunu kap-

tırmıştır: 

Çâr-ı Mosko postunı virdi bilürken kendüyi / Bîşe-zâr-ı ihtiyâlun rûbeh-i 

çâpük-revi 

(Sâbit, T.21/7) 

Nâbî çarın bu meydanda arslan geçinirken tilki gibi emân dilemek zorunda 

kaldığını söyler: 

Zarûrî eyledi rubâhveş emânı penâh / O şîr-seg geçinürken bu 'arsagehde esed 

(Nâbî, T.69/5) 

Çar Petro’nun “kurnazlığı, inatçılığı ve gururu” tarihî kaynaklarımızda da vur-

gulanan başlıca karakter özelliklerindendir.  

 

Savaşın Maddî ve Manevî Sebepleri 

Nâbî’nin Prut Savaşı’na dair düşürdüğü tarihlerde savaşın sebepleri üzerinde 

durduğu görülür. “Târîh Berây-ı Nakz-ı 'Ahd-i Moskov” (Moskof’un muahedeyi 

bozması için tarih) başlıklı tarihinde öncelikle savaşı kaderin tecellisi olarak görür ve 

sonra harbin maddî sebeplerine değinir. Dünya, padişahın kanatları altında huzur ve 

sükûn içindeyken kazâ başka türde bir yazıyı nakşetmiştir: 

Cihân âsûde iken sâye-i zîr-i cenâhında / Kazâ bir gayrı gûne nakşa tertîb-i 

sevâd itdi 

(Nâbî, T.135/2) 
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Dile getirilen bu ilk sebep aslında her hadisenin özet (icmâl) mahiyetteki iza-

hıdır. Şair daha sonra hadisenin“tafsil”ine yani ayrıntısına geçer. Rus çarı (I. Petro) 

İsveç kralıyla (XII. Şarl) savaş kapısını açmış ve bu iki kral birbirlerinin yurdunu 

harap edip cehenneme çevirmiştir (bi’se’l-mihâd = “ne kötü bir yataktır orası (cehen-

nem)” Ali İmrân, 197): 

Budur tafsîli icmâlün ki Çâr-ı hâ'in-i Moskov / Mukaddem Çâr-ı İsveçle vegâ 

bâbın güşâd itdi 

Bulup ol kavm-i bî-tedbîre bir takrîb ile fırsat / Biri birisinün me'vâlaların 

“Bi'se'l-mihâd” itdi 

(Nâbî, T.135/3-4) 

Antlaşmanın bozulmuş olması ve Osmanlı topraklarına sığınan İsveçlilere 

karşı müdahaleler zikredilen sebepler arasındadır: 

Binâ-yı 'ahd ü peymâna muhâlif vaz' ü cünbişle / Miyân-ı zümre-i müs-

te'menânda infirâd itdi 

(Nâbî, T.135/5) 

III. Ahmed Rusya’yla sulhe önem vermektedir ve 1700 yılında yapılan İstan-

bul muahedesinin devamından yanadır. Birçok sınır ihlâline ve Osmanlı topraklarına 

sığınmış İsveç askerlerinin katledilmesine rağmen savaştan ictinap ederek olayı su-

huletle halletmek istemiştir. Uzunçarşılı’ya göre III. Ahmed’in savaştan kaçınması-

nın sebebi ten-perver, rahatına düşkün ve gaileden kaçınan kişiliğidir.12 Fakat raha-

tına düşkünlüğün yanı sıra geçen savaşlarda uğranılan yenilgi ve kayıpların etkisini 

de göz ardı etmemek gerekir. Ayrıca Çorlulu Ali Paşa sınır boylarındaki birçok ge-

lişmeyi padişahtan gizlemektedir.13 

Nâbî, Osmanlı tarafının müsamahakâr tavrını çarın acziyet olarak algıladığını 

ve antlaşmaya aykırı girişimlerini ve ihlallerini daha ileri taşıdığını söyler:  

Bu cânibden tesâmuh gördügince haml idüp 'acze / Terakkî buldı evzâ'-ı 

fesâdâtın ziyâd itdi 

(Nâbî, T.135/6) 

Bütün bu iyi niyete rağmen devam eden ihlaller ve tacizler karşısında saltana-

tın ırzını ve namusunu kurtarmak için (düşmana) haddini bildirmek gerekmektedir. 

Zira bu noktadan sonra olup biteni görmezden gelmek artık hüsran olacaktır: 

                                                                            
12 Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 75 
13 Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi Resimli - Haritalı, C. V, Türk Tarih Kurumu, Ankara 

2011, s. 2388 
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Budur nâmûs u 'ırz-ı saltanat kim bildüre haddin / O bed-hûy u siyeh-dil nakz-

ı 'ahd üzre 'inâd itdi 

Tegâfül gayrı hüsrân oldugın bu rütbeden sonra / Gelüp bir yire ashâb-ı fezâ'il 

ittihâd itdi 

Vücûb-ı feth-i ebvâb-ı cihâdı ictihâd itdi / Sülûk-ı ehl-i küfr îcâb-ı icrâ-yı cihâd 

itdi / 1123 

(Nâbî, T.135/7-9) 

 

Savaş 

Çorlulu Ali Paşa azledilmiş, yerine Numan Paşa getirilmiş, bir süre sonra ise 

o da azledilerek (18 Ağustos 1710) sadaret makamına Baltacı Mehmed Paşa getiril-

miştir. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne bir ültimatom vererek XII. Şarl’ın ülke dışına 

çıkarılmaması durumunda Lehistan’la birlikte savaş ilan edeceğini bildirmesi üzerine 

hemen harp hazırlıklarına başlanmış ve 20 Aralık 1710 tarihinde Rusya’ya harp ilan 

edilmiştir.14 

Nâbî III. Ahmed’in düşmana haddini bildirmek için gayret kılıcını kınından 

çıkardığını, düşmanın defedilmesi için Muhammed (Baltacı Mehmed Paşa) adlı sad-

razamını tayin ettiğini belirtir. Şair böylece Baltacı’nın tayin edilmesini kılıcın kın-

dan çıkarılmasına benzetmektedir: 

Ol pelîd-i bed-rege bildürmek içün haddini / Tîg-i gayret bâtınından eyledi 

terk-i kırâb  

Sâhib-i ekrem Muhammed nâm sadr-ı a'zamın / İtdi ta'yîn def'ine ol dâver-i 

şevket-me'âb 

(Nâbî, T.144/15-16) 

Bosnalı Sâbit “Târîh-i inhizâm-ı Mosko berây-ı Ahmed Han” adlı kasidesinde 

III. Ahmed’i kendinden önceki padişahlardan IV. Murad, Yavuz Selîm, II. Bayezid 

ve Kanunî Sultan Süleyman’la kıyaslar (K.43/4-7) ve akabinde Dârâ, Rüstem ve 

Cemşîd adlı kadim İran sultan ve kahramanlarına benzetir (K.43/7-9). Şaire göre pa-

dişah kılıç ve hançer bile çekmeden, zaferin yardım ettiği bir zat gibi bir teveccühüyle 

Moskof’un düzenini dağıtmıştır: 

Bir teveccühle tagıtdı Moskovun cem'iyyetin / Tîg ü hançer çekmeden kutb-ı 

zafer-yâver gibi 

(Sâbit, K.43/21) 

                                                                            
14 Sertoğlu, a.g.e., s. 2390; Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 76 
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Şair, isim telaffuz etmeden Sadrazam Baltacı Mehmed'i anar. Sadrazam İslam 

askerini gayrete getirmiş ve safları yaran Rüstem gibi çok yiğitlikler göstermiştir: 

Sadr-ı 'âlî cünd-i İslâmı getürdi gayrete / Çok dilâverlikler itdi Rüstem-i safder 

gibi 

(Sâbit, K.43/33) 

Sadr-ı a'zam aldı gitdi sancak-ı peygamberi / Düşdiler kuddâmına cünd-i zafer-

yâver gibi 

(Sâbit, K.43/28) 

Sâbit yer yer nükteli ve alaycı bir dil kullanır. Rus çarı izzetin baş köşesinde 

yastık gibi göğsünü gererken çürük minder gibi zilletin ayakları altında kalmıştır: 

Sadr-ı 'izzetde gererken sînesin bâlin-vâr / Kaldı zîr-i pây-ı zilletde çürük min-

der gibi 

(Sâbit, K.43/30) 

Padişahın komutanı bir yüz aklık etmiş ve çarın yüzü nilüfer yaprağı gibi mos-

mor olmuştur: 

Bir yüz aklık itdi serdâr-ı cenâb-ı pâdişâh / Mosmor oldı rûy-ı Çâr evrâk-ı 

nîlûfer gibi 

(Sâbit, K.43/37) 

Alaycı üslubunu sonraki beyitlerde de sürdüren şair sözü çarın eşi Katerina’ya 

getirir. Bu beyitte Sâbit “çar, bed-kâr (günahkâr, kötü iş yapan, iffetsiz) karısının 

ırzının korkusuna düştü ve güya erkek gibi utançla tahtına gitti” der: 

Çâr düşdi havfına 'ırz-ı zen-i bed-kârınun / Tahtına gitdi edeblerle ke-enne er 

gibi 

(Sâbit, K.43/57) 

Yerli ve yabancı muteber tarih kaynaklarında bu yönde bir bilgi yokken15 

Sâbit’in beytinde dile getirilen bu ima kayda değerdir. 

 

Baltacı Mehmed Paşa: Hain mi Kahraman mı? 

Prut Savaşı’na ve bu savaşın “muzaffer” (?) komutanı Baltacı Mehmed 

Paşa’ya yönelik şairler ile tarihçilerin farklı yaklaşımı, üzerinde durulması gereken 

bir husustur. Günümüz tarih kitaplarında Baltacı hakkında “korkak, gevşek, becerik-

siz; ahlâksız maiyetinin fazla tesiri altında kalmış”16 “cahil ve cesaretsiz”17 gibi 

                                                                            
15 Sertoğlu, a.g.e., s. 2403-2404 
16 Sertoğlu, a.g.e., s. 2404 
17 Kurat, a.g.e., s. 280 
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olumsuz yargılara rastlanmaktadır. Baltacı’dan bahsederken “veziriazam hazretleri” 

gibi saygılı bir ifade kullanan dönemin tarihçisi Râşid de paşanın azledilmesi sürecini 

izah ederken onu her denilene inanan, boşboğaz biri olarak nitelemiş18 ve paşanın 

muarızları tarafından dile getirildiğini belirtmekle birlikte “rüşvet aldığı” yönündeki 

iddiayı aktarmıştır.19 

Dönemin şairlerinin tespit ettiğimiz şiirlerinde ise Baltacı’yla ilgili olumsuz 

bir ifadeye tesadüf edilmemiştir. Hatta, eleştirmek bir yana, Baltacı’nın tarihçiler ve 

dönemin devlet adamları tarafından en çok tenkit konusu olan “çarı tutsak etme fır-

satını elinden kaçırması” bile Edirneli Kâmî açısından bir övgü vesilesi olarak görül-

müştür. Kâmî’ye göre Baltacı’nın çarı esir etmişken azat eylemesi padişahın şanına 

şan katacak bir davranıştır: 

 Esîr itmiş iken çârı eyledi âzâd / Bu nusretün eseri şân-ı hânedâna gelür 

(Kâmî: K.10/23) 

Sâbit’in de kazanılan zaferden kuşkusu yoktur. Düşman, Hz. Muhammed 

(sav)’in dini aşkına aman dilemiş, Hristiyan ordusunun feryadı göğün dördüncü ka-

tına (rivayete göre Hz. İsa göğün dördüncü katında bulunmaktadır) erişmiştir: 

İsteyüp dîn-i Muhammed 'aşkına âhir amân / Çıkdı çarh-ı çârüme feryâd-ı zâr-

ı 'İsevî  

(Sâbit, T.21/11) 

Şair bir başka beyitte ise “isyan tarlasına fesat tohumu eken (düşman) pişman-

lık mahsulünü biçmiştir. (Nitekim) ne ekersen onu biçersin” mealindeki sözleriyle 

zafere dair kanaatini sürdürmektedir: 

Mezra'-ı isyâna ekmişdi gelüp tohm-ı fesâd / Biçdi mahsûl-ı nedâmet herçi 

kârî bidrevî 

(Sâbit, T.21/13) 

Nâbî’nin ifadesiyle “İslâm askeri” savaş neticesinde “kâfir askerini” güneşin 

karanlık ordusunu mahvetmesi gibi perişan etmiştir. “Alçak düşman” bütün kibriyle 

acz çukuruna düşüp başına toprak savurmuş; felek bu kazanılan zaferi takdir etmiş, 

güneş yüzünü yere sürmüş ve ay kulağını çekmiştir. Hiçbir vezir padişaha böyle hiz-

met etmemiş, hiçbir komutan düşmana böyle haddini bildirmemiştir: 

İtdi bir gûne perîşân leşker-i küffârı kim / Leşker-i deycûra eyler anı ancak 

âftâb 

                                                                            
18 Mehmed Efendi Râşid, Târîh, C. II, İbrahim Müteferrika, İstanbul 1153, s. 89a 
19 Râşid, a.g.e., s. 89b 



Tarihe Şiirle Bakmak: Prut Savaşı 

325 

Ol kadar bâd-ı bürûdetle 'adû-yı hâksâr / Hufre-i 'acze düşüp başına savurdı 

türâb  

Oldı bir fethe muvaffak kim idüp tahsîn felek / Rûy-ı mihrin sürdi hâke çekdi 

gûşın mâh-tâb 

İtmedi bir pâdişâha böyle hıdmet bir vezîr / Virmedi bir hasma bir serdâr böyle 

bir cevâb 

(Nâbî, T.144/20-23) 

Aynı tarih manzumesinin devamında kimsenin hayal levhasında (bile) böyle 

uygun bir resim ve böyle seçkin bir nakşın (bugüne kadar) çizilmediğini, gazilerin 

kudretleriyle savaş meydanını düşmana dar ettiğini ve kâfirlerin kudret hazinesinde 

güç kalmadığını ve ister istemez “utanmaz çarın” af dilediğini, alçakça cürmünü itiraf 

edip kendini kınamaya hedef yaptığını, mendilini boynuna asarak şahlar şahının af 

ırmağından su istediğini belirtir: 

Kimsenün levh-i hayâlinde degüldür mürtesem / Böyle bir resm-i muvâfık 

böyle nakş-ı intihâb 

Dest-bürdinden guzâtun teng olup meydân-ı ceng / Kalmayup kâfirlerün 

gencîne-i vus'ında tâb 

Kâm ü nâ-kâm eyledi dergâh-ı 'avfe ilticâ / Hvâh ü nâ-hvâh eyledi ol bî-hayâ 

terk-i hicâb 

İderek cürm-i sefihkârânesine i'tirâf / Kendü nefsin iderek âmâc-ı ta'zîr ü 'itâb 

Destmâlin gerdenine eyleyüp âvîhte / Oldı cûy-ı 'afv-ı şâhenşâhdan cûyâ-yı âb 

(Nâbî, T.144/24-28) 

 Nâbî düşmanın mecburen barış istemek zorunda kaldığını ve çarın, savaş 

meydanında aslan geçinirken tilki gibi emân dilediğini belirtir: 

Zarûrî eyledi rubâhveş emânı penâh / O şîr-seg geçinürken bu 'arsagehde esed 

(Nâbî, T.69/5) 

Bir başka beyitte de düşmanın Baltacı Mehmed’in kudreti karşısında âciz ve 

mağlup olup yalvararak ve mazeretler beyan ederek emân diledikleri ifade edilir: 

Olup maglûb u 'âciz dest-bürd-i sadr-ı gâzîden / Niyâz ü ma'zeretlerle amâna 

geldiler saf saf 

(Nâbî, T.143/12) 

Bu beyitlerde öne çıkan “Rus ordusunun zor durumda kaldığı için mecburen 

barış istediği” kanaati önemli bir husustur. Nitekim Tarih-i Râşid’de aktarıldığı üzere 

Baltacı Mehmed’in hatalı bulunduğu noktalardan veya başka bir deyişle muhalifleri-

nin onu gözden düşürmek için öne sürdüğü argümanlardan biri şudur: Moskof 

Kralı’nın ne kadar mağrur ve inatçı olduğu herkesin malumudur. Eğer mukavemete 
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zerre kadar mecali olsa (antlaşmayla verdiği) bu kaleleri asla vermezdi. Bu durum 

onların ne kadar zor durumda olduğunun kanıtıdır. Böylece bin senede bir ele geçe-

bilecek bir fırsat kaçırılmıştır. Oysa Baltacı Mehmed Paşa isteseydi Moskof kralı sağ 

yakalanabilir, hiç olmazsa İsveç kralının kaybettiği kaleler geri alınabilir, ordusunda 

bulunan bütün top ve cephaneye el konulabilirdi. Fakat Mehmed Paşa, Kırım hanının 

ve İsveç kralının devlet için hayırlı olan sözlerine kulak asmamış “küffârun akçesine 

tama’” eylemiştir (1153: II/89a-89b). 

Paşanın muarızlarının dile getirdiği bu iddia bize “maddi menfaat karşılığında 

ülkesine ihanet etmiş bir şahıs” portresi çizmektedir. Katerina’nın bazı askerî erkâna 

rüşvet verdiğiyle ilgili rivayetler tarihî kaynaklarda mevcuttur. Ancak bu hadiseden 

bir yıl sonra Baltacı Mehmed Paşa müsadereye uğradığı zaman rüşvet aldığına işaret 

sayılabilecek bir servet ortaya çıkmamış hatta emsallerine göre pek de zengin bir 

vezir olmadığı anlaşılmıştır.20  

Tarihçiler Katerina’nın gece Baltacı’nın çadırını ziyaret ettiği ve “kadınca dav-

ranışlarla” onun aklını çeldiğine dair iddialara genellikle ihtiyatla yaklaşır. Uzunçar-

şılı’ya göre Katerina’nın güzelliğinin tesiriyle Baltacı’nın sulhu kabul ettiği iddiası 

onun aleyhtarları tarafından uydurulmuştur.21 Sertoğlu bu yöndeki iddiaların yerli ve 

yabancı ciddî hiçbir kaynakta yer almadığını belirtir.22 

Rüşvet ve ziyaret iddiasına mesafeli duran günümüz tarihçileri açısından Prut 

Savaşı heba edilmiş bir fırsattır. Kurat’a göre Prut Savaşı askerî bakımdan Ruslar 

için büyük bir hezimet iken yapılan antlaşma diplomatik açıdan bir Rus zaferi olmuş-

tur. Ruslar ancak “kâğıt üzerinde” Türklerin bütün taleplerini kabul etmişler fakat 

antlaşmanın uygulanması sürüncemede kalmıştır. Baltacı Mehmed Paşa’nın “ceha-

leti ve cesaretsizliği” Rus ordusunu ve dolayısıyla Rusya’yı muhakkak bir yıkımdan 

kurtarmıştı.23 Uzunçarşılı’ya göre ise “Baltacı Mehmed Paşa’nın Rusları kuşatıp aç-

lıkla teslime mecbur etmemesi kendi ictihadına ve mesuliyetine bağlı olup fakat sulh 

işini gevşek tutup hiç olmazsa Çar ordusunun silahlarını olsun almayarak basit bir 

sulh akdetmesi dolayısıyla tarihçe mesuldür”.24 

 

Zaferin Maddî ve Manevî Âmilleri 

Kazanılan bu zaferin maddî ve manevî sebepleri de şairlerimiz tarafından üze-

rinde durulan bir noktadır. Bu cümleden olarak İlâhî yardım; doğru niyet ve gönül 

                                                                            
20 Sertoğlu, a.g.e., s. 2404 
21 Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 89 
22 Sertoğlu, a.g.e., s. 2403-2404 
23 Kurat, a.g.e., s. 280 
24 Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 91 
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saflığı; padişahın duası ve himmeti; ordunun ve veziriazamın gayreti; askerin maddî 

ve manevî silahla mücehhez olması kazanılan zaferde müessirdir.  

a. Allah’ın yardımı veya gaybdan gelen yardım 

Nâbî’ye göre İlahi yardım saf gönüllere erişip düşman ordusu tefrikayla dağıl-

mıştır: 

Âlaf-ı sâf-dile 'avn-ı İlâhî irişüp / Oldı berhem-zede-i tefrika ceyş-i a'dâ  

(Nâbî, T.128/6) 

Bir başka beyitte “gaybî yardım”ın zafer kapısını açtığını ve fetih müjdesiyle 

bütün dünyanın kalbinin neşe bulduğunu söyler: 

Li'llahi'l-hamd eyleyüp imdâd-ı gaybî feth-i bâb / Müjde-i fethiyle oldı kalb-i 

'âlem nevşe-yâb 

(Nâbî, T.144/1) 

Bu gazaya gaybdan gelen üç bin gazi iştirak etmiştir: 

Bu gazâya gelicek gaybdan üç bin gâzî / Mest olup tîgleri câm-ı siperden geçdi 

(Nâbî, T.147/1) 

Takdir hokkasından ferahlatan bir terkip çıkmış ve kâinatın gönlünden ıstırabı 

defetmiştir: 

Çıkdı terkîb-i müferrih hokka-i takdîrden / Kâ'inâtun hâtırından itdi def'-i ıztı-

râb 

(Nâbî, T.144/2) 

b. Sâlih niyet ve gönül safığı 

Allah böyle bir fetih ve zaferi şüphesiz sâlih niyetin ve gönül saflığının bere-

ketiyle muvaffak etmiştir: 

Böyle feth ü zafere itdi muvaffak bî-şekk / Sıdk-ı niyyet dil-i sâfî berekâtında 

Hudâ 

(Nâbî, T.128/9) 

c. Padişahın himmeti, duası; askerin ve vezirin gayreti; Allah’ın lutfu 

Cihan padişahının himmeti yardım etmiş ve onun himmet ve gayretine Al-

lah’ın lütfu ilave olmuştur: 

Eyleyüp himmet-i şâhenşeh-i 'âlem imdâd / Himmete oldı 'ilâve kerem-i 

Yezdânî 

(Nâbî, T.133/4) 

İslâm ordusu ile saf gönüllü vezir (Baltacı Mehmed) bu sayısız düşmanın üs-

tüne seğirtmiş, dinin sığınağı olan padişah yemeyi ve uykuyu bırakıp duaya meşgul 
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olmuştur. Nihayetinde padişahın duası tesir edip gazilerin kılıcından düşmanın hali 

harap olmuştur: 

Leşker-i İslâm ile ol âsaf-ı sâfî-zamîr / Ol gürûh-ı bî-şümârun cengine itdi şitâb 

Gayretinden itdi îmâ pâdişâh-ı dîn-penâh / İltizâmından du'âyı hayrı terk-i 

hord u hvâb 

Eyleyüp âhir du'â-yı zıll-ı Yezdânî eser / Oldı seyf-i gâziyândan düşmenün hâli 

harâb 

(Nâbî, T.144/17-19) 

Allah, Sultan Ahmed’in duasını kabul etmiş ve bahtiyar vezir düşman tabu-

runu yıkmıştır: 

Kıldı Sultân Ahmed'ün Allâh du'âsın müstecâb / Düşmenün tâbûrını yıkdı 

vezîr-i kâm-yâb / 1123 

(Nâbî, T.144/33) 

Bosnalı Sâbit padişahın orduyu maddî ve manevî silahlarla donatıp hayır dua-

sında bulunduğunu ifade ettikten sonra kazanılan zaferde yine İlâhî yardıma işaret 

eder: 

'Askerin techîz idüp koşdı du'â-yı hayrını / Virdi hem âlât-ı sûrî hem silâh-ı 

ma'nevî 

Kopdı bir gerd-i 'inâyet cânib-i tevfîkden / Sancak-ı İslâma oldı bâd-ı nusret 

mültevî 

(Sâbit, T.21/2-3) 

Bu mısralarda ordu ve veziriazamın gayreti, şecaati göz ardı edilmez. Vezirin 

ve askerin gönül saflığı, niyetinin doğruluğu bir diğer müessir âmildir. Sefere bizzat 

katılmayan padişahın zaferdeki payı ise dua ve himmettir. Ancak nihayetinde zafer 

padişahın duası ve Allah’ın bu duayı kabul etmesiyle kazanılmıştır. 

 

Zaferin Akisleri ve Sonucu 

Savaş öncesini tasvir eden mısralarda halkın ümitsizliği, korkusu ve İslam yur-

dunun harap olacağı endişesi dile getirilmekteyken savaş sonrasına dair mısralarda 

müspet düşünceler öne çıkmaktadır. Bu mısralarda bazı ortak temalar dikkat çeker.  

Nâbî’ye göre bu parlak zafer halkı ümitlendirmiş, düşmanın bağrını kan eyle-

miş, ülke halkı yeniden ihya olmuştur. Din ve devletin yeniden şanı yücelmiş, bütün 

dünya bu fetih ve zafer müjdesiyle yeniden can bulmuş, bir gül bahçesine benzeyen 

din ve ülkeye yeniden canlılık ve parlaklık gelmiştir: 
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Mü'minin dîde-i ümmîdini itdi rûşen / Hâsidün bagrını hûn itdi bu feth-i garrâ 

Lutf-ı Hak eyledi bir feth zafer ihsân kim / Oldı sükkân-ı memâlik yeni başdan 

ihyâ 

(T.128/7-8) 

Kıldı İslâma meded takviye-i Rabbânî / Dîn ü devlet yeniden buldı 'uluvv-ı 

şânı 

(T.133/14) 

Buldı 'âlem müjde-i feth ü zaferden tâze cân / Gülistân-ı mülk ü dîne geldi tâze 

âb u tâb 

(T.144/31) 

Edirneli Kâmî ise Baltacı Mehmed Paşa’nın Moskof seferinden dönüşü için 

yazdığı kasidesinde (Berây-ı Baltacı Mehmed Paşa Der-'Avdet-i Sefer-i Moskov) za-

fer müjdesinden övgüyle bahseder. Bu paha biçilemeyen zaferi (K.10/4) Hz. Îsâ’nın 

nefesiyle kıyaslar ve (tıpkı Nâbî’nin dediği gibi o da) âleme can bağışladığını söyler 

(K.10/6). Şair, Sultan III. Ahmed’i de övmeyi ihmal etmez. Onun Dârâ ve İsken-

der’den üstün olduğunu ima eder (K.10/8-14). 

Rezmî de zafer münasebetiyle kaleme aldığı bir tarih manzumesinde (Târîh-i 

inhizâm-ı Moskov-ı dûzeh-karîn) bu zafer sebebiyle bütün dünyanın sevinç duydu-

ğunu ve hüzünlü kalplerin ilkbahar gibi açıldığını dile getirir:  

Hamdü li’llâh feth u nusret irdi 'âlem şâd olup / Nev-bahâr gibi açıldı kalb-i 

mahzûn kalmadı 

Gûş idince fethini Rezmî didüm târîhini / Kesdi 'ırkın Moskovun keskin-i seyf-

i Ahmedî / (1123) 

(Rezmî, T.25/1-2) 

Kazanılan bu zafer, tıpkı Nâbî ve Rezmî gibi Edirneli Kâmî’ye de bahar ve 

gülistanı çağrıştırır. Şair, “gaziler ile o gelen (kişi) zamanın Âsaf’ı (veziri) mıdır, 

yoksa gül bahçesine gelen bahar mıdır?” diye sorar. Bu öyle hoş bir sevinç zamanı, 

neşe ve mutluluk mevsimidir ki hazanın gelişini kutlamaya bahar gelmektedir. Artık 

zaman, binlerce gam sıkıntısıyla geçen vakti tazmin için mükafat ile gelmektedir:  

Gelen guzât ile ol âsaf-ı zamâne midür / Ya hod bahâr mıdur sû-yı gülsitâna 

gelür 

(Kâmî, K.10/15) 

Zihî zamân-ı tarab mevsim-i neşât u sürûr / Bahâr tehniyet-i makdem-i hazâna 

gelür 

 Hezâr mihnet-i endûh ile geçen vakti / Zamâne şimdi mükâfât ile zımâne gelür 

(K.10/26-27) 
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Bu mısralarda Prut zaferinin şairlerin muhayyilesinde nasıl bir bahar havası 

olarak tecessüm ettiği görülür. Özellikle son mısrada geçen “mihnet ve sıkıntıyla ge-

çen zamanın tazmini” ifadesi Viyana bozgunu ve Karlofça Antlaşması sonrasında 

oluşan olumsuz havanın bu vesileyle dağılması anlamında yorumlanabilir. 

Nâbî’ye göre tarihte böyle parlak bir gazâ yoktur. Din düşmanı bu savaşta öyle 

mağlup edilmiştir ki fani dünya daha önce bir benzerini görmemiştir. Bu kıymetli 

fethin şeref ve şanını insan eli hakkıyla yazmaya kadir değildir: 

Cümle mezbût-ı tevârîh-i zamân-ı pişîn / Dahı yok oldugı bir böyle gazâ-yı 

garrâ 

(Nâbî, T.128/10) 

Düşmen-i dîni şikest eyledi bir mertebe kim / Görmedi mislini sâbıkda cihân-

ı fânî 

(Nâbî, T.133/5) 

Şeref u şânını bu feth-i celîlül-kadre / Hakk-ı ta'bîre ne kâdir kalem-i insânî 

(Nâbî, T.133/11) 

Kâmî kükremiş bir aslana benzettiği veziriazamın binlerce heybet ve haşmetle 

Rüstem gibi payitahta geldiğini, bu menkabenin Şehnâme’ye bir iptal çizgisi çektiği 

ve artık sıranın bu destanı anlatmaya geldiğini söylerken dolaylı olarak Nâbî gibi 

daha önce böyle büyük bir zaferin görülmediğini ifade eder. Ancak o “zaferle neti-

celenen bu büyük gazanın kıyamete dek söyleneceği” fikrini ileri sürerek iddiasını 

daha öteye taşır ve zımnen kıyamete kadar bundan daha büyük bir zafer olamayaca-

ğını ima eder: 

O şîr-i şerze alup intikâmı a'dâdan / Hezâr heybet u haşmetle Rüstemâne gelür 

(Kâmî, K.10/18) 

Çeker bu menkabe Şeh-nâmeye hat-ı butlân / Hikâye itmege nevbet bu dâstâna 

gelür 

 Bu gazve-i zafer-encâm u nusret-i kübrâ / Kıyâm-ı sâ'ate dek söylenür lisâna 

gelür 

(Kâmî, K.10/28-29) 

 Ele alınan beyitlerde kazanılan bu zafer çoğunlukla gül bahçesi ve bahar ile 

birlikte anılmaktadır. Bunun yanı sıra dünyaya can bağışlaması ve devleti/milleti/dini 

yüceltmesi; bu zaferin bir benzerinin daha önce görülmemiş olması dile getirilen 

müşterek hususlardandır. Bu tekrar eden teşbihler ve benzer düşünceler şairlerde ve 

dolayısıyla toplumda hâkim olan ortak duygu ve ruh hâlini yansıtması açısından 

önemlidir. 
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Barış Şartları 

İmzalanan sulhnamede İstanbul Muahedesi (1700) hilafına yapılan Taygan 

(Taganrog), Kamanke (Kamienska), Samara (Yeni Kale) kalelerinin yıkılması, Ka-

manke Kalesi’nin bütün harp levazımının Osmanlı Devleti’ne bırakılması ve Azak 

Kalesi’nin iadesi25 gibi maddeler yer almaktadır. Bu hususlar Nâbî’nin şiirinde şöyle 

akis bumuştur: 

Mühimmât ü kılâ' ü kâhlar teslîmi şartiyle / Kalemden nâme-i sulh üzre vâki' 

oldı harf be-harf 

Bu müjdeyle mübeşşirler getürdi Nâbiyâ târîh / 'Adûyı bozdı hem hak aldı hem 

sulh itdi hem âsaf / 1123 

(Nâbî, T.143/13-14) 

Bir başka tarih manzumesinde ise şöyle der: Ordunun işten anlayanları düş-

manın cürmünü affetmeyi doğru hareket tarzı olarak gördüler. İzzet sığınağı ve cü-

rüm bağışlayan o vezir ise daha önce aldıklarını iade şartıyla emân verdi: 

Ol pelîdün itdügi cürminden igmâz itmegi / Kâr-dânân-ı 'asâkir görmegin râh-

ı savâb 

Virdi makbûzâtın istirdâd şartiyle emân / Ol vekîl-i cürm-bahş ol âsaf-ı 'izzet-

me'âb  

(Nâbî, T.144/29-30) 

1700 İstanbul Muahedesi’yle Rusya’ya bırakılan Azak Kalesi gerek Karadeniz 

hâkimiyeti ve gerekse Kırım’ın emniyeti açısından çok önemlidir ve bu önemine bi-

naen başka şairler de Azak’ın geri alınmasını şiirlerine konu etmişlerdir: 

Devlete virdi Azak hısnı ile birkaç hisâr / Hep tetimmât ile etrâfındaki kişver 

gibi 

(Sâbit, K.43/51) 

Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb Efendi (ö. 1716-17) Anabolu’nun istirdadı (1715) 

vesilesiyle Şehid Ali Paşa (ö. 1716) için kaleme aldığı tarih manzumesinde III. Ah-

med’in tahta oturduğunda iki defa sefer için sancak açtığını ve bu seferlerde bazı 

kalelerin alındığını söyledikten sonra (Kâtib-zâde, T.16/5-8) bu cümleden ilk olarak 

Prut Zaferi sonrası alınan kaleleri zikreder: 

Çâr-nâ-çâr kalup ortada Moskov çarı / El-amân zemzemesin itdi sipihre mun-

zam 

Virdi Kamanke Samar u Azak u Taygan’ı / Tek ide cân-ı habîsini rehâ-yâb o 

dem 

                                                                            
25 Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 84 
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Rû-siyâh oldı hezîmetle adı akpey (?) iken / Hîç hasm ancılayın görmedi âlâm 

u nedem 

(Kâtibzâde, T.16/9-11) 

Ruslar antlaşma şartlarını yerine getirmekte isteksiz davranmış, Azak Ka-

lesi’ni teslim etmeyip Taygan’ı yıkmamışlar, Kazak ve Lehistan işlerine müdahaleye 

devam etmişlerdir. Bu durumu Nâbî “kötü davranışlı küffar sulhün mizacını bozdu” 

mealindeki şu mısrayla dile getirmektedir:  

Mizâc-ı sulhı ifsâd eyledi küffâr-ı bed-kirdâr 

(Nâbî, T.148/1) 

Osmanlı Devleti bunun üzerine savaş hazırlıklarına başlamış, ancak durumun 

ciddiyetini gören Ruslar Kamanke ve Taygan’ı yıkıp bütün arazi ve mühimmatıyla 

Azak Kalesi’ni teslim edince seferden vazgeçilmiştir (1712 Nisan).26 

 

Sonuç 

Devletler arasında zaman zaman bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkması kaçınıl-

mazdır. Bununla beraber ülkeler arasında temaslarla halledilmesi mümkün olabile-

cek problemler dahi kimi zaman üçüncü ülkelerin teşviki ve müdahalesi sonucu sa-

vaşa evrilebilmektedir. Prut Savaşı örneğinde tarih kaynaklarımız Fransa’nın Os-

manlı Devleti’ni Rusya’ya savaş ilan etmesi konusunda uzun süre ikna etmeye çalış-

tığını kaydetmektedir. Buna mukabil III. Ahmed’in bundan kaçındığı tarihî kaynak-

larda zikredilmekte ve Nâbî’nin bazı mısralarında bu durumla mutabık ifadeler gö-

rülmektedir.  

Tarihî kaynaklarda Baltacı Mehmed ile ilgili birçok olumsuz rivayetler bulun-

makta ve günümüz tarihçileri de Baltacı’ya eleştiriler getirmektedir. Buna mukabil 

tespit ettiğimiz şiirlerde böyle bir olumsuz bakışın görülmemesi önemli bir farktır. 

Oysa klasik şiir geleneğinde methiye kadar hicviye de mühim bir yer tutmakta ve 

şairler yeri geldiğinde hicvettikleri kişi hakkında çok ağır ifadeler kullanmaktan çe-

kinmemektedirler. Halep valiliği ve sadrazamlığı sırasında Baltacı’nın Nâbî’ye ha-

milik yapmış olması27 sebebiyle şairin paşaya karşı olumsuz bir fikir beyan etmekten 

imtina ettiği varsayılabilir. Nitekim Nâbî diğer şairlere nazaran bu savaşla ilgili daha 

çok şiir kaleme almıştır. Bunun yanı sıra Nâbî ve Bosnalı Sâbit savaşın hemen ertesi 

yılında (1712) vefat etmiştir. Dolayısıyla savaşın üzerinden yeterince zaman geçme-

miş ve zafer coşkusu henüz diridir. Bu durum paşaya dönük istifhamların önüne 

                                                                            
26 Uzunçarşılı, a.g.e., IV-1, s. 91-92 
27 Ahmet Atilla Şentürk -Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 

481 
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geçmiş olabilir. Fakat diğer şairler de düşünüldüğünde bu belirtilenlerin dışında se-

beplere müracaat etmek zarureti ortaya çıkar. 

Öyle görünüyor ki diplomatik açıdan sonuç ne olursa olsun kazanılan zafer söz 

konusu şairler için daha önemlidir. Uzun zamandır mağlubiyetlerle morali bozulan 

ve kendine güvenini yitiren Osmanlı toplumu her ne kadar diplomatik açıdan kayıp 

olarak görülse de kazanılan askeri başarıdan dolayı memnundur. Tespit ettiğimiz şi-

irlerde bu zaferden ve sadrazamdan sitayişle bahsedilmesi bunun göstergesidir. 

Diğer taraftan bir kısım devlet adamı ve padişah nezdinde kazanılan zafer se-

vinçle karşılanmamıştır. Nitekim seferden dönen sadrazam Edirne’ye vardığında gö-

revden azledilip tutuklanmış ve barış haberini İstanbul’a getiren ulağı ise anında 

idam edilmiştir.28 

Aslında bu hadise bize padişahların ordunun başında sefere çıkmasının ne ka-

dar mühim ve elzem olduğunu da göstermektedir. Zira anlaşılan o ki sadrazam bazı-

larının beklediği gibi düşman ordusunu tamamen imha edip “daha büyük bir zafer 

kazanma” dirayetini ve cesaretini gösterememiş, riskli olan böyle bir yolu denemek-

tense “daha küçük bir zaferle” yetinmeyi tercih etmiştir. Oysa risk derecesi yüksek 

ve bu yüzden cesaret isteyen böylesi kararlar almak padişahların daha kolay yükle-

nebileceği bir sorumluluktur. En azından hesap vereceği kendinden daha üst bir 

merci yoktur.  
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 Kafkas İslam Ordusu 5. Tümen Komutanı Mürsel (Bakü) 

Paşa’nın Azerbaycan’daki Faaliyetleri 

Doç. Dr. Nurhan AYDIN 

Öğr. Gör. Ferhat ACAR 

Kafkas Üniversitesi 

Özet: Kafkas asıllı olan İsmail Hakkı Bey’in oğlu olarak 1881 yılında 

Erzurum’da doğan Mürsel Paşa’nın Azerbaycan ve Türkiye tarihi açısından 

gösterdiği faaliyetler oldukça önemlidir. 4 Ocak 1904’te mezun olduğu Harp 

Akademisi’nden Mümtaz Yüzbaşı olarak çıkmış, bu tarihten sonra da Osmanlı 

Ordusu ve Azerbaycan’da faaliyet göstererek pek çok önemli görevde bulun-

muş, adından başarıyla söz ettirmiştir. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale ve 

Kut’ül Amare’de zafer kazanan Osmanlı Devleti’nin üçüncü faaliyet alanı ise 

Kafkas İslam Ordusu’nda olmuştur. Burada büyük bir başarı gösterilmiştir. 

Özellikle Azerbaycan’da yaşanan 31 Mart Hadisesi sonrası Azerbaycan Milli 

Şurası Lideri Mehmet Emin Resulzade, Batum Antlaşması gereği Osmanlı 

Devleti’nden yardım istemiş, Osmanlı Devleti ise bu davete büyük önem ver-

miş, 5. ve 15. Orduları bölgeye göndermeye karar vermiştir. Haziran ayından 

Gence’ye varan Osmanlı birlikleri, gönüllülerden oluşan Azerbaycan Milli Or-

dusu ile birleşerek Kafkas İslam Ordusu adını almış ve ordunun merkez ka-

rargâhı da Gence’de kurulmuştur. Ordunun 5. Kafkas Tümen Komutanı olarak 

atanan Mürsel Paşa Bakü’deki yerli halkın teşkilatlanmasında öncülük etmiş, 

bölgeyi Ermeni zulmünden ve işgalinden kurtarmak için Azerbaycan halkıyla 

birlikte hareket ederek bölgeyi Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Mürsel Paşa 1 

Ağustos’ta Bakü’nün zapt edileceğini Kafkas İslam Ordusu’na rapor etmiş, 

Nuri Paşa’dan aldığı emir doğrultusunda; Bakü’nün ele geçirildiğinde kesin-

likle yağmaya girişilmemesi, iki taraf arasında katliama meydan verilmemesi, 

asayiş ve emniyetin sağlanması için sıkı yönetim ilan edilmesi yönünde çaba 

harcamıştır. Mürsel Paşa, Bakü Muharebesi’nden başka Balkan Savaşı ve İs-

tiklal Savaşı’na da katılarak Türk tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Fedakâr-

lık ve başarılarından dolayı kendisine “Bakü” soyadı verilmiş, bu soyadı gu-

rurla taşıdığını beyan etmiştir. Osmanlı Ordusu ve daha sonra İstiklal Sa-

vaşı’nda gösterdiği başarılarından dolayı pek çok ödül almıştır. Özellikle 9 Ey-

lül 1922’de İzmir’e ilk giren Türk Paşası olması ve Türk Bayrağını çeken kişi 

olması bakımından da önemli bir şahsiyettir. Bu çalışmada, Mürsel Paşa’nın 

Azerbaycan’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve çalışmalar belgeler ışığında or-

taya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti, Mürsel 

Paşa, Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan 
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Caucasus Islamic Army 5th Division Commander Mursel (Baku) 

Pasha’s Activities In Azerbaijan 

 

Abstract: Caucasian descent which Ismail Hakki Bey's son, born in 

1881 in Erzurum Mursel Pasa Azerbaijan and Turkey in terms of the activities 

in which history is very important. He became a captain of the Military Acad-

emy of War College, where he graduated on 4 January 1904, and since then he 

has been active in the Ottoman Army and in Azerbaijan and has been in charge 

of many important missions. The third area of activity of the Ottoman Empire, 

which won victory in Çanakkale and Kut'ul Amare in World War I, was in the 

Caucasus Islamic Army. There has been a great success here. In particular, after 

the March 31 Hellenization in Azerbaijan, leader of the Azerbaijan National 

Council Mehmet Emin Resulzade asked for help from the Ottoman State in 

accordance with the Batumi Treaty, while the Ottoman State gave great im-

portance to the Ottoman State and decided to send the 5th and 15th Armies to 

the region. In June, the Ottoman troops reached Gence, merged with the Azer-

baijani National Army of volunteers and took the name of the Caucasus Islamic 

Army, and the headquarters of the army was established in Gence. Mursel Pa-

sha, who was appointed as the 5th Kfkas Division Command of the Ordun, led 

the organization of the indigenous people in Baku and acted with the Azerbai-

jani people to save the region from Armenian persecution and occupation and 

saved the region from Armenian occupation. Mursel Pasha reported to the Cau-

casus Islamic Army that on 1 August, Baku would be seized, in line with the 

order he received from Nuri Pasha; When Baku was seized, he definitely tried 

to declare a strict management for not to try to puke, to prevent massacres be-

tween the two sides, to ensure order and security. Mursel Pasha has also taken 

an important place in Turkish history by participating in the Balkan War and 

the War of Independence besides the Battle of Baku. Because of sacrifice and 

success, he was given the surname "Baku" and declared that he carried this 

surname with pride. He received many awards for his achievements in the Ot-

toman Army and later in the War of Independence. Especially on September 9, 

1922, it is the Turkish Pasha who first entered Izmir and is also an important 

person in terms of being a person who attracts Turkish flag. In this study, the 

activities and works carried out by Mursel Pasha in Azerbaijan have been tried 

to be presented in the light of documents. 

Key words: Caucasian Islamic Army, Ottoman State, Mursel Pasha, 

Mehmet Emin Resulzade, Azerbaijan 
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Giriş 

I. Dünya Savaşı, Avrupa’daki dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kı-

talarda bulunan yirmiden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve beraberinde çok 

önemli sonuçlar doğuran kitlesel anlamda ilk büyük savaştır. Birinci Dünya Sa-

vaşı’nın önemini iki açıdan ele alabiliriz: birincisi insanlığı büyük felaketlere sürük-

leyerek insanlık tarihi açısından büyük çapta maddi ve manevi yıkıntı yaratan kitlesel 

anlamda ilk büyük savaş olması, ikincisi ise savaş sonunda imzalanan antlaşmalarla 

adeta İkinci Dünya Savaşı’na davetiye çıkarmış olması, yani kalıcı bir barış sağlaya-

mamış olmasıdır.1  

Tüm bunlar yaşanırken aynı dönemde Azerbaycan topraklarında meydana ge-

len olaylar oldukça dikkate değerdir. 1917 ve 1918 yıllarında Ermeniler tarafından 

“Büyük Ermenistan”ı kurmak için çeteler kurulmuş, bu defa Bolşevik Ruslarla iş bir-

liği yapılarak Osmanlı topraklarında yaşadıklarını düşündükleri mağduriyet bahane-

siyle Müslüman Türk unsur olan Azerilere karşı bir intikam hırsına dönüştürülmüş-

tür. Bu dönemde Kafkas Halklarına istiklallerini verme vaatleriyle Rusya’da iktidarı 

ele geçiren Bolşevikler, Güney Kafkasya’daki uzantıları aracılığıyla çeşitli uygula-

malara girmişlerdir. 1918 Mart olaylarıyla başlayan bu hadiseler Birinci Dünya Sa-

vaşı yıllarında sürmüş, bu da Azerileri Osmanlı Devleti’nden yardım istemeye yö-

neltmiştir.2 

Makalemizin esas konusunu teşkil eden Mürsel (Bakü) Paşa’ya gelecek olur-

sak; Gelişen olumsuz şartları değerlendiren Azeri siyasiler ve aydınlar bu faciadan 

tek kurtuluşun Osmanlı Devleti’nden yardım istemek olduğuna kanaat getirmişler, 

Osmanlı Devleti de bu yardım çağrısına cevap vererek kısa zamanda hazırlıklara baş-

lanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle 1918 yılının mayıs ayında Nuri Paşa komutasın-

daki bir askeri eğitim birliği, gönüllülerden oluşan bir ordu teşkili için hazırlıklar 

yapmak üzere bölgeye gönderilmiş, Gence’ye ulaşan Nuri Paşa, durumun yeni bir 

ordu hazırlamaya elverişli olmadığını görerek Kafkas Cephesi Komutanlığı ve İstan-

bul’dan yardım istemiştir. Bölgeye sevk edilen Osmanlı birlikleri ile beraber Bakü’ye 

hareket eden Bolşevik-Taşnak güçlerini Kürdemir-Karameryem cephelerinde karşı-

layan Mürsel Paşa, burada gerçekleşen çarpışmalarla düşmanı Bakü civarına kadar 

gerilemeye zorlamıştır. İngiliz kuvvetlerinin Bakü’ye intikal etmesiyle, Mürsel Paşa 

komutasındaki 5. Kafkas Tümen birlikleri hücuma geçerek 15 Eylül 1918’de Rus, 

                                                                            
1 Ali Kaşıyuğun, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na Girişi, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2015, 

s.17. 
2 Mehmet Rıhtım-Mehman Süleymanov, Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 

Oluşumu, Atatürk Üniversitesi Ortadoğu ve Ortaasya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Erzurum 2012, s.17. 
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Ermeni ve İngilizlerin savunduğu Bakü’yü ele geçirmiş, Azerbaycan’ı Bolşevik-Taş-

nak zulmünden kurtarmıştır. Mürsel Paşa, bölgedeki üstün başarılarından dolayı Kaf-

kas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’dan tebrik telgrafı almış, adını Azerbaycan 

tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.  

 

1.Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi  

Osmanlı Devleti’nin son döneminde İttihat ve Terakki’nin İktidara gelmesiyle 

birlikte, dış politika ve diplomasi de Enver Paşa’nın eline geçmiştir. Enver Paşa’nın 

Başkomutan, Talat Paşa’nın Maliye ve İçişleri, Cemal Paşa’nın da denizlerden so-

rumlu bakan olmasıyla beraber Osmanlı Devleti’nin dış politikası İttihat ve Te-

rakki’nin hedefleriyle bütünleşmiştir. İttihat ve Terakki’nin üst yönetiminde Al-

manya’ya karşı duyulan yakınlık sebebiyle Osmanlı Devleti Almanya ile iş birliğine 

gitmiş ve bu kapsamda birçok sahada Alman uzmanlardan yararlanılmıştır.3  

Avrupa’da özellikle Fransız İhtilali’nden sonra artan milliyetçilik akımı güç 

kazandıkça, yüzünü Batı’ya Çeviren Osmanlı Devleti’nin bu hareketlilikten etkilen-

mesi de kaçınılmazdı. Almanya’nın da isteği ile Enver Paşa ve ekibinin Osmanlı’yı 

eski gücüne ulaştırmak için ortaya koydukları adımlardan en önemlisini de Kafkasya 

oluşturuyordu. Kafkasya, Türk ve diğer Müslüman halkların birleşmesiyle kurulacak 

bir İslam devletinin Osmanlı’ya destek olması açısından oldukça önemliydi. Bunun 

için bölgeden önce Rusların çıkarılması, sonrasında ise halkların ortak değerler etra-

fında birleştirilmesi ve Osmanlı’nın bu devlet ile birbirine sıkı sıkıya bağlanması ge-

rekiyordu. Enver Paşa bunu tek başına gerçekleştiremeyeceğinden Almanya ve 

Avusturya-Macaristan’ın gücünden yararlanmak istiyordu.4 

2 Ağustos 1914’te Osmanlı Sadrazamı Said Halim Paşa ve Harbiye Nazırı En-

ver Paşa, Almanya Büyükelçisi Baron Hans von Wangenheim ile bir ittifak antlaş-

ması imzaladılar. Osmanlılar hemen savaşa katılmasa da üç ay sonra aynı yılın kasım 

ayı başında, Rusya’nın Karadeniz Limanlarına Osmanlı Filosu tarafından düzenlenen 

saldırı ve ardından Rusların bazı Osmanlı limanlarını bombalamaları ve müttefikleri 

Britanya ve Fransa tarafından tekrarlanan savaş ilanı, Osmanlıları İmparatorluğun 

çöküşüne yol açan savaşa katılmaya zorladı.5  

 

 

                                                                            
3 Reha Yılmaz, “Birinci Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyaseti”, Orta Asya 

ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, cilt:3, sayı:6, 2008, s.139. 
4 Yılmaz, age, s.140-141. 
5 Stanford J. Shaw, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu, Çeviren: Beyza Sümer Aydaş, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s.7-10. 
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2. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kafkasya’nın Durumu  

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya’dan bahsederken öncelikle Kafkasya’nın 

tarihi coğrafyasına değinmemiz gerekir: Kafkasya, Karadeniz’in Kuzeydoğusundaki 

Taman Yarımadası’ndan Hazar Denizi’nin batısındaki Apşeron Yarımadası’na kadar 

uzanan bölgenin Kafkasya olarak adlandırıldığını görürüz. Kafkasya’nın kara sınırı 

kuzeyde Don ve Volga Nehirlerinin birbirlerine yaklaşmış olan güney kısımları, gü-

neyde ise Aras Nehri’nin aşağı kısımlarına ulaşmaktadır. Kafkas Dağları’nın kuzey-

deki kısma da Şimali/Kuzey Kafkas, güney kısmına ise Cenubi veya Mavera-yı Kaf-

kas adı verilir. Günümüzde Kafkasya Bölgesi; Rusya Federasyonu’nun hakimiye-

tinde olan Kuzey Kafkasya ile üç bağımsız cumhuriyetin bulunduğu Transkaf-

kasya’dan (Güney Kafkasya) oluşur.6  

Kafkasya bölgesini stratejik açıdan değerlendirecek olursak: Kafkasya, sahip 

olduğu jeopolitik ve stratejik öneminden dolayı küresel güçlerin ilgi odağı olmuştur. 

Komşu olan Araplar, Ruslar ve Türkler tarih boyunca bu bölgeyle ilgilenmişler ve 

bölge zaman zaman çeşitli güçlerin egemenliği altına girmiştir. Bölgenin bir diğer 

özelliği ise ulaşımda ve ticarette önemli bir köprü vazifesi görmesidir. Kafkasya, 

coğrafi konumu, yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle tarih boyunca bir cazibe merkezi 

ve farklı milletlere ve kültürlere ev sahipliği yapan bir coğrafya olmuştur. Dolayısıyla 

da bölge çok karmaşık bir etnik kimliğe sahip bir yapıdadır.7 

Birinci Dünya Savaşı’na girildiği sırada Kafkasya’nın ekonomik durumu; pet-

rol kaynakları, kömür, bakır, magnezyum madenleri bakımından zengin durumdaydı. 

Petrolden büyük çapta fayda sağlanmakta, diğer madenlerin ise sadece bir kısmı iş-

letilmekteydi. Kafkasya’da ağır sanayi de henüz kurulmamıştı. Bakü petrolleri boru 

ile Batum’a akıtılıyordu. Ziraat bakımından da Güney Kafkasya zengin sayılabilirdi. 

Genel olarak meyvecilik Gürcistan’da, tahıl yayla bölgelerinde, tütün, pamuk, balık-

çılık arıcılık ve ipekçilik Azerbaycan’da daha ileriydi.8  

 

3.Kafkasya’da Kriz: Azeri-Ermeni Çatışmaları 

3.1. Azerbaycan Tarihine Kısa Bir Bakış 

Coğrafi mekân açısından önemli bir bölge olan Hazar Havzası, Güney Kaf-

kasya, Anadolu ve Merkezi Asya daima dış ülkelerin ve büyük komutanların 

                                                                            
6 Sinan Ateş, “Birinci Dünya Savaşı ve Kafkasya”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, cilt:3, 

sayı:5, 2013, s.164-165. 
7 Emin Iadigarov, “Osmanlı Devleti-Güney Kafkasya İlişkileri (1917-1918)”, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya 2017, s.4-7. 
8 Cemal Akbay, Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasi ve Askeri Hazırlıkları ile Harbe Girişi, Askeri 

Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014, s.115. 
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dikkatini kendine çekmiş ve yayılmacılık girişimlerine maruz kalmıştır. Azerbaycan 

coğrafyasında kurulmuş olan eski devletler (Manna, Atropena, Albanya) çeşitli dö-

nemlerde bağımsız olmuş, dış dünyanın durumuna bağlı kalmadan devlet yapılarını 

ve sınırlarını korumaya çalışmışlardır. Jeopolitik ve askeri durumun etkisiyle Azer-

baycan’ın siyasi coğrafyası da zaman zaman birtakım değişikliklere maruz kalmış ve 

bu coğrafyada kurulan devletler, kendilerini savunma çabası göstermelerine rağmen, 

tarihin belli dönemlerinde bazı imparatorlukların hakimiyeti altına girmişlerdir.9  

Avrupa’da ulus-devletlerin ortaya çıkış sürecinin başlaması ve Kutsal Doğu 

Roma İmpatatorluğu’nun çöküşü öncesinde Azerbaycan’da kurulmuş olan Safeviler 

Devleti, bölgenin en güçlü devletlerinden birisine dönüşebilmişti. Safevi Devleti böl-

gesinde gayet bağımsız bir dış politika faaliyeti uygulamaktaydı ve uluslararası sis-

temde de nüfuz sahibiydi. 1590 yılında Azerbaycan ile Osmanlı Devleti arasında im-

zalanan antlaşma gereğince Azerbaycan toprakları ikiye bölünmüştür. Şirvan, Kara-

bağ, Tebriz, Serap, Maraga ve bunun batısında bütün topraklar Osmanlı İmparator-

luğu’na geçmiş, Halhal, Erdebil, Karadağ, Talış, Zencan, Sultaniye ise Safevilerde 

kalmıştır. Bu tarihten itibaren Azerbaycan toprakları, imparatorluk sınırları içeri-

sinde Azerbaycan Vilayeti adıyla beylerbeyliği statüsünde bir yönetim birimi olmuş-

tur.10  

Safevilerin giderek güç kaybetmesiyle başlayan Kafkasya’ya sahip olma mü-

cadelesi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir rekabete dönüşmüştür. Azerbaycan 

yayılmacı savaşların akabinde topraklarının parçalanarak paylaştırılması ve bu top-

raklara Ermenilerin göç ettirilmesiyle beraber jeopolitik açıdan ciddi bir değişiklik 

geçirmiş ve bu da kendi halkının ve ulusal devletinin coğrafyası üzerinde de büyük 

ölçüde etkili olmuştur. Rusya’nın bölgede takip ettiği “böl ve yönet” politikası, Gü-

ney Kafkasya bölgesinin tamamında savaşlar eşliğinde yaşanan başlıca jeopolitik de-

ğişiklikler için de uygun ortamı hazırlamış oluyordu.11 

11 Mayıs 1918’de Kuzey Kafkasya’nın istiklal ilan etmiş olmasını ileri sürerek 

Kafkasya Konfederasyonu Devleti dağılmış ve Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan 

parlamentoları bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Böylelikle 28 Mayıs 1918’de Tif-

lis’te Azerbaycan’ın bağımsızlığı ilan edilmiştir. Şaumyan’ın direktifiyle, Rus asker-

leri ve Ermeni kuvvetleri Gence’ye doğru ilerlemişler, Azeri Türklerine karşı girişi-

len bu hücum 25 Temmuz 1918 tarihine kadar devam etmiştir.12  

                                                                            
9 Ali M. Hasanov, Güney Kafkasya, Hazar-Karadeniz Havzaları ve Azerbaycan’ın Jeopolitiği, Ötüken 

Yayınları, İstanbul 2016, s.15. 
10 Hasanov, age,  s.16-17. 
11 Hasanov, age,  s.19-22. 
12 Hüseyin Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, Azerbaycan Halk Yayınları, İstanbul 1975, 

s.253-254. 
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3.2. Azeri-Ermeni Çatışmaları 

Azeri-Ermeni çatışmalarının tarihine bakacak olursak 1260 (1844) tarihine ka-

dar gitmek gerekir. Bu tarihte İsaballı adında bir Ermeni başka Ermenilerle beraber 

Azerilerle alay eder; Azerilerin olaydan haberi olur olmaz dükkanları kapatıp Han 

Bağı’na giderler ve şehrin hâkimi Caferkulu Han’ı kaleye getirirler. Şehirde büyük 

bir çatışma meydana gelir ve herkes hâkimin tarafını tutar. Bu durumdan paniğe ka-

pılan hâkim Azerileri sakinleştirmeye çalışır ancak bu mümkün olmaz. Olayların 

durmasını sağlamak için de Şuşakend’de olan şehrin diğer hâkimi Ala Bey’i getirir; 

Ala Bey atı ile meydana girdiği sırada halk onu arasına alır. Ermenilerin tamamı dük-

kanlarından çıkarak kaçarlar. Uzak görüşlü Müslümanların bir kısmı, kaçan Ermeni-

lerin bazılarını evlerine alarak onları koruyup sakinleştirmeye çalışırlar. Özetle şeh-

rin hâkimi bir şekilde Müslümanları sakinleştirerek, Ermenileri büyük felaketten kur-

tarır. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus ordusundaki komutanlardan bazıları Er-

meni’ydi. Bu Ermeniler bir şehri ele geçirirken, düşmanca ve kindar tavırlarını ortaya 

çıkararak Müslümanlara ait ne kadar kitap ve Kur’an-ı Kerim ellerine geçmişse hep-

sini yakarlar.13  

Bunların bir devamı olarak 1903 tarihinde Müslüman köyünden olan Mehem-

med ve Selman adında iki kardeş, yüzbaşılarına itiraz ederek ormanda kömür yakan 

Aleksan adlı dağlı bir Ermeni’nin yanına giderler. Hava da soğuk olduğu için biraz 

ısınıp yemeklerini çıkararak yarısını kendileri, yarısını da Ermeni’ye verirler. Olayı 

haber alan iki gencin babası her gün kömür haneye yemek ve ekmek getirerek onlara 

verir. Ermeni ise daha önce iki Ermeni’yi getirip orada saklar. Onlar yattıktan sonra 

üç Ermeni ellerine baltaları yavaşça alarak gençlerin başlarını keserler, ceplerini de 

soyup cesetlerini kömür kuyusuna atıp yakarlar. Bundan başka olarak da 1903 tarihli 

Rus-Japon Savaşı’nda Karabağ’lı bir Ermeni, Japon Devleti’ne değeri bir buçuk mil-

yon Ruble olan bir gemi teklif eder. Bu sırada Rusya savaşa girdiği için Ermenilerden 

alınan askerler devlete ihanet ederek silahlı gruplarla beraber, Osmanlı Devleti’ne ve 

İran’a kaçarlar.14  

 

3.3. Bakü Olayları 

1904 yılında Ermeniler, Kafkasya’da Türklerle yaşayamayacaklarını anla-

yınca faaliyetlerini arttırdılar. Bunun ilk halkası da Azerbaycan Türklerini her yerde 

sıkıştırarak, onları yıldırmaya yönelikti. 26 Şubat 1905’te Sabuncu Köyü’nün sakin-

lerinden olan Ağarıza Babayev adında bir Müslüman Kuba Meydanı’nda faytonla 
                                                                            
13 Nesrin Sarıahmetoğlu, Azeri-Ermeni İlişkileri (1905-1920), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 

2006, s.267-268. 
14 Sarıahmetoğlu, age, s.268.  
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giderken Ermeni komitecileri tarafından öldürüldü. Babayev’in ölüm haberi akraba 

ve kardeşlerine, dostlarına ve tanıdıklarına kısacası Bakü’ye çok yakın olan Bala-

hani-Sabuncu sanayi merkezine süratle yayıldı. Babayev’in öldürülmesinden kısa bir 

süre sonra küçük gruplar halinde caddelere çıkan Azerbaycan Türklerine, Ermenile-

rin evlerinden ateş açıldı. Silahsız Türkler dağılarak, silahlanmaya çalıştılar. Artık 

olayların önünü alabilmek mümkün olmadığı gibi, çok sayıda da kişi ölüyordu.15   

Ermenilerin Güney Kafkasya’da başlattıkları terör, bütün Rusya’da huzursuz-

luk yarattı. Çar, anlaşmazlıkların giderilmesi için Kafkasya’da genel bir sıkıyönetim 

ilan etti ve bütün bakanlıkların katılmasıyla ve temyiz mahkemesi reisi senatör Kuz-

minski’nin başkanlığı altında 60 kişilik bir heyet 6-10 Şubat Bakü Olayları için 2 

Mart 1905’te Çarın özel izniyle Bakü’ye geldi. Kafkasya’da sıkı yönetimin ilan edil-

diğine dair irade-i seniyye ise Osmanlı İmparatorluğu’na gönderilmiş, bu irade-i se-

niyyede: Bakü’de huzur ve asayişin sağlanması amacıyla sıkıyönetim kararı alındığı, 

Petersburg’dan bildirilmiştir.16  

 

3.4. Nahçıvan Olayları  

Nahçıvan’daki ilk olaylar arşiv kaynaklarına göre; 5 Mayıs 1905’te saat 

13.00’da 3 kişi Cehri ve Şıhmemmed Köyü’ne kaçtıkları zaman ağır şekilde yarala-

nıyorlar. Ayrıca 7 Mayıs günü Tumbul Köyü’nü geçtikten sonra da bir Müslüman 

öldürdüler. 9 Mayıs’ta ise Nahçıvanlı Hacı Ali Bayramzade, Aliabad Köyü’nden ge-

çerken çeşme civarında geceleyin yedi kurşun ile katledilmiştir. Bu haber şehirde 

büyük kargaşaya sebep olmuş, her taraf yağma ve talan edilmiştir. Yaklaşık 85 

dükkân 75 depo yakılmıştır. Nahçıvan, Şerur, Ordubad Şehirlerinde Ermeniler tara-

fından Müslüman aydınlara da saldırılar başlamıştır. Halk, ülkenin aydın kesiminin 

de hedef alındığını görünce teşvişe düşerek itiraz seslerini Azerbaycan Hükümeti ile 

birlikte Ermenistan’a bildirmiştir.17 Bu saldırılardan bunalan Nahçıvan, Sürmeli, Şe-

rur, Vedibasar, Milistan, Ordubad şehirlerinde yaşayan halk bildirisinde özetle; can 

ve mallarını korumak amacıyla Ermeni mezalimine karşı koydukları ve yaşadıkları 

bölgelerin Ermenistan’a bağlanmasının mümkün olamayacağını, eğer Azerbaycan 

Hükümeti ve Kafkasya Müttefik Yüksek Komiserliği’nin bu eyaletlerin Ermenis-

tan’a bağlanmasını istedikleri takdirde bu duruma karşı koyacaklarını, Müslüman 

                                                                            
15 Nesrin Sarıahmetoğlu, “1905 Bakü Olayları”, turksandarmenians.marmara.edu.tr. 
16 Fahri Solak, Osmanlı Belgelerinde Azerbaycan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul 

2015, s.366. 
17 Beşir Mustafayev, “Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı”, 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2012, .281. , Elxan 

Memmedov, “Ermenilerin Nahçıvan’da Türettikleri Soykırım”, Azerbaycan 2014, 30 Mart, S.2. 
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halkın hakları iade edilip, mültecilerin köylerine dönmesi sağlanır ve hangi toplum-

dan olursa olsun suçlu olanların cezalandırıldığı zaman Ermeni halkıyla dostluk ve 

barış içinde yaşayacaklarını dile getirmişlerdir.18  

 

3.5. Erivan Olayları 

Erivan’da Müslümanların yaşadığı 80 haneden oluşan mahallede Ermeniler 

ayaklanma çıkarmış, bu ayaklanmayı çıkaran Ermeniler, kendilerine nispeten Müs-

lümanların bu mahallede az olmasına bakmayarak kendilerine karşı yapılan saldırı-

lara dayanarak Müslümanlara büyük darbeler indirdiler. İki taraftan da üç gün üç 

gece devam eden çatışmaların sonunda kırk Ermeni ve iki Müslüman askeri öldü. Üç 

günün sonunda kurşunları tükenen Müslümanlar mahalleyi terketmişler, bunu fırsat 

bilen Ermeniler de bu bölgeye girerek yağma ve talan etmişlerdir.19  

Azerbaycan’ın Gürcistan’daki diplomatik temsilci yardımcısı Vekilov’un 

Müttefik Devletler Yüksek Komiseri Gaskel’e gönderdiği, Ermenilerin Erivan böl-

gesi Müslümanlarını silah zoruyla egemenliği altına almaya çalıştıkları, bu amaçla 

da Ermeni askeri birliklerinin Müslüman köylerine saldırılar düzenleyerek köyleri 

yıktıkları ve yüzlerce insanı göçmen durumuna düşürdükleri, bu saldırı ve katliam-

ların bir an önce durdurulması gerektiğine dair talebi de telgraf yoluyla Gaskel’e 

gönderilmiştir.20 

 

3.6. Eçmiadzin, Cebrayıl-Karyakin, Gence, Şuşa Olayları 

3 Haziran’da Şoragel, Penbek, Aleksandropol Ermenileri Uşu adındaki bir 

Azeri köyüne saldırdılar. Sekiz saat süren savaşın neticesinde Ermeniler birçok kayıp 

vererek geri çekildiler. 5-8 Haziran’da yapılan savaşta Azerilerin levazımatı azalarak 

Uşu köyüne çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Uşu köyü boşaltıldı, Ermeniler de 

köye girer girmez ateşe verdiler. 10 Haziran’da ise Eçmiadzin’de Azerbaycan Türk-

lerinin yaşadığı dokuz köy ele geçirildi.21  

Zenginlikleriyle meşhur olan 25 haneden meydana gelen Cebrayıl kazasına 

bağlı Divaneli köyü de Ermenilerin saldırısına uğradı. Türkler ailelerini ve eşyalarını 

aldıktan sonra köyü terk etmiş, ardından Ermeniler köye girerek burayı ateşe 

                                                                            
18 Yusuf Sarınay, Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu:28, Ankara 2001, s.72-73. 
19 Mir Möhsün Nəvvab, 1905-1906-cı İllərdə Erməni-Müsəlman Davası (1833-1918), Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli Adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı 2014, s.32. 
20 Sarınay, age, s.83-84. 
21 Sarıahmetoğlu, age, s. 291-293. 
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vermişlerdir. Cebrayıl ve Karyakin’deki olaylar ise; bu bölgede Azeriler ve Ermeni-

ler arasında bir savaş başladı ve Azeriler galip geldi. 16 Ağustos 1905’te Elizavetpol 

(Gence) eyaletinin Şuşa kazasında olaylar birden başladı. Şuşa’daki olaylarda; Er-

meniler 17 Ağustos’ta Köçerli Mahallesi’nden sekiz evi yakarak, halkını öldürdüler. 

Ermenilerin bu saldırıları karşısında Azeriler, Ermenilere karşı genel bir hücuma geç-

tiler. 16 Ağustos’ta başlayan olaylar 21 Ağustos’ta barış ilan edilmesiyle son buldu.22  

Gence olaylarına bakıldığında ise, bu eyalete bağlı Cevanşir kazası, stratejik 

açıdan oldukça önemli bir bölgede bulunmaktaydı. Çünkü Ermenilere Şuşa, Zenge-

zur ve Gence Ermenilerinin birbirleriyle ilişki kurabilecekleri bir yol lazımdı. Cevan-

şir ve etrafındaki köyler de Ermenilerin bu amaçlarına ulaşabilmeleri için bir engeldi. 

Ermenilerin bu amaçla başlattıkları bir hücum neticesinde Azeriler Cevanşir’de bü-

yük bir yenilgiye uğradılar. Cevanşir’den sonra 20 Kasım’da Tiflis’te başlayan çatış-

malar da 29 Kasım’a kadar devam etti.23 

 

3.7. 31 Mart Olayı ve Azeriler ve Ermeniler 

20. Yüzyıl, Azerbaycan tarihi açısından, özellikle de 1918 yılı Azerbaycan 

halkının kaderinin belirlenmesi açısından oldukça önemli bir dönem olmuştur. Bu 

olayların da en önemli zirvesi şüphesiz 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan’ın bağımsız-

lığını ilan etmesiyle başlamıştır. Bu tarihten sonra Bakü’nün serbest bırakılması, 

Azerbaycan Hükümeti’nin Bakü’ye devri, 7 Aralık’ta Azerbaycan Parlamentosu’nun 

kurulması ve son olarak da 28 Aralık 1918’de Güney Kafkasya’da Azerbaycan Hü-

kümeti Komutanlığının meşru bir güç olarak tanınmasıydı. Bu bir dizi olayın sonra-

sında Azerbaycanlılar, ilk ulusal devletleri olan Azerbaycan Demokratik Cumhuri-

yeti’nin temelini attılar. Fakat 1918’in olağanüstü olaylarından önce Azerbaycan 

halkı için bir dizi kanlı olay meydana gelmiştir. Bakü ve Şamahı 1918 yılında bu 

kanlı olayların başlangıç noktası olmuştur. 1918’in Mart ayına gelindiğinde bu şehir-

ler ve çevre köylerde Azeri nüfus Bolşevik ve Taşnak güçleri tarafından acımasızca 

katledilmiştir. Bakü ve Şamahı’dan sonra Göyçay, Ereş, Cavad, Nuha, Quba Kazaları 

köylerinin ve Guba şehrini, Gence şehrinin çevre köylerini, Lenkeran, Zengezur ka-

zalarını, ayrıca Karabağ’da Azerilerin yaşadığı kısımlarda katliamlar gerçekleştiril-

miştir.24 

Tarih boyunca Ermeniler Rusya ile iş birliği içinde Azerilere karşı soykırım 

politikası izlemiştir. Böylece de Rusya Güney Kafkasya’daki konumunu güçlendir-

meyi amaçlamış, Ermenistan da Rusya’nın desteğini alarak Azerbaycan topraklarını 
                                                                            
22 Sarıahmetoğlu, age, s. 298-301. 
23 Sarıahmetoğlu, age, s. 309-310. 
24 Solmaz Rüstəmova-Tohidi, Bakıda Mart Qırğınları, Azerbaycan 2014, 29 Mart, s.6. 
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ele geçirmek istemiştir. Ermenilerin bu politikaları kapsamında 1905-1907 yıllarında 

Bakü’de gerçekleştirdikleri katliamlar, Azerbaycan’da birçok köyü kapsıyordu. O 

dönemde Rusya’daki ihtilali kendi lehine kullanan Ermeniler, Azerbaycan’ın onlarca 

şehir ve köylerinde katliamlar gerçekleştirdiler.25 

30 Mart sabahı Ermeni Bolşevik Çeteler, şehre askeri gemilerden ateş açtı. Bir 

topçu silahlı saldırısından sonra, silahlı çete üyeleri Azerbaycanlılar tarafından kat-

ledildi. 31 Mart-1 Nisan’da Azerbaycan halkına yönelik katliam büyüktü. Bakü’de 

üç gün boyunca 17.000’den fazla kişi öldürüldü. Şaumyan’ın çeteleri Bakü sakinle-

rini soyarak, 400 milyon ruble zarar verdiler. Ayrıca birçok Müslüman tapınağı yok 

edildi. Şamahı’da 30 Mart’tan 2 Nisan’a kadar işlenen katliamın sonucu olarak 

2.500’den fazla kadın ve 1300’den fazla çocuğun da dahil olduğu 8000’den fazla 

Azerbaycanlı öldürüldü. Taşnaklar Guba’daki 162 köyü, 16.000’den fazla sivili öl-

dürdü. Dağlık Karabağ’da ise 160 yerleşim birimi yakılmış, Şuşa’da da katliam ya-

pılmıştır. Mart-Nisan 1918’de Bakü, Şamahı, Guba, Mughan ve Lenkeran’da 50.000 

Azerbaycanlı öldürüldü.26 

 

4. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Azerbaycan 

4.1. Kafkas İslam Ordusu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri 

1918 yılı başlarında Enver Paşa ve arkadaşlarının önem verdikleri konulardan 

birisi de Azerbaycan halkının beklediği yardımın gönderilmesi ve Osmanlı Dev-

leti’nin Azerbaycan ve Kafkasya ile ilgili planlarının hayata geçirilmesi için gerekli 

olan askeri kuvvetlerin oluşturulmasıydı. Aynı senenin Ocak ve Şubat aylarında, bu 

kuvvetlerin yapısı belirlenmiş ve kumanda edebilecek birkaç aday da öngörülmüştü. 

Enver Paşa’nın düşüncesine göre, her biri üç piyade alayından oluşan üç piyade tü-

meninin teşkil edilmesi ve bu üç tümenin bir orduda birleşmesi gerekliydi. Savunma 

Bakanlığı’nın da kararıyla 1. ve 2. Piyade tümenlerinin teşkiliyle meşgul olacak iki 

subay heyeti seçilip, Musul’daki VI. Ordu Kumandanlığına, 3. Piyade Tümeni’nin 

teşkili ile meşgul olacak başka bir subay heyeti ise Trabzon’a, III. Ordu Kumandan-

lığına gönderildi.  Subaylar, Azerbaycan’da kurulacak ordunun çalışmalarına başla-

dılar. Enver Paşa bu vazifeye kardeşi Nuri Bey’i tayin etmiş, Nuri Paşa gerekli olan 

subayların seçilmesi için oluşturulan komisyona başkanlık etmeye başlamıştır.27  

                                                                            
25 Hacı Tofiq, “31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür”, Azad Azerbaycan 2015, 31 Mart, s.2. 
26 Tofiq, age, s.2. 
27 Mehmet Rıhtım-Mehman Süleymanov, Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 

Oluşumu, Atatürk Üniversitesi Ortadoğu ve Ortaasya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Erzurum 2012, s.205. 
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Bu atamadan sonra Nuri Paşa 25 Mart 1918’de Musul’a, oradan da Gence’ye 

varmış, 25 Mayıs’ta oradan galip çıkmıştır. Azerbaycan’ın görkemli devlet adamı 

Mehmet Emin Resulzade, Nuri Paşa’nın Gence’ye gelişi hakkında; “Cenub-i Kafkas 

temsilcileri ile Türk temsilcileri Batum’daki müzakereler sırasında Nuri Paşa ile be-

raber birçok zabitler İran ve Karabağ istikametinden Gence’ye dahil oldular. O za-

man müthiş bir anarşiye maruz kalan, diğer taraftan da Bolşevik saldırılarıyla tehdit 

olunan Gence, Nuri Paşa’nın gökten inmiş halaskar bir melek gibi kabul etmişti. 

Halkın ona gösterdiği itibar, Gence tarihinde görülmemişti.28” 

Nuri Paşa Gence’ye vardıktan sonra bölgedeki teşkilatlanmaya önem vermiş-

tir. Nuri Paşa 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa’ya yazdığı malumatta, Azerbaycan’ın 

bir milli ordu yaratma imkanının olduğunu, askerliğe layık çok insan olduğunu, kimi 

bölgelerde 10.000.000 kiloya kadar erzak ve buğday olduğunu fakat ordu teşkili için 

elbise, silah ve cephane olmadığını belirtmiştir. Oluşturulacak bir ordu için askere 

komuta etmek için lazım gelen muallim, zabit ve küçük zabitin gerekliliğini belirte-

rek Osmanlı Devleti’nden ricacı olmuşlardır. Nuri Paşa’nın bu mektubuna karşılık 

Vehip Paşa, Azerbaycan Hükümeti’nin talebi üzerine Müslümanları Bolşevik zul-

münden kurtarmak için muhtelif kuvvetli bir güçle Qazax üzerinden Gence istikame-

tine gideceğini, bu müfrezenin süvarisinin Qazax ile Gence arasındaki istasyonları 

mübareze edeceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda 4 Haziran 1918’de Azerbaycan Halk 

Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmanın 4. Maddesine göre; 

Azerbaycan Devleti’nin resmi müracaatına uygun olarak Vehip Paşa’nın 7 Haziran 

1918 tarihli verdiği emire göre; 5. Kafkas Fırkası’nın heyetinin Qazax üzerinden 

Gence’ye gönderilmesini istemiştir. Fırkanın Ağstafa Stansiyası ile Gence’ye kadar 

katarla nakliyatı için şimdiden hazırlık yapılmasını ve bunun için gerekli olan her 

şeyin Qazax’a gönderilmesini söylemiştir. Vehip Paşa, Nuri Paşa’nın kendi memur-

larıyla irtibat halinde olmasını ve fırkanın nezdinde 2. Kafkas Kolordusu telsiz stan-

siyasının verilmesini ve fırkasının Nuri Paşa’nın emrinde Gence’de beklediğini be-

lirtmiştir.29 

Nuri Paşa daha Azerbaycan’a gelmeden önce bazı bölgelerde gönüllü silahlı 

birlikler meydana getirilmişti ve onların başında da esaretten kurtulan Türk subayları 

bulunuyordu. Örneğin Nuha’da teşkil edilmiş olan gönüllü birliğe Bedri ve Sıtkı 

Efendiler komuta ediyorlardı. Her köyün kendi birliğini teşkil etmesi ve ona komuta 

etmesi için deneyimli şahıslardan birine verilmesi uygun görülmüştü. Nuri Paşa 

Gence’ye ulaştıktan bir müddet sonra, Kerim Bey Vekilov isimli biriyle Batum’da 

                                                                            
28 Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü 1990, s.38-39. 
29 Nesiman Yaqublu, Qafqaz İslam Ordusu və Nuri Paşanın Azərbaycandakı İzləri, Adiloğlu Yayınları, 

Bakı 2012, s.6-7. 
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olan 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa’ya bilgi göndermiş ve Azerbaycan’da olan milli 

kuvvetlerin yetersizliği konusunda uyarıda bulunmuştu. Aynı bilgide Bolşeviklerin 

Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’yı ele geçirmek üzere olduklarını, her yerde Ermeni 

saldırılarının olduğunu ve eğer Bakü’nün kurtarılmadığı takdirde ülkede daha tehli-

keli bir durumun söz konusu olduğunu belirtmiştir. Türk Ordusunun ilk birliklerinin 

Azerbaycan harekatının başladığı sıralarda Kafkasya İslam Hayriye Cemiyeti Üyesi 

Rıza Bey, 3. Ordu Kumandanlığı ve Grup Kumandanlığının da bulunduğu bölge olan 

Kars’taydı. Grup Kumandanlığının yazışmalarına göre, Rıza Bey ve arkadaşları 

Kars’taki ordu kumandanları ile görüşerek hem Türk birliklerinin Azerbaycan’a ha-

reketini hızlandırmaya çalışmışlar, hem de Türk birliklerinin gideceği bölgelerde, 

yerli halktan gönüllü birliklerin oluşması konusunda vaatte bulunmuşlar, konuyla il-

gili olarak da Azerbaycan’a gönderilen piyade ve süvari alaylarının komutanları ta-

rafından Cemil Cahit Bey ve Zihni Bey’e gerekli emirler verilmişti.30  

Türk Ordu birliklerinin harekata başlayacağı günlerde, yani 4 Haziran 1918’de 

Batum’da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan sözleş-

meden sonra Azerbaycan tarafından askeri yardımın rica edilmesi, askeri ilişkilerde 

yeni bir döneme imzasını attı. Bu sözleşmeye göre, Azerbaycan’a yalnız muhafaza 

kuvvetleri değil, savaş yeteneğine sahip kuvvetlerin de gönderilmesi gerekliliği or-

taya çıktı. Vehip Paşa söz konusu sözleşmenin imzalandığı gün, 5. Kafkasya Tü-

meni’nin Kafkas İslam Ordusu’na verilmesi konusundaki emri imzaladı. Bu emre 

göre Tümenin 9, 10 ve 13. Piyade alayları ile bir topçu alayı, derhal kendi mevkile-

rine teslim ederek Azerbaycan’a doğru hareket etmeliydiler. Mürsel Paşa komutasın-

daki 5. Kafkas Tümeni harekata başlamadan önce, Kazak-Gence yolunun muhafazası 

için görevlendirilen 9. Piyade Alayı ve bununla birlikte mürettep 2. Süvari alayı, artık 

Azerbaycan arazisine girmişlerdi. 9. Piyade alayı ise, iki piyade bölüğü ile 4 Hazi-

ran’da Celaloğlu’ndan hareket edip 7 Haziran’da Kazak’a ulaştı. Alayın asıl kuvvet-

leri 9 Haziran’da Gence’deydi. Bu alayla 2. Süvari Alayı’nın umumi kuvvetine 

“Gence Müfrezesi” ismi verildi. Sefer emri alan Mürsel Paşa, beraberindekilerle bir-

likte kısa süre sonra harekete başladı.31 

 

4.2. 5.Kafkas Tümeni’nin Kuruluşu ve Mürsel Paşa’nın Faaliyetleri 

Beşinci Kafkas Tümeni’nin başına Mürsel Paşa, Baş Karargâh Riyaseti’ne de 

Rüştü Bey getirildikten sonra Nuri Paşa, Gence’de orduyu kuvvetlendirmek amacıyla 

harp mektepleri inşa ettirdi. Bakü’nün düşman işgalinden kurtarılabilmesi için, Kaf-

kas İslam Ordusu ciddi hazırlıklar yapmıştı. Ordu Bakü’ye gitme kararını aldıktan 

                                                                            
30 Rıhtım-Süleymanov, age, s.210-211. 
31 Rıhtım-Süleymanov, age, s.213-215. 
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sonra, Haziran ayında Gence’den Göyçay’a gelen 5. Kafkas Tümen Komutanı Mür-

sel Paşa’nın hazırladığı rapor şu şekildedir: “I. Bakü, Derbend ve karşımızdaki düş-

man kuvvetinin 7.000 kişi olduğu, II. Düşmanın katı bir darbe altında ezilmesi ve 

Bakü’ye sıkıştırılması için, a) Geride kalmış kuvvetlerin tümende birleştirilmesi, b) 

Kazak’taki 800 milis atlısının toplanarak cepheye sevk edilmesi, c) Geçmiş Kazak 

Kaymakamı Muhammed Bey ile hali hazırda Gence’de olan Ali Nağı Bey’in topla-

yabileceği 4500 atlının cepheye sevk edilmesi, ç) Göyçay, Ağdaş, Berda atlılarının 

ve Gence’de toplanacak atlı ve piyadelerin uygun bölgelere sevki, III. Kürdemir-Ka-

rameryam hattındaki kuvvetleri Şaki üzerinden Quba’ya ve Şuşa’ya göndermek, IV. 

Söz konusu öneriler için emir hazırlanması hakkında rapor, Nuri Paşa’ya gönderil-

miştir.32   

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Kafkas İslam Ordusu Kuvvetleri 28 Ha-

ziran günü düşmana ilk darbeyi indirerek Qarameryam, Göyçay, Ağsunu ve Kürde-

mir’i azat etmiştir. Temmuz ayının ortalarında ise ordu iki istikametten hücuma geç-

mişti. İlki Ağsu’dan Şamahı’ya, diğeri de demiryolu vasıtasıyla Hacıqabula-Bakü’ye 

doğru ilerlemekte idi. Temmuz ayının 3. gününde Türk ve Azeri kuvvetleri Bakü’ye 

yakınlaşmışlar, 31 Temmuz’da ise ordu kuvvetleri Nevahiya, akşamüstü ise Volçi-

Vorotoya kadar gelmişlerdir. Mürsel Paşa, Bakü’ye hücumu kolaylaştırmak için yeni 

kuvvetler toplayarak milis güçleri de orduya katmıştır.33 

6-7 Haziran günlerinde Mürsel Paşa ve beraberindeki birlikler Batum-Dilican 

yolu ile Qazak’a dahil olur. Tümen’de 330 zabit, 7403 asker, 1939 hayvan mevcuttu. 

Başkumandanlığın emri ile 2. ve 3. Ordulardan Şark Orduları Grubu teşkil edilmişti. 

5. Kafkas Tümeni de 3. Orduya tabi idi. Celaloğlu’ndan hareket eden piyade alayı 

daha sonra Qazak’a gelmiş, Şark Orduları Grup Kumandanı’nın 5. Kafkas Fır-

kası’nın özünün tekmil kuvveti ve karargâhı ile beraber Celaloğlu’ndan 8 Haziran’da 

Qazak’a geçmesi emredilmişti.34 

Enver Paşa, Şark Orduları Grubu’nun yapısında değişiklik yapmamış ancak 

29 Haziran 1918’de Vehip Paşa’nın yerine Şark Orduları Grubu’nun Kumandanı Ha-

lil Paşa tayin edilmiştir. Enver Paşa Halil Paşa’yı Şark Orduları Grubu Kumandanlı-

ğına tayin etmekle Kafkasya’da ve yakın bölgelerde cereyan eden askeri komutayı 

itibar ettiği bir şahsa vermiş ve Kafkas İslam Ordusu’nu da doğrudan ona tabi etmişti. 

Diğer taraftan Kafkas İslam Ordusu’nun ikili tabiliği korunmaktaydı. Nuri Paşa önce 

III. Ordu Kumandanı’na, sonra ise Şark Orduları Grubu Kumandanı’na tabi olsa da 

Azerbaycan ile alakası da devam ediyordu. Çünkü Nuri Paşa sadece 

                                                                            
32 Yaqublu, age, , s.7-8. 
33 Yaqublu, age, s.8. 
34 Minaxanım Təkləli-Mehmet Rıhtım, Qafqaz İslam Ordusu’nun Xronologiyası, Qafqaz Üniversiteti 

Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı, s.27-28. 
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Azerbaycan’daki Türk birliklerinin Kumandanı değil, aynı zamanda müşterek kuv-

vetlerden oluşturulmuş Kafkas İslam Ordusu’nun da kumandanı idi. Bu ordunun bir 

kutbunda Mürsel Paşa Komutasında 5. Kafkasya Tümeni, diğer kutbunda ise Azer-

baycan Kolordusu vardı.35  

 

4.3.Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan’ın Toprak Bütünlüğü Uğ-

runda Mücadelesi 

4.3.1. Göyçay Muharebesi ve Mürsel Paşa 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruma amacıyla Göyçay civarındaki çar-

pışmalar Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü Harekâtı öncesinde oldukça önemlidir. 

Mürsel Paşa’nın emrindeki 9. Alay, 10 Haziran 1918 günü Gence’ye vardıktan sonra 

Nuri Paşa’nın emrine girmiş, bu alaya bağlı Gence Müfrezesi, hemen ertesi gün 

Gence’deki Ermenilerin silahlarını toplayarak Ermenileri itaat altına almıştır. Müf-

reze bu görevi, kendisine direnen Ermenilere rağmen 12 Haziran’da başarıyla ger-

çekleştirmiştir. Bu sırada 30 taburluk bir Ermeni-Rus-Bolşevik kuvvetinin Bakü’den 

Gence’ye doğru ilerlediği ve 15 Haziran’da Göyçay kasabasına yaklaştı haberi alın-

mıştı. Gence açısından tehdit oluşturan bu ilerlemeyi durdurmak amacıyla Gence’ye 

henüz gelmiş olan 10. Kafkas Alayı, Yarbay Osman Bey’in komutasında Göyçay 

bölgesine, yani savaşa sevk edildi. Alay, Göyçay’a ulaştıktan sonra, doğuya doğru 

ilerleyerek 17 Haziran’da 28. Tabur alelacele düşmana karşı keşif taarruzuna ka-

tıldı.36 

20 Haziran günü Mürsel Paşa’nın Karargâhı Göyçay’a gelerek cephedeki du-

rumu öğrendi. Bolşevik-Taşnak birliklerine güçlü bir darbe vurmak için ordu kuman-

danından, Kazak’ta mevcut bulunan 800 kişilik süvari birliğinin, Kazak’ta ve Gence 

civarında toplanması öngörülen 4500 kişilik süvari birliğinin Göyçay, Ağdaş ve 

Berde’de toplanılacak atlıların, Haldan’a gönderilen askeri kuvvetlerin, Göyçay ci-

varına yönlendirilmesini rica etti. Mürsel Bey ordu kumandanına, cephane durumu-

nun çok kritik olduğunu ve şimdilik hiç olmazsa her bir silah için en az 500 gülle 

hesabıyla 3000 sandık gülle ve 4000 mermi gönderilmesini rica etti. Nuri Paşa ise 

cevabında, Tümen Kumandanı Mürsel Bey’in kanaatlerini paylaştığını ve Gence’den 

46. Tabur’un, 26. Tabur’un, İstihkam Bölüğünün, Gence’deki şnayder ve kudretli 

dağ toplarının, 9. Alay’ın makineli tüfek bölüğünün ve toplanan gönüllülerin gönde-

rileceğini bildirdi. Nuri Paşa ayrıca bundan başka imkân olmadığını ve Türk-

                                                                            
35 Rıhtım-Süleymanov, age, s.220. 
36 Bilal Şimşir, “Kafkas İslam Ordusu’nun İleri Harekâtı ve Bakü Savaşları”, www.irs-az.com, 2012, 

s.36-37. 
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Azerbaycan birliklerinin mevcut imkanlarını tam bir şekilde kullanarak, ordusunun 

üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını dile getirmiştir.37  

28 Haziran’da planlanan hücumla, Türk-Azerbaycan birlikleri, üstünlüğü ele 

almak istiyordu. 27 Haziran günü sabah saat 06.00’da başlayan hücumla Kızıl 

Ordu’nun üç taburu, Göyçay-Karameryem kara yolu boyunca ve bu kara yolunun 

kuzey tarafından 10. Kafkas Alayı’nın sol cenahına hücuma geçti. Bolşevik-Taşnak 

birliklerinin ilerleyişi durduruldu ve 10. Kafkasya Alayı cephesinde de düşman kuv-

vetlerinin hücumu durdurularak, burada karşı hücum için iyi bir zemin oluştu. Mürsel 

Paşa ise bu imkândan istifade ederek her iki alaya da karşı hücum verdi. 27 Hazi-

ran’da ansızın başlayan savaş Kafkas İslam Ordusu’nun galibiyetiyle sonuçlanarak, 

Bolşevik-Taşnak kuvvetlerinin de yenilmez olmadığını gösterdi.38  

Kızıl Ordu birlikleri Türklerin bu zaferinin geçici olduğunu düşünerek 30 Ha-

ziran’da tekrar harekata başladılar. Mürsel Paşa, Bolşevik-Taşnak kuvvetlerini en-

gellemek amacıyla Kazak’tan gelmiş ve Azerbaycan süvarilerine hücum emri ver-

miştir. Sonrasında ise Karameryem civarındaki kuvvetlerle irtibat sağlanarak Göy-

çay’a yardım gönderilmesini talep etmiştir. Mürsel Paşa, Ağdaş Mevki Kumandanı 

İhsan Bey’e, orada toplanan süvariler, piyadeler ve bölgedeki topların derhal Göy-

çay’a gönderilmesi emrini verdikten sonra konuyla ilgili olarak Nuri Paşa’ya da bilgi 

vermiş ve yardım istemiştir. Nuri Paşa 2 Temmuz’da Mürsel Paşa’ya gönderdiği telg-

rafında Kazak süvarilerinin azmini takdir etmiştir. Böylece 27-30 Haziran arasında 

Göyçay-Karameryem civarında gerçekleşen çatışmalar Kızıl Ordu’nun yenilgisiyle 

sona ermiş, bu bölükler Aksu’ya kadar kovulmuştur.39  

 

4.3.2. Salyan, Aksu, Kürdemir Muharebeleri ve Mürsel Paşa 

Mürsel Paşa ve Nuri Paşa sadece 5. Kafkas Tümeni’nin gücüyle Bakü’yü alma-

nın mümkün olmayacağını düşünüyorlardı. Bu durum Şark Ordular Grubu Kumandan-

lığına bildirilince bu kurum, Başkumandanlık Vekaleti’ne Batum’daki 38. Piyade 

Alayı ve bir Dağ Topçu Taburu’nun Azerbaycan’a gönderilmesini teklif etmiş, Enver 

Paşa da bu öneriyi kabul etmiştir. 30 Haziran’da Azerbaycan’a yola çıkan ve 14 Tem-

muz’da Ağstafa’ya ulaşan 38. Piyade Alayı; 37 Subay, 2731 asker, 2092 tüfek, 16 tez-

gahlı makineli tüfek, 4 güçlü dağ topu, 1 güçlü dağ bataryası bulunuyordu.40  

Göyçay muharebeleri devam ettiği sırada Ermeniler, gemilerle Salyan’a taarruza 

geçmiş, fakat bölgeye sevk edilen Türk birliğinin başarılı taarruzu karşısında büyük 

                                                                            
37 Rıhtım-Süleymanov, age, s.274-275. 
38 Rıhtım-Süleymanov, age,  s.276-277. 
39 Rıhtım-Süleymanov, age, s.278-281. 
40 Rıhtım-Süleymanov, age, s.282-283. 
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kayıp vermiş ve geriye çekilmiştir. Mevcudu sadece 5.800 olan 5. Kafkas Tümeni ge-

niş bir bölgedeki Birleşik Kuvvetleri durdurmaya ve her yere yetişmeye gayret etmiştir. 

5-28 Temmuz arası meydana gelen Aksu, Kürdemir ve Şamahı Muharebelerinde ise; 

Göyçay Muharebelerinde yenilgiye uğrayan Bolşevik ve Ermeni kuvvetleri, Türk bir-

liklerinin takibi altında geri çekilerek Kürdemir-Aksu hattında yeniden savunma tesis 

etmeye çalışmış ve 5 Temmuz 1918’de taarruza geçen Türk birlikleri, yoğun muhare-

belerden sonra 6 Temmuz’da Aksu’yu, 13 Temmuz’da da Kürdemir’i kurtarmışlardır. 

Aksu ve Kürdemir muharebelerinde bir sahra topu, bir cephane arabası, 15 nakliye 

arabası ve bir hastane çadırı ile birlikte tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.41  

Kürdemir, Azerbaycan demiryollarına yakın bir bölge olması bakımından ol-

dukça önemliydi. Bölge 16 dönüm olup, çoğunluk olarak Müslüman yaşamaktadır. Az 

bir kısım Ermeniler yaşasa da kendilerine ait gayrimenkulleri bulunmamaktadır.42 Kür-

demir’in ele geçirilmesinden sonra Kafkas İslam Ordusu birlikleri güney ve batı isti-

kametinde ilerleyerek Bakü’ye 80-90 km. kadar yaklaşmıştı. Almanların Osmanlı Dev-

leti’ne harekatın durdurulması konusunda baskılarını arttırması üzerine Almanlara 

karşı, Bakü harekâtını Osmanlı Ordusunun yaptığını gizlemek için birlikler Kuzey ve 

Güney olarak iki gruba ayrılmış ve bu grupların meydana getirdiği Bakü taarruz kuv-

vetine de Şark Cephesi Komutanlığı adı verilerek komutanlığına da Mürsel Paşa geti-

rilmiştir.. Enver Paşa ve Halil Paşa Nuri Paşa’ya gönderdikleri gizli emirlerde taarru-

zun sürdürülmesi ve Bakü’nün zaptının gecikmemesi konusunda sık sık baskı yapmış-

lar, Almanların baskısına aldırış etmeden 23 Temmuz’da Türk Birlikleri Bakü’ye 70 

km kadar yaklaşmış bulunuyorlardı.43 

 

4.4. Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü Harekâtı ve Mürsel Paşa’nın Bölge-

deki Faaliyetleri 

4.4.1. Ordunun Bakü’ye Yaklaşması 

Bolşevik Ermeni Rus kuvvetlerinin Bakü’ye 70 km mesafede bulunan Mereze 

bölgesinden atılmalarından sonra Kuzey ve Güney Grupları ilerlemelerine birkaç gün 

ara vermek durumunda kalmışlardı. Çünkü Türk birlikleri oldukça yıpratıcı şartlarda 

cereyan eden muharebe ve takipler yüzünden yorulmuşlardı. Sınırlı imkanlara sahip 

olmasına rağmen istihkam birliği, Bolşevikler tarafından tahrip edilen demiryolu ve 

haberleşme hatlarını elinden geldiğince tamir etmeye çalışıyordu. Bu sebepten dolayı 

da uzaklardan gelen silah ve cephane orduya azar azar ulaştırılabiliyordu.44 

                                                                            
41 Yaşar Ertürk, “Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 186, Haziran 2010, s.104-105.   
42 Sarınay, age, s.12. 
43 Ertürk, age,  s.105-106. 
44 Rüştü, Büyük Harpte Bakü Yollarında 5. Kafkas Piyade Fırkası, Askeri Matbaa, İstanbul 1934, 
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Nuri Paşa’nın ordunun her türlü şartta ilerlemesi gerektiği yönündeki emri 

üzerine, doğu yönüne keşif kolları çıkarılmış ve peşlerinden de birlikler harekete ge-

çirilmiştir. 26 Temmuz 1918’de demir yolu boyunca ilerleyen Güney Grubu birlikleri 

Karasu istasyonunu ele geçirmişlerdi. Kuzey Grubu’ndan bir süvari birliği ise 

Bakü’den Marazi istikametinde olan biri zırhlı olmak üzere üç düşman aracını pu-

suya düşürerek ele geçirmişti. Harekata ara verilmeyip Bolşeviklerin Çengiposta 

mevkiinin doğu istikametinde takiplerine devam edilmiştir. Kuzey Grubu 30 Tem-

muz’da taarruza geçerek Bibiheybet’in Güneydoğu sırtlarında Bolşeviklerle muha-

rebeye başlamış, iki taburdan fazla piyade, iki makineli tüfek ve üç zırhlı otomobil-

den meydana gelen düşman kuvveti mukavemet etmek istemişse de Kuzey Grubu 

birliklerinin şiddetli taarruzu karşısında tutunamayarak saat 10.05 sıralarında güney-

doğu istikametine çekilmek zorunda kalmıştı. Kuzey Grubu Bakü’nün 10 km batı-

sında bulunan Kobi köyünü zapt etmiş ve Sumgayıt istikametinde çekilmeye çalışan 

Bolşevikler, takip edilmiştir.45 

Bakü önlerinde üç gündür devam eden muharebeler 2 Ağustos günü de devam 

etmişti. Çekilme eylemi gösteren düşman piyadeleri, süvariler tarafından geri çevril-

miş, iki tarafın bütün güçlerini ortaya koyarak göğüs göğüse sürdürdüğü çarpışma-

larda, Türk topçusu cephanenin yetersizliği yüzünden piyadeleri yeterince destekle-

yemediği için Bakü’yü savunan Ermeni-Rus ve İngiliz birliklerine kesin bir darbe 

vurulamamıştı. Bakü’yü savunan birliklerin güçlerinin kırılabilmesi için Kuzey 

Grubu’na en yakın mevkide bulunan 15. Piyade Tümeni’ne bağlı 56. Alay’ın muha-

rebeye sokulması artık bir zaruret olarak görülüyordu. 2-3 Ağustos gecesi karşılıklı 

açılan top ve makineli tüfek ateşleri gün boyunca herhangi bir sonuca ulaşmadan 

devam etmişti. Uzun zamandır beklenen Güney Grubu ise 4 Ağustos’ta Puta İstas-

yonu’na gelmiş, piyade ve topçu birlikleri Kuzey Grubu emrine verilmişti.46  

 

4.4.2. I. Bakü Taarruzu ve Mürsel Paşa 

Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa 2 Ağustos’ta 3. Ordu Kumanda-

nına, Ağustos’un 5. gününde Bakü’ye hücum etme emrini vermiştir. 5. Fırka Kuman-

danı Mürsel Paşa ise 3 Ağustos’ta Bakü Sovyeti ve Ermeni Milli Şurası’na şehri tes-

lim etmeleri konusunda ültimatom vermiş, ancak onlar Biçeraxov’un kendilerine yar-

dım edeceğini düşünerek Mürsel Paşa’ya cevap vermemişlerdir.47 Bunun üzerine 

Şark Cephesi Komutanı Mürsel Paşa, beraberindeki kuvvetlere 5 Ağustos sabahı 

                                                                            

s.113-118. 
45 Rıhtım-Süleymanov, age, s.303-305. 
46 Rıhtım-Süleymanov, age, s. 308. 
47 Təkləli-Rıhtım, age, s.68-69. 
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karşı cephede bulunan bütün birliklere baskın niteliğinde genel bir taarruza geçme-

lerini, düşman cephesinin yarılarak ve süngü hücumuyla düşmanın geri atılıp, sokak 

muharebeleri ile Bakü’nün zapt edilmesi emrini vermiştir.48  

5 Ağustos’ta Bakü üzerine saldırı gerçekleştirildi ve saldırının ilk etabında 

Mürsel Paşa ve kuvvetleri üstünlük sağladı. Merkezi Hazar Diktatörlüğü’ne ait kuv-

vetler, aralıksız süren saldırılar karşısında daha fazla direnemeyerek geri çekilmek 

zorunda kaldılar. Kısa süre sonra Bayıl ele geçirilmiş, Türkiye ve Azerbaycan kuv-

vetleri Bibi Heybet ve Kurt Kapısı istikametinde şehre doğru ilerlemişlerdir. İlerleme 

büyük ölçüde piyade kuvvetleri tarafından sağlanmış ancak top mermilerinin yeter-

sizliği sebebiyle piyadelerin hızlı ilerlemesi mümkün olmamıştır, geri çekilmek du-

rumunda kalmışlardır. Çatışmalar sırasında Kafkas İslam Ordusu’nun verdiği zayiat 

ise şu şekildedir: 9 subay ve 139 er şehit olmuş, 11 subay ve 144 er yaralanmış, 3 

makineli tüfek ve 547 tüfek kullanılamaz hale gelmiştir.49  

Byuleltenı Diktaturu gazetesi 8 Ağustos tarihli sayısında, Taşnaklara ait Vper-

yod gazetesine dayanarak Osmanlı Ordusunun Şark Cephesi Komutanı Mürsel 

Paşa’nın mektubunu yayınlamıştır. Bakü’nün savaşsız teslim edilmesi önerisini içe-

ren mektup şu şekildedir: “Bakü’deki Ermeni Milli Şurası’nın sayın başkanı! Türk 

ordusunun Bakü yakınlarında savaşmakta olduğunu şüphesiz biliyorsunuz. Şehri sa-

vaşsız teslim etmeyi kabul ederseniz, din ve milliyet ayrımı yapılmaksızın herkesin 

güvenliğinin sağlanacağını garanti ediyoruz. Özellikle siz Ermenilere, dilediğiniz 

halde hiçbir sorunla karşılaşmadan Bakü’den Ermenistan’a gitme hakkı tanınacak-

tır. Eğer şehir teslim edilmezse, her halükârda tarafımızdan zapt edilecek ve bu du-

rumda dökülen kanların ve meydana gelecek zararın sorumluluğu sizin üzerinizde 

kalacaktır. Teslim olmayı kabul ediyorsanız, bunu bir temsilci aracılığıyla derhal 

bildirmenizi rica ediyorum. Osmanlı Ordusu Şark Cephesi Komutanı Mürsel!50” 

Türk kuvvetlerini Bakü’ye karşı başlattığı taarruzun püskürtülmesi, düşman 

cephesinde moralleri yükseltmişti. Ermeni ve Rus birlikleri General Dunsterville ko-

mutasında İngiliz Birliği ile takviye edildiği gibi, 6 Ağustos’tan itibaren Bakü’de çe-

şitli unsurlardan eli silah tutan 15-65 yaşları arasında olan erkekler de askere çağırı-

larak zorla silah altına alınmaya başlamışlardır. Bu uygulamaya karşı çıkıp asker ol-

mak istemeyen Müslümanlardan 600’ü idam edilmiştir. Bu gelişmeler Şark Cephesi 

birliklerinin mevcut halleriyle Bakü’yü zapt edemeyeceklerini göstermekte olup, tak-

viye kuvvetin gönderilmesi adeta zorunluluk halini almıştı. Bu başarısızlıktan sonra 

                                                                            
48 Rüştü, age, s.137. 
49 Akif Aşırlı, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Dönemi Basınında Kafkas İslam Ordusu, Bakü 2008, 

s.57. 
50 Aşırlı, age, s.60. 
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Bakü cephesine gelerek birliklerin durumunu yerinde inceleyen Kafkas İslam Ordusu 

Kurmay Başkanı Yarbay Nazım Bey, askerin yorgun ve moralinin bozuk olduğunu 

görmüş ve cephenin vaziyetini Kafkas İslam Ordusu’nun Komutanı Nuri Paşa’ya 

bildirmiştir. 3. Ordu Komutanlığından yardım istenmiş, Kafkas İslam Ordusu’nun 

düzenleyeceği yeni bir taarruzla Bakü’yü alabilmesi için iyi eğitimli 5000 asker, düş-

manın denizden savaş gemileriyle açtığı ateşi durdurmak için dört ağır top bataryası, 

hava saldırılarına karşı bir uçak filosu, muhtelif çapta 28.000 top mermisi, 1500 san-

dık tüfek mermisi, telgraf ve telefon haberleşmesini sağlıklı bir şekilde yürütmek için 

gerekli malzeme ve askeri nakliyat için 20 araca da acilen ihtiyaç olduğu bildirilmiş-

tir.51  

 

4.4.3. Bakü’nün Kuvvet Durumu ve II. Bakü Taarruzuna Kadar Gerçek-

leşen Hadiseler 

Şark Cephesi Komutanlığı yeni bir taarruz için ihtiyacı olan asker, silah ve 

cephane eksikliklerini giderme faaliyeti içinde bulunduğundan, Bakü’deki Ermeni, 

Rus ve İngilizler de savunma faaliyetine ağırlık verdiklerinden, 25 Ağustos 1918 ta-

rihine kadar iki taraf arasında kayda değer bir çarpışma olmamıştır. Yalnızca karşı-

lıklı top ve makineli tüfek ateşleri açılmış, zaman zaman gösteriş taarruzları yapılmış, 

Bakü’den kalkan uçakların Türk mevzileri üzerinde uçup bombalar atması da bir za-

yiata neden olmamıştır. Bakü’yü savunan kuvvetler Türk birliklerinin Bakü’ye en 

yakın noktada bulunduğu ve buradan hücumun yapılabileceğini tahmin ettiği Bileceri 

istasyonunun kuzeyindeki Yanardağ ve Binegadi sırtlarının tahkimatına özellikle 

önem vermiş ve bu mevkilerde faaliyeti arttırmıştı. Bakü’ye taarruz esnasında sol 

kanat birliklerinin ilerleme yolu üzerindeki bu sırtların tahkim edilmesine fırsat ve-

rilmemesi gerekiyordu. Bakü’nün hemen batısında bulunan, Türk birliklerinin iler-

leme istikametinde iki önemli engel olarak görünen ve devamlı tahkim edilen Yanar-

dağ ve Binegadi tepelerinin 26 Ağustos’ta başlayacak taarruzla zapt edilmesi, Nuri 

Paşa tarafından emredilmişti.52 

25 Ağustos günü harekatın hazırlıkları tamamlanmış, 26 Ağustos günü ise 

Türk İslam Ordusu’nun Binegadi istikametinden güçlü hücumu başlamış, 13. Kaf-

kas Alayı top ateşleriyle tahkim edilen yanardağ batısındaki Sarıtepe’ye hücum 

ederek bölgedeki Ermeni, Rus ve İngiliz askerlerini süngü ve bomba hücumlarıyla 

mevkilerinden çıkarmış, saat 11.40’ta bu tepe ele geçirilmiştir. Kafkas İslam Or-

dusu 26-30 Ağustos tarihleri arasında şehrin etrafındaki stratejik bölgeleri ele 

                                                                            
51 Rıhtım-Süleymanov, age, s.310-311. 
52 Rıhtım-Süleymanov, age, s.314. 
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geçirmek amacıyla Mürsel Paşa komutasındaki 5. Kafkas Tümeninin 10. ve 13. 

Piyade Alayları, Azerbaycan gönüllü askerlerinin katıldığı, Yanardağ ve Binegadi 

mıntıkalarında meydana gelen çarpışmalarda 3 subay, 25 asker şehit, 2 subay, 70 

asker yaralanmıştır.53  

Karşı taraftan ise 1 İngiliz subayı ile çoğu İngiliz olan 155 er ölmüş, 3 Rus 

ve 2 İngiliz subayı ile birlikte 51 İngiliz askeri esir edilmiştir. Yine bu çarpışmada 

14 makineli tüfekle 100 adet top mermisi ve 70 sandık tüfek mermisi ele geçiril-

miştir.  

 

4.4.4. Kafkas İslam Ordusu’nun II. Bakü Taarruzuna Hazırlıkları 

5. Kafkas Tümen Komutanı Mürsel Paşa, 4 Haziran’dan itibaren Azerbay-

can’dan sevk edilerek karargâhı Gence’de bulunan Kafkas İslam Ordusu emrine 

girmişti. Haziran ayının ortalarından başlayarak, 5 Ağustos’taki Birinci Bakü Ta-

arruzu ve Ağustos ayı boyunca devam eden muharebeler neticesinde tümen, mev-

cudunun önemli bir kısmını kaybetmiş, muharip asker sayısı 3500’e kadar düş-

müştü. Diğer taraftan Almanların Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü almasına 

karşı çıktıkları için Enver Paşa üzerindeki baskıları arttırmışlar, şehrin Alman as-

kerleri tarafından işgal edilmesi gerektiği yönündeki isteklerini de açığa vurmuş-

lardır. Almanya’nın bu ve buna benzer isteklerini sonuçsuz bırakmak için 

Bakü’nün bir an önce ele geçirilmesi gerekiyordu. Bu şartlar altında 5. Kafkas Tü-

men Komutanı Mürsel Paşa’nın en az 5000 kişilik bir kuvvete ihtiyacı vardı. İkinci 

Bakü taarruzundan mutlak sonuç almayı ve şehri zapt etmeyi amaçlayan Kafkas 

İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Bakü önündeki birlikleri takviye etmek için, 

Şark Orduları Grubu’ndan yardım isteğinde bulunmuş, bunun üzerine 15. Tü-

men’den donanımı iyi olan 56. Alay ve 36. Kafkas Tümeni’nden 106. Kafkas 

Alayı, 15. Tümen Komutanı Albay Süleyman İzzet Bey’in komutasında Kafkas İs-

lam Ordusu’nun emrine girmek üzere 3 Eylül 1918’de Gümrü’den yola çıkarılmış-

tır. 15. Tümen karargahıyla birlikte boşalttığı bölgeyi 36. Kafkas Tümeni devral-

mış, 15. Tümen 191 subay, 5541 er mevcudu ile 9 Eylül’de Bakü cephesine ulaş-

mıştı. 15. Tümenin seri hareketini önleyeceği düşüncesiyle bazı ağırlıklar da 

Gence’de bırakılmıştı. 15. Tümen Bakü’ye ulaştıktan sonra şehre yapılacak taarruz 

kesinlik kazanmış, bu hususta Kafkas İslam Ordusu Komutanlığından verilen 10 

Eylül tarihli emirle taarruz hazırlıklarına başlanmıştı. Taarruz öncesinde Şark Cep-

hesi Komutanlığı ve bu komutanlığa bağlı Kuzey Grubu lağvedilerek cephedeki 

bütün birlikler harekâtı yönetecek olan Kafkas İslam Ordusu’na bağlanmıştı. Bu 
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durumda 5. Kafkas Tümeni’ne Mürsel Paşa, 15. Piyade Tümeni’ne Kurmay Yarbay 

Süleyman İzzet Bey, Güney Grubu birliklerine ise Albay Cemil Cahit Bey komuta 

edecekti. Yarbay Halim Pertev Bey de Güney Grubu içinde bulunan ve Azerbaycan 

milislerinden oluşan 4. Alay’a komuta edecekti.54  

10 Eylül’de Bakü’ye yapılacak taarruzu arazide çalışmak amacıyla cepheye 

Şark Orduları Grubu Komutanı Halil Paşa ile Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri 

Paşa gelmiş, taarruzun ne şekilde yapılacağını tetkik etmeye başlamışlardır. 14 Ey-

lül gece yarısı taarruzu gerçekleştirecek olan 5. Kafkas Tümen Komutanı Mürsel 

Paşa ve bünyesindeki 9., 10., 13., ve 56. Piyade Alayları toplanmışlardı. 5. Kafkas 

Tümeni Alayları Bakü’nün batısında bulunan demir yoluna açılan vadiler içinde 

mevzilere girmişlerdi. Harekât planıyla amaçlanan, hakiki taarruzun kuzeyden ya-

pılacağı izlenimi vermekti. Böylece şehrin batısındaki Türk birlikleri, birinci Bakü 

savunma hattını ağır silahlar kullanmadan yalnız süngü ve bomba hücumuyla bas-

kın yaparak, kademeli siperlere tahkim edilmiş olan mevzileri işgal edecekti. 15. 

Piyade Tümeni topçu ve makineli tüfek ateşiyle şiddetli bir taarruzun yapıldığı iz-

lenimini vererek savunmada ihtiyata ayrılmış birlikleri üzerine çekerek Bakü’ye 

giriş istikametinde ilerleyecek olan Mürsel Paşa’nın fazla bir direnişle karşılaşma-

masını sağlayacaktı.55  

 

4.4.5. İkinci Bakü Taarruzu ve Mürsel Paşa’nın Şehri Zapt Etmesi 

13 Eylül’de Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı Tümenlere gönderdiği emirle, 

14 Eylül saat 02.00’dan önce Bakü’ye karşı taarruzun başlayacağını bildirdi. Taarruz 

için bütün hazırlıkların tamamlandığı Bakü Cephesi’nde yaklaşık 8000 Osmanlı as-

keri ile 6000-7000 civarında Azerbaycan milis kuvveti toplanmıştı. Kafkas İslam Or-

dusu’nun taarruz emri gereğince Mürsel Paşa, Hacı Hasan köyünün güneyinden San-

haçlı Kilise istikametinde baskın şeklinde ileri harekata geçerek, bomba ve süngü 

hücumuyla karşısındaki ilk savunma hattını işgal edip burada yerleşecekti. Bundan 

sonra derhal ikinci savunma hattı işgal edilerek, ortalığın aydınlanmasını müteakip 

topçu ateşinin desteğiyle durmaksızın ileri hareket sürdürülecekti. Ordu ihtiyatı ola-

rak ayrılan 106. ve 107. Alaylar her an harekete hazır halde bekleyeceklerdi. Kuzey 

Cephesi’nden taarruza geçecek olan 15. Piyade Tümeni gece yarısından itibaren Bi-

leceri, Balahanı, Surahanı ve Ahmetli istikametinde yoğun topçu ateşi desteğinde 

ilerlemeye başlayarak hem Bakü’nün batı cephesinin takviye edilmesini engelleye-

cek hem de Ahmetli’yi zapt edecekti. Bakü savunma hattını yarma görevi 9. ve 56. 
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Alaylara verilmişti. Taarruz saati gelince birlikler gece karanlığında Eybat-Bileceri 

demir yolu istikametinde ilerlemeye başladılar. 56. Alay Birinci Bakü Savunma 

Hattı’nı saat 03.00’da, 9. Alay ise saat 03.30’da işgal etmeyi başardılar. Ordudan 

alınan emir üzerine, ağır topların dışında diğer bütün toplar işgal edilen mevzilere 

nakledilmeye başlanmıştı.56 56. Alay, cephesine düzenlenebilecek karşı taarruzda bu 

alayın sol kanadını korumak için ihtiyattaki 106. Alay ile harekete geçmişti. Saat 

06.00 itibariyle 56. Alay İkinci Bakü Savunma Hattı’nı zapt etmeyi başarmıştı. Bu 

arada Volçivorata Dağı ile Bayıl arasında bulunan Ermeni mevzileri de işgal edil-

mişti.   

Mürsel Paşa’nın taarruzuna paralel olarak, Kuzey Cephesi’nde 15. Piyade Tü-

meni’nin taarruzu da başarıyla gelişmişti. Ermenilerin Mürsel Paşa’nın karşısında 

bulunan birlikleri takviye etmemesi ve yerinde alıkonması için saat 04.00’a doğru 

Ermeni mevzileri Türk topçusunun ateşine hedef olmuştu. 38. Alay Bileceri sırtlarına 

doğru taarruza geçerek savunma hattına 500 metre kadar sokulmuş ve şiddetli bir 

muharebe başlamıştı. Ancak ortak Ermeni, Rus savunmasının Bileceri köyünün do-

ğusundaki mevzilerde başarıyla gizlediği 6 makineli tüfek yuvası 38. Alay’ın sağ 

kanadını yoğun ateş altına aldığından fazla zayiata neden olmuştu. 15. Piyade Tü-

meni emrine ağır toplar verilmediği için elde bulunan küçük çaplı toplarla bu maki-

neli tüfek yuvalarını susturmak mümkün olmamıştı. Bu aşamada 15. Piyade Tümen 

Komutanı Yarbay Süleyman İzzet Bey’in istediği bir alaylık kuvvetle, birkaç ağır top 

38. Alay’ın başlattığı taarruza büyük hız kazandıracak, Kuzey Grubu ile Batı Grubu 

arasında çembere alınacak olan Ermeni, Rus ve İngiliz birlikleri kaçmadan imha edi-

lebilecekti. Muharebede alınan esirlerden edinilen bilgiye göre 38. Alay cephesinde 

100’ü İngiliz olmak üzere geri kalanı Ermeni ve Ruslardan meydana gelen 907 asker 

20 top ve 16 makineli tüfek bulunuyordu. Bir saat süren muharebe neticesinde 38. 

Alay saat 15.00’da müşterek savunma birliğini atarak Bileceri sırtlarını ele geçir-

mişti. Kuzey Cephesi’nin doğusunda 15. Piyade Tümeni’ne bağlı olarak harekata ka-

tılan Azerbaycan milislerinden oluşan Maştağa Müfrezesi Sabuncu’yu işgal etmeyi 

başarmış, ancak düzenli harekâtı terk edip yağmaya koyuldukları için harekatın du-

raklamasına neden olmuşlardır.57 

14 Eylül’de cereyan eden muharebede Mürsel Paşa’ya bağlı 56. Alay’dan 1 

subay, 16 er şehit, 2 subay 74 er ise yaralanmıştır. 15. Piyade Tümeni 38. Alay’dan 

1 subay şehit olmuş, 1 subay ile 116 er ise yaralanmıştır. 107. Alay’dan ise 8 subay 

ile 80 er yaralanmıştır. Kafkas İslam Ordusu verdiği emirle 15 Eylül sabahı taarruza 

devam edilerek, aynı gün şehrin zapt edileceğini bildiriyordu. 15 Eylül’de yapılacak 

                                                                            
56 Rıhtım-Süleymanov, age,  s.317., Rüştü, age, s. 202-203. 
57 Rıhtım-Süleymanov, age, s.319-320. 
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harekatla Mürsel Paşa ve kuvvetleri Ermenikent’in güneyi istikametinde hücuma ge-

çerek Çörnigorot denilen petrol kuyularının bulunduğu şehrin batı kısmına kadar olan 

bölgeyi zapt edecekti. Şehrin zapt edilmesi esnasında önemli cadde ve meydanlara 

toplar ve makineli tüfekler yerleştirilmek suretiyle savunma tedbirleri alınacaktı. 

14/15 Eylül gecesi boyunca iki taraf arasında karşılıklı piyade ve makineli tüfek ateşi 

devam etmiş, ortalığın ağarmasıyla birlikte topçu ateşi de başlamıştı. Hücuma geçen 

Mürsel Paşa’nın emrindeki 9, 13 ve 56. Alaylar şehre girmeye başlamışlardı.58  

15 Eylül saat 10.30’da İran Bayrağı ile beraber beyaz bir bayrağın bulunduğu 

otomobille Mürsel Paşa’nın komuta ettiği 5. Kafkas Tümeni Karargahı’na iki komu-

tan gelmiş; bunlar İran Konsolosu ile 5. Kafkas Tümeni’ne karşı savaşan Ermeni 

birliklerinin Bakü Batı Cephesi komutanı idi. Şehrin teslim olacağını bildirerek, tes-

lim şartlarının Bakü Hükümeti ve İran, ABD, İsveç, Danimarka konsolosları ile bir 

İngiliz subayının da bulunduğu heyetçe görüşülmesini teklif etmişlerdir. Bu gelişme 

orduya bildirildikten sonra Mürsel Paşa’nın emrinde bulunan Kurmay Başkanı Yar-

bay Rüştü Bey’in gelen bu iki temsilci ile birlikte konuyu görüşmek için Bakü’ye 

gönderilmesi uygun bulunmuştu.59  

Batı cephesinden yapılan taarruzla Bakü’nün zaptına adım adım yaklaşılmış, 

Kuzey Cephesi’nde 38 ve 107. Alayların taarruzları sonunda da Bakü’nün kuzey cep-

hesi çökertilmişti. Ermeni ve Rus askerleri şehrin içine doğru panik içinde kaçarken 

onları takip eden 38. Alay Bakü’nün kuzey ve kuzeydoğusuna hâkim olan sırtları 

07.30’da ele geçirip Malakankent denilen mevkii zapt etmiştir. Alay birlikleri 

Bakü’nün Çornigorat kesimini zapt etmek için harekete geçmiş, ancak Ermeni ma-

hallelerindeki pek çok evden açılan tüfek ve makineli tüfek ateşiyle karşılaşmıştır. 

Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucunda 2 subay şehit, 2 subay yaralı ve 23 er şehit 

ve 27 er yaralı olmak üzere toplam 54 zayiat verilmişti. Bunun üzerine bazı binalara 

top ateşi açılmış, Mürsel Paşa’dan gelen bir raporla şehirden gelen temsilcilerle 

Bakü’nün teslim şartlarının görüşülmekte olduğu, bu yüzden top ateşinin kesilmesi 

istenmiştir. 1 saat boyunca devam eden sokak muharebeleri sonucunda dört Ermeni 

temsilci gelerek şehrin 4 saat sonra teslim edileceğini bildirmişler, bunun üzerine 

topçu ateşi kesilerek harekât durdurulmuştur. 15 Eylül saat 15.00’a kadar devam 

eden harekât sonunda Bakü’yü savunan Ermeni, Rus ve İngilizlerin direnişi tamamen 

kırıldığı için şehrin teslim olmasından başka bir seçenek kalmamıştı.60  

Bakü’den gelen heyetle 5. Kafkas Tümen Komutanı Mürsel Paşa’nın şehrin 

teslimi için gönderdiği şartlar şu şekildedir: “1. Bakü kayıtsız şartsız teslim 

                                                                            
58 Rüştü, age, s.209-212. 
59 Rüştü, age, s.212. 
60 Rıhtım-Süleymanov, age, s.321-322. 
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edilecektir. 2. Şehri savunan askerler teslim olacaklardır. 3. Her türlü silah ve cep-

hane ile devlet malı eşya ve binalar teslim edilecek. 4. Nargin Adası’nda bulunan 

Türk, Alman ve Avusturyalı esirler teslim edilecek. 5. Silah depoları, gıda, otomobil 

ve kamyonların zırhlı otomobillerin ve uçaklarla birlikte bütün malzemeler teslim 

edilecektir.” Gelen bu heyete halkın mal ve can güvenliğinin sağlanacağı ve kimseye 

zarar verilmeyeceği yönünde “Kafkas İslam Ordusu” Komutanlığınca yazılan beyan-

nameler verildi ve şehre gönderildiler. Böylece fazla zayiat verilmeden Bakü teslim 

alınmış, şehirde asayişi sağlamak üzere de 56. Alay görevlendirilmiştir.61 

Otuz altı saat süren İkinci Bakü Taarruzuna katılan Mürsel Paşa’nın komuta 

ettiği 5. Kafkas Tümeni ile 15. Piyade Tümeni’nin toplam zayiatı 800-1000 asker 

kadar idi. Ağustos ayının başlarından itibaren Bakü Cephesi’nde bulunan Mürsel 

Paşa kuvvetlerinin 16 Eylül’e kadar verdiği zayiat ise 30’u subay olmak üzere 1130’u 

bulmuştu. 14-15 Eylül muharebelerinde; 17 Ermeni, 9 Rus, 10 Gürcü subayı ile 1151 

Ermeni, 383 Rus, 4 İngiliz ve muhtelif milletlere mensup 113 er esir edilmiştir. 

Bakü’nün zapt edilmesinden sonra Mürsel Paşa’nın birlikleri yeniden düzenlenerek 

9, 10, 13 ve 106. Alaylar Mürsel Paşa’nın emrine verilmiştir. 38, 107 ve 56. Alaylar 

ise 15. Piyade Tümeni emrine verilmiş, 15. Piyade Tümeni Dağıstan Harekatı’na 

başlanacağı tarihe kadar Mürsel Paşa’nın emrine verilmiştir.62  

5. Kafkas Tümen Komutanı Mürsel Paşa’nın öncülüğünde Bakü’nün zaptına ka-

dar Gence’de bulunan Kafkas İslam Ordusu Karargâhı, şehrin zapt edilmesiyle 

Bakü’ye nakledilmiştir. Mürsel Paşa’nın Bakü’ye girmesinin ardından Şark Orduları 

Grubu Komutanı Halil Paşa ile Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa da Bakü’ye 

girmişlerdir.63 

 

Sonuç 

15 Eylül 1918’de Kafkas İslam Ordusu Bakü’yü kurtarma amacıyla 5. Kafkas 

Tümen Komutanı Mürsel Paşa öncülüğünde girmiş, Azerbaycan’ı Bolşevik ve Taşnak-

ların zulmünden kurtarmayı başarmıştır. Bakü’nün kurtarılmasıyla yüz yıldan beri ba-

ğımsızlığından mahrum olan Azerbaycan halkı, esirlikten kurtularak 28 Mayıs’ta ku-

rulan yeni Azerbaycan Cumhuriyeti ile istiklaline kavuşmuştur. Azerbaycan’a zor şart-

larda yardım elini uzatan Osmanlı Devleti, düşman ordularının hedefinde olmasına rağ-

men Azerbaycan ve Kafkas halklarına istiklal yolunda yaptığı yardımlar fedakarlığın 

ve kardeşliğin en güzel örneğidir. Bakü’nün düşmandan kurtuluşunun akabinde Nuri 

Paşa, Bakü’ye gönderdiği telgrafta “Büyük Turan İmparatorluğu’nun Hazar 
                                                                            
61 Rıhtım-Süleymanov, age, s.323. 
62 Rıhtım-Süleymanov, age, s.323-324. 
63 Yaqublu, age, s.101. 
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civarındaki zengin ve güzel şehri olan Bakü’nün kurtuluş haberini büyük bir sevinç ve 

iftiharla karşıladığını, Türk ve İslam tarihinin bu hizmetlerini unutmayacağını şehitlere 

rahmet dilediğini”, bildirmiştir. Türk Kurtuluş Ordusu Ermeni taraftarı emperyalist 

devletlerinin isteği üzerine Azerbaycan’dan çekilmek mecburiyetinde kalmış, Enver 

Paşa, Nuri Paşa gibi onlarca asker ve subay, Azerbaycan’a faydalı olma düşüncesiyle 

bu ülkenin vatandaşlığını kabul etme kararını vermişlerdir.  

1918 yılında kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 1920’de Sovyet İşgaline 

uğradığı tarihe kadar varlığını devam ettirebilmiştir. Kurulan bu yapının kısa sürmesi 

Kafkas İslam Ordusunun mücadelesinin boşa olduğu anlamına gelmemektedir. İslam 

Ordusunun bu mücadelesi Ermeni ve Bolşeviklerin zulmü altında bulunan Azeri hal-

kını kurtarmış, daha da önemlisi Azerbaycan’ın işgalin ardından yeniden ayağa kalka-

cağı ümidini hep diri tutmuştur. Makalemizin esas kahramanı olan başta Mürsel Paşa 

olmak üzere, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Şark Orduları Grubu Kuman-

danı Halil Paşa, Güney Grubu Kumandanı Cemil Cahit Bey, Erkan-ı Harp Reisi Nazım 

Bey, 15.Piyade Tümen Kumandanı Süleyman İzzet Bey, Kolordu Kumandanı Aliağa 

Şıhlinski ve diğer rütbeli yüksek subaylar ve Azerbaycan’ın bağımsızlığında büyük 

fedakârlık göstermiş olan erlerin ruhlarının şad olmasını temenni ediyor, bu kahraman-

ların Azerbaycan tarihindeki yerlerini önemle vurguluyoruz. 
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İstanbul Fenerli Bir Yazar - Diplomat:  

Antioh Dimitriyeviç Kantemir 

Prof.Dr. Emine İNANIR 

İstanbul Üniversitesi 

Özet: Çalışmamızda XVIII. yüzyılın ilk yarısında Rus edebiyatında 

Klasizm’in yerleşmesini sağlayan Fenerli A.D. Kantemir'in yaşamı ve çalışma-

ları ele alınmıştır. Yazarın edebiyat alanındaki ilk yaratıcı adımları, yeni Avru-

paî akımının Rus edebiy1atındaki gelişmesiyle özdeşleşmektedir. Bu yaklaşı-

mın temelinde, antik şairlerin eserlerinde rastlanan alaycı ibretli satirelerin Batı 

edebiyatında satirik şiir türü olarak yer edinmiş olan bu yeni biçimin, A. Kan-

temir’in Rusya’ya aktarmış olmasıdır.  Antioh 1708 yılında soylu bir ailede 

doğmuştur. Baba, Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer 

alan, Moldova Beyliği hükümdarıdır. Bu nedenle Antioh ilk yıllarını İstan-

bul’un Fener semtinde geçirir. 1711 yılında, Rusya için başarısızlıkla sonuçla-

nan Prut Savaşı sonrasında, baba D. Kantemir’in ihanetinden dolayı aile 

Rusya’ya sığınmak zorunda kalır. Osmanlı, Rusya ve Polonya tarihinde önemli 

olayların akışını belirleyen, tanınmış bir aileden gelen Antioh Kantemir, 1732 

yılında Rusya’nın Londra Büyükelçisi olarak görevlendirilir. Bu tarihten itiba-

ren Kantemir yaşamının sonuna kadar, 12 yıl boyunca diplomatik görevde bu-

lunmuştur. Amacımız, A. Kantemir’in edebiyat ve diplomasi alanındaki başa-

rılarını araştırıp ortaya çıkarmaktır.      

Anahtar Kelimeler: Antioh Kantemir, Klasisizm, satire, İstanbul, bü-

yükelçi 

 

Antioch D. Cantemir-Russian Writer- Ambassador  

From Istanbul, Fener 

 

Abstact: The article is devoted to the origins of classicism in Russian 

literature in the first half of the XVIII century and the founder of this trend, A. 

D. Cantemir. The beginning of the writer's creative journey fell on those years 

when the first foundations of this new European stock were laid. Kantemir's 

innovation was manifested in the fact that he first transferred to the Russian 

soil the genre of satire from the poem that had arisen in ancient European liter-

ature and from there learned from the literature of Western Europe. Antioch 
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was born in 1708, in a princely family, his father, Dmitriy Cantemir, was the 

ruler of the Moldavian principality under the Ottoman Empire. He spent the 

first years of life in the Istanbul district of Fener, and in the spring of 1711, 

after the unsuccessful Prut campaign for Russia, the family moved to Russia. 

Belonging to a noble family, representatives who played an important role in 

the development of the historical events of Russia, Turkey and Poland, A. 

Cantemir was appointed to the post of Russian diplomatic representative in 

London in 1732. The diplomatic service of Cantemir, which began with this 

time, lasted over 12 years until the end of his life. Our aim is to research and 

reveal the A. Kantemir's achievements in literature and diplomacy. 

Key Words: Antioch Cantemir, classicism, satire, Istanbul, Ambassa-

dor 

   

 

Giriş 

Çağdaş Rus şiirinin ilk örneği olan ″Na huljaşçih uçenie″ (Eğitimi Hor Gören-

lere) adli satirik şiiri Antioh Kantemir’in Peterburg’da yayımlandığı 1729 yılı, Yeni 

Rus Edebiyat Tarihi’nin başlangıcı sayılmaktadır. Antioh Kantemir, M. V. Lomono-

sov’un dil ve edebiyat alanlarına getirmiş olduğu yenilikler öncesi, klasikçi yazarla-

rın eserlerindeki öykünmenin ve tür ile biçem arasındaki katı hiyerarşinin karşısına 

ilk geçen aydın olmuur. XIX. yüzyılda, A.S. Puşkin’in çağında A. Kantemir’in şiir-

leri oldukça didaktik (düz öğretici) ve biraz da arkaik bir olay olarak algılandıysa 

da, XVIII. yüzyılda bu satirik şiirler sıra dışı ve yenilikçi olarak kabul görmektedir. 

Rus edebiyatında Klâsisizm akımı her ne kadar Kantemir’in yapıtlarıyla özdeşleşmiş 

olsa da, başta Yuri Lotman olmak üzere, birçok araştırmacıya göre onun satirik şiir-

leri Rus Ön- klâsisizme yerleşmiş olup, Klâsisizm’in gelişimini hazırlamıştır. Bu 

yaklaşımın temelinde, Kantemir’in satirik şiirlerinde Barok geleneğinin önemli özel-

liklerinden biri olan syllabique (heceye değin, hece sayısıyla oluşturulan, Rus şiirinde 

uygulanan ilk koşuk) ″virşileri″ kullanmış olmasıdır. Genç şairin ölçülü şiire geçişi, 

araştırmacı A.M. Pançenko’ya göre bir yandan skomorohların (Orta Çağ’da, 

Rusya’da köy ve kent panayırlarında gösteri yapan profesyonel müzisyen, şarkıcı ve 

tiyatro sanatçıları) meydan şiirlerinden esinlenmiş olduğunu gösterir, diğer yandan 

ise Avrupa etkisi altında gelişen Ukrayna – Polonya’daki syllabique şiire dayanmak-

tadır. 2 Ancak Rus araştırmacılarının bildikleri halde, dikkate almadıkları başka bir 

etken de, genç şairin Osmanlı aydını olarak yetişen Boğdan Voyvodası Dimitri Kan-

temir’in oğlu olmasıdır.  

                                                                            
2 A.M. Pançenko, “Russkaya kultura v kanun petrovskih reform”,  İz istorii russkoy kulturıy, T.III, 

(XVII- naçalo XVIII veka), 1984, s. 228.  
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1. Antioh Kantemir’in Soykütüğüne Dair Bilgiler  

26 Ekim 1673 tarihinde Vaslui ilinin Siliştei köyünde doğan baba Dimitri Kan-

temir, Boğdan Voyvodası Constantin Kantemir’in küçük oğludur. Ülkemizde Tanzi-

mat sonrasındaki genel tarihlerde Kantemiroğlu, Küçük Kantemiroğlu, Dimitri Kan-

temir, Ulah Beyi, Boğdan Prensi ve Boğdan Voyvodası adlarıyla tanınmaktadır.3  

1998-2001 yılları arasında Moldova’nın Türkiye Büyükelçiliği görevinde 

bulunan Dr. Fedor Angeli 2008 yılında Kişinev’da yayımlanan ’’Epoha i novaya 

traktovka rodosloviya Kantemirov: konets XIV-pervaya polovina XVII vekov’’ 

(Kantemir Soyağacına Dair Yeni Bir Yorumlama ve Dönemi) başlıklı kitabında Kan-

temir ailesinin soy kütüğünün Altın Orda hükümdarlarına kadar gittiğini vurgular.  

Dahası, bu ailenin Emir Edige- Mansur’un (Nogay Hanlığı’nın kurucusu) soyundan 

geldiğini de öne sürmektedir. Dimitri Kantemir’in dedesi Araslanoğlu Kantemir, 

aslında Kantemir Divey’dir. 1626-1637 yıllarında Kantemir Araslanoğlu Silistre 

(Silistre’den başlayarak Dneper/ Özi ve Dnester nehirlerine kadar uzanan, Dobruca, 

Akkerman ve Kiliya da dahil) vilayetinin hükümdarıdır. Dimitri Kantemir’in babası 

Konstantin - Kantemir, bir Hristiyan adı olan Konstantin adını (Moldova hükümdarı 

olduğunda) 1685 yılında, bu aileden alan ilk kişidir . 4 

1672 yılında Konstantin Kantemir Moldovalı askerleriyle birlikte Dnester 

nehri kıyısında Padişah IV Mehmed’e önemli bir yardımda bulunmuş olmasından 

1685 yılında Boğdan/ Moldova Hükümdarı olarak tayin edilir. Bu görevi 1693 yılına 

kadar sürdürmüştür. Kantemir ailesinin soyu 1744 yılında şair ve diplomat Antioh 

Kantemir’in ölümüyle son bulmuştur.  

Büyükelçi Fedor Angelli, Kantemiroğlu ailesi ile ilgili çalışmasında Avustu-

ryalı Şarkiyatçı ve Osmanlı Tarihçisi Joseph von Hammer-Purgstall’ın, Rus Tarihçisi 

G.Z. Bayer’in bu alandaki araştırmalarından faydanlandığını belirterek, Türk tari-

hçilerinden Hakkı Uzuçarşılı ve Enver Ziya Karal’ın Osmanlı Tarihi üzerine çalışma-

larından da bu konuda önemli bilgilere ulaştığını ileri sürer. 

 Konstantin Kantemir, Boğdan Voyvodası seçildikten sonra önce büyük oğlu 

Antioh’u, sonra Dimitri’yi Fener semtinde yer alan Boğdan Sarayına gönderir. Z. 

Sözen ’’Tekboynuz’’ adlı belgesel romanında dönemin Fener’inde Eflak ve Boğdan 

beylikleri için kıyasıya bir mücadelenin sürdüğünü, patrik seçimleri için kulislerin 

döndüğünü,  Fener’in  zengin, ancak kasvetli ve içine dönük bir semt olduğunu an-

latır.  5  

                                                                            
3 Mihai Maxim; Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DIA), 

c. 24, s. 320; Bedrettin Tuncel, Dimitrie Cantemir ve Türkler, Ankara, 1975.  
4  https://ava.md/2010/04/22/fedor-angeli-epoha-i-novaya-traktovka-rodosloviya /(E.T. 22.11.2018) 
5 Zeynep Sözen, Tekboynuz Kara Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, Remzi Kitabevi, İstanbul, 

https://www.haberler.com/turkiye/
https://ava.md/2010/04/22/fedor-angeli-epoha-i-novaya-traktovka-rodosloviya%20/(E.T
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1.1.Baba Dimitri Kantemir’in Osmanlı’daki Eğitimi ve Görevine Dair 

Bilgiler 

İstanbul’a 14 yaşındayken (1687) gelen Dimitri 1691 yılına kadar burada kalır, 

iki yıl arayla 1693-1710 yılları arasında 17 yıl daha kaldıktan sonra, toplam 21 yıl 

burada yaşamı sürdürmüştür.6 Konstantin, oğlu Dimitri’nin İstanbul’da iyi bir eğitim 

almasını sağlamıştır. İlk olarak eğitimine Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde devam 

eder, Latince ve Yunanca dersleri alarak, geleneksel Ortodoks kültürünü 

ayrıntılarıyla öğrenir. Enderun’da eğitim gören Dimitri Osmanlıcasını geliştirir, 

coğrafya felsefe ve edebiyat, müneccim bilgileri, matematik derslerini de burada 

görmüştür. Dönemin saygın müzisyenlerinden, Giritli ustalardan ve Kemani Ahmed 

Efendi’den müzik dersleri de alır. Dokuz peşrev, otuz dokuz saz semaisi, bir beste, 

iki aksak semai olmak üzere toplam üç yüz kırk bir esere imza atmıştır. Yukarıda 

saydığımız dillerin yanısıra Farsça, Türkçe, Rusça, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve 

Macarca olmak üzere onbir dil öğrenmiştir. Böylesi bir donanımla Dimitri Kantemir 

dönemin İstanbul’unda sayılı entelektüeller arasında yer almayı başarmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin etnik yapısı, idari ve siyasi kurumlarıyla yakından ilgilenmiştir, Saray 

çevresindeki kişilerle yakınlaşarak onlarla dostluklar kurmuştur. Bu ilişkiler 

sayesinde kendisinin Boğdan Voyvodalığı görevine hazırlar, babasının ölümünden 

sonra Dimitri Kantemir, 1693 yılında babasının yerine atanır. Kendisini Boğdan 

Voyvodalığına atayan III. Ahmed için neva makamında bir semai bestelemiş, Sultan 

bu besteyi dinlediği zaman çok beğenmiş ve kendisine çeşitli hediyeler göndermiştir. 

Bazı siyasi gelişmeler neticesinde bu görevden alınır, ancak zeki, bilgili, ihtiraslı ve 

son derece ilginç özellikleri sayesinde söz konusu önemli göreve tekrardan dönmeyi 

başarır.  

25 Kasım 1710’da Boğdan Voyvodalığına yeniden atanır ve ülkesine geri dö-

ner. D. Kantemir Boğdan Voyvodası olduktan sonra, Ocak 1711’de I. Petro ile gizlice 

görüşmelerini sürdürür. D. Kantemir, Boğdan Vilayetini, kendisi ve komutanlarıyla 

birlikte Ruslara teslim etmek istediğini teklif eder. Aralarında gizlice bir antlaşma 

imzaladılar (Temmuz 1711).  D. Kantemir, bu anlaşmanın ardından Rusların safına 

geçer. Petro ile Kantemir arasında yapılan  anlaşmanın metni, Kantemir tarafından 

hazırlanmış ve Nisan 1711’de Lutsk şehrinde  (Polonya) çar tarafından Boğdan 

Voyvodasına verilmiş bir ’’gramota” (diploma) şeklindedir .7  Aynı yıl yapılan Os-

manlı-Rus Savaşı (Prut Savaşı) sonunda Ruslar yenilince görevinden azledilir ve 
                                                                            

2007, s. 6.  
6 Mustafa Özdemir, ’’Dimitri Kantemir; Osmanlı Devleti’nde Yetişen Bir Oryantalist’’, AKRA 

KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ 2016 (S.10), s. 65-76. 
7 Akdes Nimet Kurat, Prut Seferi ve Barışı 1123 (1711), Cilt 1, AÜDTCF Tarih Enstitüsü, Ankara, 

1951, s.331-336.  
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Rusya’ya sığınmak zorunda kalır. Ruslarla iletişime geçme konusunda Boğdan 

voyvodasına 1701-1712 yılları arasında Osmanlı’da Rusya’nın ilk daîmi elçisi olarak 

görev yapmakta olan Petr Andreeviç Tolstoy’un yardım sağladığı bilinmektedir.8 

Z. Sözen’in sözleriyle’’[...] ömrü boyunca peşinde koştuğu hedefine ulaşır. 

Kavuştuğu anda da kaybeder onu.  I Petro ile ittifakı, Dimitri Kantemir’in hayalle-

rinin sonu ve tarihte  ’’Fenerliler ’’ olarak bilinen bir dönemin de başlangıcıdır.’’9 

 

2. Antioh Kantemir’in İstanbul Fener’deki Evi ve Rusya’daki Eğitimi  

Antioh Kantemir 1708 yılında, Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir’in İstan-

bul Fener’deki evinde dünyaya gelir. Baba tarafından olduğu gibi anne tarafından da 

kökleri soylu bir aileye dayanır. Annesi Kassandra, eski bir Bizans ailesi olan, Kan-

takuzino soyundan gelen bir ailenin kızıdır. Antioh’un ilk yıllarını geçirdiği Fener 

semti, o dönemde ’’rehinelerin, voyvodaların, patriklerin, baş tercümanların, 

elçilerin semti olduğundan’’10 İstanbul’a dair ilk anılarında bunlar kalmış olmalıdır. 

1712 yılında babası Dimitri Kantemir, Rusların Osmanlı-Rus (Prut) 

savaşındanki mağlubiyetinden sonra, ailesiyle birlikte Rusya’ya yerleşir. Antioh 

ailedeki altı çocuğun (4 erkek, 2-si kız) en küçüğü ve en azimlisidir. İlk olarak diğer 

kardeşleriyle birlikte mürebbiyeler eşliğinde eğitim alan Kantioh, daha sonra Greko-

Slav Akademisinde ve Peterburg Bilimler Akademi’sinde dönemin önde gelen Rus 

aydınlarından ders alır (Bernulli, Gross). Eğitimin yanısıra, Preobrajensk Alayında 

(1726-1728) da subay olarak görev yapmaktadır. 

 

2.1. Antioh Kantemir’in Edebiyat Alanındaki İlk Deneyimleri ve 

Başarıları 

Şair İlinski’yi örnek alan genç Antioh, dönemin modası olan aşk şarkıları yaz-

maya başlar. Bu şiirlerinden pek söz etmeyi sevmeyen Kantemir’in, IV. satirik şii-

rinde aşk şarkılarının genç insanlar arasında bir hayli rağbet gördüğüne değinmiştir.  

Antioh’un edebiyata adım attığı yıllar, I. Petro’nun ölümünden sonra Rusya’da 

yaşanan belirsizlik ortamına denk gelir. Petro tarafından Knez unvanı verilen baba 

Dimitri Kantemir’de olduğu gibi, genç şair başta yazar ve eğitimci. F. Prokopiviç 

olmak üzere Petro taraftarları yanında yer alır.  

                                                                            
8 P.A. Tolstoy’un Büyükelçiliği konusunda bkz. Emine İnanır  ’’ Büyükelçi P.A. Tolstoy’un Avrupa ve 

Osmanlı’daki Görevlerine Dair Bir İnceleme’’, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Yıl: 2014-2 

Sayı: 26 s. 51-63. 
9 Z. Sözen, age, s.6-7. 
10 Age, s.6.  
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Genç yazarın ilk yazdığı eserler arasında I. Katerina’ya (1684-1727)11 ithafen 

İncil’de yer alan ayetler üzerine 1726 yılında yazmış olduğu ’’İncil Üzerine Bir Sem-

foni’’ adlı yorumlamalar olduğu anlaşılmaktadır.  

Kısa bir süre sonra Antioh çeviriyle ilgilenmeye başlar. Fransızcadan yapılan 

Fontenel’in eserleri oldukça büyük bir ilgiyle karşılanır ve bir yazar olarak ünlen-

mesini sağlar. ’’Razgovoriy o mnogoobrazii mirov’’ (Renkli dünyalar üzerine 

sohbetler) adlı çeviri kitabında çevirinin yanısıra yazarın bu eserde yer alan her 

bölüm ile ilgili olarak yaptığı yorumlar ve açıklamalar da edebiyat çevrelerince 

oldukça başarılı bulunur. Avrupa’da birçok ülkede bu çalışma büyük bir başarı ya-

kalamış olsa da, Rusya’da imperatoriçe tarafından genel ahlak ve etik kurallarına 

aykırı bulunduğundan yasaklanmıştır. 

 

2.2. Antioh Kantemir’in Satirik Şiirleri 

Antioh Kantemir ilk satirik şiirlerini tanınmış yazarlardan Feofan Prokopoviç 

ve V. Tatişçev ile birlikte Petro’nun reformlarını savunmak ve devam ettirmek adına 

″Bilginler Birliği″ni (Uçenaya drujina) kurdukları dönemde yazmaya başlar. Bu du-

rumdan da anlaşıldığı gibi şairin üzerinde yazar F. Prokopoviç’in toplumsal içerikli 

yazılarının büyük etkisi olmuştur. Kantemir, beşi Rusya’da (1729-1731) üçü de 

Paris’te (1738-1739) olmak üzere toplam sekiz satirik şiir yazmıştır.12 

  Kantemir satirik şiirlerini XVIII. yüzyılın 20’li-30’lu yıllarında Rusya’daki 

toplumsal düzene bir tepki olarak yazmıştır. Şair satirelerinde Petro dönemi reform-

larını savunur; ″bilgilenmeyi hor gören″, sadece soylarına ve zenginliğine sığınan 

soyluları, eskiye dayanan yaşam sürdürmek isteyen gericileri de taşlamaktadır.  

’’Filaret ve Evgeniy. Na zavist i gordost dvoryan zlonraviyh ’’(Filaret ve 

Evgeniy. Kibirli, kötü Huylu Soylu Dvoryanlara’’lara) adlı şiirinde Kantemir,  

XVIII. yüzyıl Rusya’sında insanlar arasında doğal eşitliğin sağlanması konusundaki 

görüşlerini dile getirir. I. Petro’nun reformları içinde yer alan ve tüm yurttaşlara top-

lumsal durum ve soylarına bakmaksızın, sadece yetenekleri doğrultusunda yüksek 

görevlerde yer alma olanağı tanıyan ″Makamlar Listesi″ yürürlüğe girince bireyi bir 

yurttaş ve bir değer olarak işleyen tema, Rus edebiyatına yerleşir. Kantemir kibirli 

                                                                            
11  Prenses Katerina'nın Prut Savaşı sırasında barışı sağlamak için bizzat Osmanlı sadrazamı Baltacı 

Mehmet Paşa'yla müzakerelere katıldığı ve aslı olmadığı halde kandırdığı ileri sürülmektedir. Prut 

savaşından sonra 1712 Şubat'ında I. Petro ile evlenir. 1724'te taç giydi, Petro'nun bir yıl sonra vâris 

bırakmadan ölmesi üzere de tahta geçti.  Bu konuda bkz. Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi 

Başlangıçtan 1917 ‘ye Kadar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987, s.270-271. 
12    Olga Dovgy,   

https://www.academia.edu/1905719_Развернуть_старика..._сатиры_Кантемира_как_код_русской_

поэзии._Опыт_микрофилологического_анализа_(E. T. 08.12.2018) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Prut_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baltac%C4%B1_Mehmet_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baltac%C4%B1_Mehmet_Pa%C5%9Fa
https://www.academia.edu/1905719_Развернуть_старика..._сатиры_Кантемира_как_код_русской_поэзии._Опыт_микрофилологического_анализа_(E
https://www.academia.edu/1905719_Развернуть_старика..._сатиры_Кантемира_как_код_русской_поэзии._Опыт_микрофилологического_анализа_(E
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″kötü huylu soylular″ imgesini irdelekle Rus toplumunda 20’li yılların önemli bir 

konusunu daha keşfederek satirelerine yansıtmış olur. Bunun yanısıra ilk kez ’’yurt-

taş’’ sözcüğünü da şiirlerinde kullanarak konuşma diline taşır. 

’’K Knyazu Nikite Yuriyeviçu Trubetskomu. O vospitanii″ (Knez Nikita Yuri-

yeviç Trubetskoy’a. Eğitim Hakkında) adlı satirik şiirde Avrupa’da yayılmakta olan 

aydınlanmacı hareketlerin etkisi gözlenir. Şair, insanın kendi yaşamını düzen-

lemesi ve mantıklı ilkeler üzerine inşa etmesi konusunu da   Rus edebiyatına taşır. 

Bu şiirden de anlaşıldığı üzere Kantemir, aklın aydınlattığı yola doğru yönelme ko-

nusunda toplumuna öncülük eden ve bilginin ilerlemesini sağlayan Rus tarihindeki 

ideal kişi olarak I. Petro’yu görür.    

I. Petro tarafından yurtdışına eğitim amaçlı gönderilen genç soyluların bir 

kısmı yararlı bilgiler edinme amaçlarını yerine getirmezler. Bu gençlerden bazıları 

Avrupa’da bilgiye değil, sadece moda olan kültürel etkinliklere ve lüks yaşama me-

rak sarmış olup, kendi ülkelerini küçümseyerek ulusal değerlere sırt dönerler. A. 

Kantemir Rus edebiyatında ilk kez kişisel zevkler uğruna, kendi yurtlarına sırt dönüp 

satabilecek kişileri edebiyat alanına taşımıştır.  

Temelinde Fransız örneğine yaslanarak Rus satirik şiirinin yeni estetik ve top-

lumsal anlam kazanmasını sağlayan Kantemir’in satirelerinde, ahlâksal-aydın-

lanmacı felsefeye dayalı XVIII. yüzyıl İngiliz edebiyatından etkilenmiş olduğu da 

yadsınamaz bir gerçektir. 1640-1660 İngiliz İhtilali’nin yankıları Joseph Addison ile 

Richard Steele denemelerini etkilediği gibi, 1730’larda Rusya’da yobazlıktan, geri-

cilikten somut yaşama dönen yeni dünya görüşünü de Kantemir’in satirelerinde 

görmek olasıdır. 

1730’lu yıllarda Feofan Prokopoviç, V. Tatişçev ve Antioh Kantemir’in de yer 

aldığı ″Bilgililer Birliğini″nin manevi desteğiyle iktidara Anna İoanovna (1693-

1740) getirilir. Böylece Kantemir’de ilerleme idealinin, demokratikleşmenin devam 

edeceği düşüncesi güç kazanır. Bilgi ve yaşam hakkında akla ve deneyime dayanan 

ilkelerin gelişeceği konusunda umutlar, şairin yaratıcılığında yeni bir döneme, satirik 

fabl’a geçişini sağlar.  

Kantemir’in satirik şiirlerinin kısaca bir özetini çıkarmamız gerekirse, gözden 

geçirdiğimiz satirelerden de anlaşıldığı gibi, şair yaşamın her alanında görmek 

istediği gibi, eserlerinde de önemli estetik ilkelerinden biri olan ″ ortak humanist 

akılcılık ilkesini″ yerleştirir. 

 

3. Bir Diplomat Olarak Antioh Kantemir 

 Çar I. Petro reformlarını eserleriyle savunan Antioh, yakın çevresinden aldığı 

destekle Çariçe Anna İoanovna’ya karşı düzenlenmekte olan tahttan indirme 
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girişimlerine engel olmuştur. Daha önce I. Katerina’yla yaşanan sorunlar ortadan 

kalkmış ve iktidarda kalan Çariçe’nin hem desteğini, hem de güvenini kazanmış olur. 

Bu durumda genç yazarın eserlerine getirilen yasak gündemden düşer.   

 1732 yılında, sadece 23 yaşında olan Antioh Dimitriyeviç Kantemir, 

Londra’ya Büyükelçi olarak görevlendirilir. Bir diplomat tecrübesi yoktur; İngilizce 

de bilmediği halde, kıvrak zekâsı ve Fransızcaya hakimiyeti sayesinde buradaki dip-

lomat çevrelerinde oldukça iyi izlenimler bırakır. Bununla birlikte Rusya’yı bir batı 

ülkesinde temsil eden ilk daîmi diplomat olur.  

İngiltere’deki büyükelçilik görevi, genç diplomatın bu alandaki kariyeri için 

iyi bir okul olur. Antioh, Londra’da 6 yıllık görevi sonrasında Fransa’ya gönderilir. 

1735-1740 ‘lı yıllar Rus-Fransız ilişkilerinde gergiliklerin yaşandığı bir dönem ol-

masına karşın, genç diplomatın zekâsı ve çabaları ile sorunlar, karşılıklı müzakereler 

sonucunda barışçıl bir çözümle giderilmektedir. Bilgin bir kişi olan Kantemir aynı 

zaman Monteskie, Mopertuie gibi aydınlarla temasa geçerek, bilgi alış verişinde bu-

lunmaktadır. 

 Fransa’daki görevi sırasında genç diplomat ciddi sağlık sorunlarıyla karşı 

karşıya kalır. Çoukluğundan beri devam eden bir hastalıkla uzun ve ağır bir mücadele 

sonrası Paris’te 37 yaşında, 1744 yılında yaşama veda eder. Naaşı Moskova’ya 1.5 

yıl sonra getirilir ve Nikol Grek Mezarlığında defnedilir. 

 

Sonuç 

Antioh Kantemir yazınsal gönderi, epigram, kaside (od), fabl türlerini özüm-

seyerek, Rus edebiyatına bu türleri yerleştirmeyi başarır. Bu çalışmaların yanısıra 

yaptığı çeviriler de eklendiğinde eserlerinin sayısı 150 ‘ye yaklaşmış olur. 

Londra’daki görevi sırasında babası, Dimitri Kantemir'in, 1716’da tamamladığı Os-

manlı İmparatorluğu'nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi adlı çalışmasının 1734 yı-

lında İngiltere’de basılmasını sağlamıştır. Aynı eser 1743 yılında Fransa’da, 1745’te 

ise Almanya’da basılır.13  Bu eser sayesinde Avrupa, Doğu kültürleri üzerine yapıl-

mış olan en geniş incelemmeyle tanışmıştır. 

 Rus edebiyatında birçok yeniliğe öncülük eden A. Kantemir’in yazdığı 8 sa-

tirik şiiri hayattayken elden ele dolaştığı halde yayımlanmamış, ancak 1749 yılında 

Londra’da  Fransızcaya çevirisi yapılıp basılmıştır. Satirik şiirleri Rusya’da 1762 yı-

lında, ölümünden 18 yıl sonra yayımlanmış ve okurla buluşmuştur. Fransa’da An-

tioh’un yaptığı yaklaşık 50 çeviri çalışmasından büyük bir bölümü kayıptır. Çeviri-

leri ve ’’Epiktet’’ ile ’’Farsça Mektuplar’’ adlı eserlerine hiç bir yerde  

                                                                            
13  https://litra.pro/podvig-antioha-kantemira/zapadov-aleksandr-vasiljevich/read/5 (E.T. 21.11.2018) 
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rastlanamamıştır. Bu eserlerden bir kısmının bilinçli olarak ortadan kaldırılmış olma 

ihtimali de bulunmaktadır. Bir şair ve yazar olarak Klasisizm akımıyla birlikte birçok 

yeniliğe imza atan Antioh Kantemir çağdaşları tarafından hakettiği değeri bulama-

mıştır. Aynı dönemin yazarlarından A.P. Sumarokov (1717-1777) şairin yaratıcılığı 

konusunda oldukça eleştirel bir yaklaşım sergilemekte olup, ondan Fener’de yetişen 

’’ Moldovalı bir hükümdarın oğlu’’ olarak sözederek Antioh’u şöyle anlatır: ’’sati-

relerinde  Boileau’yu taklitediyordu, Rusça yazdığı halde, bir yabancı olarak, kendi 

milli şiirimizin güzelliğini yakalayamamıştır’’.14  Şair K.N. Batyuşkov(1787-1855) 

bu talihsiz yaklaşımlara adeta yanıt verircesine Antioh’un edebi yaratıcılığı konu-

sunda Rusya’da oluşan görüşlere bir açıklık getirir: 

’’Kimler onu anlayabilirdi? Onun Rusça olarak yazdığı şiirlerine kimler hay-

ranlık besleyebilirdi? Toplumun, bilimin, edebiyatın daha yavrucak çağında olduğu 

Rusya’da, kuşkusuz onun yeteneğini değerlendirebilecek az sayıda kimseler vardı. O 

şiirlerini çağının koşullarını aşan ruhuyla ve mantığıyla yazdı…’’ 15 

Yazarın bazı eserlerinde takma adı olan Haritoh Makentin adını kullanış ol-

ması da kaybolan eserlerinin ortaya çıkmasını zorlaştırırken, Antioh ve ailesinin et-

rafındaki gizemliliği daha da arttırır.  

.  
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Abstract: Objective: The aim of this study is to determine the level of 

autism in stereotypical behaviors, communication and social interaction skills 

of children aged 3-15, who are attending Special Education and Rehabilitation 

Centers, and to investigate some variables affecting autism levels. 

Method: In this study, relational screening method was used. In the for-

mation of the research group, the support of some special education institutions 

in the Special Education and Rehabilitation Centers in the province of Ankara 

was gathered. The study group consisted of 100 parents of children aged be-

tween 3-15 years who agreed to join the study. The study was carried out be-

tween the dates of October and December 2017 on the children who were vol-

unteers to participate in the study and the children with ASD. One-way analysis 

of variance (ANOVA) and T-test (of pragmatic tests) were used to compare the 

variables with Gilliam Autistic Disorder Rating Scale (GADRS-2-TV). Corre-

lation was applied to determine the relationship between the variables. During 

the research, the p values of less than 0.05 were considered statistically signif-

icant (p <0.05). 

Findings and Results: According to the findings, no significant differ-

ence was obtained at the child's gender, birth order, number of siblings, parent 

age and the level of education scores obtained from GADRS-2-TV sub-meas-

urements of ASD characteristics  (p <0.05). 

Conclusion: The findings of the study were discussed with findings of 

similar studies in the literature. According to the findings of the research, some 

suggestions were provided for parents, workers, and related institutions and or-

ganizations. 

Key Words: Autism, autism spectrum disorder, development, autism 

indicators 
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INTRODUCTION 

The first written sources of autism spectrum disorder began in the 18th century, 

and the term autism was assumed to be used first by (Swiss psychiatrist) Eugen Bleur 

in 1911. Bleur's term autistic, defined as adult schizophrenia, comes from the Greek 

word “otos”, and it has “own” or “essence” meaning. Bleur used (term of) “autism” to 

describe these negative behaviors of individuals who are completely isolated from the 

outside world and who are not interested in what is happening in the world. [1] Alt-

hough there are written documents about autism spectrum disorder based on these neg-

ative behaviors, the detailed explanations of the cases are not included in these written 

documents. It is assumed that Leo Kanner (1894-1981) and Hans Asperger (1906-

1980) continued their studies on this subject (unaware of each other) during World War 

II. In the 1950s and 1960s when these studies had an impact, the parents and the pro-

fessionals in small groups began to recognize the autism spectrum disorder more 

clearly in children. It took thirty years to spread of this concept, which began in Europe 

and the United States, to other parts of the world through the media. [2] Autism spec-

trum disorder (ASD) has been defined as one of the developmental disorders under the 

term Common Developmental Disorder (CDD) in the past recent years, and it is (now) 

preferred instead of CDD term in the literature. While the term CDD was first took 

place (in 1980) in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

published by American Psychiatric Association, the term of  ASD was (first) included 

in 1988. While CDD or ASD contains five developmental disorders such as autistic 

disorder, rett disorder, childhood disintegrative disorder, asperger disorder and other 

non-named common developmental disorder (atypical autism) in DSM-IV, there are 

five sub-disorders/diagnoses under the CDD term and the ASD term is used as a single 

category in DSM-V. [3] In order to facilitate the diagnosis of ASD, the World Health 

Organization added common criteria for developmental disorders to the ICD-10 crite-

ria. The ASD is defined as a disorder that has/cause problems in the fields of verbal 

and non-verbal communication, symbolic play and social relations, and which mostly 

originate due to various developmental reasons, and exhibit stereotypical behavior cha-

racteristics. It is noteworthy that the number of children with autism spectrum disorder 

which identified through this diagnose criteria is increasing day by day. As part of ASD 

pravalence researches in the literature, Baird et al. (2006) examined 1,515 children at 

risk group and 255 children diagnosed with ASD in group of 56,946 children aged 9 

ile10 in the South Thames region of England. As a result of the evaluation (in his rese-

arch), one in every 100 children was diagnosed as having autism spectrum disorder. 

One-third of children diagnosed (before) were diagnosed with autism, while two-thirds 

of the children were diagnosed with others within autism spectrum disorder. [5] In a 

US study conducted by ADDM-NET (Autism and Developmental Disabilities Moni-

toring Network) formed in the Department of Disease Control and Prevention (CDC: 

Centers for Disease Control and Prevention) within USA Health Ministry performed 
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an ASD screening research. As a result of the study, it was determined that one out of 

every 150 children had autism spectrum disorder. [6] In order to determine the preva-

lence of ASD in Australia, the rates of those with a diagnosis of autism and Asperger 

syndrome in children from 6-12 years of age in all states and regions of Australia were 

determined. As a result of the study, it was determined that, one in every 160 children 

was diagnosed with ASD on average in Australia despite differences among states and 

regions. [7] 

Children with ASD spend most of their time playing alone and do not commu-

nicate with their parents. It was determined that children with ASD were very sensitive 

to changes in their environment, but human face and mutual communication were not 

important in these children. It was observed that children with ASD did not develop 

the skills of social interaction (such as making eye contact, responding to smile and 

his/her name) and developing behavior style appropriate to social environment in early 

childhood. It was also observed that gestures were used exaggeratedly in children with 

ASD and these children could not understand the reactions of people in social relations. 

[8] 

The speech characteristics and language development of children with ASD dif-

fers from their peers performing normal development. These children do not use speech 

as a means of communication, even if their speaking skills are developed, but only 

when they are in a difficult situation or in order to indicate their wishes. Children with 

ASD may remain completely silent during the age of zero to two years, or some may 

learn a few words such as their peers. [9] 

Some behavior problems observed in children with ASD are the fear of water, 

not accepting wear shoes, not being aware of the dangers, laugh and cry without any 

reason, reaction to changes (seize the slightest change and then tantrum), being unres-

ponsive to people (withdrawal from social interactions), stereotype body movements ( 

self-starting movements), nail-eating, finger sucking, tooth grinding, feeding problems, 

sleep disorders, not listening and not following the instructions. [10] 

As it is seen, children with autism spectrum disorder show their distinctive/spe-

cial development. In order to recognize this development, it is important to use the 

necessary assessment tools to evaluate children with autism spectrum disorders and to 

support children in this direction. The families of children with ASD should be in-

formed about the developmental characteristics and needs of their children and it is 

important to improve the quality of life of children with ASD. Kobal (2000) studied 

the effect of motor skills training provided to babies with Down Syndrome on major 

muscle development. The study (experimental) group included of 10 Down Syndrome 

infants and 10 Down Syndrome infants consisted of control group. Baby support/phys-

iotherapy was given to the babies in the experimental group. The experimental and 

control groups were matched in terms of gender, gross motor, fine motor, recipient 
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language and personal-social development areas and maternal age and educational 

level. In addition to the early education program, the experimental group received 

physiotherapy support for 1 hour per week for 4 months. The preliminary and final 

evaluations of the experimental group and the preliminary and final evaluations of the 

experimental and control groups were compared. As a result of the research, there was 

a significant difference between the pre-evaluation and final evaluations of the experi-

mental and control groups in the rough motor area. In addition, the gross motor devel-

opment of the experimental group was significantly different from the control group. 

[11] Baç-Karaaslan (2002) examined the effect of home-based early education pro-

grams on the development of these babies in line with the needs of very low birth 

weight premature infants and their families. The study group was consisted of 18 in-

fants with similar developmental characteristics in the 0-2 age group, and the study 

group was divided into intervention and control groups. As a result of the study, it was 

concluded that the very low birth weight premature infants and their families had an 

early and intensive educational support on the development and home environment of 

the infants and that the applied education was considered as a useful program by the 

families. [12] Karaaslan (2010) examined the effect of the interaction-based early ed-

ucation program on children with developmental disabilities and their mothers. As a 

result of the study, it was determined that both the children and the mothers in the 

experimental group made more progress when the pretest-posttest results related to the 

development of the children compared in terms of both the interactional behaviors of 

the children and mothers constituting the experimental and control groups. [13] 

Hereby in this study, it is aimed to determine whether some variables in the de-

velopmental characteristics of children with ASD had made any difference or not. 

Their effects to the characteristics of children with ASD are investigated to improve 

the quality of life of children with ASD. It is thought that the results of this research 

will raise awareness of the positive and negative aspects of the attitudes and behaviors 

of children with ASD towards their parents and environment, of the parents’ attidutes 

towards their children. 

The intervention for children with disabilities or risk groups is intended for 

providing important developmental skills and to help children in the risk group. It is of 

most importance that children in the risk group perform their functions independently 

of the environment. This goal requires individual learning, developmental goals and 

intervention efforts to help children achieve these goals. [14] 

 

Method 

In this section, the aim and design of the study, the study group, data collection 

tools and data analysis will be discussed. The aim of this study is to determine the level 

of autism in stereotypical behaviour, communication and social interaction skills of 
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children with ASD and to determine whether some variables in children's developmen-

tal characteristics made any difference. 

 

Pattern of study 

In this study, descriptive screening method (of quantitative methods) is used. 

Descriptive screening is a research procedure, usually performed on larger samples 

according to other studies, to determine the participants' opinions or characteristics of 

interests, skills, abilities and attitudes. [15] 

 

 Study group 

 The study group of the study consisted of 100 children with OCD and their 

parents who were educated in Private Special Education and Rehabilitation Centers in 

Ankara. Some limitations have been taken into account when creating the working 

group. These limitations included the fact that children under 15 years of age and older 

than three years of age, that the children of parents have an OID and that both the 

mother and father agree to participate in the study. In the selection of the group, pre-

liminary interviews were made with the possible participants and information about 

the study was made and the children and their parents who accepted to participate vol-

untarily were included in the study. The sample of the study was formed by the proba-

bilistic sampling method. Probabilistic sampling is the type of sampling where the 

chances of being equal to all the units constituting the universe are given. [16] 

The mean age of children participated in the study was 8,78±3,84. It was deter-

mined that 80% of the children were boy and 20% were girls. The 59% of the children 

with ASD were found out to be the firstborn children, 19% were the middleborn and 

22% were the last children. It was stated that 33% of these children were single chil-

dren, 61% of them got 1-2 siblings and 6% had 3-5 siblings. 

 It was observed that 9% of the mothers included in the study were in the age 

range of 29 and under, 43% of them were between 30-39 years of age, 42% of them 

were between 40-49 years of age and 6% of them were in the age of 50 years. Once the 

educational level of mothers is examined, it is seen that 2% of them are literate/ele-

mentary-middle school graduate, 18% are high school graduate, 43% are license-asso-

ciate degree and 37% are at graduate level. 42% of the mothers were working and 58% 

were in not working status. 

It was determined that 3% of the fathers were aged 29 and under, 34% of the 

fathers were between 30-39 years of age, 51% of them were between 40-49 years of 

age and 12% of them were 50 and over. When the educational levels of the father were 

examined, it was observed that 1% were literate-elementary-middle school graduate, 
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15% pre-high school graduate, 38% associate license degree-bachelor's degree and 

46% of them had graduate level education. 

 

Data Collection Tools 

In this study, General Information Form prepared by us to determine the socio-

economic, socio-cultural and socio-demographic characteristics of the parents of chil-

dren with ASD was used. Gilliam Autistic Disorder Rating Scale -2-TV was applied 

to determine the autistic disorder levels of children with ASD. 

General Information Form: includes factors such as the child age, birth order, 

number of siblings of the child, disability status in other family members, the age of 

the parents, the educational status of the parents, the working status of the parents, the 

relationship between the parents, the relationship of the child with the siblings, the re-

lationship between the relatives and the environment, the child's home education pro-

cess, the age of child's diagnosis, the beginning age of child education, the type of 

education support, the diagnosis process of the family, the first recognized character-

istics of the child. 

Gilliam Autism Disorder Rating Scale 2- Turkish Version / GADRS-2-TV : This 

scale is used to evaluate the autism spectrum disorder. It was developed by James 

Gilliam in 1995, and revised in 2005. Turkish adaptation and standardization of the 

scale was performed by Diken et al. in 2012. This scale consists of three subscales of: 

Stereotype Behaviors, Communication and Social Interaction. Each sub-scale consists 

of 14 questions. The items are scored with a four-point rating (likert type) based on 

opinion. There are also forms of Parental Interview that test developmental delay be-

fore the age of 3 and open-ended questions aimed at getting more detailed information 

about the individual. As a result of all these evaluations, a standard score called as 

Autistic Disorder Level is obtained. [17] 

 

Data Analysis 

Data were analyzed using Statistical Program for Social Sciences (SPSS for 

Windows, 22.0). Parametric tests were used to analyze the research. T-test for binary 

variables, One-Way Variance Test was used for three or more variables. Pearson Cor-

relation Test was used to determine the relationship between the sub-dimensions of the 

scale. The significance level for all analyzes was assumed as p <0.05. 
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Results and Findings 

This section includes analysis of data. 

 

Table 1. The Score Averages of the Gilliam Autistic Disorder Rating Scale 

(GADRS-2-TV) Sub-dimensions of the Study Scale 

Gilliam Autistic Dis-

order Rating Scale -

2- TV 

N Minimum Maximum Average s.d 

Stereotype Behav-

iours 
100 4 18 9,2900 3,12790 

Communication 100 0 17 9,7000 4,19836 

Social Interaction 100 4 16 9,1500 3,09570 

Autistic Disorder 

Level 
100 13 46 28,1400 7,97727 

 

If Table 1 is examined, it is determined that the average score of the stereotype 

behaviors sub-dimension is X = 9,2900, average score of the communication sub-

dimension X = 9,7000, average score of the social interaction sub-dimension X = 

9,1500 and average score the autistic disorder level is X = 28,1400. 

 

Table 2. Independent Samples T Test Results Regarding “Gilliam Autistic Dis-

order Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores According to Child Gender 

 Gilliam Autistic Disorder 

Rating Scale (GADRS-2-

TV) 

Child 

Gender 
n Average s.d. t p 

Stereotype Behaviours 

 

Male 80 9,06 3,09 
-1,430 ,164 

Female 20 10,20 3,21 

Communication  
Male 80 9,83 4,03 

,529 ,601 
Female 20 9,20 4,88 

Social Interaction 
Male 80 8,93 2,98 

-1,337 ,193 
Female 20 10,05 3,46 

Autistic Disorder Level 
Male 80 27,81 7,96 

-,811 ,424 
Female 20 29,45 8,11 
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It is determined that there is no significant relationship between GADRS 2-TV 

subscale scores of children and the child's gender. According to gender, stereotype 

behaviors, communication, social interaction and autistic disorder level are similar 

for children (Table 2). 

 

Table 3. One-Way ANOVA Test Results Regarding “Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores According to Birth Order 

Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GA-

DRS-2-TV) 

Birth Order n Average s.d f p 

Stereotype Behaviours 

 

Firstborn 59 9,80 3,17 

2,159 ,121 

Middleborn and 

one of middle-

born children 

19 8,21 2,86 

Lastborn 22 8,86 3,06 

 

Communication  

Firstborn 59 9,71 4,33 

,001 ,999 

Middleborn and 

one of middle-

born children 

19 9,68 4,47 

Lastborn 22 9,68 3,77 

Social Interaction 

Firstborn 59 9,12 3,11 

,076 ,927 

Middleborn and 

one of middle-

born children 

19 9,00 3,42 

Lastborn 22 9,36 2,89 

Autistic Disorder Level 

 

Firstborn 59 28,63 7,68 

,346 ,708 

Middleborn and 

one of middle-

born children 

19 26,89 9,39 

Lastborn 22 27,91 7,71 
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It is determined that there is no significant relationship between GADRS 2-TV 

subscale scores of the children and the birth order of the child. The firstborn child, 

middleborn and one of middleborn children, lastborn child are found to be similar in 

terms of the stereotypical behaviors, communication, social interaction and autistic 

disorder level of the children (Table 3). 

 

Table 4. One-Way ANOVA Test Results Regarding “Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores According to Number of Siblings 

Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GA-

DRS-2-TV) 

Number of 

Siblings 
n Average s.d. f p 

Stereotype Behaviours 

 

Only Child 33 9,64 3,30 

,346 ,708 1-2 Siblings 61 9,08 3,12 

3-5 Siblings 6 9,50 2,51 

 

Communication  

Only Child 33 9,58 4,09 

,055 ,947 1-2 Siblings 61 9,80 4,13 

3-5 Siblings 6 9,33 6,12 

Social Interaction 

Only Child 33 9,03 3,32 

,348 ,707 1-2 Siblings 61 9,11 3,06 

3-5 Siblings 6 10,17 2,40 

Autistic Disorder 

Level 

 

Only Child 33 28,24 7,89 

,046 ,955 1-2 Siblings 61 28,00 8,07 

3-5 Siblings 6 29,00 8,92 

 

There is no significant relationship between the 2-TV subscale scores of GA-

DRS and the number of siblings and the measurement scores of the children are sim-

ilar (Table 4). 
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Table 5. One-Way ANOVA Test Results of Mother Age Regarding “Gilliam 

Autistic Disorder Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores  

Gilliam Autistic Disorder 

Rating Scale (GADRS-2-

TV) 

Mother Age n Average s.d f p 

Stereotype Behaviours 

 

 

29 and Less  9 10,67 1,94 

1,428 ,239 

Between 30-

39  
43 9,12 3,40 

Between 40-

49  
42 8,93 3,02 

50 and Over 6 11,00 2,76 

 

Communication  

29 and Less  9 9,22 4,71 

1,210 ,310 

Between 30-

39  
43 10,16 4,11 

Between 40-

49  
42 9,00 4,05 

50 and Over 6 12,00 4,90 

 

Social Interaction  

 

29 and Less  9 9,11 2,03 

,054 ,983 

Between 30-

39  
43 9,28 3,25 

Between 40-

49  
42 9,07 3,15 

50 and Over 6 8,83 3,60 

Autistic Disorder Level 

29 and Less  9 29,00 6,10 

,784 ,506 

Between 30-

39  
43 28,56 8,52 

Between 40-

49  
42 27,00 7,67 

50 and Over 6 31,83 8,82 

 

It was observed that the differences for varied mother age GADRS 2-TV sub-

scale scores of the children were not significant and the measurement scores were 

similar (Table 5). 
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Table 6. One-Way ANOVA Test Results Regarding “Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores According to Mother’s Education Level  

 

Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GA-

DRS-2-TV) 

Mother’s Educa-

tion Level 
n Average s.d f p 

Stereotype Behaviours 

 

 

High School Grad-

uate 
18 9,89 3,32 

1,142 ,324 Associate/Bachelor 

Degree 
43 9,56 3,26 

Graduate 37 8,70 2,86 

 

                Communica-

tion  

High School Grad-

uate 
18 10,06 4,39 

2,565 ,082 Associate/Bachelor 

Degree 
43 10,53 3,92 

Graduate 37 8,49 4,19 

 

 

Social Interaction  

 

High School Grad-

uate 
18 10,17 3,59 

1,230 ,297 Associate/Bachelor 

Degree 
43 9,05 2,96 

Graduate 37 8,81 2,95 

Autistic Disorder Level 

High School Grad-

uate 
18 30,11 9,58 

2,331 ,103 Associate/Bachelor 

Degree 
43 29,14 7,80 

Graduate 37 26,00 6,75 

 

The differences between the mother’s level of education and GADRS 2-TV 

subscale scores were not significant and the measurements were similar (Table 6). 

Table 7. One-Way ANOVA Test Results of Father Age Regarding “Gilliam 

Autistic Disorder Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores  
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Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GA-

DRS-2-TV) 

Father Age n 
   Aver-

age 
s.d f p 

Stereotype Behaviours 

 

 

29 and Less  3 9,67 2,52 

,385 ,764 

Between 30-

39  
34 9,59 3,16 

Between 40-

49  
51 8,96 3,21 

50 and Over 12 9,75 2,99 

 

Communication  

29 and Less  3 5,00 4,58 

2,550 ,060 

Between 30-

39  
34 10,62 4,03 

Between 40-

49  
51 9,10 4,15 

50 and Over 12 10,83 4,00 

 

Social Interaction  

 

29 and Less  3 9,33 2,31 

,299 ,826 

Between 30-

39  
34 9,09 3,10 

Between 40-

49  
51 9,35 3,09 

50 and Over 12 8,42 3,50 

Autistic Disorder Level 

29 and Less  3 24,00 4,36 

,688 ,561 

Between 30-

39  
34 29,29 8,07 

Between 40-

49  
51 27,41 7,90 

50 and Over 12 29,00 8,84 

It was observed that the differences for varied father age GADRS 2-TV sub-

scale scores of the children were not significant and the measurement scores were 

similar (Table 7). 

 Table 8. One-Way ANOVA Test Results Regarding “Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores According to Father’s Education Level 
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Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GA-

DRS-2-TV) 

Father’s Education 

Level 
n Average s.d f p 

Stereotype Behaviours 

 

 

High School Grad-

uate 
15 8,80 2,40 

,253 ,777 Associate/Bachelor 

Degree 
38 9,21 3,49 

Graduate 46 9,46 3,07 

 

                Communica-

tion  

High School Grad-

uate 
15 9,87 4,70 

,066 ,936 Associate/Bachelor 

Degree 
38 9,74 3,49 

Graduate 46 9,48 4,57 

 

 

Social Interaction  

 

High School Grad-

uate 
15 9,27 2,76 

,066 ,936 Associate/Bachelor 

Degree 
38 9,21 3,37 

Graduate 46 9,00 3,03 

         Autistic Disorder 

Level 

High School Grad-

uate 
15 27,93 8,31 

,009 ,991 Associate/Bachelor 

Degree 
38 28,16 9,04 

Graduate 46 27,93 6,94 

 

The father’s level of education and GADRS 2-TV subscale scores have not 

significant relation and the measurements are similar (Table 8). 

 

 

 

 

Tablo 9. Independent Samples T Test Results Regarding “Gilliam Autistic 

Disorder Rating Scale (GADRS-2-TV)” Scores According to Another Person Living 
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with The Family  

 Gilliam Autistic Disor-

der Rating Scale (GA-

DRS-2-TV) 

Another Person 

Living with 

The Family 

n Average s.d t p 

Stereotype Behaviours 

 

Yes 25 9,08 3,29 -

,453 
,653 

No 75 9,42 3,07 

Communication  
Yes 25 9,72 3,97 -

,039 
,969 

No 75 9,76 4,29 

Social Interaction 
Yes 25 8,72 3,09 -

,884 
,382 

No 75 9,35 3,09 

Autistic Disorder Level 
Yes 25 27,52 8,37 -

,529 
,600 

No 75 28,53 7,79 

 

There is no significant difference in GADRS 2-TV subscale scores and the 

status of another person living with the family, and the scores were similar (Table 9). 

 

Discussion and Results 

It was determined that the gender of children with Autism Spectrum Disorder 

did not manifest a significant difference in the scores obtained from the subscales of 

stereotypical behavior, communication, social interaction and autistic disorder which 

are GADRS-2-TV subscales. However, given the limitation of the study, the study 

group had no chance of being compared to the equal number of female and male 

participants as it was formed from possible participants. In spite of the absence of 

digital data set that may put forth the ASD distribution in Turkey,  ASD prevalence 

(in Turkey) may assumed to be similar in overall ratio range of the (whole) world. 

[18] Although it is difficult to compare between countries, it is accepted that app-

roximately one in every 150 children is affected from the ASD today. As a result of 

the researches conducted, it was determined that the probability of ASD in boys is 4-

5 times higher than ASD in girls. [19] In this study, it is noteworthy that the incidence 

of ASD in boys is 4 times significantly higher than prevalence of ASD in girls. 

It was determined that the birth order of children with Autism Spectrum Dis-

order did not make any significant difference in the scores obtained from the subsca-

les of stereotypical behavior, communication, social interaction and autistic disorder 
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which are GADRS-2-TV subscales. Balkanlı (2008), in his study, found no signifi-

cant difference in terms of life satisfaction and desperacy (hopelessness) levels of 

mothers with autism children. [20] Doğru et al. (2006), investigated the relationship 

between the mothers' trait anxiety andbirth order of the child with disabilities in their 

research. According to this; the trait anxiety status of the mothers whose first and 

second children has disablity was higher than the mothers whose third and fourth 

children has disablity.[21] When the literature was examined, research studies about 

the birth order of the child were performed on the mothers' life satisfaction, hope-

lessness and anxiety levels. Although it is thought that mothers' life satisfaction, 

hopelessness and anxiety levels would be reflected on the development of children, 

ineffectiveness of birth order (on the results) can be explained by the fact that (other) 

different variables are not evaluated in this study. The results of further more (differ-

ent) studies are needed to obtain comparable data. 

It was determined that the number of siblings of children with Autism Spec-

trum Disorder did not show a significant difference in the scores obtained from the 

subscales of stereotypical behavior, communication, social interaction and autistic 

disorder which are GADRS-2-TV subscales. Having a typical (normal) developmen-

tal sibling improves an individual's development and relationships. Individuals with 

siblings learn to share a room, toys, clothes etc. with their brothers and sisters, to 

cooperate, to compete and the love of parents with them. [22] In view of the social 

development, language and communication characteristics of children with ASD, 

they find it difficult to interact with their mother, father and siblings. Demir (2014), 

in his study which investigated the factors that affect the social skills of children with 

autism, determined that the social skill points of the children in the research group 

differed significantly according to the degree and diagnoses of autism. However, it 

was stated that there was no significant difference in social skills of the child accor-

ding to the gender, age, beginning age of education and the status of having a sibling. 

[23] In their research comparing the siblings of children with ASD, children with 

Down Syndrome and children with non-disabled sibling, Kaminsky and Dewey 

(2001) have found that their relations with siblings differ. They found that children 

with ASD had less closeness in their siblings' relationships, and exhibited behaviors 

such as less help, less sharing, less cooperation, less empathy, less protection, less 

relief and comfort. [24] Knott, Lewis and Williams (1995) found that children with 

ASD had less interaction with their siblings, but they responded to their siblings' 

communication. [25] Atasoy (2002), found that there was no significant relationship 

between the gender of the children and their parents' educational level, and the child-

ren’s level of knowledge related to the autism and their attitude in the study 
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investigating the relation between level of knowledge of autism and attitudes towards 

their siblings with ASD of the normal developmental children between the ages of 9 

and 16. [26] Apaliçi (1996), found that relation of brothers/sisters with Common De-

velopmental Disordered (CDD) sibling were less warm/close in his study. [27] 

It was determined that the parents' age and education level of children with 

Autism Spectrum Disorder did not exhibit a significant difference in the scores obta-

ined from the subscales of stereotypical behavior, communication, social interaction 

and autistic disorder which are GADRS-2-TV subscales. Dışlıklı  (2007), found that 

the social-emotional development of children with ASD did not make a significant 

difference according to the children’s age, age of diagnosis, duration of education, 

maternal education, maternal age, and father's age in his study.[28] Zeteroğlu (2006), 

in the study of The Analysis of Development of Autistic Children Between Twenty-

Five and Seventeen Months, aimed to determine the developmental characteristics of 

autistic children between 25-72 months. According to the results of the study, it was 

found that in the autistic group, the developmental scores of the children of high 

school and university graduate mothers were higher than the children of primary 

school graduate mothers. It was found that there was a significant difference in terms 

of psychomotor development, cognitive development, language development and so-

cial emotional development scores between the children of high school graduate 

mothers and primary school graduate mothers. When the development of children 

with ASD was examined according to the education level of fathers, it was deter-

mined that the developmental scores of the children of fathers with high school and 

university graduates were higher than the developmental scores of children of fathers 

with primary school graduates. A significant difference was found between primary 

school and university graduate fathers of learning groups in terms of developmental 

scores. It was determined that there was a significant difference between primary 

school-high school and high school-university graduate father groups of ASD chil-

dren in terms of developmental scores. It was determined that the developmental 

scores of fathers of university graduates were significantly higher. [29] Tekinsav-

Sütçü et al. (2008) found that the levels of education of mothers of children moni-

tored with autism diagnose were significantly different in all children language 

scores taken into the analysis. They found that the language scores of the children of 

mothers with university degrees were significantly higher than the children of moth-

ers with primary education. They also found that the (spoken) word number of chil-

dren of mothers of university graduates was higher than the children of mothers with 

primary and high school graduates, but their autistic verbal scores were lower. [30]  

It is noteworthy that Günindi, in her study published in (2008), stated that 
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children's social adaptation and skills did not show a significant difference according 

to the age of the mother. [31] In Arslan's research, he examined whether the demog-

raphic characteristics of fathers had significant differences on the interactional beha-

viors of fathers and their children. As a result of the study, it was found that the level 

of education and age of fathers made a significant difference in the interactional be-

haviors of fathers and children. As the level of education of the fathers increased, 

fathers indicate more sensitive and responsive parental behaviors in their interactions 

with their children, and they found that their level of closer relationship with their 

children increased. However, the level of education of fathers has caused no signifi-

cant difference in interaction initiation, attention and total interaction behaviors of 

children. As regards the age of fathers, as the age of the father was younger, it was 

found that the duration of children engagement, interaction initiation level, and total 

interaction behaviors of children were increasing during the interaction. However, he 

found that fathers' ages did not make any significant difference on the interactional 

behaviours of fathers. [32] 

Oguz and Sonmez (2017), in their study investigating the mother-child and 

father-child interaction of parents who have children (between the ages of 36-72 

months) with autism spectrum disorder,  aimed to determine the levels of interactio-

nal behaviours of parents with children and to find out whether there is any difference 

among the levels of interactional behaviours of parents with children in terms of edu-

cational status, the child's gender and the probability/likelihood of ASD in the child. 

There found no significant difference in the mother-child and father-child interacti-

ons in terms of the likelihood of ASD in children, the gender of the children and the 

educational status of mothers/fathers. [33] Ruble et al. (2008) found that there was 

no significant relationship between the children's and their parents' demographic cha-

racteristics and social interactional behaviors of children.[34]  There are noteworthy 

different research results in the literature. 

It was determined that the status of another person living with family of chil-

dren with Autism Spectrum Disorder did not demonstrate a significant difference in 

the scores obtained from the subscales of stereotypical behavior, communication, so-

cial interaction and autistic disorder which are GADRS-2-TV subscales. However, 

considering the limitation of the study, since the study group is composed of possible 

participants, the number of groups can be equalized and compared. Since there is no 

study on this subject in the literature, no comparison can be performed. Further more 

study results are needed to obtain comparable data. 

Suggestions 

With the need for further researches to support findings obtained here, it is 
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thought as necessary to perform an analysis of parental opinions on a sample inclu-

sive group of regional differences of in Turkey. When the prevalence of ASD patients 

is examined in the literature, since the number of studies in our country is limited, 

extensification studies can be performed. In addition, parents' and children with au-

tism and autism definitions of educators can be examined by comparing views on the 

factors affecting the autistic characteristics of children. A database should be formed 

to determine and keep track of ASD children in Turkey and development and based 

on information about ASD Turkey distribution through the data base, the increase or 

decrease in in prevalence rates should be followed up and exchange factors that may 

affecting these changes should be examined/explored. 
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Siyasi Patronajın İş İsteklerine Etkisi* 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal YILDIZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Giriş 

İnsanlar, hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hiç 

kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi için gelir getirici bir işe ihtiyaç duyarlar. Bir 

işi olma, geçim için gerekli olmakla birlikte onurlu bir hayatın da teminatıdır. İşsiz-

lik, 1929 yılındaki Büyük Buhrana kadar bir sorun olarak görülmezken bu krizden 

sonra ekonomik ve toplumsal bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Nihayet kü-

reselleşme süreciyle birlikte işsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin 

başlıca problemlerinden biri olarak tüm dünyaya yayılmıştır. Bu toplumlarda hemen 

hemen her on kişiden birisi iş aramakta, belli bir kesim de memnun olmadığı işini 

değiştirmek istemektedir. İş arama ve iş değiştirme sürecindeki kişiler çeşitli iş arama 

kanallarını kullanmaktadır. Türkiye’de siyasi partiler, özellikle de iktidarda olan par-

tiler, insanlar tarafından bir iş arama kanalı olarak kullanılmakta ve bu süreçte siyasi 

patronaj mekanizması devreye girmektedir. Bu çalışmada resmi istihdam kurumu 

olan Türkiye İş Kurumu’na (İşkur) yapılan iş başvuruları ile iktidar partisine yapılan 

iş başvuruları arasında ne gibi farklılıklar olduğunun tespitine çalışılmıştır. Kişilerin 

siyasilerden iş isterken taleplerinin ne yönde farklılaştığı araştırılmıştır. İşkur ve ik-

tidardaki siyasi partinin bir ilçe başkanlığından (Adalet ve Kalkınma Partisi) alınan, 

iş arayanlara ait verilerle siyasi partinin iş isteklerinden sorumlu yetkilisiyle yapılan 

mülakat analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda siyasi patronajın iş isteklerinde 

önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Siyasi patronaj, genel olarak siyasal iktidarların kendi yandaş ve çevrelerine 

ayrıcalık sağlaması olarak tanımlanabilir.1 Kentleşmesini ve modernleşmesini ta-

mamlayamamış doğu toplumlarında cemaat ve kabile yapısının önemli oranda hâkim 

olduğu görülmektedir. Özellikle bu toplumlarda sivil toplum örgütleri gelişmemiş, 

dini, etnik, ideolojik yapılar etrafında oluşan topluluklardaki kişiler, ilişkilerini 

                                                                            
* Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenmiştir, Proje No: BAP-18-İİBF-1009-130 
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/409452/Baskanlik_mi_Yoksa_Patronaj_mi_.html 
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büyük oranda patronaj ve nepotizmle devam ettirmektedir.2 Patronaj ve nepotizmin 

gelişmişte olan ve gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Demokratikleşme yolunda 

belirli bir yol almış olan Türkiye’de de bu ilişkilerin halen yoğun bir şekilde devam 

ettiği söylenebilir. 

Modern toplumlarda kişilerin belki de en önemli ihtiyacı olan istihdam edilme 

hususunda siyasi patronajın etkisi herkesçe bilinmekle beraber, bu çalışmada siyasi 

patronajın iş istekleri üzerindeki etkisi derinlemesine incelenecektir. Adalet ve fırsat 

eşitliği, gelişmiş bir demokrasi olabilmenin başlıca şartlarındandır. Adaletin geliştiği 

ve fırsat eşitliğinin olduğu ülkelerde istihdam olanakları kişilerin nitelikleri ile doğru 

orantılı olarak artmaktadır. Türkiye gibi demokrasinin mekanizmalarının tam olarak 

gelişmediği ve işsizliğin %10 seviyesinden aşağıya düşmediği ülkelerde, siyasi pat-

ronaj, açık işlerin doldurulmasında, özellikle de istihdam şartları iyi olan açık işlerin 

doldurulmasında etkili hale gelmektedir. Yıldız’ın 2014’te yaptığı araştırmaya göre; 

işsizlerin büyük bir kesimi, girişimlerin, yatırımların ve yeni iş sahalarının az olma-

sını işsizliğin ana nedeni olarak görmüştür.3 Artan işgücü arzına karşılık yeterince 

işgücü talebi oluşturulamaması iş bulma konusundaki vahşi rekabeti artırmaktadır. 

Bu rekabet siyasi patronaja başvurma oranını doğal olarak artıracaktır. İşe girme ko-

nusundaki patronaj ilişkilerinin minimum seviyeye indirilebilmesi için başta yatırım-

ların artması ve istihdam şartlarının düzeltilmesi gerekir. 

Çalışmada siyasi patronajın iş isteklerine etkisi incelenmiştir. Bu yolla Tür-

kiye’deki iş isteklerinde siyasetten beklentinin boyutu hakkında bir fikir edinilmeye 

çalışılacaktır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki iş arayan ve işini değiştirmek isteyen 

kişilerdir. Çalışmanın ilk bölümünde iş sahibi olma, iş arama, iş değiştirme isteği ve 

siyasi patronaj kavramları açıklanmış, ikinci bölümde veriler ve siyasi partinin iş is-

teklerinden sorumlu yetkilisiyle yapılan mülakat analiz edilmiş, son bölümde de ve-

rilerin analizinden elde edilen sonuçlar üzerinde tartışılmıştır.  

 

Bir İş Sahibi Olma, İş Arama ve İşini Değiştirme İsteği  

Bir iş sahibi olma, genellikle insanların temel ihtiyaçlarını karşılama olanağı 

verir. İş görmeye karşılık alınan ücret, barınma, yemek ve eğitim gibi temel ihtiyaç-

ları karşılamak içindir. Bir işe sahip olma bunların yanında sosyal çevreye sahip ol-

mayı ve sosyal statü kazanmayı sağlar. Kişilerin hayatının daha düzenli ve verimli 

olmasının yolu bir iş sahibi olmaktan geçmektedir.4 İş sahibi olma isteği çoğu zaman 

                                                                            
2 Vehbi Bayhan, “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Nepotizm”, C.Ü. 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2002, s. 1. 
3 Kemal Yıldız, Türkiye’de İşsizliğin Türlerine Göre Analizi: İşsizlere Yönelik Bir Alan Araştırması, 

(İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2014, s. 182. 
4 https://www.farukerdogan.com/ise-sahip-olmanin-en-buyuk-avantaji/ 
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iyi bir kariyer sahibi olma ile paralel seyreden bir duygudur. Kariyer yolunda ilerle-

mek isteyen insanlar, girecekleri yeni işin kariyer olanakları olmasını ya da kariyer 

olanakları olan bir iş için işini değiştirmeyi isteyebilmektedir.5  

Bu bağlamda iş isteğinde bulunan kişiler, işsizler ve daha iyi şartlarda iş ara-

yanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. TÜİK’in tanımına göre, çalışma istek ve gü-

cünde olduğu halde piyasada cari ücret üzerinden iş bulamayan kişiye işsiz, bu du-

ruma da işsizlik denmektedir. Yine TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’deki işsiz sayısı 

son yıllarda 3,5-3,9 milyon arasında seyretmektedir.  İşsizlik oranları da çoğunlukla 

%10’un üzerindedir. Bu işsizlerle birlikte, sayısını bilmediğimiz çalıştığı işi değiştir-

mek isteyen insanlar da mevcuttur. 

İş arama, iş arayanlar ve daha iyi şartlarda iş bulmak amacıyla iş değiştirmek 

isteyenler açısından bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte bir iş arama yöntemi 

ya da birden çok iş arama yöntemi birlikte geliştirilebilmektedir. Sürecin stratejisi 

kişiden kişiye değişmekte, sonuçlanması kısa veya uzun sürebilmektedir. Seçilen 

yöntem ve strateji iş arama sürecini etkilemekte, bulunacak işin niteliğini ve sürecin 

uzunluğunu tayin edebilmektedir.6 İş arayanlar veya işini değiştirmek isteyenler bu 

süreçte iş arama kanalı olarak kamu istihdam kurumu olan İŞKUR’u, özel istihdam 

bürolarını, iş ve eleman bulma internet sitelerini, iş amaçlı sosyal ağları, gazete, 

dergi, radyo, televizyon vb. değişik kaynaklarda duyurulan ilanları bilgi kaynağı ola-

rak kullanmaktadır. Yine doğrudan işletmeye yapılan başvurular ve çevre (eş, dost, 

akraba) aracılığıyla da iş aramada sıkça kullanılan yöntemlerdendir.7 TÜİK’in en son 

2014 yılına kadar iş arayanların hangi kanalları kullandıklarına ilişkin veri derleme-

leri mevcut olup, bu verilere göre 2009-2014 yılları arasında en çok kullanılan iş 

arama kanalı, çevre (eş, dost, akraba) kategorisinde toplanmaktadır. Yine Anadolu 

Ajansı’nın 2018 Eylül Ayı itibariyle yapmış olduğu derlemeye göre 3,8 milyon kişi-

nin 3,3 milyonu çevre iş arama kanalını kullanırken, sadece 1,3 milyon kişi iş arama 

kanalı olarak İşkur’u kullanmıştır.8 İşkur iş arama kanalının kullanımı çevre iş arama 

kanalının kullanımına kıyasla oldukça düşük kalmıştır.9 Bu çalışmanın ana konusu 

olan siyasilerden iş isteği de iş arama kanallarını içerisinde çevre kategorisinin içinde 

görünmektedir.  

                                                                            
5 https://www.careerbuilder.com/advice/job-or-career-how-to-decide-which-is-right-for-you 
6 Öznur Gökkaya-Hasan Latif-Gazi Uçkun, “İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan - 

İş İlanı Uyumu”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:8, Temmuz 

2015, s. 26. 
7 https://prezi.com/rk-dbmu2sscq/is-arama-teknikleri/ 
8 https://www.memurlar.net/haber/797565/issizler-is-bulmak-icin-es-dost-kapisini-

caldi.html?fbclid=IwAR1ts0IrWHnd00DUMSrq8Uq4dk6BAXeHbIO16DpyppBoGVCL1vpDet17Nf

8 
9 Kürşat Tutar, “Türkiye İşgücü Piyasasında İş Arama Kanallarının Niteliği”, İş ve Hayat Dergisi, Cilt 

1, Sayı 2, 2015, s. 104. 
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Türkiye’de yaşanan ekonomik yapısal dönüşüm sebebiyle iş arama sürelerinin 

uzadığı bilinen bir gerçektir. İşgücü piyasasının her geçen gün daha nitelikli ve ve-

rimli işgücü talebi artmaktadır. Bu da işsizliğin niteliğini değiştirmektedir. Bununla 

birlikte işsizlik yardımının bulunmaması ile işsizlik sigortası mekanizmasının etkin 

ve kapsamlı olmaması işsizlik maliyetini artırmaktadır. Bir taraftan iş arama süre-

cinde yapılan masraflar, diğer taraftan bu süreçteki gelir yoksunluğu ve bu işsizlik 

maliyetinin yeterince tazmin edilememesi, işsizlerin direnme gücünü kırıp, yok et-

mektedir. Sonuçta iş arayan, niteliği kendisine uygun olmasa da düşük ücretli ve hak 

edilmeyen çalışma koşullarındaki bir işe girmek zorunda kalmaktadır. Uzun ve zorlu 

olan bu sürecin sonucunda, yıpranan ve çaresiz kalan kişiler, verimsiz ve etkin olma-

yan bir istihdamı kabul etmektedir.10 

Bu sebeple de işsizlerin yanı sıra, çalışan fakat ücret ve çalışma koşullarından 

memnun olmayan ve işini değiştirmek isteyen kişiler de mevcuttur ve bunlar, istih-

damda iken daha iyi olanakları olan işlere bakar. Hem işsizler hem de daha iyi şart-

larda iş arayan kişiler bu amaçlarına ulaşabilmek için her türlü imkânı kullanmakta, 

bunlardan en fazla başvurulan yöntemlerden birisi de siyasiler aracılığı ile iş bulma 

isteği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Siyasi Patronaj 

Halk arasında “torpil” ve “adamı olmak” şeklinde ifade olunan kollamacılık 

en fazla siyasetle ilişkilendirildiğinde öne çıkmakta, siyaset dışındaki alanlarda da 

sıklıkla kullanılmaktadır. Hastanede sıra beklememe ve ilgilenilme, çocuğun isteni-

len okula kaydettirilmesi, tayin talepleri, iş ve işçi bulmaktan, alış-verişe kadar pek 

çok konuda “torpil” ve “adamı olmak” ilk gözetilen unsurlar olarak karşımıza çık-

makta ve toplumda kişiler arasında yaygın bir ilişki türü olarak görülmektedir. 

“Adamı olma” bağı kurulduktan sonra ilişki çift taraflı bir hal almakta, her iki tarafın 

birbirine özel muamelesi şeklinde sürüp gitmektedir. Böyle bir ilişki kolayca ve ken-

diliğinden kurulmamakta, statü sahibi kişinin toplum içinde tanınmasını, dolayısıyla 

kollamacı ilişkiyi kuracak diğer kişi tarafından tanınmasını gerektirmektedir. Bu iliş-

kilenmeler kurgusal veya gerçek bir ilişkilenme şeklinde kendisini gösterebilmekte-

dir. Hatta hemşehricilik bile bu ilişkilerden en yaygın olarak kullanılanlarından biri-

sidir. Kollamacılığın evreni oldukça geniştir. Her ne kadar kollamacılık çoğunlukla 

örgütsel bir bağlamla yani bürokratik ve siyasi bir bağlamla kendisini gösterse de 

bununla sınırlı değildir. Pazar alışverişinde bile hemşehricilik bağının kurulması sa-

tıcıya sürekli bir müşteri alıcıya da kaliteli ve uygun fiyatlı mal alma imtiyazını sağ-

lamaktadır.    Kollamacılık sadece bu ilişkinin özneleri olan kollayan ve kollanan 

                                                                            
10 Mustafa Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2007, 

s.161. 
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bireyleri değil, bu ilişkinin tüm taraflarını ve bu bağlamda ilişkisi olan diğer kişileri 

de ilgilendirmektedir. Diğer bir deyişle “adamı olmak ve “torpil” toplumun genelini 

değil, bu ilişkide toplumsal bir ilişki ağı ile birbirine bağlanan ve gruba dâhil olmuş 

kişilerin menfaatlerinin korunup kollanmasıdır. “Adamı olmak” ve “torpil” kavram-

larının sosyal bilimlerdeki karşılığı patronaj ve kliyentalizmdir.11  

Siyasi patronaj ilişkilerine ilişkin ilk çalışmalar, siyasi ve toplumsal statüsü yük-

sek olan “patron” konumundaki siyasi ile daha düşük statüdeki seçmen arasındaki iliş-

kilerin incelenmesi şeklinde olmuştur. Bu ilişki, seçmenlerin başta oy vermek olmak 

üzere siyasilere verdiği destek karşılığında siyasilerden ekonomik ve sosyal bir takım 

imtiyazlar elde etmesi şeklinde vuku bulmaktadır. Genellikle gelişmemiş ülkelerde gö-

rülen patronaj ilişkileri, ekonomik ve sosyal gelişmeyle birlikte yok olmak yerine yeni 

şekillere dönüşmektedir. Bu sebeple pek çok ülkenin siyasi mekanizmasını çözümle-

yebilmek için patronaj ilişkilerini anlamak önemli bir veridir.12 

Siyasi patronajdaki patronlar, klasik patronaj ilişkilerindeki gibi bağımsız bir şe-

kilde hareket edemezler. Buradaki kollamacılığı gerçekleştiren kişinin bağımlı olduğu 

ilişkileri ve bu ilişkilerin kuralları vardır. “İşinin görülmesi için illaki bir adamın ola-

cak” gibi yaygın ifadeler Türkiye’de adamı olmadan hemen hemen hiçbir işin görüle-

meyeceğine olan inancın göstergesidir. Bu kanaatin çok sık ve yaygın biçimde ifade 

edilmesi, bunun bir mit olmaktan öte toplumsal bir gerçek olduğunu göstermektedir. 

Adamı olmadan başarılı olunamayacağına olan inanç, bizatihi kollamacılığın yaygın-

laşıp, beis görülmeden kullanılmasının önünü açmaktadır. Bu durum da adalet anlayı-

şının zedelenmesine yol açmaktadır.13  

Güvenç, siyasi patronaja ilişkin olarak, ülkemizdeki siyasetçi ve seçmen ilişki-

lerinin sorunlu olduğunu söyledikten sonra "Bu normal bir yerel yönetim değil, buna 

patronaj deniyor. Patronajda bir siyasetçiyi seçiyoruz ve sonuna kadar gagalıyoruz. Bu 

gagalama sonucunda siyasetçi ile seçmen arasında son derece hastalıklı, demokrasi ile 

alakası olmayan biat kültürü etkisine dayanan bir ilişki çıkıyor ortaya” demiştir.14 

Temsili demokrasi, çoğunluğun baskısına doğru evrildiğinde kapsayıcılıktan 

daha çok dışlayıcı bir hal alabilmektedir. Bu tür bir siyasi ortam siyasi patronajla top-

lumun kenarında kalmış kişileri merkeze taşımakta, patronajın avantajlarından fayda-

lanamayan kesimleri de toplumun kenarlarına doğru itmektedir.15 Siyasi patronaj 
                                                                            
11 Ayça Kurtoğlu, “Siyasal Örgütler ve Sivil Toplum Örgütleri Bağlamında Hemşehrilik ve 

Kollamacılık”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, 2012, s. 142-144. 
12 Kürşat Çınar, “Patronaj ilişkilerinde Latin Amerika örneği: Kır-kent Ayrımına Bir Bakış”, ODTÜ 

Gelişme Dergisi, Sayı 43,  Aralık 2016, s. 725, 727. 
13 Kurtoğlu, age, s. 146-147. 
14 Serkan Ayazoğlu, “Yerel Yönetimde Siyaset Yapma Biçimimiz Tamamen Patronaja Dayanıyor”, 

http://www.arkitera.com/soylesi/607/yerel-yonetimde-siyaset-yapma-bicimimiz-tamamen-patronaja-

dayaniyor, 1 Nisan 2014. 
15 Kurtoğlu, age, s. 159. 
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halen seçmenleri ile siyasi partilerin geleneksel temsil bağları zayıfladığı zaman etkili 

bir strateji olarak kullanılabilmektedir. Patronaj siyasi partilerin politik sistem içeri-

sinde kalıcı olmaları ve iletişim akımı için bir anahtardır.16 

İş arama ve istihdam ilişkisindeki patronaj hareketleri siyasiler için destekçisinin 

işini görmek suretiyle desteğin devamını sağlama, işe alan işveren ya da kamu/özel 

işyeri sahibi/yöneticisine siyasilerin gözünde kıymetlenme payesi vermektedir. 

Bu çalışmada da kollamacılığın çok yaygın bir çeşidi olan siyasi patronajın iş 

isteklerine etkisi araştırılacaktır. 

 

Metodoloji ve Bulgular 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmada, iş arayanların ve daha iyi şartlarda iş arayanların, resmi istihdam 

kurumu olan İşkur ile iktidar partisine yaptığı iş müracaatları arasında bir farklılık olup 

olmadığının, varsa bu farklılıkların hangi noktalarda yoğunlaştığının ve siyasi patro-

najla ilişkisinin tespitine çalışılmıştır. Çalışmanın belli bir bölgede ve belli sayıdaki 

kişilere yapılmış olması en temel kısıtlılık olarak söylenebilir. 

Çalışmanın hipotezleri şu şekildedir. 

H1: İş için siyasilere başvuran insanlar, istihdam garantisinin ve düzenli çalışma 

şartlarının daha fazla olduğu kamu sektöründe işe girmeyi daha çok isterler. 

H2: Çalışan ve mevcut işini değiştirmek isteyenler daha iyi şartlarda iş aradık-

larından öncelikle siyasilere başvurmayı tercih ederler. 

H3: Özellikle kamu sektöründe çalışanlar daha iyi şartlarda iş bulma talepleri 

için siyasi kanalı daha fazla kullanırlar. 

 

Araştırma Metodu ve Materyal 

Bu araştırmada İstanbul’daki bir İşkur hizmet merkezinden ve iktidar partisinin 

İstanbul’daki bir ilçe başkanlığından iş isteklerine ilişkin veriler alınmıştır. Verilerin 

375’i siyasi partiden 375’i İşkur’dan alınmıştır. İşkur’dan ve siyasi partiden alınan ve-

rilerde kadın-erkek sayısı aynı tutulmuştur. 242’şer erkek, 133’er kadın iş arayana iliş-

kin veri mevcuttur. Şu anda Türkiye’de erkeklerin işgücüne katılım oranı kadınların iki 

katı olduğu için, çalışmada kadın katılımcıların hemen hemen iki katı oranında erkek 

katılımcı verisi kullanılmıştır. Verilerde kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir 

bilgi(isim soyisim, TC kimlik numarası, adres) verilmemiş olmakla birlikte kişilerin 

                                                                            
16 Petr Kopecký, “Political Parties And Patronage In Contemporary Democracies: An Introduction, Pa-

per Prepared for the Workshop on Political Parties and Patronage”, ECPR Joint Sessions of Workshops, 

2006, s. 3. 
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cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, şu anda çalışıp çalışmadığı ve şu anda 

çalıştığı sektörle çalışmak istediği sektör bilgileri bulunmaktadır. Bilgiler 2018 yılı 

Temmuz ayında alınmıştır. Ayrıca iktidar partisinin ilçe teşkilatındaki iş istekleri ile 

ilgilenen yetkilisiyle konu hakkında yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile mülakat 

yapılmıştır. Mülakat soruları ilgili literatür taramasından sonra hazırlanmıştır. Mülakat 

aracılığıyla iş isteklerindeki siyasi patronajın etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın tanımlayıcı nitelikte olan kısmında elde edilen veriler, veri değer-

lendirme işlemi betimleyici (deskriptif) frekans analizi ve doğrusal regresyon ile analiz 

edilmiştir. Araştırmanın analizleri istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca mülakatta verilen cevaplardan siyasi patronaja ilişkin tespitler nitel olarak ana-

liz edilerek, nicel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

Doğrusal regresyon analizlerinin sonucu olarak, siyasiler kanalı ile iş aramanın 

iş talebi üzerinde etkileri olduğu bulunmuştur. Ayrıca frekans analizi ve çapraz tablo-

larla bu etkinin yönünün ne olduğu incelenmiştir. Mülakattan derlenen bilgiler de bu 

bulguları desteklemektedir. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma  

Örneklemin Niteliği 

İşkuru ve siyasi partiyi iş arama kanalı olarak kullanan eşit sayıdaki kadın ve 

erkek iş arayanların 382(%50,9)’si bekâr, 328(%43,7)’i evli, 40(%5,4)’ı da boşanmış-

tır. İş arayanlar arasında ilköğretim mezunlarının 235(%31,5), lise mezunlarının 

248(%33,1), lisans mezunlarının 253(%33,7), lisansüstü mezunlarının ise 14(%1,9) 

kişi olduğu tespit edilmiştir. Anket uygulamasına katılanların yaş grubu incelendiğinde 

8(%1,1) kişinin 20’den küçük, 177(%23,6) kişinin 20-29 arası, 247(%32,9) kişinin 30-

39 arası, 260(%34,7) kişinin 40-49 arası, 58(%7,7) kişinin de 50 ve üstü yaşta olduğu 

görülmektedir.  

 

Bulgular 

Her iki iş arama kanalından eşit sayıda erkek ve kadına ait veri alındığından, 

cinsiyet değişkeni dışındaki yaş, medeni durum ve eğitim demografik değişkenleri ile 

kullanılan iş arama kanalı arasındaki ilişki incelenmiştir.  
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Tablo 1. İş Arama Kanalı ile Medeni Durum Arasındaki İlişki 

 

Medeni Durum 
Toplam 

Bekâr Evli Boşanmış 

İş Arama Ka-

nalı 

Siyasi Parti Aracılığıyla 
n 225 140 10 375 

% 60 37,3 2,7 100 

İşkur Aracılığıyla 
n 157 188 30 375 

% 41,9 50,1 8,0 100 

Toplam n 382 328 40 750 

% 50,9 43,7 5,3 100 

 

Bekârların iş arama kanalı olarak daha fazla oranda siyasi partiyi, evli ve bo-

şanmışların ise daha fazla oranda İşkur’u tercih ettikleri görülmektedir.  

 

Tablo 2. İş Arama Kanalı ile Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki 

 
Eğitim Düzeyi 

Toplam 
İlköğretim Lise Üniversite Lisansüstü 

İş Arama 

Kanalı 

Siyasi Parti Aracı-

lığıyla 

n 101 117 154 3 375 

% 26,9 31,2 41,1 0,8 100 

İşkur Aracılığıyla 
n 134 131 99 11 375 

% 35,7 34,9 26,4 2,9 100 

Toplam n 235 248 253 14 750 

% 31,3 33,1 33,7 1,9 100 

 

Eğitim seviyesi lise olan kişiler her iki iş arama kanalını hemen hemen eşit 

oranda kullanırken, eğitim düzeyi ilköğretim olanlar daha yüksek oranda İşkur’dan, 

eğitim düzeyi üniversite olan kişiler ise daha yüksek oranda siyasi partilerden iş bul-

malarını talep etmektedirler. 
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Tablo 3. İş Arama Kanalı ile Yaş Arasındaki İlişki 

 

Yaş Aralığı 

Toplam 20'den 

Küçük 

20-29 

Arası 

30-39 

Arası 

40-49 

Arası 

50 ve 

Üstü 

İş Arama Ka-

nalı 

Siyasi Parti Aracı-

lığıyla 

n 8 176 121 60 10 375 

% 2,1 46,9 32,3 16 2,7 100 

İşkur Aracılığıyla 
n 0 1 126 200 48 375 

% 0 0,3 33,6 53,3 12,8 100 

Toplam n 8 177 247 260 58 750 

% 1,1 23,6 32,9 34,7 7,7 100 

 

30-39 yaş arası kişiler her iki iş arama kanalını eşit oranda kullanırken, bu yaş 

grubunun alt ve üst yaş gruplarında önemli bir farklılaşma bulunmaktadır. Daha çok 

gençler siyasi partinin kendilerine iş bulmasını isterken, yaşı ilerlemiş kişilerin daha 

çok İşkur’a başvurduğu görülmektedir.   

Özetle, yaşı daha genç olanların, bekârların ve daha yüksek eğitime sahip olan 

kişilerin çoğunlukla iş arama kanalı olarak öncelikle siyasi partiyi kullandıkları tespit 

edilmiştir. Genç yaş, bekârlık ve yüksek eğitimli olma aslında işgücü piyasasına yeni 

girecek kişileri ifade eder.  Bu sebeple, işgücü piyasasına yeni girecek kişiler iş arama 

kanalı olarak öncelikle siyasi partiyi tercih ediyor denilebilir. 

Çalışmanın hipotezleri test edilecek olursa; 

H1’in analizi için doğrusal regresyon analizi yapılmış, bağımsız değişken iş 

arama kanalı ile bağımlı değişken çalışılmak istenen sektör arasında anlamlı bir ilişki 

olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,412a ,170 ,169 ,64301 

a. Predictors: (Constant), İş Arama Kanalı 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 63,365 1 63,365 153,256 ,000b 

Residual 309,269 748 ,413   

Total 372,635 749    

a. Dependent Variable: Çalışmak İstediği Sektör 

b. Predictors: (Constant), İş Arama Kanalı 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,837 ,074  24,746 ,000 

İş Arama Kanalı ,581 ,047 ,412 12,380 ,000 

a. Dependent Variable: Çalışmak İstediği Sektör 

p<0,05 olduğundan iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edil-

miştir.  

 

Tablo 4. İş Arama Kanalı ile Çalışmak İstediği Sektör Arasındaki İlişki 

 

Çalışmak İstediği Sektör 
Toplam 

Kamu Farketmez 

İş Arama Kanalı Siyasi Parti Aracılığıyla 109 266 375 

İşkur Aracılığıyla 0 375 375 

Toplam 109 641 750 

 

Verilerin temin edildiği İşkur’daki görevlilerle görüşülmüş, iş arayan kaydında 

iş aranan sektörün kamu, özel ve farketmez diye tercih edilebilme olanağının olduğu 

görevlilerce beyan edilmiştir. İşkur aracılığı ile iş arayanların hiçbiri özellikle kamu 

sektöründe çalışmak istediğini belirtmemiş, hepsi sektör fark etmez demiştir. İş için 

siyasi partiye başvuranların yaklaşık %30’u özellikle kamu sektöründe iş aradığını 

belirtmiştir. Geriye kalan yaklaşık %70’lik kısım sektör fark etmez demiştir. Dolayı-

sıyla H1 doğrulanmaktadır. Yani, iş için siyasilere başvuranlar arasında kamu 
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sektörünü isteyenlerin oranı yüksektir. Kamu sektörüne yerleşme konusunda siyasi 

patronajdan beklentiler fazladır denilebilir. 

H2’nin analizi için doğrusal regresyon analizi yapılmış, bağımsız değişken iş 

arama kanalı ile bağımlı değişken şu anda çalışma durumu arasında anlamlı bir ilişki 

olup olmadığı araştırılmıştır. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,529a ,280 ,279 ,42402 

a. Predictors: (Constant), İş Arama Kanalı 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 50,718 1 50,718 282,096 ,000b 

Residual 130,708 727 ,180   

Total 181,427 728    

a. Dependent Variable: Şu Anda Çalışıyor mu? 

b. Predictors: (Constant), İş Arama Kanalı 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,333 ,050  46,555 ,000 

İş Arama Kanalı -,528 ,031 -,529 -16,796 ,000 

a. Dependent Variable: Şu Anda Çalışıyor mu? 

p<0,05 olduğundan iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edil-

miştir.  
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Tablo 5. İş Arama Kanalı ile Şu Anda Çalışıyor Olma Arasındaki İlişki 

 
Şu Anda Çalışıyor mu? 

Toplam 
Evet Hayır 

İş Arama Kanalı 
Siyasi Parti Aracılığıyla 69 285 354 

İşkur Aracılığıyla 271 104 375 

Toplam 340 389 729 

 

İşkur aracılığı ile iş arayanların dörtte üçüne yakını şu anda çalışıyor iken, si-

yasi parti aracılığı ile iş arayanların sadece beşte birine yakını şu anda çalışıyorum 

demektedir. Dolayısıyla şu anda işsiz olanlar daha çok siyasiler aracılığı ile iş ara-

maktadır. Bu sebeple H2 doğrulanamamıştır. Bu sonuç aynı zamanda yukarıda yer 

verilen “işgücüne yeni girenler öncelikle siyasilere başvurmaktadırlar” tespiti ile pa-

ralellik arz etmektedir. 

H3’ün analizi için doğrusal regresyon analizi yapılmış, bağımsız değişken iş 

arama kanalı ile bağımlı değişken çalışılan sektör arasında anlamlı bir ilişki olup ol-

madığı araştırılmıştır. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,305a ,093 ,090 ,16164 

a. Predictors: (Constant), İş Arama Kanalı 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,900 1 ,900 34,441 ,000b 

Residual 8,805 337 ,026   

Total 9,705 338    

a. Dependent Variable: Şu Anda Hangi Sektörde Çalışıyor? 

b. Predictors: (Constant), İş Arama Kanalı 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,261 ,040  31,202 ,000 

İş Arama Kanalı -,129 ,022 -,305 -5,869 ,000 

a. Dependent Variable: Şu Anda Hangi Sektörde Çalışıyor? 

p<0,05 olduğundan iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edil-

miştir.  

 

Tablo 6. İş Arama Kanalı ile Şu Anda Çalıştığı Sektör Arasındaki İlişki 

 
Hangi Sektörde Çalışıyorsunuz? 

Toplam 
Özel Kamu 

İş Arama Kanalı 
Siyasi Parti Aracılığıyla 59 9 68 

İşkur Aracılığıyla 270 1 271 

Toplam 329 10 339 

 

Siyasi parti aracılığı ile daha iyi şartlarda iş arayanların yedide birine yakını 

şu anda kamu sektöründe çalışıyor iken, İşkur aracılığı ile daha iyi şartlarda iş ara-

yanların sadece bir tanesi kamu sektöründe çalışmaktadır. H3 doğrulanmaktadır. 

Yani özellikle kamu sektöründe çalışanlar daha iyi iş bulma talepleri için siyasi ka-

nalı daha fazla kullanmaktadırlar. 

Siyasi partinin iş istekleri ile görevlendirilmiş yetkilisi ile mülakat yapılmış, 

önceden hazırlanan sorular ilgili kişiye sorulmuştur. Sorular ve cevaplar şu şekilde-

dir: 

Soru 1: İş bulma talebiyle partiye başvuranların genel özellikleri hakkında 

bilgi verir misiniz? 

Cevap 1: İş bulmak amacıyla daha çok üniversiteyi yeni bitirmiş bekâr gençler, 

lise ve üstü eğitimliler partimize başvurmaktadır. Bizler de 40 yaşını geçmemiş ve 

tahsilli kişilere iş bulmada daha az zorlanıyoruz. 

Soru 2: Partiye iş için başvuran kişiler taleplerinin karşılanması noktasında 

buyurgan mı yoksa ricacı mı tavır sergilemektedirler? 



Kemal YILDIZ 

414 

Cevap 2: Bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Kimisi ben bu partiye emek 

verdim, zaman harcadım diyerek buyurgan, kimisi de ricacı bir tavır içinde oluyor. 

Özellikle yaşı büyük olan ve uzun süredir iş bulamamış kişiler buyurgan bir tavır 

içinde gelmektedir. 

Soru 3: Bu kişiler talep ettikleri iş noktasında siyasi partiyi kesin çözüm mercii 

olarak mı görmekteler, yoksa sadece iş talep eden kişi ile işvereni buluşturan aracı 

bir mekanizma olarak mı görmekteler? 

Cevap 3: Bir önceki soruda dediğim gibi, yaşı ilerlemiş kişiler “parti bu işi 

kesin çözmeli” anlayışıyla gelmekte, hatta bazen işi kavgaya kadar vardırabilmekte-

dir.  

Soru 4: Kamuda çalışma talebiyle partiye gelen kişi sayısı yoğun mudur? Par-

tinin bu konuda inisiyatifi olabiliyor mu? 

Cevap 4: Elbette ki. Yalnız kamuda çalışma talebi büyük oranda belediyenin 

iktisadi teşekkülünde çalışma şeklinde geliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına gir-

memiş ya da yeteri başarıyı elde edememiş kişiler, belediyelerin bu yan kuruluşla-

rında, hiç olmazsa taşeronlarda iş talebinde bulunuyorlar. 

Soru 5: Bir işi olduğu halde iş değiştirmek için partiye başvuran kişilere karşı 

tavrınız nasıldır?  

Cevap 5: Bir işi olduğu halde iş değiştirmek veya başka bir yere şef, müdür 

gibi yönetici pozisyonunda geçmek isteyenlere parti sıcak bakmıyor. Bu kişilere 

kendi çalıştığın birimde rüştünü göster ve yüksel diyoruz. 

Soru 6: Siyasi parti iş taleplerinin karşılanması için gerekli hassasiyeti göste-

riyor mu? Bu konu parti için ne kadar önemli? Bir kişiye iş bulamamak ya da bir 

kişiye iş bulmak parti için ne ifade ediyor? 

Cevap 6: Bizlere genellikle belediyelerin KPSS gerektirmeyen açık iş pozis-

yonları ve taşerondaki pozisyonlar bilgi olarak geliyor. Yine İşkur’un açmış olduğu 

toplum yararına programlara alınacak kişiler hakkında ricalarımız kırılmıyor. Teşki-

latta aktif görev almış, seçimlerde sahada ve sandıkta çalışan, referansı kuvvetli, parti 

bayrağı ve afişi asmış kişileri bu ve benzeri pozisyonlara sokmaya çalışıyoruz. Bu 

konulara özellikle dikkat ediyoruz. Gelen cv’leri bu kriterlere göre tasnif ediyoruz. 

Çünkü iş için partiye başvurduğu halde sosyal medya hesabına baktığımızda parti-

mize, devlet ve parti büyüklerimize hakaret eden insanlarla karşılaştığımız çok oldu.  

Soru 7: İş talebiyle siyasi partiye başvuran bir kişinin iş bulma olasılığı, İşkur’a 

başvuran bir kişiden daha mı yüksektir? Neden?  

Cevap 7: Bizim gayretimizin ve referanslarının yanında iş arayanın kişilik 

özellikleri, çalışma azmi de önemli. Bunlar arttıkça iş bulma şansı artar. 
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Soru 8: Yönlendirdiğiniz bir işçiyi işe alan işverene partinin bakış açısı deği-

şiyor mu? Nasıl değişiyor?  

Cevap 8: Elbette değişir. Böyle bir işverenin partiyle ilişkisi daha düzgün bir 

düzeye geliyor. Ama tabi işverenler ilçelerden daha çok büyükşehir bazında ilişki 

içerisindeler. Oralardan daha sağlıklı bilgi alınabilir. 

Araştırma verilerinden yapılan analizlerde ilk defa iş hayatına atılacakların, 

gençlerin bekârların ve eğitimi yüksek kişilerin çoğunlukla siyasi parti aracılığıyla iş 

aradığı sonucu bulunmuştur. Gençlerin ve iş deneyimi olmayanların işgücü piyasa-

sına girişte dezavantajlı gruplar olduğu bilinmektedir.17 Yine eğitimli işsiz sayısının 

günden güne arttığı görülmektedir.18 Bu dezavantajlı gruplar, dezavantajlarını izole 

etmek için siyasi kanalı kullanıyorlar denilebilir. Yine araştırma sonucunda kamuda 

çalışmak isteyen kişilerin hatta kamu sektöründe olduğu halde daha iyi şartlarda iş 

arayan kişilerin siyasilere başvurması, siyasi patronaj ilişkisinin kamu sektöründe 

güçlü olduğu önermesini desteklemektedir. 

Siyasi partinin iş istekleri ile ilgilenen yetkilisiyle yapılan mülakatta bulgula-

rımızı destekleyecek şekilde iş arama için siyasileri tercih edenlerin genellikle bekâr, 

genç ve eğitimli kesim olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’deki yüksek oranlı işsizlik 

ve giderek artan eğitimli işsizliğinin bu durumda etkili olduğu söylenebilir. Yaşı bü-

yük ve uzun süreli işsiz kişilerin siyasetle ilişkisini kullanarak buyurgan, ısrarcı ve 

agresif davranışlarda bulunduğu söylenmektedir. Uzun süreli işsizliğin kişilerde psi-

kolojik olumsuzluklara sebep olduğu önceki çalışmalarla ortaya konmuştur.19 Bu 

olumsuz psikolojik davranışların siyasi güçle birlikte daha da artması mümkündür. 

Yine bu kişilerin “partiye bu kadar emek verdim” ifadesinden siyasi patronajdan da 

yararlanma amacıyla partide görev yaptıkları sonucuna varılabilir. Düzenli çalışma 

şartlarına ve düzenli ücret ödemeye sahip kamu sektöründe çalışma isteği olan ve 

kamu personeli seçme sınavından yüksek puan alamayan kişilerin sınavsız bir şekilde 

kamuya girmek için siyasi patronajı kullanmak istediği görülmektedir. Bu da genel-

likle sınavsız sözleşmeli ve taşeron kadrolara siyasi parti ile yerleşme isteği olarak 

kendisini göstermektedir. Bu kadroların siyasiler eliyle partiye sadakati olan kişiler 

için kullanıldığı yine bu kadrolara yerleşebilmek için partili olmasa bile siyasi patro-

naj yolunu kullanmak isteyen kişilerin olması da dikkat çekicidir. Parti tarafından 

sadakati yüksek kişilerin kollanması, bu kişilerin desteğinden yoksun kalmamak için-

dir. Partinin kişileri bu kadrolara yerleştirebilmesi için, kişilerin de temel bir takım 

                                                                            
17 Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal-Kolaşin, “İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Ar-

tırmak”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Şubat 2010, s. 22. 
18 Özge Özdemir, “Türkiye'de üniversite eğitimi genç işsizliğini tetikliyor mu?”, BBC News, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42053683, 21 Kasım 2017. 
19 Rabia Bato Çizel-Cem Oktay Güzeller-Nergis Mütevellioğlu, “İşsizliğin Psikolojik Sonuçları: An-

talya Örneği”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2011. 
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yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Siyasi partinin işsizlere karşı tavrı bu şe-

kildeyken, çalışırken işini değiştirmek veya işinde yükselmek isteyen kişilerle aynı 

oranda ilgilenmediği söylenebilir. Yine karşılıklı fayda esasına dayalı olarak partinin 

yönlendirdiği kişiyi işe alan işverene daha olumlu bakılmakta ve işverenin siyasi pat-

ronajdan faydalanmasının yolu açılmaktadır.  

Durum bu iken demokratikleşme adına siyasi patronajın minimum hale geti-

rilmesi gerekmektedir. Ancak kollamacılığın bir türü olan patronajın önlenmesi basit 

de değildir. Kollamacılığın önlenmesi ancak makro iktisadi ve sosyal politikalarla, 

örgütlenme mevzuatının değiştirilmesi ve örgütlenme ve siyasal kültürünün adil bir 

hüviyete kavuşması ile mümkün olabilir.20 Esasen liyakata dikkat edilmelidir. Fakat 

siyasi patronajın olduğu yerlerde liyakatin aksine siyasi otoritenin isteği doğrultu-

sunda işlemler yapılmaktadır.21 Ekonomik kalkınmanın belirli bir seviyeye gelme-

diği ve istihdam imkânlarının artmadığı ülkelerde bu ilişkiler sürüp gidecektir.  

 

Sonuç 

Patronaj ilişkileri günümüzdeki en gelişmiş ülkelerden en gelişmemişine kadar 

az ya da çok oranda görülen bir kollamacılık türüdür. Demokrasinin gelişmişliği, fır-

sat eşitliği ve bürokrasinin sistemli ve adil olması ile profesyonel kurum ve kuruluş-

ların yaygınlaşması patronaj ilişkilerinin, özellikle de siyasi patronajın etkisini azalt-

makta, ancak tamamen yok edememektedir.  

Siyasilerin etki ve gücünden yararlanarak bir iltimas ve öncelik elde etme ola-

rak tanımlayabileceğimiz siyasi patronaj, birçok sefer iş istekleri konusunda başvu-

rulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etki ve güçten yararlanmak iste-

yenler sadece işsiz olup da bir iş sahibi olmak isteyenler değil, aynı zamanda daha 

iyi ücret ve çalışma şartlarındaki bir işle mevcut işini değiştirmek isteyenlerden oluş-

maktadır.   

Türkiye Ekonomisinin ortalama her 10 yılda bir ekonomik dengesizlik geçir-

mesi ile yatırımların istenilen seviyeye gelmemiş olması, kişiler açısından düzgün bir 

işi olmayı önemli kılmaktadır. Ekonominin bu olumsuzluklarından dolayı yaklaşık 

15 yıldır işsizlik oranları %10 ve üstü seviyelerde seyretmektedir. Mevcut işlerin de 

önemli bir kısmında ücret düzeyleri düşük ve çalışma şartları kötüdür. Bu durumdan 

dolayı iş bulmak isteyen bu dev kitlenin yanında daha iyi şartlarda iş bulmak isteyen 

dev bir kitle daha vardır. Bu da işi olma özellikle de insan onuruna yaraşır işi olma 

konusunda ciddi bir rekabet oluşturmaktadır. 

                                                                            
20 Kurtoğlu, age, s. 161. 
21 Arzu Özkanan- Ramazan Erdem, “Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Sü-

leyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 20, s. 195. 
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İstihdam konusunda dezavantajlı konumda olan gençler ve deneyimsiz yeni 

mezunlar siyasi patronajdan faydalanmak istemektedir. Bu sebeple bunlar çoğun-

lukla devletin bu konuda görevli olan kurumu İşkur’dan ziyade siyasi kanalı zorla-

maktadır. Kamu sektöründe istihdamın yolunun siyasi güçten geçtiğine inanılmakta, 

kamu personeli seçme sınavının engel olmaktan çıkarılması için siyasi kanaldan bek-

lentiler artmaktadır.  Partiye çalışan bazı kişilerin bir istihdam beklentisi içerisinde 

olduğu hatta partiyle ilişkisi olmayan kişilerin bile siyasi patronajdan yararlanmak 

istedikleri görülmektedir. 

Çalışmanın çıktılarından da anlaşılmaktadır ki, siyasi patronaj halen etkili ve 

güçlü bir mekanizmadır. Bu sebeple de insanlar bu yola tevessül etmeye devam et-

mektedir. Bu ilişki kişilere iş bulmada kolaylık, siyasilere de oy alma ve teşkilatlan-

mayı sürdürüp büyütme desteği sağlamaktadır. Bürokratik kurumların sistematik 

hale gelmesi ile demokratikleşmenin artması,  adil olmayan bu mekanizmayı zayıf-

latacaktır. Ancak liyakat ve niteliğin önemsendiği toplumlar hızla gelişebilmektedir. 

Siyaset kurumu kollamacılıktan beslenmenin yerine tüm vatandaşlara eşit fırsat 

sunma kültürünü benimsemeli, bunun için de insani yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak 

istihdam sahalarının artırılmasının yoluna bakılmalıdır. 

 

 

Kaynaklar 

AKGÜÇ, Öztin, “Başkanlık mı Yoksa Patronaj mı?”, Cumhuriyet Gazetesi, 

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/409452/Baskanlik_mi_Yoksa_Pat-

ronaj_mi_.html, 15 Mart 2013. 

AYAZOĞLU, Serkan, “Yerel Yönetimde Siyaset Yapma Biçimimiz Tamamen Pat-

ronaja Dayanıyor”, http://www.arkitera.com/soylesi/607/yerel-yonetimde-si-

yaset-yapma-bicimimiz-tamamen-patronaja-dayaniyor, 1 Nisan 2014. 

BAYHAN, Vehbi, “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve 

Nepotizm”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2002, s. 1-13. 

BİÇERLİ, Mustafa Kemal, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, Genişletilmiş 4. 

Baskı, İstanbul, 2007. 

ÇINAR, Kürşat, “Patronaj ilişkilerinde Latin Amerika örneği: Kır-kent Ayrımına Bir 

Bakış”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı 43,  Aralık 2016, s. 725-43. 

ÇİZEL, Rabia Bato-GÜZELLER, Cem Oktay-MÜTEVELLİOĞLU, Nergis, “İşsiz-

liğin Psikolojik Sonuçları: Antalya Örneği”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 2, 

Sayı 2, 2011, s. 26-41. 

ERDOĞAN, Faruk, “İşe sahip olmanın en büyük avantajı” https://www.farukerdo-

gan.com/ise-sahip-olmanin-en-buyuk-avantaji/. 



Kemal YILDIZ 

418 

GÖKKAYA, Öznur-LATİF, Hasan-UÇKUN, Gazi “İş Arama Sürecinde İş İlanı Çö-

zümlemesi ve İş Arayan - İş İlanı Uyumu”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:8, Temmuz 2015, s. 25-38. 

GÜRSEL, Seyfettin-UYSAL KOLAŞİN, Gökçe, “İstihdamda Dezavantajlı Grupla-

rın İşgücüne Katılımını Artırmak”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Top-

lumsal Araştırmalar Merkezi, Şubat 2010, s. 1-82. 

İşkur, “İş Arama Teknikleri”, https://prezi.com/rk-dbmu2sscq/is-arama-teknikleri/ 

KOPECKÝ, Petr, “Political Parties And Patronage In Contemporary Democracies: 

An Introduction, Paper Prepared for the Workshop on Political Parties and 

Patronage”, ECPR Joint Sessions of Workshops, 2006, s. 1-14. 

KURTOĞLU, Ayça “Siyasal Örgütler ve Sivil Toplum Örgütleri Bağlamında Hem-

şehrilik ve Kollamacılık”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, 

2012, s. 141-169. 

LORENZ, Mary, “How to decide which is right for you Job or career?”, 

https://www.careerbuilder.com/advice/job-or-career-how-to-decide-which-is-

right-for-you. 

ÖZDEMİR, Özge, “Türkiye'de üniversite eğitimi genç işsizliğini tetikliyor mu?”, 

BBC News, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42053683, 21 Ka-

sım 2017. 

ÖZKANAN Arzu–ERDEM Ramazan, “Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar: Kav-

ramsal Bir Çerçeve”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 20, s. 179-206. 

TUTAR, Kürşat, “Türkiye İşgücü Piyasasında İş Arama Kanallarının Niteliği”, İş ve 

Hayat Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, s. 93-106. 

www.memurlar.net (22 Aralık 2018) 

www.tuik.gov.tr (15 Kasım 2018) 

YILDIZ, Kemal, Türkiye’de İşsizliğin Türlerine Göre Analizi: İşsizlere Yönelik Bir 

Alan Araştırması, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlan-

mamış Doktora Tezi), 2014. 

 

 

https://prezi.com/rk-dbmu2sscq/is-arama-teknikleri/


419 

İran Devrim Muhafızlarının Suriye’deki Varlığının  

Bölgeye Olası Etkileri 

Doç Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Özet: Devrim sonrası gelişen İran-Suriye ilişkileri Suriye iç savaşının 

başlamasıyla daha da derinleşmiştir. Lübnan iç savaşı sırasında Suriye’de as-

keri/istihbarat ağı kurmaya başlayan İran İslam Cumhuriyeti unsurları bugün 

Suriye’de kurumsal hale gelmeye başlamıştır. İran sadece Şam yönetimini ko-

rumak değil aynı zamanda Suriye’de dini anlayışını/ideolojisini tüm gücüyle 

yaygınlaştırmaya ve kurumsallaştırmaya çalışmaktadır. Şii jeopolitiği İran 

Devrimi sonrası kendi içinde bazı derin kırılma ve mücadeleye sahne olmuştur. 

Humeyni’nin Velayet-i Mutlak anlayışı Şiilik içinde geneli temsil etmeyen İran 

İslam Cumhuriyeti’nin resmi Şiilik anlayışıdır. Akdeniz doğal olarak Suriye 

İran’ın Batı’ya en hayati çıkış kapılarından biridir. Jeopolitik açıdan Su-

riye/Akdeniz İran için pazarlık konusu yapılacak bir mevzu değildir.  

Bu bağlamda İran silahlı unsurları son 5 yıldır tüm gücüyle Şam yöne-

timin yanında askeri olarak konum almaktadır. Üst düzey askeri kayıplar Tah-

ran yönetiminin konuya verdiği önemi ortaya koyan diğer bir unsurdur. İsrail, 

İran’ın Suriye’ye askeri açıdan yerleşmesinden en çok kaygı duyan ülkelerin 

başında gelmektedir. Suudi Arabistan ise İran’a müzahir bir Irak’tan sonra İran 

müttefiki iç savaştan ayakta kalmayı başarmış bir Arap Cumhuriyetinden son 

derece rahatsız olan diğer bir ülkedir. (Diğer taraftan, Suudi Arabistan gerek 

İran’a müzahir bir “Irak”tan gerekse iç savaşın yarattığı uzun süreli yıkımların 

üstesinden gelen ve nihayetinde İran ile müttefik olan bir “Arap Cumhuri-

yeti”nden son derece rahatsızdır.) Bu durum Suudi rejiminin kuşatılmışlık his-

sine kapılmasına sebep olmaktadır. Bu korku çok açık Suudi–İsrail askeri sa-

vunma ittifakını gündeme getiren unsurların başında gelmektedir. Suriye iç sa-

vaşı sonrası Şam yönetimi için İran’ın Suriye’deki askeri/siyasi varlığı en 

önemli dış politika konusu olmaya devam edecektir. Bu konu Şam yönetiminin 

Batı ülkeleri ile olduğu gibi komşu Arap ülkeleri ile ilişkilerini etkileyen en 

önemli gündemi oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İran Devrim Muhafızları, Suriye, Şii 
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Potential Impacts of the Existence of Iranian Revolutionary  

Guards in Syrian on the Region 

 

Abstract: The relationship between Iran and Syria, developed after the 

revolution, has become deep together with the start of Syrian civil war. The 

components of the Islamic Republic of Iran, which began to form military/in-

telligence network in Syria during the Lebanese civil war, today have instituti-

onalized in Syria. Iran tries not only to protect the Damascus administration, 

but also to spread and institutionalize its religious understanding/ideology in 

Syria amain. The Shia geopolitics has witnessed some deep fractions and 

struggles in itself aftermath of the Iranian Islamic revolution. Humeyni’s un-

derstanding of Absolute Authority is the official Shiah understanding of the 

Islamic Republic of Iran which does not represent the general within the 

Shiism. The Mediterranean, naturally Syria, is one of the most vital gates of 

Iran to the West. Syria/Mediterranean geopolitically is not a matter of bargai-

ning for Iran.  

Within this context, the Iranian armed forces, full steam ahead, have 

taken sides militarily with the Damascene administration for the last five years. 

The high-level military casualties are another element of the importance to 

which the Tehran administration attributes. Israel is definitely the most concer-

ned country about Iran’s military deployment in Syria in relation to other co-

untries. Saudi Arabia is, on the other hand, extremely disturbed both by an 

“Iraq” supporting Iran and by an “Arab Republic” that has overcome the pro-

longed atrocities of civil war and end up with being an ally with Iran. This 

situation causes the Saudi regime to have a feeling of siege. This fear is one of 

the leading elements of the Saudi-Israeli military defense alliance. The mili-

tary/political existence of Iran in Syria after the Syrian civil war will continue 

to be the most significant matter of foreign policy for the Damascus administ-

ration. The issue will be the most important agenda affecting the Damascus 

administration’ relations with the neighbouring Arab countries as well as its 

relations with the Western countries. 

Key Words: Iranian Revolutionary Guards, Syria, Shia 

 

 

Giriş  

“Coğrafya savaşmak içindir” ifadesi belki de Orta Doğu coğrafyası ile örtüşen 

ve onu anlamak ve okumak için söylenebilecek en güzel ifadelerden biridir. Orta 

Doğu tarihte devletin ilk defa ortaya çıktığı, yazının ve paranın ilk kullanıldığı yerler 

olmakla beraber aynı zamanda savaşın icat edildiği coğrafyadır. Savaş mı devleti, 

devlet mi savaş mı yaratır, siyasi tarihte tartışılan en hayati sorulardan biridir. Cevabı 

ne olursa olsun tarih göstermektedir ki bu coğrafyada imparatorluklar ve devletler 
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savaşmadan kurulmamış/büyümemiş ve ayakta kalmamıştır. Savaşarak kurulan ve 

yıkılan imparatorluklar zamanla tarihten ayakta kalmanın savaş kadar önemli bir di-

ğer unsurunu daha keşfetmişlerdir. Diplomasi, kimi zaman güçlüye karşı zayıf dev-

letlerin ittifakı, kimi zaman zayıf siyasi varlıkların güçlü imparatorluk/devletler ile 

ittifakı ile düşmanlarına karşı ayakta kalmalarını sağlamıştır. Diplomasinin temel he-

defi savaşmadan savaşı kazanmaktır.  

Bir ülkenin dış politikasını anlamak için o ülkenin ve içinde bulunduğu bölge-

nin jeopolitiğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Sonrasında ise o ülkenin küresel jeo-

politik ile olan ilişkisini anlamaya çalışmak gerekmektedir. Diğer unsur ise o ülkenin 

siyasal rejiminde karar alma sürecini iyi bilip iyi okumak gerekmektedir. İran İslam 

Cumhuriyeti bu bağlamda sui generis bir yapı arz etmektedir. Siyasal rejimler karşı-

laştırmalı olarak incelenirken temel hareket noktası anayasalar ve yazılı mevzuat üze-

rinden mukayese etmek esastır. Fakat burada önemli olan nokta İran gibi otoriter/to-

taliter rejimleri sadece kanunlarına bakarak anlamanız, yorumlamanız pek mümkün 

değildir. Bu sebeple biz çalışmamızda sadece İran İslam Cumhuriyeti kanunlarından, 

mevzuatından değil bölgede bulunduğumuz zaman sürecinde şahsi tecrübe ve göz-

lemlerimizden de istifade edeceğiz. Aynı yöntem Suriye için yapacağımız tahliller 

içinde geçerli olacaktır. Bir ülkenin coğrafyası değişmeden o ülkenin dış politika 

esaslarının değişmesi pek mümkün değildir. Bu bağlamda İran coğrafyasının ülkeye 

dayattığı bazı dış politika hedefleri bulunmaktadır. Bundan kastımız siyasal rejimler 

ile bu jeopolitik hedeflerin birbirinden ayrı şeyler olmasıdır. Misal vermek gerekirse 

İran, devrim öncesi monarşi iken, en temel dış politika hedefi Basra Körfezinde ha-

kimiyet kurmak ve hegemonyasını Amerikan desteğiyle arttırmaktı. Devrim sonrası 

İran İslam Cumhuriyeti’nin Basra Körfezindeki hedefi hala aynıdır. Bunu İran/Şii 

jeopolitiği ortaklığı olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır.  

Tarihsel süreç içerisinden Arap Pers mücadelesi bugün tüm Arap coğrafya-

sında bilinç altına yatan bir düşüncedir. Bu sebeple İran’ın bölgede yaptığı her faali-

yet özellikle Suudi Arabistan ve diğer Arap emirlikleri tarafından Sasani/Safavi/Zer-

düşt yayılması olarak algılanmaktadır. Esas itibarıyla Orta Doğu coğrafyasında son 

1000 yıllık Türk siyasi hükümranlığını ve son 500 yıllık iki Türk devleti Osmanlı/Sa-

favi mücadelesinin bu topraklarda olduğunu düşünürsek Arap düşüncesindeki bu 

kaygı ve korkuları daha iyi anlaşılacaktır. İran’ın devrim sonrası Humeyni’nin başta 

Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki tüm Arap devletlerini gayri meşru ilan etmesi 

bu korkuları daha da tetiklemiştir. Devrim sonrası Basra Körfezinde en modern ve 

güçlü orduya sahip İran birden Amerikan ve bölgedeki Arap rejimlerinin karşıtı bir 

söylem içerisine girmiştir. İran’ın güçlü ordusu devrim sürecinde deyim yerindeyse 

kargaşa ve kaos içerisinde atıl ve işlevsiz hale gelmiştir. Humeyni ise bu süreci kendi 
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ordusunu kurmak için bir zemin olarak kullanmıştır. İran İslam Devrim Muhafızları 

artık rejimin yeni ordusunun adıdır.  

Esas itibarıyla Devrim muhafızları, rejim ihraç etmekten ziyade rejimi koru-

mak ve devamını sağlamak için kurulmuştur. Irak-İran savaşı Devrim muhafızlarının 

gücünü arttırmış ve bu yapının kurumsallaşmasına ortam sağlamıştır. Bu sürecin de-

tayları konumuz dışında kaldığı için çalışmamızda derinlemesine bahsedilmeyecek-

tir. Devrim muhafızlarının ülke dışında etkin bir şekilde kullanılmaya başlanılmasına 

Irak’ın Amerikan işgaliyle başlandığı söylenebilir. Suriye’de rejimin devrilmesi için 

açılan uluslararası yürütülen savaş süreci ise İran Devrim Muhafızlarının özellikle 

2015 sonrası askeri açıdan ülke dışında savaş tecrübesini güçlendirmiştir. Çalışma-

mızda bu süreci incelemeye, okumaya ve bölgeye olası yansımalarını anlamaya ça-

lışacağız.  

 

1. İran Devrim Muhafızları’nın Kuruluşu 

Humeyni, sürgünden ülkeye döndüğü an aklındaki en temel korku bölgenin en 

güçlü ordusunun hala yerli yerinde duruyor olmasıydı. Şah’ın ülkeyi ansızın terk et-

mesi çoğu insanı, belki Humeyni dahil, şaşırtmıştı. Aynı şekilde Amerika’dan en son 

teknoloji ekipmana ve eğitime sahip İran İstihbarat Örgütü SAVAK kurumsal olarak 

ayaktaydı. Humeyni’nin istediği gibi bir siyasi nizamın oluşması için ülke bir iç savaş 

ve Irak ile savaş yaşamak durumunda kalacaktı. Monarşi karşıtlığı belki halkın ço-

ğunluğunun ortak isteğiydi fakat sonrası hakkında her ideolojik unsurun ve hareketin 

farklı beklentileri mevcuttu. Humeyni, gelir gelmez ilk hedefinin monarşinin yıkıl-

ması ve İslam Cumhuriyeti’nin kurulması olduğunu ilan ediyordu. Nitekim ilk refe-

randumda soru açık ve tekti; “Monarşinin devamı mı, İslam Cumhuriyeti mi? Başka 

bir seçenek mevcut değildi. Henüz tartışmaya pek imkan bulamadan İslam Cumhu-

riyeti’nin referandum sonucu kurulduğu ilan edildi. Henüz ortada bir anayasa yoktu. 

Fakat ortada Şah’a bağlı bir ordu ve istihbarat örgütü bulunmaktaydı. Bu süreçte Hu-

meyni ve kimi ruhanilerin fetvasıyla ordunun bazı mühimmat depoları yağmalanıyor, 

Humeyni taraftarları silahlanıyordu.  

Humeyni, bunun da yeterli olmadığını görüyordu çünkü farklı ideolojik hare-

ket ve etnik unsurlar da silahlanmaya başlamıştı. Humeyni, Şah rejimini ve tüm ku-

rumlarını doğal olarak gayri meşru ilan etmişti. Şah’ın ülkeyi terk etmesiyle Şah’a 

bağlılık yemini eden ordu komuta kademesi ve kolluk kuvvetleri karargahlarından 

çıkmamaya çalışıyordu. Bu tertip üzere Humeyni ilk açıklamalarında orduyu 
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doğrudan hedef almak yerine sadece üst kademeyi Şah’a bağlı olmakla itham edi-

yordu1. Hatta bu süreçte orduyu öven sözleri bulunmaktadır2. 

Ülkenin her yerinde silahlı komiteler ve devrim mahkemeleri kuruluyor eski 

rejim taraftarı veya karşı devrim unsuru görülenler yargılanıyor, idam ediliyordu. Bu 

sırada Humeyni’ye muhalif olan ki onlara İslam Cumhuriyeti karşıtları ki bunun do-

ğal sonucu İslam karşıtları damgası vuruluyordu. Devrim öncesi yıllarda İran’dan 

Humeyni ve ruhaniler tarafından Lübnan’da iç savaş için gönderilen silahlı unsurlar 

geri dönmeye başlamıştı. Humeyni bu unsurları İslam devrimini hakim kılan ve ko-

ruyucusu olacaklar olarak nitelendirmekteydi. Humeyni, baştan beri orduyu tasfiye 

edip yeni bir ordu kurmayı amaç edinmişti. Ordunun tarafsızlığını ilan etmesi bu tas-

fiye sürecini değiştirmedi. Kısa sürede çok sayıda üst düzey general infaz edildi, bir 

kısım hapsedildi bir kısmı ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Humeyni’nin “20 mil-

yonluk ordu” söylemi aslında yeni bir ordu kurma fikrinin ifadesiydi.  

 

1.2. İran Devrim Muhafızlarının Rejim İçerisindeki Hukuki Konumu 

İran Devrim Muhafızlarının kendi içerisindeki ideolojik, itikadi ve geçmişten 

gelen dostluk ve akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan bölünme ve yapılanmalar ko-

numuzun dışındadır. İDM, 1979 yılında devrim sürecinde henüz yeni bir ordu kurul-

madan Humeyni’nin fetvasıyla İslami Devrimi korumak için kurulmuştur. Kuruluş 

aşamasındaki siyasi ve hukuki açıdan tartışmalı süreç ayrı bir çalışma konusudur. 

Irak savaşı Humeyni’nin Velayet-i Fakih anlayışına bağlı silahlı milis unsurlarının 

kurumsallaşmasını sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Zamanla 

kendi kara, deniz ve hava gücüne sahip olan İDM, İran uzay ve füze sistemleri faali-

yetlerini uhdesinde bulundurmaktadır. Bugün, İDM ülke içerisinde baraj yapımın-

dan, boru hatlarına, inşaat alanından, lazerli göz ameliyatlarından otomotiv sektörüne 

kadar büyük bir ekonomik güç haline gelmiştir. Buna bir örnek vermek gerekirse 

2004 yılında yeni açılan Tahran İmam Humeyni havaalanının işletmesini bir Türk 

firması almıştı. İDM güvenlik açısından bunu doğru bulmadığını ilan ederek açılış 

gününde havalimanını kapatmıştı. Bu durum ister istemez İDM’yi toplumun her ta-

rafına ulaşabilen sosyo-ekonomik bir siyasi aktör haline getirmektedir. Kimilerine 

göre İran siyasetinde kırmızı çizgisi olmayan tek kurum İDM’dir3. Kendine bağlı 

üniversiteler, öğrenci kuruluşları ve basın yayın organlarıyla ideolojik olarak bir du-

ruş ortaya koyabilmektedir.  

                                                                            
1 Sahifey-i İmam, Cilt 5, s. 158. 
2 Erteş, s. 166. 
3 The Rise of Pasdaran, Assesing..., s.2. 
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İran Silahlı Kuvvetleri klasik/geleneksel ordulardan farklı bir yapılanmaya sa-

hiptir. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvveti Başkomutanı Velayet-i Fakih maka-

mında oturan Rehber kabul edilmektedir. İran anayasası savaş ve barış ilan etme yet-

kisini Rehber’e vermektedir. İran Silahlı Kuvvetleri (Nizami) Ordu, İDM ve kolluk 

kuvvetlerinden oluşmaktadır4. Talepleri halinde tehdit altındaki Müslüman halklara 

yardım etmek için ve İslam’a muhalif olmadıkça diğer ezilmiş halklara destek için, 

İDM ile işbirliği yapmak ve gerekli eğitimi vermek İran ordusunun, görevleri arasın-

dadır5. Ülke toprak bütünlüğünü korumak üç silahlı gücün ortaklaşa yetkisinde fakat 

İslam devrimini ve onun ilkelerini korumak ise sadece İDM’nin asli görevi olarak 

belirtilmektedir6. İDM görev ve çalışma ilkelerini belirleyen esasnamenin 1. Mad-

desi, İDM’nin Rehber’in emrinde, İran İslam Cumhuriyeti kanunları  çerçevesinde 

İslam devrimini korumak ve Tanrı’nın kanunlarını yaymak ve diğer (İran) silahlı 

güçleriyle işbirliği içerisinde İslam Cumhuriyeti’ni korumak olarak” belirtmektedir7. 

İDM aynı zamanda adli kolluk kuvveti yetkisine de sahiptir8. İDM Komutanı anaya-

sanın 110.maddesine göre rehber tarafından atanır9. İDM’nin Besiç ile beraber her 

türlü yazılı ve görsel basın araçları kurma ve yayın hakkı bulunmaktadır10. Her türlü 

askeri ve gayri askeri silah ve mühendislik, elektronik haberleşme yapma hakkı11, 

kendine has bir bütçesi12, Rehberin atadığı/azl edebildiği siyasi nezaret yetkisine sa-

hip temsilciler her türlü denetim yetkisine sahiptir13. Rehber tarafından atanan ve azil 

edilebilen İDM Komutanı sadece Rehber’e karşı sorumludur14. İDM içinde verilecek 

siyasi itikadi eğitim işlerini yürütecek kişi ruhaniler arasından Rehber tarafından ata-

nır15. İDM olabilmenin temel şartı İslam devrimine ve itikadi ve ameli olarak Vela-

yet-i Fakih’e bağlı olmaktır16. 

 

1.3. Besiç Sivil Direniş Unsurları  

Şah’ın ülkeyi terk etmesiyle ortaya çıkan otorite boşluğunda kurulmaya başla-

yan Besiç, önemli hükümet merkezlerini, korumak karşı devrim hareketleri olarak 

                                                                            
4 Kanun-i Erteş-i Cumhur-i İslami İran, Tasvib Tarihi, 1366/07/07, Madde 2. 
5 A.g.e., Madde 7, C Fıkrası. 
6 A.g.e., Madde 13. 
7 Esasnamey-i Sıpah-ı Pasdaran-ı İnkılab-i İslami, Tasvip Tarihi 1361/06/15, Birinci Bölüm Madde 1. 
8 A.g.e., Madde 5, İkinci Bent. 
9 A.g.e., Madde 12. 
10 A.g.e., Madde 15, D Fıkrası. 
11 A.g.e., Madde 15, Ha Fıkrası. 
12 A.g.e., Madde 17. 
13 A.g.e., Madde 27. 
14 A.g.e., Madde 29. 
15 A.g.e., Madde 31, Birinci Fıkra. 
16 A.g.e, Madde 34, Elif ve B Fıkrası. 
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adlandırılan her türlü muhalif hareketi bastırmak, halk arasında istihbarat ağı kurmak 

ve bir nevi kolluk kuvveti vazifesi yerine getirmekteydi. Irak savaşında ilk başlarda 

katılmayan Besiç unsurları sonrasında savaşta askeri tecrübede kazanma imkanı bul-

dular. İran İslam Cumhuriyeti’nin temel savunma doktrini mozaik savunma anlayı-

şına dayanmaktadır. Bu anlayış gelişmiş konvansiyonel orduların işgaline karşı tüm 

halkın katıldığı bir partizan savaşı başlatmaktır. Besiç yapılanması ise bu planın ana 

dayanak ve hareket noktasıdır. Bu bağlamda İran savunma anlayışında bir merkez 

karargah anlayışı yoktur. İran’ın farklı bölgelerinde onlarca askeri karargah bulun-

maktadır.  

Besiç Kuvvetleri İDM yapılanması içerisinde rejimin diğer önemli silahlı di-

reniş unsurlarını oluşturmaktadır. Besiç Kuvvetlerinin temel hedefi ise, İran anaya-

sasına ve İslam devrimine inanan insanlardan oluşan ülkeyi ve İslam cumhuriyetini 

korumak için güçler oluşturmaktır17. Her şehir, kasaba ve köyün direniş unsurları 

bulunmaktadır. Bu unsurların oluşturulması Rehber’in onayladığı ruhani tarafından 

ve mahalli şuralar tarafından İDM komutasında gerçekleştirilecektir18. Bu 20 mil-

yonluk ordunun (İDM Besiç unsurları kastediliyor) imar işleri yanında, içtimai, si-

yasi ve istihbarat faaliyetleri yapma yetkisi bulunmaktadır19. İran Anayasası’nın 172. 

Maddesine binaen Besiç unsurları görev sırasında işlediği suçlardan askeri mahke-

melerde yargılanacaklardır20. İDM üyelerinin siyasi hareketlere üye olma ve katıl-

maları yasaktır ve bu gibi faaliyetler kesin ihraç sebebidir21. Daha önce belirttiğimiz 

gibi otoriter ve totaliter rejimlerde kanunlar her zaman ve her durumda aynı şekilde 

okunmaz. Uygulamada İran’ın ağırlıklı olarak fakir ve geleneksel kesimlerden seçi-

len ve katı bir siyasi/ideolojik eğitimden geçen kesimlerin siyasetten uzak durmaları 

pek mümkün değildir. Hatemi döneminde başlayan ve özellikle 2005 cumhurbaşkan-

lığı seçimlerinde aleni hale gelen Besiç unsurlarının siyasi faaliyetlerini engellemek 

pek mümkün değildir.  

 

1.4. Kudüs Gücü 

Kudüs Gücü ise İran-Irak savaşında ülke dışında bir nevi özel kuvvetler faali-

yeti yürütmek için kurulan bir birliktir. Bu gibi özel ve gizli yapılanmalar için bu 

coğrafyada kesin rakam vermek mümkün olmasa da tahmini sayısı 20000 civarında 

olduğu düşünülmektedir. Komutanı ise İran Irak savaşına özel sınır birliği olan 

                                                                            
17 A.g.e., Madde 35. 
18 A.g.e., Madde 38-39. 
19 A.g.e., Madde 41. 
20 A.g.e. Madde 43. 
21 A.g.e, Madde 48. 
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Sarullah komutanlığını yapan Rehber tarafından yaşayan şehit diye bahsettiği Tüm 

General Kasım Süleymani’dir22 Süleymani, Lübnan Hizbullah askeri yapılanmasın-

dan, İran–Afganistan sınırında kaçakçılarla mücadeleden, Irak’ta İŞİD’e karşı sa-

vaşta ve Şii Milislerin eğitimine kadar bölgede sahada en bilinen isimlerden birisidir. 

Batılı kaynaklar onu bölgenin gölge komutanı olarak tanımlamaktadır23. Son 15 yıl-

dır bölgede İran’ın askeri ve istihbarat faaliyetlerini yöneten biri için bu söz yerinde 

görünmektedir. Devrim sonrası Kirman su işlerinde çalışan Süleymani, kelimenin 

tam anlamıyla alaylı ve savaşı savaşarak öğrenen bir askerdir. Rehberin en güvendiği 

isimlerden biri olduğu söylenebilir.  

Bir dönem Taliban’la mücadeleden Bosna’ya kadar birçok bölgede Kudüs 

Gücü etkin bir şekilde görev yapmıştır. Günümüzde Taliban’la İŞİD karşıtı gizli gö-

rüşmeleri Kudüs Gücü yürütmektedir. Bu durum doğal olarak İDM Kudüs Gücü’nü 

İran dış siyasetinde en etkin aktörlerden biri haline getirmektedir.  

 

2. İran Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki Varlığı ve Yansımaları 

Devrim sonrası İran Suriye siyasi ilişkileri Real politik için en güzel misaller-

den birini temsil etmektedir. İslami devrimi yaymayı kendisine felsefe edinmiş bir 

İslam Cumhuriyeti ve kendisine seküler Arap milliyetçiliğini ilke edinen Suriye Arap 

Sosyalist Cumhuriyeti güçlü bir ilişki kurmayı başarmışlardır. Suriye, İran’ın Irak 

üzerinden karayoluyla Akdeniz’e, dolaylı olarak Avrupa’ya açılan kapısı, İsrail ile 

barış anlaşması imzalamayan tek sınır Arap ülkesi, Hizbullah ve Hamas’a ve diğer 

İsrail işgaline karşı direnen silahlı unsurlara askeri, lojistik ve istihbarat verebildiği 

güzergahta olması açısından hayati öneme sahiptir. Irak-İran savaşı ve Lübnan İşgali 

ile İran Suriye ilişkileri bölgedeki dengeleri değiştirmeye başlamış, İran Suriye iliş-

kileri İsrail güvenliğini hayati bir şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Daha açık bir 

ifadeyle özellikle 2011 sonrası süreçte İran, İsrail’e kapı komşusu olmuştur. İsrail 

hava sahasında İran insansız hava araçları uçmaya ve istihbarat ve gözlem/keşif uçuş-

ları yapmaya başlamışlardır.  

Suriye’de 2011 Mart ayında ilk silahsız gösteriler başladığı zaman halihazırda 

İDM unsurları bulunmaktaydı.  İlk zamanlar İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rehber 

arasında Suriye’ye çok sayıda İDM unsuru gönderilmesi konusunda görüş ayrılığı 

bulunmaktaydı. Suriye topraklarındaki örtülü küresel savaş İDM’nin dış siyasette 

ağırlığı hissettirmeye başlamasına da sebep olduğu söylenebilir. İran Dış İşleri 

                                                                            
22 İran ordusundan tüm generalden yukarı askeri rütbe yoktur. 
23 Dexter Filki “The Shadow Commander Qassem Suleimani is the Iranian operative who has been 

reshaping the Middle East. Now he’s directing Assad’s war in Syria.” The New Yorker 30 September 

2013. 

https://www.newyorker.com/contributors/dexter-filkins
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Bakanlığı İDM’nin sahadaki ağırlığını ve söylemini savunmak durumunda kalmıştır. 

İran güvenlik hiyerarşisinde İDM ve komuta kademesi doğrudan Rehber’den aldığı 

emirler ve yönlendirmeler ile görev yapmaktadır. Hükümetin bu konuda engelleyici 

veya yönlendirici pek fazla bir gücü yoktur. Kağıt üzerinde ordu Milli Savunma Ba-

kanlığına bağlı olsa da anayasal olarak tüm kuvvet komutanları Rehber tarafından 

atanıp/azil edilmektedir. Suriye’deki askeri faaliyetlerin İran ekonomisine ağır fatu-

rası Ruhani hükümetinin en büyük eleştiri ve kaygısını oluşturmaktadır.  

İDM Kudüs Gücü 2011–2014 arası Suriye yönetimine sahada daha çok istih-

barat ve eğitim/danışmanlık kolluk kuvveti hizmeti vermiştir. Bu süreç Kudüs Gücü 

için sahadaki güçleri tanıma ve mücadele yöntemleri belirlemek için imkan sağla-

mıştır. Bu dönem aynı zamanda gayri nizami unsur olarak Irak Şii milislerin kade-

meli olarak sahaya sürüldüğü dönemdir.  Bunun sebebi uzun zamandır Kudüs Gücü-

nün Irak Şii Milisleri ile Irak’ta beraber çalışması ve Arapça konuşmaları sebebiyle 

Suriye ordusu ile daha kolay operasyon yürütebilmeleridir.  Hizbullah’ın silahlı un-

surları ise Kudüs Gücü yanında ilk 2 yıl bir nevi staj görerek hem sahayı tanıma hem 

de İDM unsurlarıyla koordinasyon yürüterek fazla silahlı çatışmalarda ön safhalarda 

bulunmamışlardır. İlk gidenler ağırlıklı olarak Irak–İran savaşında savaş tecrübesine 

sahip emekli silahlı kuvvetler ve gönüllü Besiç unsurlarıdır. Bu ilk yıllarda Suriye’de 

sahada yaralanan ve kaçırılan muvazzaf İDM subayları da bulunmuştur24. İDM Ku-

düs Gücü İran–Irak ve İran Afganistan/Pakistan sınırlarında kaçakçılar (uyuşturucu, 

insan, silah) ve sınırdaki diğer silahlı örgütlerle çatışmalardan yeterince gayri nizami 

savaş tecrübesine sahiptir.  

2014 yılından itibaren Musul’un İŞİD unsurlarının eline geçmesi karşısında 

tecrübeli Şam yönetimi yanında savaşan Iraklı milisler Irak’a dönmeye başlamışlar-

dır. Aynı süreçte Hizbullah milis sayısını arttırmaya başlamış, İDM ise Afganlı milis 

sayısını arttırarak Şam yönetiminin kuvvetlerini dengelemeye çalışmıştır. 2014 yılı 

sonlarında İDM kara unsurları ilk üst düzey general seviyesinde kaybını vermiş, Şam 

yönetiminin sahada etkinliğini yavaş yavaş kaybettiği de İran tarafından anlaşılmış-

tır. Suriye ordusunun verdiği ağır kayıplar artık saklanamaz seviyeye gelince Suriye 

Devlet Başkanı Beşar Esat bunu ilan etmek zorunda kalmıştır25. İDM unsurlarının 

verdiği kayıpların artması ve ön cephelerde savaşmaları sahada Kudüs Gücünün Su-

riye Ordusu üzerinde ve askeri operasyonlarda daha baskın ve etkin hale gelmesine 

zemin oluşturmuştur. Suriye’de savaşan tüm İranlı subayların Arapça konuşmadığını 

                                                                            
24 Suriye’de rejime karşı savaşan silahlı unsurlar tarafından yakalanan İranlı, Afganlı ve Tacik asker ve 

gönüllü milisleri genelde propaganda amaçlı Youtube gibi internet sitelerinde yayımlamaktadırlar. 
25  
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bölgedeki kaynaklardan biliyoruz. Kuvvetle muhtemel bu subaylar kendi askeri bir-

likleri ile sahada savaşmaktadır.  

2015-2016 yılları ise Hizbullah ve İDM unsurlarının sahayı iyice tanıdığı daha 

iyi koordinasyon sağladığı ve karşı saldırıya geçtiği dönem olmuştur. İran artık Su-

riye’ye hızlı bir şekilde asker sevk edip hızlı asker rotasyonu gerçekleştirebiliyordu. 

O dönem bu hızlı asker çekmeyi İDM’nin Suriye’den çekildiği yönünde haberlerin 

çıkmasına bile sebep olmuştur. En etkin savaşçılar Irak savaşında cephe hattında gö-

rev yapan Husiztan bölgesindeki Veliy-i Asr askeri birliğinden gelmektedir.  

2016 yılı Nisan ayında İDM ve İran’a paramiliter unsur sayısı hakkında birçok 

farklı rakam olsa da tahmini olarak yaklaşık rakam 10000 kişidir. Bugün bu sayı 

hakkında tam rakam vermek pek mümkün olmasa da tahminler 100000’i geçmekte-

dir. Sahada Rusya hava desteğini iyi değerlendiren İDM Kudüs Gücü, Irak Şii Milis-

lerinden (Ketaib’ül İmam Ali), Afganistan ve Pakistan Şii Milislerinden ise Fatimu-

yun ve Zeynebiyun tugaylarını sayılarını arttırarak etkin bölgelere yerleştirmiştir. 

İran düzenli ordu birliklerinin de Suriye’ye yerleşim üs kurmaya başlaması ise İsrail 

yönetiminin hava saldırısının artmasına imkan sağlamıştır.  

İran, son yıllarda Suriye sorunun siyasi çözümü açısından kendi siyasasını or-

taya koyan önemli önerilerde bulunmaktadır. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi, Ulusla-

rarası denetime açık ve özgür bir seçim ve bunun sonucunda yapılacak anayasaya 

göre bir hükümet kurulması İran yönetiminin resmi söylemini oluşturmaktadır. İŞİD 

ve Nusra gibi dinci terör yapılanmalarına karşı İran sonuna kadar Şam yönetiminin 

yanında ve birlikte mücadele edeceğini çok defa ilan etmiştir. İDM’nin terör örgütü 

olarak kabul edilen bu unsurlarla mücadelesi Suriye’deki varlığını da meşru hale ge-

tirmektedir.  

 

2.1 İran Rusya Zorunlu Jeopolitik İşbirliği 

Rusya, 1950’li yıllardan beri Suriye’ye silah satmakta, 1971 yılından beri ise 

Tartus limanını kullanmaktadır. Rusya için jeopolitik açıdan Rus donanmasının Ak-

deniz’deki varlığı son derece önemlidir. Soğuk Savaş sonrası gerileyen Rusya, 

NATO’nun Avrupa ve Karadeniz’de yayılmasına karşılık, Gürcistan harekatıyla ce-

vap vermiş, Kırım’ı kendi topraklarına katmasıyla, NATO yayılmasını durdurmuş-

tur. Suriye askeri harekatı ise Rusya için bir nevi karşı saldırı sayılabilir. Soğuk savaş 

sonrası en kapsamlı askeri harekatı yürüten Rus ordusu aynı zamanda geliştirdiği 

askeri silah, teçhizatı ve emir/komutasını sahada tecrübe etme imkanı bulmuştur.26 

Suriye’de binlerce Rus vatandaşı Kafkasya Müslümanı tekfiri örgütler içinde silahlı 

                                                                            
26 Anton, Lavrov, Russia in Syria: a military analysis, s. 47 
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olarak   savaşmaktadır. İŞİD’in Hilafet Devleti söylemini doğal olarak Rusya Fede-

rasyonu içindeki Müslümanları ve coğrafyayı kapsamaktadır. Rus yönetimi Su-

riye’deki temel hedefinin uluslararası alanda terör örgütü kabul edilen unsurlar ile 

mücadele olduğunu ilan etse de sahada Şam yönetimine karşı mücadele eden tüm 

silahlı unsuları hedef almaktadır. Rus ordusu NATO askeri unsurlarının sahada faa-

liyet gösterdiği bir alana girerek büyük risk almış bunun sonucu NATO içinde kırıl-

malar yaşanmasına sebep olmuştur. Bunun için en iyi örnek Rus uçağının Türk Hava 

Kuvvetleri tarafından düşürülmesinin ardın Türk Dış politikasındaki kırılma gösteri-

lebilir.  Suriye’de Rus ordusunun  askeri açıdan güçlü bir şekilde yerleşmesi 

Rusya’nın küresel jeopolitik satranç tahtasına geri döndüğü şeklinde algılanmıştır. 

Aralık 2017 tarihinde Putin, Suriye’deki Humeym askeri üssünü ziyareti ile 

Rusya’nın Şam yönetimi ve diğer dinci terör örgütlerine karşı zaferini ilanı etmiştir. 

Mayıs 2018 tarihinde Amerikan yönetiminin JCPOA’dan çıkması ve İran’a karşı as-

keri seçenekten bahsetmesi ile önemli Avrupa Birliği üyeleri kendini Rusya ile aynı 

siyasi konumda bulmuştur. Rusya için bu durum Türkiye’den sonra ikinci diplomatik 

zafer sayılabilir. Amerikan yönetimi ise Rusya ve İran tarafından sahada kazanılan 

askeri zaferin Astana süreciyle diplomatik bir zafere dönüşmesinden kaygı duymak-

tadır.  

 Rusya’nın askeri açıdan etkin müdahalesinin başladığı 2015 yılı ise Şam yö-

netimi için hayati bir dönüm noktası olmuştur. Sahada artık askeri operasyonları 

planlamada en etkin kişi olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Moskova 

ziyaretinde kuvvetle muhtemel Putin’e Şam yönetiminin askeri açıdan zor durumda 

olduğunu en etkin ve bilgili kişi olarak izah etmiştir. Süleymani, Putin’in güvencesini 

almış olmalı ki çatışma bölgelerine karşı saldırı için takviye birlikleri sahaya sürmüş-

tür. 2015 Ekim ayında ise Rusya’nın etkin hava saldırıları ve desteğiyle Halep karşı 

saldırısı başlamıştır. Bu tarihlerde İran Dış İşleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 

Amerika’nın önemli gazetelerinden The New Yorker’a verdiği röportajda İran’ın Su-

riye’de varlığının sadece askeri danışman düzeyinde olduğunu belirtmiştir27. Su-

riye’de sahada nezaret ve yönetim Kudüs Gücünde olduğu ve komutanın da sadece 

Rehber’e karşı sorumlu olduğu için bu çok normal bir durumdur.  

 

 2.2.  İsrail ve Suriye’deki İran Askeri Mevcudiyeti 

Son on yılda Suriye ve Irak’ta gerçekleşen olaylar İsrail’in güvenliğini hayati 

şekilde etkileme potansiyeline sahiptir. İran ve Suudi Arabistan destekli unsurlar 

                                                                            
27 Robin Wright, Iran’s Javad Zarif on Russia and Peace in Syria, 6 Ekim 2015, The New Yorker 
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İsrail’in yanı başında ölüm kalım savaşı sürdürmektedir. İsrail belki de Suriye savaşı 

sonrası Orta Doğu’nun Vestfelyası’nı ortaya çıkaracak bir sonuç beklemekteydi. Su-

riye’de yaklaşık 7 yıldır sürdürülen kirli savaş zaman içerisinde yaşanan jeopolitik 

kırılmalar sonucu Amerikan yönetimi ve İsrail için şimdilik istenen sonucu verme-

miştir. İŞİD’in nasıl ve hangi şartlarda doğduğu ve İslam dünyasının her yerinden 

silahlı rejim karşıtı unsurların Suriye’ye gelişi ve varlığı ayrı bir inceleme konusudur. 

Özellikle İsrail’e yakın bölgelerde rejim karşıtı savaşan tekfiri/selefi unsurların İsrail 

hastanelerinde tedavi edilip geri Suriye’ye gönderilmesi de tafsili olarak değerlendi-

rilmesi gereken bir konudur.28 Suriye’de 2013 yılından beri rejime karşı savaşan tek-

firi/selefi unsurlardan Amerikan ve İsrail silah ve mühimmatı yakalanmakta ve ser-

gilenmektedir.29  

Suriye, İsrail’in Orta Doğu’da hegemonya kurmasını ve güvenliğini sağlama-

sının temel anahtarı aynı zamanda temel çıkmazı konumundadır. İran Suriye işbirliği 

İsrail’i kuşatan bir yapı oluşturduğu gibi İslam dünyasında bir direniş ekseni oluştur-

maktadır. İsrail İslam ülkelerindeki rejimler ile ittifak yapsa da, Filistin’de işgal, sivil 

ölümleri ve direniş devam ettiği sürece İslam ve dünya kamuoyunda işgal/meşruiyet 

sorunu her zaman gündemde kalmaktadır. Buna Türkiye ve Mısır gibi bölgenin iki 

önemli ülkesinin İsrail ile sahip olduğu güçlü iktisadi ve diplomatik ilişki misal ve-

rilebilir.  

Şam hükümetinin Hizbullah ve İDM unsurlarına Suriye vatandaşlığı verdiği 

söylentisi ise İsrail yönetiminin kaygılarını arttıran bir durum ortaya çıkarmıştır.30 9 

Mayıs 2018 II. Dünya Savaşı zafer kutlamalarına İsrail Başbakanı Benyamin Netan-

yahu elinde savaşa katılmış Rus Yahudi Albayının resmiyle katılmıştır. Görüşmenin 

detayları bilinmese de İsrail’in İran Suriye’deki askeri varlığından son derece rahat-

sız olduğunu kararlı bir şekilde söylemesi kuvvetle muhtemeldir. Bu görüşmenin ar-

dından İsrail’in Suriye’deki İran İDM üslerini vurması ve İDM’in İsrail işgalindeki 

Golan Tepelerine roket göndermesi gerginliği iyice yükseltmiştir. Rus Hükümeti iki 

tarafı sınırı aşmamaları konusunda uyarmıştır. Fakat Rus istihbarat uçağını II-20’in 

İsrail’in askeri manevrası sonucu Suriye füzeleri tarafından düşürülmesi Rus ordusu 

tarafından provokasyon olarak nitelendirilmiştir.31  

                                                                            
28Rory Jones “Israel Gives Secret Aid to Syrian Rebels” E.T. 19/01/2019 https://www.wsj.com/artic-

les/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430 
29     “el-Usur   ala’s-silah İsraili ve Ameriki ve’l-Aliyat Garbiyatu’l-Menşa min Muhalafetu’l 

İrhabiyin fi’d-de min Karyetu’l-Kuneytaratu’l-Muharra mine’l-İrhab” E.T. 19/01/2019 

https://www.sana.sy/?p=836002  
30  E.T. 18/01/2019 https://www.maariv.co.il/news/world/Article-672476  
31   “Russian Il-20 downed by Syrian missile after Israeli F-16s used it as cover during attack – MoD” 

    E.T. 18/01/2019  https://www.rt.com/news/438686-syria-russia-s200-il20/  

https://www.sana.sy/?p=836002
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-672476
https://www.rt.com/news/438686-syria-russia-s200-il20/
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Rusya tüm gücüyle Orta Doğu’ya yerleşme stratejisi içindeyken, Amerikan 

yönetimi kararsız açıklamaklar  yapmakta ve tereddüt içerisinde davranmaktadır. Ni-

tekim Amerikan Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye’den çe-

kilme konusunda yaptığı açıklama ile Başkanın yaptığı açıklama birbiriyle çelişmek-

tedir.  Amerikan Başkanının yaptığı Amerika’nın artık bölgenin polisi olmak zorunda 

olmadığı gibi açıklamalar bölgedeki Amerikan askeri varlığı düşünülünce pek tutarlı 

ve anlamlı değildir. İsrailli kimi uzmanlar Amerikan askerinin Irak Suriye sınırından 

çekilmesiyle, İran’ın Suriye’ye karadan askeri lojistik ikmalini sınırlandıran gücün 

ortadan kalkacağını düşünmektedir. İsrail son yıla kadar Suriye’deki İran askeri un-

surlarına yüzlerce hatta İsrail ordusuna göre ilan edilmeyen sistematik saldırılar ger-

çekleştirmiştir. İsrail Genel Kurmayı Suriye’de İran’la doğrudan savaştıklarını iddia 

etmektedir.32 Rusya’nın İsrail Suriye hava sahasındaki askeri manevralarını kısıtla-

ması İsrail için diğer bir kaygı verici unsurdur.  

 

Sonuç Yerine 

2011 yılında Amerikan/NATO öncülüğünde Suriye’de başlatılan kirli savaş 

Rusya ve İran’ın sahaya etkin şekilde girmesiyle karmaşık bir hal almıştır. İran İslam 

Cumhuriyeti için Suriye’deki varlığının devamı hayati önem arz etmektedir. İran, 

Suriye’deki varlığıyla İsrail’in güvenliğini tehdit etmek için taş atacak mesafeye ka-

dar yerleşmiş durumdadır. Bu askeri yakınlık İsrail üzerinde son derece ağır psiko-

lojik baskı yaratmaktadır. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve desteklediği diğer İran 

ve Şiilik karşıtı tekfiri unsurlar İran ile savaşı Suriye cephesinde şimdilik kaybetmiş 

görünmektedirler. Suudi Arabistan’ın son zamanlardaki İsrail ile resmi olarak askeri 

savunma iş birliği söylemleri, Suudi yönetiminin korkusunu açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Rusya bu korku politiği bağlamında ilişkilerini Suudi Arabistan’la son 

derece etkin bir şekilde geliştirmiş bulunmaktadır. İran İDM Kudüs Gücü Su-

riye’deki kazanımdan itibar kazansa da iç siyasette itikadi/ideolojik açıdan ciddi so-

runlar yaşamaktadır. Suriye’de yaşanmakta olan küresel/uluslararası savaş henüz de-

vam etmektedir. Rejim ayakta kalsa da Suriye’ye artık eski Suriye demek pek müm-

kün değildir. Rusya ve İran artık en az Şam yönetimi kadar Suriye üzerinde söz hakkı 

sahibi olduklarını düşünmek pek de yanlış olmaz. Rusya, Suriye’de küresel siyasette 

yeniden var olduğunu göstermiş, İran ve Suriye rejimleri ise bu savaşı ölüm kalım 

mücadelesi olarak görmüşlerdir. İran eğer Suriye’den çekilmek zorunda kalsaydı 

Tahran sokaklarında savaşacağına inanmaktadır. Jeopolitik açıdan bu güvenlik 

                                                                            
32  Anshel Pfeffer, “Smash the bases, spare the men — Israel’s invisible war in Syria” E.T. 19/01/2019 

https://www.thetimes.co.uk/article/pummel-the-bases-miss-the-men-israel-s-invisible-war-in-syria-

xpnl6khr8 
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anlayışı ve kaygıları pek de yersiz sayılmaz. Suriye, İran için en güçlü rakiplerini 

sahada askeri açıdan gözlemlediği tanıdığı bir laboratuvar görevi görmüştür. Kuv-

vetle muhtemel bu asimetrik ve hibrit savaş taktiklerini önümüzdeki yıllarda daha da 

geliştirecektir.  

Suriye’de en büyük sorun başından beri muhaliflerin kimi temsil ettiği ve kim 

tarafından temsil edildiği hala belli değildir. Diplomatik, siyasi uzlaşı görüşmeleri 

karşı tarafın kendisini tasfiye etmesi üzerine kurulmaz. Bu bağlamda Şam yönetimi 

halihazırda Suriye’nin meşru temsilcisi konumundadır. Gelecekteki jeopolitik kırıl-

malar bu durumu daha sağlamlaştıracak veya Suriye’nin üniter/merkezi yapısı zarar 

görecektir. Bu durum başta Türkiye, İran ve Rusya açısından pek kabul edilebilir bir 

durum değildir. Başta Amerikan yönetimi olmak üzere Batı hegemonyasını sürdüre-

mediği, Rusya ve Çin hegemonyasına girecek bir Ortadoğu coğrafyasında düzen ye-

rine kaosu tercih edebilir. Amerikan yönetimi küresel hegemonyasına açıktan mey-

dan okuyan İran ile örtülü savaşı bırakıp tüm gücüyle rejimi değiştirmeye çalışması 

kuvvetle muhtemeldir.  

 

 

Kaynakça 

Abdullah, Mu’tasım Sadık, “el-Müessasatü’l-Askeriye  beyne’s-sake vet-tehmiş Mu-

karine beyne Vada’uh-Harsü’l-Sevri ve’l-Ceyş fi Buniyetü’n-nizam’ül-İrani” 

Mecelletü’d-dırasatü’l İrani, Dicember 2016, ss. 134- 153 E.T. 17/01/2019 

https://rasanah-iiis.org  

Anshel Pfeffer, “Smash the bases, spare the men — Israel’s invisible war in Syria” 

E.T. 19/01/2019 https://www.thetimes.co.uk/article/pummel-the-bases-miss-

the-men-israel-s-invisible-war-in-syria-xpnl6khr8  

Dexter Filki “The Shadow Commander Qassem Suleimani is the Iranian operative 

who has been reshaping the Middle East. Now he’s directing Assad’s war in 

Syria.” The New Yorker, 30 September 2013. 

 “el-Usur   ala’s-silah İsraili ve Ameriki ve’l-Aliyat Garbiyatu’l-Menşa min 

Muhalafetu’l İrhabiyin fi’d-de min Karyetu’l-Kuneytaratu’l-Muharra mine’l-

İrhab” E.T. 19/01/2019 https://www.sana.sy/?p=836002  

Erteş ez Didgahı İmam, Müessesy-i Tanzimi ve Neşri Asarı İmam Humeyni, 1383 

Tahran 

Esasnamey-i Sıpah-ı Pasdaran-ı İnkılab-i İslami, Tasvip Tarihi 1361/06/15. 

Frederic Wehrey, Jerrold D. Green, Brian Nichiporuk, Alireza Nader, Lydia Hansell, 

Rasool Nafisi, S. R. Bohandy, The Rise of the Pasdaran Assessing the 

https://rasanah-iiis.org/
https://www.thetimes.co.uk/article/pummel-the-bases-miss-the-men-israel-s-invisible-war-in-syria-xpnl6khr8
https://www.thetimes.co.uk/article/pummel-the-bases-miss-the-men-israel-s-invisible-war-in-syria-xpnl6khr8
https://www.newyorker.com/contributors/dexter-filkins
https://www.sana.sy/?p=836002


İran Devrim Muhafızlarının Suriye’deki Varlığının Bölgeye Olası Etkileri 

433 

Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps, National De-

fense Research Institute, 2009, USA 

 Kanun-i Erteş-i Cumhur-i İslami İran, Tasvib Tarihi, 1366/07/07 

Lavron, Anton, “Russia in Syria: a military analysis”, Russia’s return to the Middle 

East: building sandcastles? Edited by  Nicu Popescu, Stanislav Secrieru, Jully 

2018, European Union Institute for Security Studies, Paris, ss. 47-56    

Reza Rezaei; Syed Sadruddin Moosavi, “Zuhur-u Daeş ve Tesir An ve Muadalat-ı 

Mıntıkayi: Mutalayı Murıdi Çaleşha ve Fırsathayı be Vucud Amede berayı 

İran” Journal of Political Sociology of Islamic World Volume 5, Issue 11, 

Summer and Autumn 2018, Page 149-174, Tahran. E.T. 16/01/2018 

http://iws.shahed.ac.ir/article_689_8f53953a7d2978e91be97a56798fac19.pdf 

Robin Wright, Iran’s Javad Zarif on Russia and Peace in Syria, 6 Ekim 2015, The 

New Yorker. 

 “Russian Il-20 downed by Syrian missile after Israeli F-16s used it as cover during 

attack – MoD” E.T. 18/01/2019  https://www.rt.com/news/438686-syria-rus-

sia-s200-il20/ 

Sahifey-i İmam, Cilt 5. Müesseseyi Tanzimi ve Neşri Asarı İmam Humeyni, Tahran 

1378 

Simbar, Rıza, Badervend, Mehdi, İzzeti, Muhsin, “ Berresi Siyaseti Harici İran der 

Buhranı Suriye ba Tekid ber Nazariye-I Mavezeneyi Tahdit (2011-2017)”, 

Devreyi Sevvom (1396) Tabistan, Tahran. E.T. 16/01/2019 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289512  

Zahidi, Seyyid Muhsin, Zahidi, Nisa, “Siyaseti Harici İran de Kıbali Suriye ve Tesiri 

An Ber Munasabeti ba Turkiye Ez 2010 Ta Eknun”, Fasılnameyi Hukuki Ka-

nunbar, Devreyi Devvom, Şomarayı Şeşom, Tabistan 1397, ss. 185-209 Tah-

ran E.T. 16/01/2019 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPa-

per.aspx?id=289512  

          Zolfaghari A., Poormohammadi M.  “Tahlili Peyamdi Conbeşhayi Merdumi 

Mıntıkayi Haverimiyane Ez Manzur-u Gosterişi Şikafi Mezhebi Sunni ve Şia” 

Journal of Political Sociology of Islamic World   Fall 2015-Winter 2016, Vol-

ume 3, Number 2; ss. 113 To 132. Tahran E.T. 16/01/2019 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289512  

 

http://iws.shahed.ac.ir/article_689_8f53953a7d2978e91be97a56798fac19.pdf
https://www.rt.com/news/438686-syria-russia-s200-il20/
https://www.rt.com/news/438686-syria-russia-s200-il20/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289512
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289512
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289512
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289512




435 

Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar 

Mehmet KIBIL 

Yeditepe Üniversitesi 

Özet: I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ile 

birlikte Anadolu’nun çeşitli yerlerinde işgaller başladıktan sonra 19 Mayıs 

1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla Milli 

Mücadele’nin yol haritası belli olmaya başlamıştır. Nisan 1920’de ise 

Ankara’da Meclisin açılmasıyla saflar daha belirgin hale gelmiştir. Türk milleti 

bütün varlığıyla cephede Yunan ordusuna karşı var olma savaşı verirken, 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Padişah desteğiyle Milli Mücadele’ye karşı olan 

bazı odaklar ve İtilaf Devletleri’nin desteğiyle ayrılıkçı amaçlar güden etnik ve 

dini gruplar kendi maksatlarına uygun örgütler kurmuşlardır. Bu örgütlerin 

birçoğu İngilizler tarafından maddi olarak desteklenmiştir. 

Milli Meclis ve onun ordusuna karşı olanlar tarafından ülkenin değişik 

bölgelerinde isyanlar çıkarılmıştır. Bu isyanlara, çoğu İngilizler tarafından 

desteklenen bölücü ve ayrılıkçı çevreler de katılınca, iç isyanlar Milli Mücadele 

için hayati tehlikeler yaratan bir konu haline gelmiş ve yüzlerce insan bu 

mücadelede hayatını kaybetmiştir. 1919-1921 yılları arasında etnik ve dini 

kökenli bazı isyanların, düzenli bir ordudan, yeterli siyasi ve iktisadi altyapıdan 

yoksun olan Mustafa Kemal Paşa’ya çok zor günler yaşattığı açıktır. Yaşanan 

bütün olumsuz koşullara rağmen bu isyanlar alınan tedbirler ve milletin 

çoğunun gösterdiği duyarlılık sayesinde bastırılmış ve Türk milleti Mustafa 

Kemal önderliğinde verdiği bağımsızlık savaşını başarıya ulaştırarak büyük bir 

zafer kazanmayı bilmiştir. Milli Mücadele tarihimizin iyi analiz edilmesi için 

iç isyanların sebep ve sonuçlarının daha iyi analiz edilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, İç İsyanlar, 

Mustafa Kemal 

 

Internal Rebellions in the National Struggle Period 

 

Abstract: With the Mondros Armistice signed after World War I, 

occupations were started in various parts of Anatolia. Since Mustafa Kemal 

Pasha's arrival in Samsun on May 19, 1919, the road map of the National 

Struggle began to become apparent. In April 1920, with the opening of the 

Assembly in Ankara, everyone was more clear. While the Turkish nation 

fought against the Greek army at the front with its whole existence, in some 
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parts of Anatolia, with the support of the Sultan, some groups against the 

National Struggle and with the support of the Allies, ethnic and religious groups 

with separatist purposes established organizations suitable for their own 

purposes. Many of these organizations were financially supported by the 

British.  

Rebellions have been raised in different parts of the country by the 

National Assembly and its counterparts. When the separatist groups joined the 

revolts supported by the British, internal rebellions became a life threatening 

issue for the National Struggle and hundreds of people died in this struggle. 

Between 1919 and 1921, it was clear that some of the ethnic and religious 

uprisings experienced very hard times for Mustafa Kemal Pasha, who lacked 

sufficient political and economic infrastructure from a regular army. Despite 

all the unfavorable conditions, internal rebellions were suppressed by the 

measures taken and the sensitivity of many of the nation, and it was a great 

victory to win the war of independence under the leadership of the Turkish 

nation Mustafa Kemal. A better analysis of the causes and consequences of 

internal revolts is needed to analyze our history of National Struggle. 

Key Words: Turkish Independence War, National Struggle, Internal 

Rebellions, Mustafa Kemal 

 

 

1. GİRİŞ 

I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ile birlikte 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde işgaller başlamıştır. Osmanlı Hükümeti bu işgaller 

karşısında aciz halde ne yapacağını bilemez haldeyken, yürütülen temel politika, 

savaş sonrası başlayan bu dönemin en az hasarla atlatılması üzerine kurulmuş ve 

bunun için İngiltere’nin her dediği kabul edilmiştir. 

Bu dönemde Anadolu’da ise büyük bir iktidar boşluğu yaşanmaktadır. İşgal 

edilen bölgelerde ufak çapta da olsa yerel direniş hareketleri başlamıştır. Yaşanan 

iktidar boşluğu ve asayişsizlik yüzünden Anadolu’nun birçok yerinde asker kaçakları 

ve çeteler ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı eşkıyalık yaptığı gibi, işgal bölgelerine 

yakın bazı çeteler ise işgalcilere karşı direniş göstermektedirler. Diğer yandan 

ayrılıkçı azınlıklar kendi çetelerini kurarak sivil Türkleri katletmekteydiler. Kısacası 

Anadolu tam bir kaos içerisindeydi. Dönüm noktası Mustafa Kemal Paşa’nın 

Anadolu’ya geçmesi ile gerçekleşti. 1919 yılından itibaren Milli Mücadele’nin yol 

haritasının belli olmaya başlaması ve Nisan 1920’de Ankara’da Meclisin açılmasıyla 

herkes safını daha net belli etmeye başladı.  

Türk milleti bütün varlığıyla cephede Yunan ordusuna karşı var olma savaşı 

verirken, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Milli Mücadele’ye karşı olan, ayrılıkçı 
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amaçlar güden etnik ve dini gruplar İngilizlerin desteğiyle kendi maksatlarına uygun 

olarak çeşitli örgütler kurmuşlardır. Bu örgütlerin neredeyse tamamı İtilaf Devletleri 

tarafından desteklenmiştir. Milli Mücadele’ye karşı olan İngiltere ve İstanbul 

Hükümetleri ülkenin değişik bölgelerinde isyanlar çıkarmışlardır. İç isyanlar zaman 

zaman Milli Mücadele için hayati tehlikeler yaratacak boyutlara kadar gelmiştir.  

Bu dönemde, düzenli ordu kurulana kadar, isyanları bastırmadaki en büyük 

pay kuşkusuz düzensiz Kuvayı Milliye grupları ve başta Çerkez Ethem gibi bazı 

çeteler liderleri olmuştur. Özellikle Çerkez Ethem Mustafa Kemal’in yanında 

durarak isyanları bastırmada son derece hayati bir rol üstlenmiştir. Ne var ki düzenli 

orduya geçilirken elde ettiği başarılarla kendini olduğundan daha güçlü gören Ethem, 

düzenli orduya karşı çıkarak kendi isyancı duruma düşmüş ve Yunanlılara sığınmak 

zorunda kalmıştır. 

Sonuç olarak yaşanan bütün olumsuz koşullara rağmen iç isyanlar alınan 

tedbirler neticesinde milletin birliğini ve bütünlüğünü bozmalarına fırsat vermeden 

bastırılmış ve daha sonrasında düzenli orduya geçilerek asıl düşman olan Yunan 

ordusuna karşı büyük bir zafer kazanılarak Anadolu coğrafyası düşmandan tamamen 

temizlenmiştir.  

 

2. İSYANLARIN SEBEPLERİ 

Milli Mücadele yıllarında çıkan isyanlar tek bir sebepten dolayı çıkmamıştır 

ve her bir isyanın kendi içerisinde ayrı ayrı sebepleri vardır. Öncelikle isyanların 

arkasında Padişah ve İstanbul Hükümetlerinin Milli Mücadele karşıtı yaptıkları 

yoğun propaganda faaliyetlerinin olduğunu görmekteyiz. Genel olarak iç isyanların 

sebepleri beş ana başlıkta toplanabilir. 

İlk olarak meşru idare olarak saltanatı görenlerin, saltanat ve hilafetin 

tehlikeye düştüğünü ileri sürerek mücadeleye girişmeleridir. Bu noktada Vahdettin 

ve Damat Ferit’in yaptığı yoğun menfi propagandalar son derece etkili olmuştur. Bu 

propagandalarda ağırlıklı olarak din unsuru kullanılmış ve Milli Mücadele karşıtı 

fetvalar verilmiş, Yunan uçaklarından halka propaganda bildirileri atılmıştır. 

Padişah-Halife'nin de imzasını taşıyan Şeyhülislam Dürrizâde Abdullah'ın, 5 Nisan 

1920 tarihli fetvasında: asi (bagi) olarak tanımlanan Mustafa Kemal ile Kuvayı 

Milliye mensuplarının katlinin vacip olduğu" bildirilmektedir.  Padişah ve Halife'ye 

sadık bütün Müslümanlar milliyetçilere karşı gelmek zorundadır.1 Yine buna benzer 

pek çok bildiride de halkı Milli Mücadele aleyhine kışkırtmak için din unsuru 

                                                                            
1 Kemal Çelik, Milli Mücadele’de İç İsyanlar, Vatana İhanet Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 40 Kasım 2007, s.589-590.  
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kullanılmıştır. Milli Mücadele boyunca Padişah ve Halife adına yapılan din 

propagandasında çok acı şekilde İngiliz ve Yunan uçakları ve gemileri kullanılmış, 

bu propaganda bildirilerinde Yunan ordusu “Halife Ordusu” olarak gösterilmiştir.2 

Mustafa Kemal Paşa İstanbul merkezli yapılan menfi propagandanın etkisini 

azaltabilmek için yoğun çaba harcamıştır. Bu fetvalar karşısında 16 Nisan 1920’de 

başta Ankara Müftüsü Rifat Börekçi olmak üzere 153 müftünün ortak imzası ile Milli 

Mücadele taraftarı fetva verilmiştir.  

İsyanların arkasındaki asıl unsur İngiliz emperyalizmidir. İngiltere dışarıdan 

yaptığı tahrikler ve içeride satın aldığı bazı kişilerin faaliyetleri ile dini de alet ederek 

isyanlara maddi-manevi destek sağlamıştır. Etnik kökenli ayaklanmaların arkasında 

da İngilizleri görmekteyiz. Sevr’in uygulanması adına bölgeye gönderilen ajanlar 

Kürt kökenli aşiretlere bağımsız Kürdistan vaadi vererek isyan ettirmişlerdir. 

Üçüncü önemli sebep uzun savaş yılları ve yenilgilerin halkta yarattığı bıkkın-

lık, yorgunluk, yokluk ve ümitsizliktir. Anadolu insanı uzun yıllardır bitip tükenmek 

bilmeyen savaşlar ve yenilgiler sonucunda psikolojik ve iktisadi anlamda oldukça 

zor duruma düşmüştür. Bu olumsuzluklar karşısında 1919 yılına gelindiğinde Ana-

dolu’nun her yeri asker kaçaklarıyla dolmuştur. Siyasi otorite ve örgütlenmenin ol-

madığı Millî Mücadele'nin ilk yıllarında, yoksul, yorgun ve ümitsiz halkın, fedakâr-

lıktan ve bu ağır yükten kaçma eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. İngilizlerin 

ve Padişahın yaptığı yoğun propagandanın başarılı olmasında Anadolu insanının 

uzun yıllardır içinde bulunduğu bu olumsuz şartlar etkilidir.  

Dördüncü neden olarak merkezileşme karşısında ortaya çıkan iç hesaplaşmalar 

ve şahsi ihtiraslara yenik düşen kimselerin otorite altına girmek istememeleridir. 

Buna en güzel örnek Çerkez Ethem vakasıdır.  

Son olarak Anadolu’da Çerkez ve Abazalar gibi bazı etnik grupların padişah 

ve saltanata son derece bağlı olmalarından kaynaklanan “din elden gidiyor” 

propagandasına kolayca alet olmalarını söyleyebiliriz. Ayrıca yaşadıkları bölgede 

güçlü olan aşiret reislerinin yaşanan otorite boşluğu karşısında daha çok güçlenmek 

için kendi bölgelerinde isyan ettikleri de görülmektedir. Buna en güzel örnek Yozgat 

bölgesinde çıkan Çapanoğulları ayaklanmasıdır.3  

Bütün bu sebeplerden ortaya çıkan sonuç şudur: genel olarak bakıldığında 

isyanları dini ve ayrılıkçı (etnik) olarak ikiye ayırmak doğru olacaktır. Millî 

Hareketin gelişmesini takiben, 1919 yılı ortalarında ilk belirtileri görülen iç isyanlar, 

                                                                            
2 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam-Mustafa Kemal, Remzi Kitabevi, İstanbul 1979, c.I, s. 287. 
3 Türkmen Töreli, İstiklal Harbinde İç İsyanlar, Kripto Yayın, Ankara 2013, s.28. 
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1920'de özellikle meclis açıldıktan sonra meclisin işleyişini engellemek ve otoritesini 

baltalamak amacına yönelmiştir. 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yirmiden fazla ayaklanma çıkmıştır. 

Kronolojik olarak bakıldığında Mustafa Kemal ve Meclis’i en çok uğraştıran 

ayaklanmalar sırasıyla şu şekildedir: 

o Bozkır (27 Eylül 1919 ve 20 Ekim 1919) 

o Anzavur (25 Ekim 1919 ve 16 Şubat 1920) 

o Düzce ( 13 Mayıs 1920 ve 19 Temmuz 1920) 

o Yozgat (15 Mayıs 1920 ve 15 Eylül 1920) 

o Koçgiri (6 Mart 1921) 

o Çerkez Ethem (22 Aralık 1921)4 

Bu ayaklanmalardan önemli olan bazılarının üstünde kısaca durmakta fayda 

vardır. 

 

3. BOZKIR İSYANLARI (27.09.1919-20.10.1919) 

Konya’nın Bozkır ilçesinde meydana geldiği için bu adla anılan ayaklanmalar, 

ulusal direnişin güçlenmesini ve gelişmesini geciktirici türden ayaklanmalardır. 

Konya bölgesinde bulunan ve Mustafa Kemal Paşa ile iletişime geçerek Milli 

Mücadeleyi destekleme kararı alan Mersinli Cemal Paşa bölgede işgale karşı halkı 

direnme yönünde teşkilatlandırıyor ve askeri önlemler alıyordu. Cemal Paşa askeri 

ihtiyaçları gidermeye çalışırken İstanbul’a çağrıldı ve 27 Eylül 1919 gecesi 

Konya’dan ayrıldı. Paşa’nın bu şekilde Konya’yı terk ederek İstanbul’a gitmesi 

Mustafa Kemal’i memnun etmemişti. Yerine vekil olarak Albay Selahattin getirildi. 

Fakat bir müddet sonra Albay Selahattin de Konya’yı terk etti. 

Albay Selahattin’in kısa bir süre sonra görevinden ayrılmasıyla, İngiliz 

Muhipler Cemiyeti ve Damat Ferit’e bağlılığıyla bilinen Vali Cemal Bey Konya ve 

çevresindeki duruma hakim oldu. Meydanı boş bulan Cemal Bey bir yandan halkı 

milli kuvvetlere karşı gelmeye zorlarken, diğer yandan da hapishaneyi boşaltarak 

buradaki suçluları silahlandırmaya başladı. Konya’da tam bir korku ve dehşet havası 

yayan Cemal Bey, bölgede işgalci olarak bulunan İtalyanlardan da maddi yardım 

görmekteydi. İstanbul’da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Amiral De Robeck 2 

Aralık 1919’da Lord Curzon’a gönderdiği ayrıntılı raporda Cemal Bey için 

“aydınlanmış ve yetenekli bir yöneticidir ve Milliyetçilere karşı sağlam bir duruşu 

vardır”5 demektedir. 

                                                                            
4 Yalçın Toker, Milli Mücadelede İç İsyanlar, Toker Yayınları, İstanbul 2009, s.32-33. 
5 The National Archives (TNA), FO. 406/41, No:186. 
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Konya’da işlerin kötüye gittiğini gören Mustafa Kemal bölgeye Albay Refet 

Bey’i gönderdi. Konya valisi baskı altına alınmak isteniyordu. Bu sıralarda Binbaşı 

Nazım Bey’in valinin hapishaneden çıkarıp silahlandırdığı adamlarla çatışmaya 

girmesi Vali Cemal Bey’i telaşlandırdı ve 27 Eylül günü Konya’yı terk ederek 

İstanbul’a kaçtı. Böylece Konya bölgesi Heyet-i Temsiliye’nin kontrolü altına girmiş 

oldu. 

Birinci Bozkır isyanı işte bu gelişmeler üzerine İstanbul’daki etkili kişilerin 

Konya üzerinde siyasi propaganda ve eylemleri ile birlikte ortaya çıktı. Konya’nın 

Bozkır ilçesinde çıkan isyanın en önemli figürü Zeynelabidin Hoca adında biriydi. 

Hürriyet ve İtilaf Partisi içerisinde de etkin olan bu zat İngiliz Muhipler Cemiyeti ile 

de yakın temastaydı. Konya civarında propaganda yaparak Mustafa Kemal’in 

ittihatçı olduğunu yayıyorlardı. İsyanın zemini Vali Cemal Bey tarafından 

hazırlanmış, İngiliz desteğindeki Zeynelabidin ise örgütlenmeyi fiili duruma 

getirmişti.  

İsyan 27 Eylül’de başladı. Aynı gün ilçedeki jandarma karakolunu basarak 

silahlara el koyan isyancılar, ertesi gün üzerlerine yollanan 7.Süvari Alayı’na bağlı 

bir bölüğü püskürtmeyi başardılar. Konya’da Heyet-i Temsiliye’nin henüz tam 

teşkilatlanamaması ve askeri birliklerin yeterli seviyede olmaması sonucu isyanı 

derhal bastırmak mümkün olmadı. Askeri tedbirlerin yetersiz olması sonucu bölgeye 

nasihat heyeti gönderildi. Bu heyet bölgeye askeri birlik gönderilmeyeceği sözünü 

vererek bu olayların bir an önce sona erdirilmesi için isyancıları ikna etme çabalarına 

girişti. Sonuçta 4 Ekim günü Bozkır isyanına katılan halk dağıldı ve böylece ilk 

Bozkır isyanı sona ermiş oldu.6  

Fiili olarak etkisi olmayan bu ilk isyandan sonra bölgedeki hareketlilik devam 

ederken Mustafa Kemal Albay Refet Bey vasıtasıyla bölgede milli örgütlerin 

yayılması için çaba sarf ediyordu. Bu çalışmalar esansında ikinci Bozkır ayaklanması 

çıktı. 24 Ekim’de karakolu basan isyancılar 3 askeri şehit etti. Heyet-i Temsiliye bu 

sefer anında karşılık vererek Afyon’da bulunan Yarbay Arif komutasındaki 

müfrezeyi bölgeye sevk etti. Eski Vali Cemal Bey’in dağıttığı silahlarla donatılan 

Bozkır asileri Kuvayı Milliyecilere taarruz etseler de otuz kadar zayiat vererek geri 

çekildiler.7 İlçe ve köyler isyancılardan temizlendikten sonra Bozkır’a herhangi bir 

çatışma olmadan girildi.  

Görüldüğü gibi ikinci isyan da ilki gibi etki alanı ve askeri güç olarak büyük 

bir hadise olmadan bastırılmış oldu. İkinci isyanda silahlı çatışma çıktı fakat geniş 

                                                                            
6 Cemil Hakan Korkmaz, Kurtuluş Savaşının İkinci Cephesi-İç İsyanlar, Altın Kitaplar, İstanbul 2008, 

s.63. 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), DH.ŞFR./649-51-0. 
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alana yayılmadı. Bölgeye hızlı şekilde gönderilen birlikler isyancıları dağıtmayı 

başardı. 

 

4. ANZAVUR AYAKLANMALARI ve KUVAYI İNZİBATİYE  

4.1 I. Anzavur İsyanı (1 Ekim-25 Kasım 1919)  

Anzavur ayaklanmaları Sivas Kongresi’nde alınan kararlar ve Anadolu’nun 

İstanbul’daki hükümetten kopmaya başlaması üzerine çıkartılmış isyanlardandır. 

Sarayla birlikte İngilizlerin de desteğini alan ve Marmara ile Kuzey Ege’de 

denetimin tekrar ele geçirilmesi amacıyla ortaya çıkarılan Anzavur, Milli Mücadele 

dönemindeki en tehlikeli iç tehditlerden biridir.  

Kuvayı Milliye güçlerinin özellikle Güney Marmara ve Kuzey Ege’de aktif 

olması Yunan kuvvetlerinin güvenliğini tehdit etmekteydi. Bölgenin Çanakkale’ye 

yani Boğazlara yakın olması da İngilizler adına kritikti. Çanakkale Boğazı’nın her 

iki yakasındaki İngiliz ve Fransız depolarının güvenliğinin sağlanması gerekiyordu.8 

Yani İngilizler Boğazlara yakın olan bölgelerde herhangi bir direniş veya karışıklık 

istemiyordu. Saray ise İngilizleri daha fazla kızdırmamak adına bir an önce bölgedeki 

tehlikeli süreci bitirmek istiyordu. 

Dolayısıyla milli güçler iyice organize olmadan ve güçlenmeden hemen 

harekete geçilmesi zorunluydu. Padişah, Damat Ferit ve İngiliz Muhipler Cemiyeti 

tarafından desteklenen Ahmet Anzavur, bu isyanı çıkarmak için bizzat saray ve 

İngilizler tarafından seçilip memur edilmişti. Çerkez asıllı olan bu zat alaylı bir 

emekli binbaşıydı. 1919 Ağustos ayına kadar da İzmit Mutasarrıflığı görevindeydi. 

(Bu tarihten bir sene sonra da Karesi Mutasarrıflığına atanmıştır) Bölgede yoğun olan 

Çerkez nüfusunu etkileyebileceği düşünülüyordu. Bigalı olduğu için bölgeyi iyi 

tanıyan Anzavur, isyanın elebaşı olmak için ideal seçim gibi gözüküyordu. Bölgede 

isyan için zemin yoklayan Anzavur Biga, Manyas ve Gönen’de temaslarda bulunarak 

adam toplamaya ve gün geçtikçe güçlenmeye başladı. Sarayın açık desteğini aldığı 

için halkı etrafında toplaması kolay oldu. Bir yanda kendilerine yardım etmelerini 

isteyen Kuvayı Milliciler diğer yanda Osmanlı Devleti’nin resmi hükümetinin karşı 

tedbirleri arasında sıkışan halk o yıllarda tercihini daha çok saraydan yana 

kullanmaktaydı.9 1919 yılında Kuvayı Milliye hareketinin henüz yeni oluşu, organize 

olamayışı, siyasi alt yapısının henüz olmaması ve uzun yıllardan beri bölge halkının 

karşı karşıya olduğu sorunlar, ağır savaş şartları sonucunda her yerde çeteler, 

eşkıyalar vardı. Tam biz asayişsizlik hüküm sürmekteydi. Bu şartlar altındaki bölge 

                                                                            
8 Korkmaz, age., s.76-77.  
9 age., s.78.  
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insanları Anzavur’un etrafında toplanmaya başladı. Temel amaç, Balıkesir-Biga-

Gönen-Bandırma-Karacabey yöresinde halkı Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye 

hareketine karşı ayaklandırmaktı.  

Eylül ve Ekim aylarını hazırlık yaparak geçiren Anzavur, Kasım ayından 

itibaren iyice hareketini kuvvetlendirmeye başladı. Din adına yapılan propagandanın 

bir parçası olarak yazışmalarında imzasını “Kuvayı Muhammediye Kumandanı” 

olarak atıyordu. 2 Kasım’da Susurluk’a gitti ve burada bulunan kolordu ulaştırma 

taburuna ait 13 subay ve erlerden hiçbir mukavemet görmeden serbestçe çalışabildi. 

Burada yaptığı konuşmada askerliğin kalktığını, isteyen askerlerin memleketlerine 

gitmesini, milli teşkilat için toplanan paraların hesabını soracağını, hilafeti ve asayişi 

koruyacağını, subayların şehri terk etmeleri gerektiğini bildirdi.10 

Bu konuşmadan sonra 40 kadar asker Anzavur’a katıldı. Buradaki subayların 

Anzavur’a karşı pasif tutumları sonucu olay bu noktaya gelmiş oldu.11 Anzavur’un 

faaliyetlerine engel olmak için 3 Kasım 1919 yılında Bursa’dan yola çıkan 174.Alay 

başlarında komutan Yarbay Rahmi olmak üzere 6 subay 169 erle Karacabey’e girdi. 

Buradaki asi çetelerle çeşitli çarpışmalar yaşandı. Sürekli yer değiştiren Anzavur 

kendisine bağlı çetelerle de ufak baskınlar yaparak bölgedeki etkisini arttırıyordu.  

Bölgeden sorumlu 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa, Harbiye 

Nezaretine gönderdiği telgraflarla Anzavur’un arkasında saray etrafındaki bazı 

kişilerin olduğunu şöyle anlatıyordu:  

“Ahmed Anzavur nam sakinin mutlaka Dersaa’adet’te pek yüksek mehafilin 

birisi tarafından müretteb mukabil bir hareket-i ihtilaliye ve siyasiyenin fedakâr aleti 

olduğu tahakkuk etmiştir.”12 Ayrıca, 28 Kasım tarihli bir başka yazışmada da hem 

61. Tümen komutanlığı hem 14. Kolordu komutanlığı Anzavur şu ana kadar gezdiği 

yerlerde Padişah namına çalıştığını ve elinde padişahın fermanı olduğunu açıkça ilan 

etmesine rağmen ahalinin malına canına kasteden bu adamı hükümetin neden tekzip 

etmediği ve açıklama yapmadığı sorgulanmaktaydı.13 

5 Kasım’da Edremit Kaymakamı Hamdi Bey Anzavur’u giriştiği bu hareketten 

vazgeçirmek amacıyla Manyas’a gitti ve kendisiyle görüştü. Anzavur: “Beni 

kandırmışlar, İslamlar arasına ikilik sokan gizli eller var, eğer isterseniz bana da 

cephede bir görev veriniz”14 sözleriyle Hamdi Bey’i kandırmayı başardı. Hamdi Bey 

                                                                            
10 Özcan Mert, Anzavur’un İlk Ayaklanmasına Ait Belgeler, Belleten, C: LVI , Sayı: 217 – Yıl: 1992 

Aralık , s.868.  
11 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar (1919-1921), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi 

Yayınları, Ankara 1964, s.19.  
12 BOA, BEO, 345/286/2.  
13 BOA, BEO, 345/166/23/1.  
14 Korkmaz, age., s.82.  
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bu konuşmaları 61.Tümen Komutanı Albay Kazım’a (Özalp) iletti. Albay Kazım’da 

kolorduya gönderdiği raporunda Anzavur’un tehlike olmaktan çıktığını ve olayın 

kapandığını bildirdi. Hem zaman kazanan hem de diğer çetelerle birleşerek güçlerini 

genişleten Anzavur, 12 Kasım’da Susurluk’a geldi ve 13 Kasım’da Balıkesir’i ele 

geçirmek için yola çıktı. Durumun vahametinin anlaşılması üzerine 61.Tümen 

Anzavur’u Balıkesir’e sokmamak için harekete geçerken, 174.Alay’da Susurluk 

yönünü kesti. Ordu birlikleri ve Anzavur arasında çıkan çatışmalarda Anzavur yaralı 

olarak kaçmayı başardı. Bunun üzerine bölgeyi tamamen temizleme görevi Salihli 

cephesinde bulunan Çerkez Ethem’e verildi. Anzavur geri çekilirken 22 Kasım günü 

Gönen merkez kazası hükümetini ve telgrafhanesi işgal etti15 ve yanında bulunan atlı 

süvariler ile birlikte mağazaları yağma ederek etrafa korku saçtı.16 Bazı görevliler 

asiler tarafından yakalandı, hapishanedeki mahkumlar salındı ve kaos arttı.  

Çerkez Ethem birlikleriyle 25 Kasım günü Gönen’e girip Anzavur’un 

etrafındaki isyancıları tamamen etkisiz hale getirse de kendisi kaçmayı başardı. Sıkı 

bir takip yapılamaması, düzensizlik ve plansızlık sonucu kaçan Anzavur, Aralık ayı 

boyunca kovalandı fakat Çerkez Ethem ve askeri birliklerin koordine olamaması 

sonucu yakalanamadı. Buna rağmen etrafında hiç adam kalmadığından I. Anzavur 

Ayaklanması böylece sona ermiş oldu.  

 

 

I. Anzavur İsyanı Hareket Alanı17 

                                                                            
15 BOA, DH.ŞFR./652-12 -0., DH.ŞFR./652-51-0 
16 BOA, DH.ŞFR./652-32-0. 
17 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, Kroki:3. 
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4.2 II. Anzavur İsyanı (16 Şubat- 20 Nisan 1920) 

Edremit Kaymakamı Hamdi Bey bölgede Kuvayı Milliye adına çalışan son 

derece vatansever ve fedakâr bir insandı. Kuvayı Milliye’ye insan kazandırmak için 

önemli çalışmalar yapıyordu. Hamdi Bey Çanakkale Boğazı’nın karşı yakasında 

bulunan ve Fransız kontrolündeki Akbaş cephaneliğinden önemli miktarda 

mühimmatı kaçırmayı başarması İngilizleri kızdırıp endişelendirmişti. Çanakkale 

mutasarrıflığından Lapseki’nin Fransızlar tarafından işgal olacağı ve İngilizlerin de 

bundan sonra bölgede faaliyetlerini arttıracaklarına dair telgraflar geliyordu.18 Akbaş 

baskınından sonra hükümeti sert protestolarla kınayan İngiliz ve Fransızlar, bölgede 

çeşitli tahkikatlar yaptıkları gibi Kuvayı Milliye muhaliflerini harekete geçirdiler. Bu 

nedenlerle bölgeye tekrar Anzavur’un gönderilmesine karar verildi.19  

Diğer yandan Hamdi Bey’in bazı uygulamaları da halk tarafından tepkiyle 

karşılanmaya başlamıştı. Hamdi Bey kaçırdığı silahlar ve köylerden topladığı 500 

gençle bir kuvvet oluşturdu ve bu gençler 190. Alay bünyesinde göreve başladı. Bazı 

köylere ödeyebilecekleri miktardan daha fazla yükümlülük yükleyerek vergi toplama 

işine girişti. Aslında yıllardır halk bu tarz hareketten şikâyetçiydi. Asker ve vergi 

toplama işi Hamdi Bey’in halk desteğini bir anda sıfıra indirdi. Bölgeye gönderilen 

Anzavur ise bu fırsatı kaçırmadı ve halka istenilen paraların ödenmemesi gerektiğini, 

ittihatçı olduklarını iddia ettiği milliyetçilerin halkı soymaya çalıştığı düşüncelerini 

yaymaya başladı. Kara Ahmet adında çete liderinin milliyetçiler tarafından 

öldürülmesi sonucunda İngilizlerin teşvik ve desteğiyle, Biga Pomaklar tarafından 

işgal edildi. Ahmet Anzavur 17 Şubat’ta Biga’ya geldi ve hükümet konağına 

yerleşerek ayaklanmanın idaresini ele alarak şu konuşmayı yaptı:20 

“Mustafa Kemal Paşa vatan hainidir! İstanbul ve ordudan kovulmuş, başını 

kurtarmak için Anadolu’ya kaçmış, kendisine bir istikbal temin için zavallı milleti 

padişaha isyana teşvik etmektedir. 

Din kardeşlerim! Padişaha isyan etmek Allah’a ve peygambere karşı gelmek 

demektir. Padişahımız, velinimetimiz, efendimiz, beni saraya davet ettiler ve işte şu 

fermanı verdiler. Bunları öldürmek ve memleketten kovmak şer’an farz ve vaciptir. 

Benim arkamdan ayrılmazsanız pek yakında İstanbul’dan gelecek Halife ordusu ile 

memleketimizi korur ve bu asileri imha ederiz.”21 

                                                                            
18 BOA, DH.ŞFR./657-122-0. 
19 Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılandırılması (1918-

1920), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2001, s.260.   
20 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, s.29.  
21 Zühtü Güven, Anzavur Ayaklanması: İstiklal Savaşı Tarihinde Acı Bir Sayfa, İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul 1965, s.43. 
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Bu sıralarda Hamdi Bey ise hem canını kurtarmak, hem de Akbaş’tan getirilen 

cephaneyi korumak için Yenice’ye hareket etmişti. Derhal takip hareketine girişen 

isyancılar Hamdi Bey’i 17 Şubat’ta yol üzerinde yakaladılar. Hamdi Bey türlü 

işkencelerle öldürülerek cesedi belediye bahçesine atıldı. Cephanelik ise isyancıların 

eline geçmesin diye Dramalı Rıza Bey tarafından havaya uçuruldu. Vatansever 

Hamdi Bey’in isyancılar tarafından şehit edilmesi İngilizleri de ziyadesiyle memnun 

etmişti. Nitekim Biga'ya gelen bir İngiliz generalinin Anzavur ile görüşerek Hamdi 

Bey'in katledildiği haberini aldığını ve bundan büyük memnuniyet duyduğu haberi 

Çanakkale’den gelen raporların içine girmiştir.22 

Bütün bunlar olurken 14.Kolorduya ait jandarma taburunun olaya müdahalesi 

İstanbul tarafından önlendi. Çanakkale’den gelen jandarma taburu da Anzavur’a 

müdahale edemedi. İstanbul’dan Anzavur’a bol miktarda para ve subay yardımı 

yapılırken isyan gelişiyordu. Bu isyan günlerinde Biga’da öğretmen olan Uluğ 

İğdemir anılarında yapılan yardım ile ilgili asılan ilanları görmekteyiz:  

“İLAN (Mühim Tebrişat) 

İstanbul’dan bir vapurla birçok cephane ve eslah-i nariye tayyare ve edevat-ı 

saire ile zabitan bugün Karabiga’ya ihraç ediliyor. Bera-yı malumat ilan olunur. 

20 Nisan 1336 [1920]  

Biga Kubay-ı Muhammedi Merkezi Umumisi Reisi Vekili 

Selim Sabri”23 

Diğer yandan 18 Aralık 1918 tarihli haftalık İngiliz Askeri İstihbarat 

raporunda Anzavur ile ilgili bol miktarda bilgi verilirken şunlar söyleniyordu: 

“Ahmet Anzavur Hürriyet ve İtilaf Partisi tarafından açıkça yardım görmekte ve 

desteklenmektedir. Bunun yanında saray çevresinde hareketleri büyük sempatiyle 

karşılanmaktadır.”24  

İyice güçlenen Anzavur’un amacı Gönen ve Bursa’yı da ele geçirerek 

buralardaki milli güçleri yok etmek ve o hat üzerinden Balıkesir’le birleşmekti. 2 

Mart 1920 günü Gönen’de Milli kuvvetler adına 1252 er 72 Subay toplandı ve 4 

Nisan’a kadar çarpışmalar sürdü. 4 Nisan’da Gönen’e saldıran asilere nizamiye 

kuvvetleri tek kurşun atmadı ve komutan Yarbay Rahmi Bey, Müftü Şevket Efendi 

ve Müdafaa-i Hukuk Heyeti Başkanı Hüseyin Bey şehit edildi. Anzavur Kirmastı, 

Karacabey, Bandırma yörelerini tamamen ele geçirdikten sonra Bursa ve Balıkesir’i 

                                                                            
22 BOA, DH.ŞFR./659-131-0. 
23 Uluğ İğdemir, Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, 

s.134. 
24 TNA, FO, 371/4164/ No:163511. 
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tehdit etmeye başladı. Bu arada 9 Nisan 1920’de kendisine Padişah Vahdettin 

tarafından mir-i miranlık yani paşalık rütbesi verildi ve İstanbul’dan kendisine 

katılmak üzere İngilizlerin bilgisi dahilinde bazı subaylar gönderilerek Bursa’yı işgal 

etmesi talimatı verildi. 8 Nisan tarihli haftalık İngiliz raporlarında ise Damat Ferit’in 

Kuvayı Milliyecilere karşı Anadolu’yu üçe bölmek istediğini ve Bandırma-Balıkesir 

bölgesinin Ahmet Anzavur, Eskişehir-Ankara’nın Sait Paşa, Erzurum-Sivas 

bölgesinin ise Ali Galib’in kontrolünde olacağını belirtiliyordu.25 

Durumun giderek vahim bir hal alması üzerine 61. Tümen komutanı Kazım 

Bey Çerkez Ethem’den yardım talebinde bulundu. 15 Nisan 1920 günü ileri harekâta 

başlayan Ethem, 16 Nisan günü şiddetli çarpışmalardan sonra asileri dağıttı. Anzavur 

bu yenilgi sonrası İngilizlerin himayesinde ve desteğiyle deniz yolu ile İstanbul’a 

kaçtı. Çerkez Ethem 20 Nisan 1920 günü isyanın bastırıldığını Ali Fuat Paşa’ya 

çektiği telgrafla bildirdi. Böylece etki alanı hayli geniş olan ve iki ay süren isyan 

güçlükle bastırılmış oldu. Anzavur’un hareketlerini yakından takip eden İngilizler 

yetkililer de Sadrazam’ın Anzavur’a göndermek için General Milne’den izin alarak 

hazırladığı tüfek ve mühimmatı bölgeye yetiştiremeden Anzavur’un yenildiğini ve 

muhtemelen kısa sürede yeni bir hareket yapamayacağını İngiltere’ye bildirdiler.26 

 

II.Anzavur İsyanı27 

                                                                            
25 Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 

2000, c.II, s.37. 
26 TNA, FO, 406/43, No:184. 
27 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar.Kroki:4. 
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4.5 Kuvayı İnzibatiye ve Anzavur 

 Bilindiği gibi İstanbul 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf kuvvetleri tarafından 

resmen işgal edildi ve Meclisi Mebusan dağıtıldı. Ankara’da bulunan Mustafa Kemal 

Paşa derhal ülkenin her yanından seçimle gelen delegelerden oluşan Millet Meclisini 

23 Nisan 1920 tarihinde açtı. Bu tarihten sonra işgal kuvvetleri, Padişah ve İstanbul 

Hükümetleri milli direnişi kırmak için iç isyanları daha fazla körüklemeye başladılar. 

Damat Ferit 5 Nisan 1920 tarihinde dördüncü defa iktidara geldi ve bundan üç 

gün sonra İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck ile bir görüşme 

gerçekleştirdi. Bu görüşmede Anzavur’a silah ve mühimmat desteği yapılması 

gerektiği, Anzavur’un çok daha az mühimmatla çok işler başardığı, milliyetçileri yok 

edebilmek için devletin askeri gücünden de faydalanılması gerektiğini bildirerek 

yardımcı olunmasını istemişti. Amiral, General Milne ile konuyu görüşeceğini 

söyledi.28 De Robeck bu görüşmeden sonra İngiltere’ye gönderdiği raporunda ise 

sadrazam ile görüşmelerini aktardıktan sonra prensip olarak anti-milliyetçileri 

ekipman ve mühimmat açısından destekleme kararında olduğunu açıkladı.29 Nitekim 

27 Mayıs 1920 tarihinde Damat Ferit ile yaptığı görüşmeyi rapor ettiği yazısında, 

sadrazamın Anzavur konusunu açarak, bu adamın cahil ve eğitimsiz olduğunu ve şu 

ana kadar köy savaşı tarzında mücadele ettiğini, bunu daha düzenli bir hale getirmek 

istediğini ve bunun için 10,000 acemi askerin her türlü eşya ve ekipmanla 

donatılması gerektiğini söylediğini yazar. Son olarak şu cümleleri de ekler “Benden 

kesinlikle yukarıda belirtilen satırlara binaen 10.000 kadar askere ekipman ve 

teçhizat sağlamak için üst konseyden izin almamı istedi.”30 İngilizler de aslında yerel 

çetelere verilecek silah ve mühimmatın akıbetinin ne olacağı bilmedikleri için bunları 

düzenli Osmanlı birliklerine vermekten yanaydılar.  

Görüldüğü gibi Ankara merkezli milli güçlere karşı saray ve İngiltere açık açık 

iş birliği içerisindeydi. Bu arada Ankara’daki meclis açıldıktan sonra, Padişah, Milli 

Mücadele taraftarlarının idamlarını isteyen fetvalar çıkardı. Halife’nin askerleri ara-

sında bu isyancıları öldürenlerin gazi, isyancılar tarafından öldürülenlerin ise şehit 

olacakları ilan edildi. Damat Ferit bu fetvaları Anadolu’nun çeşitli yerlerine havadan 

atmak için İngilizlerden uçak bile talep etti31 ve neticede bu bildiriler Yunan uçakla-

rıyla muhtelif yerlere atıldı.32 Bütün bu olaylardan da anlaşılacağı gibi, Padişah ve 

                                                                            
28 TNA, FO 406/43, No:192/1. 
29 TNA, FO 406/43, No:172. 
30 TNA, FO 406/43, No:296. 
31 TNA, FO 406/43, No:192/1. 
32 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, s.66. 
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Damat Ferit Milli Mücadeleyi ezmek için her türlü yolu denemekten çekinmiyor-

lardı. 

 Sonuç olarak Ankara ile mücadele etmek için askeri alanda daha düzenli ve 

teşkilatlı birlik kurularak bunun adına Kuvayı İnzibatiye33 adının verilmesi uygun 

görüldü. 18 Nisan 1920'de Hükümet tarafından onaylanan 18 maddelik kararnâme 

24 Nisan 1920 tarih ve 3835 sayılı Takvim-i Vekâyi'de yayınlandı.34 Yayınlanan ka-

rarname ile kurulan Kuvayı İnzibatiye için Harbiye Nezareti bütçesinde bir milyon 

250 bin lira ödenek ayırıldı.35 Daha sonra yayımlanan kararname ile de ayrıca 500 

lira ek ödenekle kuvvetin komutasına Süleyman Şefik Paşa atandı.36 Bu kuvvet için 

toplanan gönüllü asker ve subaylar genellikle oldukça düşük seviyede olan asker-

lerdi. Ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı işsizlik ve açlık çeken insanlar para 

kazanmak için bu birliğe katılırken, (erlere 30, teğmenlere 60, alay komutanlarına 

150 lira para verilecekti) diğer yandan karakter olarak zayıf olan disiplinsiz askerler 

de bu kuvvete yazılmıştı. Hâlbuki perişan ve bitkin olan vatansever subay ve erler aç 

olmalarına rağmen bu birliğe yazılmak gibi bir şeye asla itibar göstermemişlerdir.37 

Üç Alaylı mürettep bir tümen olarak kurulacak Kuvayı İnzibatiyenin bütün ihtiyaç-

ları İstanbul’da İngilizlerin kontrolündeki askeri depolardan yine İngilizlerin bilgi ve 

denetiminde sağlanacaktı. Falih Rıfkı bu birlik için İngilizlerin Maçka silahhanesin-

den 600 tüfek, 30.000 fişek ve 80.000 makineli tüfek cephanesi verdiklerini yazar.38 

Neticede kurulan Kuvayı İnzibatiye birlikleri 8 Mayıs 1920’de İzmit’e geldi.  

Ahmet Anzavur ise güney Marmara’da çıkarttığı isyandan sonra kaçıp 

İstanbul’a geldi ve burada hem saray hem İngiliz yetkililer ile görüşmeler 

gerçekleştirdi. İzmit’e hareket ettikten sonra, buradaki kuvvetlerin başlarında 

Süleyman Şefik olduğu halde tembel tembel oturduğunu gördü ve daha önce de 

emrinde çarpışan eşkıyalar ile 2.000 tüfek ve 600 sandık cephane alarak ileri harekâta 

başladı.39 10 Mayıs’ta Adapazarı’nı, 13 Mayıs’ta Kandıra’yı, 15 Mayıs’ta 

Doğançay’ı almayı başardı.40 Üç gün boyunca Geyve’ye saldıran Anzavur burada 

Ali Fuat Paşa’nın bizzat katıldığı muharebelerde her defasında geri püskürtüldü. Bu 

tarihlerde Ankara’yı daha çok meşgul eden Düzce isyanlarıydı. Bu isyanları 

bastırmak için görevlendirilen Çerkez Ethem bölgeye gelmişti. 23 Mayıs’ta saldırıya 

                                                                            
33 Bu birliğin ismine Halife veya Hilafet Ordusu da denmiştir. 
34 BOA, MV./254-85-0. 
35 BOA, MV./254-73. 
36 Kenan Esengin, Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar, Ağrı Yayınları, İstanbul 1975, s.105.  
37 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, s.68. 
38 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul (?), s.289. 
39 BOA, DH.EUM.AYŞ./41-76., Anzavur’un bölgeye gelip kontrolü ele almaya çalışması ve ileri 

harekata başlamasıyla Süleyman Şefik Paşa sinirlenerek görevini bırakmış ve İstanbul’a dönmüştür. 
40 BOA, DH.EUM.AYŞ./40-49. 
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geçen Ethem, Sapanca ve Adapazarı’nı geri aldı. Anzavur İstanbul’a bir telgraf 

çekerek içinde bulunduğu zorlukları sıraladı ve bacağından yaralandığını bahane 

ederek İstanbul’a geri döndü. Bu sıralarda Kuvayı İnzibatiye içinde güç geçtikçe firar 

hareketleri görülüyordu. Gayretle son bir taarruza kalkan bu başıbozuk, her türlü 

eğitimden yoksun birlikler dağılma emareleri gösterdi ve bir kısım askerlerinin 

Kuvayı Milli’ye tarafına geçmesi sonucu Kuvayı İnzibatiye denen kuvvet 25 Haziran 

1920’de resmen kaldırıldı.41 Milli Mücadeleyi baltalamak, iç isyanları desteklemek 

amacıyla Damat Ferit’in İngiliz desteğiyle kurduğu Kuvayı İnzibatiye hareketi 

böylelikle fiyasko ile sonuçlandı. Bu ordunun içinde görev yapmış olan subaylar 

daha sonraki yıllarda çeşitli soruşturmalardan geçti ve affedilmeyerek ordudan ihraç 

edildiler.42  

Kuvay-ı İnzibatiye, diğer adıyla “Halife Ordusu” denen ordunun İstanbul 

Hükümeti ve İngiltere’nin iş birliği ile kurulduğu İngiliz belgelerinde de sabittir. 

İngiliz Yüksek Komiserliğinin 1920 senesi yıllık raporunda, bu ordunun Milli 

Mücadele güçlerine karşı nasıl kurulduğu ile ilgili önemli bilgiler verildikten sonra 

nasıl başarısız olunduğu açıklanır ve “İngiliz Başkomutanın emriyle Hilafet Ordusu, 

düzenli birlik mensuplarının önceki görev yerlerine iade edilmesi ve özellikle de 

gönüllü askerlerin terhis edilmesi suretiyle lağvedilmiştir” denir.43 

Kuvayı İnzibatiye hareketinde de başarılı olamayan Anzavur, İstanbul’a 

kaçtıktan sonra tekrar Biga’ya döndü ve burada 5 Nisan 1921 tarihinde bir çeteci 

tarafından öldürüldü.44 Milli Mücadelenin en buhranlı zamanlarında özellikle saray 

çevresinin ve Padişahın, daha sonra da İngilizlerin önemli desteğini alan Anzavur 

isyanları bu şekilde hüsranla bitmiş oldu. Nitekim İngiliz Yüksek Komiserliğinin 

1920 senesi yıllık raporunda Anzavur ile ilgili şöyle denmektedir. 

“Marmara’nın güneyinde Milli Mücadele karşıtı eylemlere imza atmış 

olmasına rağmen çok da olumlu sonuçlar elde edememiş olan, fakat merkezi 

hükümetin ve Müttefiklerin desteği ile daha başarılı olabileceği umulan Çerkez lider 

Ahmet Anzavur’un teşvik edilmesi yoluyla ve İzmit merkezli düzenli askeri 

operasyonlarla bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bu çabalar kısa süreliğine başarı 

sağlamış ise de, genelinde üzücü sonuçlara sebebiyet vermiştir.”45  

Son olarak, Mustafa Kemal Paşa meclis kürsüsünden bu zatın yol açtığı 

buhranı şu şekilde anlatmaktadır:  

                                                                            
41 BOA,MV./254/128. 
42 BOA, 30-11-1-0/1-4-11 
43 Ali Satan, İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye-1920, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2010, s.91. 
44 BOA, DH.KMS. /60-10 -0. 
45 Satan, age, s.49. 
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“Meselâ cümlemizce malûm olan Anzavur vaziyetini hatırlayabilirsiniz. 

Anzavur epeyce zamandan beri İngilizlerin parası ile, silâhı ile, teşviki ile ve bittabi 

İstanbul’da mahiyet ve ahlaklarını arzetmeğe çalıştığım kimselerle müştereken icrayi 

faaliyet ediyordu. Millet tarafından bir kaçı tedip edildi ve fakat büsbütün imhakâr 

tedbir alınmak istenilmedi. Kendisinin cehline atfedilerek fazla bir şey yapılmayı 

gayri müstel-.zim gibi tasavvur edildi. Fakat son vak'a esnasında Anzavur yine en 

büyük düşmanların pişdarı olmak üzere, malûmu âliniz olduğu gibi, Biga’da 

göründü. Toplayabildiği eşkıya ile Günanı [Gönen] zaptetti. Bandırma’yı zaptetti. 

Şarka doğru yürüdü. Balıkesir’i zaptetti. Bursa’yı tehlikeye duçar etti. Düşman ve 

Yunan karşısında bulunan kuvvetlerimizin arkasını tehdit etti ve sağ cenahı ile 

Yunanlılarla tevhidi harekât etti”46 

 

5. DÜZCE-BOLU İSYANLARI  

5.1 I. Düzce-Bolu İsyanı (13 Nisan-31 Mayıs 1920)  

Milli Mücadele döneminde iç isyanların yoğun olduğu bölgeler daha çok İz-

mit, Bolu ve Adapazarı bölgeleriydi. İzmit-Düzce arasında çoğunlukla Çarlık 

Rusya’sından kaçarak burada iskân edilmiş olan Kafkas kökenli Müslüman Çerkez 

ve Abazalar yaşamaktaydı. Bunların çoğunluğu ise Türkiye’ye geldikleri ilk günden 

beri Padişaha yani Halifeye koşulsuz bağlıydılar. İstanbul ve İngilizlerin de kışkırt-

maları sonucu bu insanlar Milli Mücadeleye karşı cephe aldılar. İzmit bölgesi ve çev-

resi İngilizler adına çok önemliydi. Zira burası İstanbul’a çok yakındı. Milli Kuvvet-

leri mümkün olduğu kadar bu bölgeden uzakta tutmak istiyorlardı. İngiliz Yüksek 

Komiseri Amiral De Robeck’e göre aksi bir durumda İngilizlerin İstanbul ve Boğaz-

ları savunması imkânsız hale gelebilirdi.47 Mustafa Kemal’in Mecliste yaptığı konuş-

mada belirttiği gibi İngilizler Düzce-Bolu-Adapazarı hattında da isyanları maddi des-

tek sağlayarak körüklüyorlardı.  

1919 yılının sonundan itibaren Kuvayı Milliye’yi arkadan vurmak için çeteler 

kuran Çerkez ve Abaza grupların silahlı mevcudu (çoğu asker kaçağı) 4.000 kişiye 

ulaştı. Bu eşkıyalar git gide Düzce’ye hakim olmaya başladılar. Bölgede jandarma-

dan başka askeri birlik yoktu. Nihayetinde Düzce civarında Çerkez ve Abazalardan 

toplanan silahlı ve silahsız kalabalık Düzce'ye hücum ederek nizamiye askerlerinin 

bulundukları noktaları bastılar, hapishanelerdeki tutukluları serbest bırakarak 

                                                                            
46 T.B.M.M Gizli Celse Zabıtları, 24 Nisan 1920, c.I, s.7. 
47 Mehmet Okur, Murat Küçükuğurlu, İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle Milli Mücadele (1919-

1920), Serander Yayınları, Trabzon 2006, s.215.  
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cephaneleri gasp ettiler.48 Daha sonra Düzce Jandarma bölük komutanı ve Düzce ha-

kimini bütün halkın gözü önünde öldürdüler. 

İsyan hızla yayıldı. Beypazarı, Göynük, Gerede, Hendek, Safranbolu ve 18 

Nisan’da Bolu isyancıların eline geçti. Rapor edilene göre İzmit’ten Bolu’ya kadar 

padişaha bağlılıkları ile bilinen ahaliden 10.000 gönüllü Kuvayı Milliye’ye karşı is-

yana katılmıştı.49 14 Nisan 1920’de Beypazarı halkı toplanarak “ahali ve padişah ne-

rede ise, biz de oradayız” diye bağırarak ilçenin içindeki askeri depoyu basıp silah-

larını yağmaladılar ve ilçeyi ellerine geçirdiler. Bu suretle Padişahı öne sürerek ha-

rekete geçen asiler kısa zamanda bütün bölgeyi ele geçirdiler. Durumun gittikçe kö-

tüye gitmesi sonucu askeri hazırlıkların yanında bölgeye Ankara’dan “Nasihat He-

yetleri” gönderildi. Fakat isyancılar bu heyetteki bazı insanları öldürdü bazılarını da 

esir aldı. Ayaklanmanın kısa zamanda Beypazarı - Gerede - Safranbolu’ya kadar ya-

yılması ve bu yerlerin Ankara'ya pek yakın olmalarından dolayı Mustafa Kemal Paşa 

endişe duymaya başlamıştı. Bu yüzden bölgedeki bütün birliklere emirler verip ayak-

lanmanın bir an önce bastırılmasını istedi ve elde ne kadar birlik varsa dağınık veya 

hazır olup olmadığına bakılmadan bölgeye gönderildi.  

İsyanı bastırmakla görevli 24.Tümenin hemen hemen bütün birlikleri dağıtıldı 

ve tümen komutanı Yarbay Mahmut şehit edildi.50 Ayrıca 3 subay şehit edilirken 18 

subay ile 600 piyade ve 200 süvari asker esir oldu.51 Bunun üzerine isyanı bastırmak 

için geniş kapsamlı harekât başlatıldı ve Albay Refet (Bele) kuvvetleri ve Çerkez 

Ethem kuvvetleri bölgeye sevk edildi. II. Anzavur isyanının bastırılmasında da en 

büyük katkıya sahip olan Ethem, daha önce bahsedildiği gibi Sapanca ve Adapa-

zarı’nı geri aldıktan sonra Hendek’e doğru yola çıkmıştı. Sert tedbirleriyle bilinen 

Çerkez Ethem’den oldukça çekinen isyancıların en büyük korkulu rüyası Ethem’in 

bölgeye intikaliydi. 26 Nisan’da Düzce’ye giren Ethem herhangi bir mukavemetle 

karşılaşmadan isyancıların elebaşlarını yakaladı. 53 kişiyi idam etti. Böylelikle 

Düzce’deki isyan sona erdirilmiş oldu.52 Mustafa Kemal Paşa Ethem’e Millet Meclisi 

adına teşekkür etti. Bolu’ya ise Albay Refet Bey’e bağlı birlikler 28 Mayıs’ta girdiler. 

Düzce’de olduğu gibi Bolu’da da isyancılar yakalanmış ve elebaşları derhal idam 

edilmiştir. 

                                                                            
48 BOA, DH.EUM.AYŞ./40-51-0. 
49 BOA, DH.EUM.AYŞ./41-76-0. 
50 BOA, DH.EUM.AYŞ./39-37. 
51 BOA, DH.EUM.AYŞ./39-40-0. 
52 Toker, age., s.92. 
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I. Düzce-Bolu İsyanı Bölgesi53 

 

5.2 II. Düzce-Bolu İsyanı (19 Temmuz-23 Eylül 1920) 

Düzce-Bolu bölgelerinde İlk isyan sona ererken, Ankara bir başka isyanın 

başlamasıyla birlikte zor anlar yaşıyordu. Yozgat’ta cereyan eden ayaklanma sonucu 

Çerkez Ethem ve Çolak İbrahim isyanı bastırma amacıyla Yozgat’a gönderilmişti. 

Yozgat isyanı Düzce-Bolu hattında bu şekilde bir askeri boşluk oluşmasına yol açtı. 

Bölgede kurulmaya başlanan 4.Tümen birliklerinin çoğu da Yunan ilerlemesi 

karşısında cepheye gönderilince bölgede sinmiş bekleyen asiler tekrar toparlanmaya 

başladılar. Yunanlılar Bursa’yı işgal edince Düzce ve Hendek bölgesindeki azgınlık 

tekrar kendini gösterdi.  

Nitekim önce 300 kişilik bir isyancı grubu 8 Ağustos’ta Düzce’yi bastı ve 

kaymakam vekili ile jandarma komutanı esir alındı. Yoğun şekilde yapılan 

propagandanın ana fikri şuydu: “Kuvayı Milliyeciler Çerkez ve Abazaları yok 

edecek, kadın ve kızları cariye yapacak” İsyancılar bu gibi sözlerle halkı galeyana 

                                                                            
53 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, Kroki:6.  
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getirmeyi başarmışlardı. İsyancıların temel amacı: Hendek’i alarak İzmit’le bağlantı 

kurmak ve Yunanlılarla birleşmekti. Böylece Milli Ordunun baskısından tamamen 

kurtulacak ve daha rahat hareket edebileceklerini düşünüyorlardı.  

İsyanı bastırmak için Düzce’ye Ali Fuat Paşa gönderildi. Ufak çarpışmalardan 

sonra Ali Fuat Paşa’nın fazla kan dökülmemesi için Abaza ileri gelenleri ile yaptığı 

görüşmeler etkili oldu. Nihayetinde bir anlaşma imzalandı (2 Eylül 1920) ve 

ayaklanma 23 Eylül günü 66.günde sonlandı. 

 

6. YOZGAT İSYANLARI (15 Mayıs-30 Aralık 1920) 

Orta Anadolu’da 18.Yüzyıldan beri nüfuz sahibi olan Çapanoğlulları ailesi bir 

ayan ailesiydi. Edip ve Celal kardeşler Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın bölgedeki en 

önemli temsilcileriydiler. Bu şahıslar, İngilizlerin İstanbul’a gelişlerinin Padişahın 

muvafakati ile olduğu ve Yunanlıların şehirlerimizi işgal etmeleri keyfiyetinin geçici 

bulunduğu yolunda daimi propagandalarla Yozgat ayaklanmasını adım adım 

hazırlamaktaydılar.54 Diğer yandan Yozgat’ta isyana giden süreçte sadece 

Çapanoğulları ailesi yoktu. Milli Mücadele dolayısıyla Ankara’daki meclisin 

varlığından rahatsız olan kimseler de isyanın içindeydi. Dolayısıyla Yozgat 

isyanlarında yerel etkenlerin daha çok ön plana çıktığını görmekteyiz.  

Meclis açılışı için milletvekili seçimi esnasında Çapanoğulları bunun padişaha 

karşı bir eylem olduğunu ifade ederek itiraz etmişlerdir. Ankara’ya 30 imzayla 

gönderdikleri telgrafta “Orada bir Meclis toplanmasının Padişahın isteklerine ve 

kanunlarına aykırı olduğu” belirtmişler ve halka şu sözlerle propaganda 

yapmışlardır: “İstanbul müttefiklerce Padişahın isteğiyle işgal edilmiştir. İşgaller 

kısa süreli ve geçicidir. Milli Mücadele dedikleri, Padişaha karşı bir ayaklanmadan 

başka bir şey değildir.”55  

Sonuçlarına bakıldığında bu propagandanın halk üzerinde etkili olduğu 

görülüyor. 1920 Mayıs ayı ortalarından itibaren Ankara’ya Çapanoğullarının 

silahlandığı ve isyan çıkabileceği haberleri gelmekteydi. Bunun üzerine o sıralarda 

Antep’te bulunan Kılıç Ali Bey 80 kişilik bir müfreze ile bölgeye yollandı. 9 

Haziran’da bölgede sıkıyönetim ilan edildi.56 Nitekim bölgede 700 kişilik bir kuvvet 

oluşturan isyancılar 14 Haziran’da Yozgat’ı işgal ettiler. Çevre ilçeler ve karakollar 

basılarak silahlara el kondu. İsyan tam üç ay sürdü. Bölgede olan ve sonradan 

gönderilen müfrezeler isyanı bitirmeyi başaramadılar.  

                                                                            
54 age., s.90. 
55 Toker, age., s.99.  
56 Mahmut Goloğlu, III. Meşrutiyet (1920), Başnur Matbaası, Ankara 1970, s.197. 
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Bunun üzerine Ankara isyanı bitirmek için daha önceki isyanlarda olduğu gibi 

yine Çerkez Ethem’i görevlendirdi. Kendisi isyan bölgesine gitmeden önce 

Ankara’ya geldi. Burada iyi karşılandı. Fakat milli kuvvetleri aşağılayan ve kendisini 

Ankara Hükümeti’nden bile üstün gören sözler sarf ettikten sonra 23 Haziran’da 

emrindeki 70 subay, 2100 piyade, 1300 atlı, dört dağ topu, bir sahra topu ve sekiz 

makineli tüfekle Yozgat yakınlarına geldi.57 

Ethem kuvvetleri 25-27 Haziran’da isyancılarla çatışmaya girdi. 

Dayanamayan isyancılar dağılmaya ve geri çekilmeye başladı. Nihayet Yozgat 

isyancılardan tamamen temizlenmiş oldu. Ethem Yozgat’a girdikten sonra 12 kişiyi 

idam ettirdi. Bazı Ermenileri de cezalandırdı fakat Çapanoğlu kardeşler 

yakalanmadan kaçmayı başardı. İsyanı bastıran Ethem, dostluk duygusu ile 

Çapanoğlu kardeşler hakkında lazım gelen tedbiri almayan ve bunların isyan 

bölgesinden kaçmalarına göz yuman Ankara vali vekili Yahya Galip Bey’i 

yargılamak için Yozgat’a çağırmış ve bunda ayak diremesine rağmen; Ankara 

Hükümeti bu isteği reddetmişti.58 Bu olaydan sonra Çerkez Ethem ile Ankara 

arasındaki ihtilaf iyice derinleşmeye başladı.  

İlk Yozgat isyanını başarıyla bastıran Çerkez Ethem ve kuvvetleri o sıralarda 

Yunan ilerlemesi karşısında tekrar Yunan cephesine gönderildiler. Bu arada isyana 

katılanlar da Ankara’dan af dilemişlerdi. Çerkez Ethem’in bu affa karşı olmasına 

rağmen Ankara 15 gün mühlet vererek af dileyenleri affetti59 ve bu insanlardan 500 

kişilik “Akdağmadeni Alayı” adı verilen bir alay kuruldu. Daha sonra bu alay 

Yunanlılarla çarpışmak için Ankara’ya çağrılınca alayın içindekilerin çoğu Kuvayı 

Milliye emrinde savaşmayacaklarını belirterek silahlarıyla kaçtılar. 

                                                                            
57 Toker, age., s.102.  
58 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, s.104. 
59 BOA, 30-18-1-1/1-5-10. 
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I. Yozgat İsyanı60 

 

Ellerinde silah ve teçhizatlarıyla kaçan bu asiler elebaşları da yanlarında ol-

duğu halde tekrar eşkıyalık yapmaya başladılar. Bunun üzerine Eskişehir’de bulunan 

Ethem’in birliği olan Kuvayı Seyyare’nin içinde Binbaşı Çolak İbrahim komutasın-

daki bir birlik bölgeye sevk edildi. Çolak İbrahim kuvvetleri ile isyancılar arasında 8 

Eylül’de başlayan çatışmalar ara ara ve vur-kaç taktiğiyle bir süre daha devam etti ve 

nihayet isyancılar 30 Aralık’ta tamamen dağıtıldı.  

 

7. KOÇGİRİ İSYANI (6 Mart-17 Haziran 1921) 

Bağımsız Kürt devleti kurma amacıyla çıkarılan etnik kökenli isyanların en 

önemlilerinden biri Koçgiri İsyanıdır. Mondros Mütarekesinden sonra İngilizlerin 

bölgeye gönderdikleri (başta İngiliz Binbaşı Noel gibi) subaylar ve ajanlar Kürtçülük 

hareketini yaymak için bu aşiretler arasında aktif çalışmalar yapıyorlardı. Diğer 

yandan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Kürt Teali Cemiyetinin 

çalışmaları da oldukça yoğundu. Özellikle 1919 yılından itibaren, dönemin İngiliz 

                                                                            
60 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, Kroki: 11.  
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belgeleri, Kürt aşiretler ve bölgedeki ajanların ilişkileri hakkında oldukça fazla bilgi 

içermektedir. Kürt ajanlar Binbaşı Noel ile birlikte çalışmış ve İngilizler 

İstanbul’daki Kürtçülerle her daim temasta bulunmuşlardır.61 Örneğin Binbaşı Noel 

19 Eylül 1919’da İstanbul’a çektiği telgrafta Kürtlerin ittihatçılara karşı olduğunu, 

İngiltere’ye dostluk beslediklerini ve İngiliz işgalini memnuniyetle 

karşılayacaklarını bildirmiştir.62  

Koçgiri Aşiretinin başkanı Haydar Bey de Kürt Teali Cemiyeti’ne yazılmış ve 

bu derneğin bir şubesini kendi başkanlığı altında teşkil etmişti. Koçgiri isyanının ilk 

emareleri Kürt Teali Cemiyeti’nin Baytar Nuri’yi bölgeye göndermesiyle başladı. 

Baytar Nuri halk ve gençler arasında yoğun propaganda yapmaya başladı. Bu 

propagandaya göre Hükümet Ermenilerden sonra Kürtleri de yok edecekti. Baytar 

Nuri’nin Hüseyin Abdal Tekkesinde organize ettiği toplantıda prensip olarak “Sevr 

Antlaşmasına uygun olarak bir Kürt Devleti’nin kurulması düşüncesi” kabul edildi. 

Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ ve Dersim de bağımsız bir Kürdistan kurulmasına 

karar verdiler.  Ankara’ya telgraf çekilerek özerk bir Kürdistan bölgesi kurulması 

teklif edildi ve isyan fitili yakıldı. 

Bu arada asker kaçakları ve eşkıyaları yakalamak için bölgede askeri yığınak 

yapılmaya başlandı. Gönderilen 6.Süvari Alayının komutanları isyancıların eline 

düşerek şehit oldu. İsyancıların başında Koçgiri aşiret reisinin oğlu Alişan vardı. 

Bölge isyancıların kontrolüne girdi. 10 Mart 1921’de Elazığ, Erzincan ve Sivas’ta 

sıkıyönetim ilan edildi. II. İnönü Savaşı’nın yaşandığı bu tarihlerde Batı cephesindeki 

durumu zayıflatma pahasına bölgeye Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa 

gönderildi. Ayrıca Karadeniz’de Pontus çeteleri ve Kars’ta Ermenilere karşı başarılı 

olmuş Topal Osman ve müfrezesi de bölgeye sevk edildi. 11 Nisan’da ileri harekât 

başladı. 28.Süvari Tugayı ve Topal Osman komutasındaki müfreze taarruza geçti. 1 

Mayıs’a kadar süren muharebelerde ağır kayıplar veren Haydar Bey ile 56 adamı, 

Alişan’la 32 çete reisi ve 500 isyancı teslim oldular.63 Daha sonra cumhuriyet 

yıllarında bu kritik isyanı bastırmada başarılarından dolayı Erzincan mutasarrıfı 

Zühtü Bey gibi sivil yöneticilere de istiklal madalyası verildi.64 

İsyan sırasında ve sonra yapılan yargılamalar esnasındaysa çok ciddi 

tartışmalar yaşanmıştır. İsyan devam ederken Nurettin Paşa’nın aldığı aşırı sert 

tedbirler, isyana katılan ve direniş gösteren köylerin tümü üzerinde harekâtın evleri 

yakıp yıkmaya kadar varması, meclisteki Kürt kökenli milletvekillerini rahatsız etti 

ve sert tartışmalarla mevzu irdelendi. Nurettin Paşa tepkilerin odağındaydı ve bazı 

milletvekilleri tarafından istifası isteniyordu. Nihayetinde Meclis bölgeye bir 

araştırma komisyonu gönderdi. Nurettin Paşa, bu olaylardan ders alınarak 
                                                                            
61 TNA, FO 371/4158., No:100983. 
62 TNA, FO 371/4192., No:134740. 
63 Toker, age, s.130. 
64 BCA, 30-10-0-0/195-334-4. 
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felaketlerin tekrarlanmaması için daha esaslı ciddi bir operasyon yapılmasını 

genelkurmaya teklif etti. Asi köyleri dağıtmak, bunları Anadolu’nun diğer 

bölgelerine yer yer serpiştirerek Türklerin arasına yerleştirmek, kendilerine Türk 

olduklarını aşılamak fikrini savunuyordu. Bu öneri mecliste duyulunca Kürt kökenli 

milletvekilleri buna şiddetle karşı çıktılar. İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay da bu 

öneriyi reddetti. Ayrıca Meclis araştırma komisyonunun bölgede aşırı şiddet 

kullanımına ilişkin raporu ve kendisinin bu önerileri sonucu Nurettin Paşa 4 

Kasım’da görevden alındı. Bu arada Kürt milletvekilleri verilen idam cezalarının 

uygulanmaması gerektiğini ifade ediyordu. Nihayetinde 110 kişi hakkında verilen 

idam kararı Mustafa Kemal’in çıkarttığı afla birlikte uygulanmadı.65 

İnönü’ye yapılan Yunan taarruzunda hemen önce başlayan Koçgiri isyanı 

zamanlama açısından son derece kritik bir dönemde İngilizlerin maddi ve manevi 

desteğiyle çıkarılmıştır ve Kürtçülük adına dış tesirlerin etkisiyle çıkarılan isyanların 

ilk basamaklarından biridir.66 Birkaç yıl sonra yine İngilizlerin tesiriyle çıkarılacak 

olan Şeyh Sait İsyanı gibi sert tedbirlerle bastırılmış fakat pek çok masum insan bu 

etnik ayaklanmalar esnasında hayatını kaybetmiştir. 

 

 

Koçgiri İsyan Bölgesi67 

                                                                            
65 Korkmaz, age, s.205. 
66 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, s.172. 
67 Türk İstiklal Harbi-İç Ayaklanmalar, Kroki: 14. 
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8. ÇERKEZ ETHEM HADİSESİ (27 Aralık 1920- 23 Ocak 1921) 

Çerkez Ethem hadisesi İstanbul Hükümetleri ve İngilizlerin çıkardığı 

isyanlardan farklı olarak gelişmiştir.  Çıkan isyanları bastırmada en önemli hizmetleri 

gören Ethem, düzenli ordunun kuruluş aşamasında orduya katılmak istemeyerek 

kendi isyancı durumuna düşmüştür. 

Kendisi Balkan Savaşlarına süvari çavuşu olarak katılmış, daha sonra subay 

olan ağabeyleri ile Teşkilatı Mahsusa’ya yazılmış biridir. I.Dünya Savaşı’nın bitip 

işgallerin başlamasıyla Milli Mücadele sırasında Yunan kuvvetleri karşısında 

direnen ve çıkan iç isyanların bastırılmasında şüphesiz en önemli paya sahip bir 

Kuvayı Milliyecidir. Ankara’nın kuvvet bulmakta zorlandığı, düzenli ordunun henüz 

kurulamadığı o buhranlı günlerde kendisi isyan bölgelerine sevk edilmiş ve çok 

önemli başarılar elde etmiştir. 

Anzavur, Düzce ve Yozgat isyanlarının bastırılmasında kendine ait 

kuvvetlerden (Kuvayı Seyyare) faydalanılmıştır. Dolayısıyla Çerkez Ethem Milli 

Mücadelenin en zor zamanlarında hem Yunanlılara karşı hem de isyancılara karşı 

verilen mücadelede bir dayanak noktası olmuştur. Bu isyanları bastırmaktaki başarısı 

ve hizmetleri hiçbir zaman küçümsenemez ve takdir edilmelidir.  

Ne var ki bu başarıların verdiği gururla Ankara’ya karşı daha yüksek tondan 

konuşmaya başlayan Ethem, zaman geçtikçe kendini bütün komutanlardan üstün 

görmeye başlamıştır. Etrafına “Koca koca paşalar işlerin üstesinden gelemiyorlar, 

isyanları bastırmak için bende yardım istiyorlar” derken, orduda değerli hiçbir 

subayın bulunmadığını, vatanı kurtaracaklarsa kendilerinin kurtaracaklarını 

söylemiştir.68 Ankara ile Ethem arasında başlayan gerilimin kırılma noktası Yozgat 

isyanıdır. Yozgat isyanı sırasında başlayan gerginliğin giderek artan seyri, aynı 

zamanda Ethem’in tasfiye edilmesinin de başlangıcıdır. 

Yunan kuvvetleri karşısında savunma durumunda bulunan Ethem, Yozgat’a 

gitmek için emir alınca ilk başta buraya gitmek istemedi ve Yunanlılara karşı 

bulunduğu hatta savaşmak istediğini belirtti. Daha sonra Yozgat’a gitmeyi kabul 

eden Ethem yolda Ankara’ya uğrayarak burada birkaç gün kaldı ve temaslarda 

bulundu. Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ile görüşme fırsatı buldu. Bu görüşmeye, 

İsmet Bey ve Fevzi Paşa’da katıldılar. Görüşme başlar başlamaz Ethem eleştirilerini 

sıralamaya başladı. İsmet Bey kendisine uygun bir cevap verdikten sonra ise Ethem 

eleştiri dozunu oldukça arttırarak şu yanıtı verdi: 

“Hayret ediyorum ki, Sivas'ta Heyet-i Temsiliye ve Ankara'da Millet Meclisi 

sıfatıyla toplanma ve teşekkül olunalı bir seneyi geçtiği halde, bu süre boyunca koca 
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Anadolu'da milli hareketimiz adına neden esaslıca bir hareket görülemedi. Ve niçin 

merkezinizi takviye eylemediniz? Ve sonra en mühim ve esas olan cephelere ait 

şimdiye kadar bir eseri himmet ve desteğinize dahi şahit olamadık desem itiraf 

buyurulur zannederim. Nihayet bizleri düşman cephesinden gerilere ayrılmaya ve sırf 

gerilerde size düşen görevlerle bizi işgale mecbur bıraktınız. Simdi görüyor ve siz de 

itiraf buyuruyorsunuz ki, Orta Anadolu'da ve bir köşede hiçbir yabancı ve İstanbul 

Hükümeti ile irtibatı kalmayan Yozgat isyanını söndürmekten acizsiniz. Anladığım 

şudur ki, başlangıçtan beri hâlâ durumu kavrayamadınız ve yahut kişisel ve daha 

önemsiz şeylerle uğraşıyorsunuz. Ve belki de Heyet-i Temsiliye ve Ankara 

Hükümeti namına yaptığınız tamimlerle, tebliğlerle, konferanslarla her şey olup 

bitiverecek sandınız ve aldandınız. Af buyurursunuz, bu serzenişten muradım, bu 

gafletler tekerrür etmesin dileğine yöneliktir. Ben bu kalan isyan meselesini de 

emriniz üzerine, uhdeme alıyorum. Ve sizleri bu beladan kurtaracağımı sanıyorum”69 

Bu cüretkâr sözlere Mustafa Kemal kuşkusuz çeşitli cevaplar verdi. Ankara’da 

işlerin çok zor yürüdüğünden, halk üzerinde yapılan olumsuz propagandalardan ve 

İstanbul’un kışkırtmalarından bahsetti. Ne var ki Mustafa Kemal hala Ethem’in 

elindeki kuvvetlere muhtaçtı.  

Böylece Ethem Yozgat’a doğru yola çıkarak Ankara’dan ayrıldı. Yozgat’ta 

isyan bastırılıp Ethem kendi yargılamalarını yaparken Ankara ile olan ilişkiler iyice 

gerildi. Doğru dürüst mahkeme ve delil olmadan yaptığı yargılamalarda Ankara 

valisi Yahya Galip Bey’i suçlu bulan Ethem valinin yargılanması için izin istedi. Bu 

istek krize yol açtı. Yahya Galip Bey’in ifadesine göre daha sonra Mustafa Kemal’in 

bile yargılanacağı düşünülüyordu. Olayın giderek büyümesi üzerine Ethem’in büyük 

abisi ve milletvekili olan Reşit Bey araya sokuldu. Reşit Bey Ethem’i ikna ederek 

olayın daha fazla büyümesini engelledi.  

9 Temmuz günü Yozgat’tan çıkan Ethem Ankara’ya geldi. Yozgat 

Ayaklanmasını da bastırmış olduğu için artık frenlenemez bir gurura kapılmıştı. 

Kumanda ettiği kuvvetlerin üzerine hangi ordu gelirse gelsin, yenilmezliğine 

inanmıştı. Bu ruh haleti içinde kendisini her şeyin üstünde görmekteydi.70 Meclis 

içerisinde özellikle Mustafa Kemal muhaliflerinin neredeyse tamamı Ethem etrafında 

toplanmaya başlamıştı. Elde ettiği her başarı sonrası çevresinde giderek siyasi bir 

nüfuz alanı oluşmaya başlayan Ethem, Yeşil Ordu teşkilatına girerek kendi gücünü 

Yeşil Ordunun siyasi gücü ile birleştirdi. Ankara’da temasta bulunduğu bazı 

milletvekillerinin söylemleriyle siyasi olarak da güçlendiğini hissederek kendini 

                                                                            
69 Çerkez Ethem, Anılarım, Berfin Yayınları, İstanbul 1993, s.40-41.  
70 Sadi Borak, Yeşil Ordu ve Çerkez Ethem, Kırmızı Beyaz Yayınları, Ankara 2004, s.16.  
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olduğundan daha kuvvetli görmeye başladığı çok açıktır. Albay İsmet Bey (İnönü) 

de o günler için hatıralarında şunları yazıyor:  

“Yozgat isyanını bastırıp döndükten sonra Kuvayı Seyyarenin ve Çerkez 

Ethem’in itibarı büsbütün arttı. Ethem ve Reşit Bey’ler ordu aleyhinde açık 

propaganda yapıyorlar, yeni esaslar üzerinde, milis esaslarına göre halk ordusu tertip 

etmek lüzumundan bahsediyorlardı. Bunların birçok taraftarları da vardı. Biz bu hava 

içinde orduyu kurmaya çalışıyorduk.”71 

Ali Fuat Paşa da anılarında Ethem’in siyasetten uzak tutulması gerektiğini 

belirtir. Henüz daha Düzce isyanları sırasında Sultan Vahdettin ve Damat Ferit’e 

mektup yazma girişiminde bulunan Ethem’e Ali Fuat Paşa sinirlenir ve yaptığının 

yanlış olduğunu bildirdikten sonra şunları yazar:  

“Millete ve onu temsil eden Büyük Millet Meclisine karşı itaatsizlik ve onun 

işlerine müdahale gibi bir küstahlıktan başka bir şeyle tevil edilemezdi. İyi idare 

olunduğu takdirde [Ethem] siyasi ve idari merkezlerden uzakta bulundurularak, fakat 

mutlaka yüksek rütbeli bir kumandanın emri altında iç isyanlarda ve icap ederse 

cephede daha bir müddet kullanılır ve kendisinden istifade olunurdu. Fakat hiçbir 

suretle yalnız başına bırakılmamalı ve siyasete asla karıştırılmamalıydı”72 

Çerkez Ethem artan itibarının verdiği cesaretle boyundan büyük işlere, yani 

siyasete girmiş ve olanlar olmuştu. Yozgat isyanı sonrası kendi birliklerinin başına 

döndükten sonra Batı Cephesi ve Ethem için önemli bir gelişme daha yaşanacaktı: 

Gediz Muharebesi. Bu dönemde Batı cephesi komutanı olan Ali Fuat Paşa, Çerkez 

Ethem’in etkisinde kalarak hazırlıklar tamamlanmadan Gediz’de bulunan Yunan 

kuvvetlerine taarruz etmek istedi fakat Genelkurmay Başkanı olan İsmet Bey bu 

taarruza kesin olarak karşıydı. Ali Fuat Paşa’nın Çerkez Ethem ile birlikte hazırlayıp 

gerçekleştirdiği Gediz Muharebesi başarılı olamadı. Bunun sonucunda Ali Fuat Paşa 

Ankara’ya çağırıldı ve Moskova büyükelçiliğine atanarak ülkeyi terk etti. Daha sonra 

Batı Cephesinde yeni düzenlemelere gidildi ve cephe ikiye bölünerek iki komutanlık 

bölgesine ayrıldı. Güney Cephesine Albay Refet (Bele), Batı Cephesine ise Albay 

İsmet Bey (İnönü) atandı. İsmet Bey’in Genelkurmay Başkanlığını yürütmeye devam 

edecekti.  

Gediz Muharebeleri düzenli orduya geçişin ne kadar önemli olduğunu acı 

şekilde gösterdi. Bu muharebelerden sonra Mustafa Kemal Paşa İsmet Bey’e: “Başka 

türlü yapamayız, bir an evvel muntazam ordu tertibine başlayalım”73 diyecekti. Gediz 

Muharebesinin en önemli noktası tasfiye sürecinin başlatılması için uygun zeminin 
                                                                            
71 İsmet İnönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara 2009, s.203.  
72 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınları, İstanbul 2017, s.455-456. 
73 İnönü, age, s.205. 
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oluşmuş olmasıydı. Mustafa Kemal Nutuk’ta düzenli orduya geçiş için emir verdiğini 

anlatıyor: “Kendilerine verdiğim kesin direktif: “Hızla düzenli ordu ve süvari 

birlikleri meydana getirmektir ”den ibaretti. Böylece 1920 yılı Kasımının sekizinci 

günü, “düzensiz teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararı” faaliyet ve uygulama alanına 

konulmuş oldu”74 

İsmet Bey’in bölgesinde ona bağlı olarak görev yapması gereken Ethem ile 

İsmet Bey arasında daha en başta sorunlar yaşanmaya başladı. Ethem gibi bir çete 

liderinin düzenli ordu içinde görev yapamayacağı esasen herkes tarafından 

biliniyordu. Ethem Kuvayı Milliye içinde görev yapmaya başladığı andan itibaren 

başına buyruk tavırları ve uyguladığı sert tedbirler ile dikkat çekiyordu. Bölgesinde 

istediği gibi haraç topluyor, adam topluyor, yargılamalar yapıyor ve kendi 

adamlarından başka (Ankara’nın gönderdiği) kimseyi kendi bölgesine sokmuyordu. 

Bu şüphesiz sürdürülebilir bir durum değildi. Mustafa Kemal Ethem ve ağabeyi 

Tevfik’in Milli Hükümeti düşürmek niyetinde olduklarını Nutuk’ta şöyle anlatıyor:  

“Kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki, Ethem ve Tevfik kardeşlerle, kendileri gibi 

düşünen bazı arkadaşları, Milli Hükümete karşı isyana karar vermişlerdi. Bu 

kararlarının uygulanması için Tevfik Bey cephede bahane ararken ve kuvvetlerini 

cepheyi terk ederek toplarken, Ethem Bey, milletvekili olan kardeşi Reşit Bey ve 

daha birtakımları da siyasi yoldan çalışıyorlardı. İsyan planında başarılı olabilmek 

için, her şeyden önce, buna engel sayılan Batı Cephesindeki ordunun başında 

bulunan komutanın itibar ve makamından düşürülerek orduya hakim olunması 

gerekiyordu. Ondan sonra da, Meclis kamuoyunu tamamıyla kendi lehlerine 

çevirerek komutan, bakan veya hükümet düşürmekte kolaylık sağlamak önemli bir 

noktaydı. İşte bu maksatlarla çalışmakta olduklarına bizde şüphe kalmamıştı. 

Efendiler, bildirmeliyim ki, gerek cephede gerek Ankara’da her bakımdan 

ihtiyaç duyulan tedbirleri aldırmıştım. Ethem ve kardeşlerinin isyanından asla 

çekinmiyordum. İsyan ettikleri takdirde, yola getirilip cezalandırılacaklarına şüphem 

yoktu”75 

Mustafa Kemal Ethem ve Tevfik kardeşlerin düzenli ordu içinde yer 

almayacaklarını bilerek işi akılcı yollarla çözmek için yanına Ethem’i de alarak trenle 

Eskişehir’e İsmet Bey’in yanına gitti. Yanlarında milletvekili olan diğer kardeşleri 

Reşit Bey’de vardı. Fakat Ethem Eskişehir’e gelindiğinde trenden inerek ağabeyinin 

yanına Kütahya’ya kaçtı. Böylece Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey ve Çerkez Ethem 

arasında yapılacak olan toplantı gerçekleşmedi. Nutuk’ta bu görüşmeler şöyle 

anlatılıyor:  

                                                                            
74 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul 2005, s.363. 
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“İsmet Paşa, durumu, aralarında geçen haberleşmeleri, Kuvayı Seyyare 

Komutan Vekili olarak Tevfik Bey’in aldığı inatçı tavrı anlattı. Reşit Bey, kardeşleri 

ve kendi adına cevap veriyordu. Reşit Bey pek kaba ve saldırganca konuşmaya 

başladı. Kardeşlerinin birer kahraman olduklarını, hiç kimsenin emri altına 

girmeyeceklerini, bunu böylece kabul etmeye herkesin mecbur olduğunu 

çekinmeden söylüyor, ordu, disiplin, komuta ve hükümet kavramlarıyla, bunların 

gereklerine dair ileri sürülen görüşlere kulak bile asmıyordu. 

Onun üzerine ben dedim ki: “Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız 

sıfatıyla ve sizin lehinizde bir sonuç almak için samimi bir duyguyla görüşüyordum. 

Bu dakikadan itibaren arkadaşlık ve yakınlığım son bulmuştur. Şimdi karşınızda 

T.B.M.M ve Hükümeti’nin Başkanı bulunmaktadır. Devlet başkanı olarak Batı 

Cephesi Komutanı’na durumun gereğini yerine getirmek üzere yetkisini 

kullanmasını emrediyorum.” Hemen İsmet Paşa’da dedi ki: “Emrimde bulunan 

komutanlardan herhangi biri bana karşı gelmiş olabilir. Ben onu yola getirmeye ve 

cezalandırmaya güç yettirebilirim” tarafımdan ve İsmet Paşa’dan alınan bu ciddi 

tavır üzerine, avazı çıktığı kadar bağırırcasına konuşan Reşit Bey, derhal şimdi; ileri 

gitmekte acele edilmemesini, kendisi kardeşlerinin yanına giderse bir uzlaşma çaresi 

bulabileceğini söyledi. Bundan bir sonuç çıkmayacağı, maksadın kardeşlerine 

durumu anlatmak ve zaman kazanmak olduğu meydandaydı.”76  

Bu görüşmelerden sonra da sorunlar büyüyerek devam etti. Sorunun askeri bir 

çözüm gerektirdiği artık büyük ölçüde ortaya çıkmıştı. Mustafa Kemal Ethem’e bir 

heyet gönderme kararı aldı. Bu heyetin içinde olan Kılıç Ali Ethem ve kardeşiyle 

yaptıkları görüşmeyi anılarında anlatıyor:  “Kendileriyle saatlerce görüştük. İkna 

edilmeleri mümkün değildi. İsmet Bey’in emrine asla girmeyeceklerini bağıra bağıra 

söylüyorlardı. Biz onları ikna etmeye çalışıyorduk, onlar da bizi kendilerine 

katılmaya çağırıyorlardı.”77 Ethem ise anılarında bu heyetin gelişini ve planlarını 

şöyle anlatıyor: 

“Kütahya'ya bana gönderilen son milletvekilleri ise kısmen samimiydi. Güya 

Mustafa Kemal Paşa'nın kendilerine verdiği sözlerin artık bir fenalığa meydan 

vermemek arzusuna dayandığını kuvvetle zannediyorlardı. Hatta görünüşte iki taraf 

arasındaki bu gerginliği kendileri ortadan kaldırmayı başarabilirlermiş gibi 

avunuyorlardı. Bunlardan bazısı yine görünüşte öyle görünmekle beraber Mustafa 

Kemal Paşa'nın kalben taraftarıydılar. Araştırma göreviyle gelmişlerdi. 

                                                                            
76 age, s.376-377.  
77 Kılıç Ali, Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Yay.Haz.: Hulusi Turgut, İş Bankası Kültür 
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Bunun üzerine Kütahya'da bulunan milletvekilleri heyetini önce 

özgürlüklerinden mahrum ederek Kuvayı Seyyare karargâhı olan Gediz'e sevk etmek 

istedim. Fakat somadan bu fikrimden vazgeçtim. Çünkü ne de olsa bunlar bir elçi 

idiler. Sonra bunların arasında cidden benim kadar bu hallerden üzülenler ve gerçeği 

geç anlamış olmaktan başka bir günahı olmayan kimseler de vardı. Kardeşim Reşit 

Bey dışında diğerlerine Ankara'ya dönebileceklerini söyledim. Reşit Bey de heyetle 

beraber gitmek istedi, fakat onu bırakmadım.”78 

Karşılıklı askeri hazırlıklar son hızıyla devam ederken bu heyetin çabaları da 

işe yaramamıştı. Heyetin Ankara’ya dönmesinden sonra Mecliste Ethem mevzusu 

tartışıldı. Mustafa Kemal Paşa mecliste bu tartışmalarla ilgili şunları söylemiştir: 

“Fakat mevzubahis olan Hükümet meselesidir. Bir buçuk aydan beri tedabiri 

muslihaneye tevessül edilmiştir. Eğer onları ikna etmek, takip etmek imkânını görse 

idik, zaten bunların hepsine ihtiyaç kalmazdı. Muvaffak olamadığımızdan, ordunun 

kuvvetini bunlara karşı sevk ihtiyacı hâsıl oldu. Malûmu âliniz bütün kumandanların 

çekilmesini arzu etmişlerdi. Fahreddin Bey’in, İsmet Bey’in, Refet Bey’in çekilme-

sini istediler. Sonra baktılar bu olmayacak, fazla geliyor. Arkadan teşvişe başlayalım 

dediler. Bu talepleri ile maksat, hükümeti ellerine alıp tagallüp etmekti.”79  

Daha sonra Ethem Bey ile orta yol bulunmasının çaresinin aranması gerekti-

ğini belirten vekillere meclisin gizli oturumunda şöyle demiştir: “Diyorsunuz ki; Et-

hem. Bey iyi adamdır. Hâlbuki öyle değildir. Ethem Bey şakidir [haydut]. İdare edi-

lerek kullanılıyordu. Şaki, daima şakidir. Bunun itimada şayan bir ciheti yoktur. 

Efendiler, buna emniyet buyurmanızı rica ederim”80 

Bütün bunlar Mecliste tartışılırken Kuvayı Seyyare birlikleri ordu birlikleri 

tarafından zaten kuşatılmaya başlanmıştı. Ethem’in sonunu getiren şey ise kendisinin 

tam bu sıralarda Yunanlılar ile temas kurarak anlaşmaya çalışmasıydı. Hatta sadece 

Yunanlılarla değil, İstanbul Hükümeti ile de temas sağlanmıştı. Ethem birlikleri ile 

ordu arasında 4 Ocak’ta ilk çatışmalar yaşandı ve Gediz ordu birliklerinin eline geçti. 

5 Ocak’tan sonra ise Kuvayı Seyyaredeki bazı çeteler düzenli ordu tarafına geçmeye 

başladılar. 

8 Ocak’ta Mustafa Kemal mecliste yaptığı konuşma ile durumun bir isyan 

olduğundan ve aynı anda Yunanlıların taarruza geçmesinin de yarattığı 

olumsuzluktan bahsetti. Aynı gün Ethem’in büyük ağabeyi Reşit milletvekilliği 

                                                                            
78 Ethem, age, s.111-112. 
79 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, (30.12.1336), cilt: I, s. 299-300. 
80 Age, cilt:I, s.300.  
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görevinden azledildi. Hükümet Ethem ve kardeşleri Tevfik ile Reşit'in vatana 

ihanetlerinden dolayı resmi bir açıklama yayınladı: 

 

“Beyanname-i resmi 

Öteden beri gitgide artan keyfi-i cüret ile ahaliye karşı her dürlü zülm 

icrasından çekinmeyen ve bir buçuk aydan beri memleketde yağma ve haydudluk 

üzerine hevesli bir derebeyinin hükumeti kurmak temayüllerini gösteren Birinci 

kuva-i seyyare kumandan-ı sabıkı Edhem Bey ve kardeşleri Tevfik ve Reşid Beyler 

nihayet Büyük Millet Meclisinin meşrûʻiyietine karşı bilfiil isyan etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumetinin kardeş kanı dökülmesine mani olmak 

hususundaki arzusu taharri olarak kendilerine icab eden nasihatlarda bulunulmuş ve 

bulunulmuş ve bunlar hakk ve hakikate mükerreren davet edilmişdir. Hükumetin 

gösterdiği bütün hayr-hâhlıklara mukabil Edhem ve kardeşleri bir tarafdan 

Bolşevikleri iğfal ve ordu ve millet arasında vesait-i muhtelifeye müracaatla ihtilal 

.... teşebbüs etmekle beraber diğer tarafdan teşebbüsde bulunan Yunanilerle ittifak 

etmek hıyanetini irtikab etmişlerdir. Bu gün Garb Cebhemizde bunlar kendi 

tahrikatlarıyla taarruz teşebbüsünde bulunan Yunanilerle aynı safda olarak vatana 

karşı muharebe etmekdedirler. Bu suretle ve hidmet-i milliyeyi ve memleketin 

istiklalini düşmanlarla birlikde ihlale teşebbüs eden Edhem ve kardeşleri emirleri 

altında memleket müdafaası için giden kuvvetleri hususi ve hainane müfessidleri için 

kendileriyle beraber sürüklemek istemişlerse de bunlar hakikati derhal fark ederek 

takım takım hükumete gelüb teslim olmaya başlamışlardır. Bir tarafdan hükumetin 

tazyikat-ı şedidesi ve iki tarafdan birinci kuva-i seyyareyi teşkil eden müfrezelerin 

vatanları aleyhine irtikab edilen bir isyana iştirak etmeği kabul etmemeleri neticesi 

olarak Edhem ve kardeşlerinin mukitde bu gün ancak üç yüz kişi kalmışdır. Büyük 

Millet Meclisi Hükumeti asıl mücrim olarak yalnız Edhem, Tevfik ve Reşid'i tanur. 

Diğer reisler ve efrad evvelce dehalet edenler gibi, hükumete gelüb teslim oldukları 

takdirde dehaletleri makbul olacakdır. Edhem Tevfik ve Reşid hainleri Anadolu'yu 

başdan başa (....) maksadıyla kurmak istedikleri haydud hükumetine kavuşmadan 

düşman safları arasında layık oldukları mevkiʻe düşmüşlerdir. 

Mesuliyet-i tarihiyeyi tamamıyla müdrik olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükumeti müstaʻyen billah her zamandan daha kavî olan ve (...) istinada karşı ve 

dahili düşmanlara karşı vatan ve milletin selametini kafi bir suretde vazifesini ifa 

edeceği beyan ve ilan eder. 

8 Kanun-ı sani sene 337”81 

                                                                            
81 BOA, 30-18-1-1/2-27-3. 
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13 Ocak’ta artan çatışmalardan sonra Kuvayı Seyyare birlikleri dağılarak 

kaçmaya başladılar. Nihayet 23 Ocak günü Güney Cephesinden çekilen telgrafla 

takip harekâtının sona erdirildiği bildirildi. Çerkez Ethem’den daha önce Yunanlılara 

sığınan kardeşi Tevfik Bey Çerkez Ethem’in Yunanlılara teslimi konusunda bir 

tutanak hazırlattı. 

Ethem’in Yunanlılara sığınması üzerine Ankara İstiklal Mahkemesi 9 Mayıs 

1921 tarihinde şu kararı verdi: “Millet Meclisini devirerek milletin arzusu hilafına 

bir hükümet kurmaya çalışmak suçu ile sanık, sabık Çerkez Ethem[…] silahla hükü-

meti devirmek suçunu işleyerek düşmana kaçtıkları anlaşıldığından hepsinin gıyap-

larında idamlarına ve mallarına hükümetçe el konulmasına karar verilmiştir”82   

Yunanlılara sığınan Çerkez Ethem Atina üzerinden Almanya’ya giderek orada 

tedavi gördü. Almanya’dan sonra Mısır’a, Mısır üzerinden de daha önce Ürdün’e 

giden ağabeyleri Reşit ve Tevfik’in yanına Ürdün’e gitti. Meclis üçünü de hain ilan 

ederek Lozan Antlaşması gereğince affın dışında bırakılan 150’likler listesine aldı ve 

vatandaşlıktan çıkarıldılar. Fakat Yunanlılara sığındığı andan itibaren Ethem’in ha-

reketleri Ankara tarafından sürekli takip edildi. 22 Ocak 1922 tarihinde Çerkez Et-

hem, Reşit ve arkadaşlarının af edilmeleri halinde Anadolu'ya gelme isteklerinin 

reddi ile ilgili bir kararname yayınlandı.83  

Cumhuriyet yıllarına gelindiğinde bile Çerkez Ethem hakkında çıkan en ufak 

dedikodular dahi ciddiyetle ele alınmıştır.  

19 Mayıs 1923 tarihli Meclise gönderilen bir raporda “Yunanistan’ın duru-

munu yakından bilen bir Madamın bilgilerine göre; Çerkez Ethem kardeşi ve diğer 

arkadaşlarıyla bir komite teşkil edip adamlarından birini Anadolu’ya geçirmeğe mu-

vaffak oldukları, amaçlarının Kemal, Fevzi, İsmet ve Refet Paşalara suikast ile bir 

hükumet darbesi yapmak olduğu haber alınmıştır”84 denmektedir. 7 Temmuz 1923 

tarihli Meclis Reisi Mustafa Kemal imzalı bir başka kararnamede ise Çerkez Ethem 

ve kardeşlerinin Anadolu'da ihtilal, İzmir'de de katliam yapmak üzere çeteler çıkar-

dıkları haberi üzerine alınan tedbirler ile ilgili şunlar yazılıdır:  

“Çerkes Edhem ve kardeşleri ve onun gibi asiler, Yunan Hükumetinin koru-

masına güvenerek Anadolu'da genel bir ihtilal yapmak gayretindedirler. Anadolu'ya 

çeteler çıkardıkları ve İzmir'de katliam yapmak amacıyla çok miktarda çeteler çıkar-

mak için girişimde bulundukları haberi alınmıştır. Genelkurmayın heyetimizde oku-

nan telgrafına göre köprü ve geçitleri tahrip etmek teşebbüsünde bulunacaklarına dair 

                                                                            
82 Toker, age, s.161. 
83 BOA, 30-18-1-1/4-45-16.  
84 BCA, 30-10-0-0/54-357-3 
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İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiyle Nari [?] iskelesine çıkan çetelerden ele geçirilen 

belgeler okunmuş ve bu ihtilal beyannamelerinden vekillerin haberleri olmuştur.  

Düşmanların korumasına güvenerek memleketin içinde genel ihtilal çıkartmak 

için teşebbüste bulunacak bu asilerin; bir taraftan acımadan askeri kuvvetler ve su-

baylar vasıtasıyla takip ve yok edilmeleri tabii olacağından, diğer taraftan Biga ve 

Karesi Livası içinde bulunan Çerkes köylerine güvenerek buna dayanmak isteyen bu 

ihtilal teşebbüsünü derhal durdurmak için tedbirler alınarak yok edilmesi gerekli gö-

rülmüştür. […]”85 

  1930’lu yıllarda da raporlar gelmeye devam eder. 1936 yılında Balıkesir’in 

Susurluk ilçesinin Ovalıdam Köyü’nde köylülere “yakında hükümetten kurtulacağız, 

Ethem Bey teşkilat yapıyor” diyerek Ethem lehine propaganda yapan zat ve çevre-

sindekilerin evlerinin aranması ve öneme göre tahkikatın başlatılması İçişleri Bakan-

lığınca istenmiştir.86 Yine 28 Şubat 1936 yılında yayınlanan bir emirde ise şöyle den-

mektedir:  

“Vatan hainleri Çerkez Ethem ve kardeşi Çerkez Reşit’in milli hudutlarımız 

dışından ülkemiz içine gönderdikleri fesat ve hıyanet dolu mektuplardan ilimiz içe-

risinde yaşayan yurttaşlara da gönderilmesi ihtimaline karşı çok hassas olunmalı ve 

böyle bir şey görüldüğü hemen hükümete haber verilmesi gerektiği[…]”87 

Görüldüğü gibi Çerkez Ethem ile ilgili en ufak gelişme ve dedikodu uzun yıllar 

sonra bile devlet tarafından yakından takip edilmiştir.  

 

9. SONUÇ 

Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgal döneminde, özellikle Mustafa Ke-

mal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesiyle örgütlenmeye başlayan milli kurtuluş hareke-

tine karşı İngilizler ve Padişah ile Damat Ferit hükümetleri adeta fiili bir koalisyon 

kurarak ortaklaşa mücadele etmişlerdir. Tek amacı Sevr Anlaşmasını uygulamaya 

koyarak Türkleri Anadolu’ya hapsetmeye çalışan İngiltere, bunun için Padişahın ma-

nevi nüfuzunu kullanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasından hemen 

sonra yaptıkları hatayı anlayan İngilizler ve İstanbul hükümeti, Paşa’yı geri çağır-

maya çalışsa da artık çok geçtir. Anadolu’da örgütlü bir direnişin temelleri atılmaya 

başlanmıştır.  

Kuvayı Milliye ve Büyük Millet Meclisinin direnişini kırmak için ülke bütün-

lüğünü tehlikeye sokan isyanların arkasında Padişah, İstanbul Hükümetleri ve 

                                                                            
85 BCA, 30-18-1-1/7-18-16. 
86 BCA, 30-10-0-0/101-656-33. 
87 BCA, 490-1-0-0/18-92-1. 
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İngilizlerin olduğu görülmektedir. Başta Sadrazam Damat Ferit ve İngiltere, Mustafa 

Kemal Paşa’ya karşı el ele mücadele etmişlerdir. Bunun için en etkili silah olan din 

propagandasını kullanmaktan hiç çekinmemişler, halkı Milli Harekete karşı ayaklan-

dırmak için fetvalar çıkarmışlar ve bu fetvaları Anadolu’daki halka İngiliz uçakla-

rıyla ulaştırmışlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını asi ilan eden, idamına hükme-

den bu fetvalar kısmen etkili olsa da başarılı olmamıştır.  

Milli Mücadele dönemindeki kayda değer iç isyan sayısı 20’ye yakındır. 1919 

yılının ikinci yarısından itibaren başlayan ve Meclisin açılmasından itibaren yoğun-

laşarak Haziran 1921’e kadar süren, bu esnada düzenli orduya geçmek için çalışan 

Meclisi en çok uğraştıran işte bu iç isyanlardır. Büyük Millet Meclisi, Milli Müca-

dele’nin en buhranlı ve zor zamanlarında asıl enerjisini memleket toprağını işgal 

eden Yunanlılara karşı harcaması gerekirken, iç isyanlar ve yıkıcı din propagandala-

rıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yapılan propaganda sadece Anadolu insanı 

ile sınırlı kalmamış, I. Dünya Savaşı’nın o yıkıcı günlerinde düşmana esir düşüp yıl-

larca çok zor şartlarda esaret hayatı yaşadıktan sonra memlekete dönen askerlerimiz 

dahi bu propagandaya maruz kalmışlardır. Buna en güzel örnek tam iki buçuk yıl 

Hindistan’daki esir kampında kaldıktan sonra İstanbul’a gelen Hüseyin Fehmi’nin 

anılarında aktardıklarıdır. Hüseyin Fehmi ve diğer esirler zorlu bir yolculuktan sonra 

İstanbul’a gelir gelmez Ayasofya Camisine toplanmış ve sarıklı bir hoca gelerek bu-

rada padişah adına Milli Mücadele karşıtı çok ağır sözler söylemiştir: 

“Milletin henüz biten harbin acılarını geçirmesi gereken istirahat gününde, Se-

lanik yetiştirmelerinden eski ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde 

Anadolu’da toplanan serkeş, haydut, cani grubu namussuzca hareket ederek padişaha 

isyan etti. Milleti tamamen yok etmeye kastetmeleri yüzünden hilafet makamı ümit-

siz ve üzgündür. Bununla beraber hükümetimiz onları yola getirecektir. Sizlerden 

arkadaşlık, dindaşlık ve Müslümanlık adına rica ediyorum. Padişah özellikle vicdan 

ve hamiyetinizden rica eder ki, memleketinize dönünce o asi, o cani heriflere katıla-

rak siz de dinsiz olmayın. Çünkü onlar Allah korkusunu unuttukları için her fenalığı 

yaparlar. Kendi arzularına göre ev soymaktan, köy yakmaktan ve insan kesmekten 

geri durmuyorlar”88 

Hüseyin Fehmi’nin aktardığına göre sarıklı hocanın bu sözlerinden sonra ca-

mide zorla toplanan yaklaşık 2000 asker hocaya yüz vermemiştir. Fakat din adına 

yapılan propaganda devam eder. Ertesi gün başka bir sivil, ondan sonra da başka bir 

hoca gelip “herkesin fikrini Anadolu hareketi aleyhine değiştirmeye” çalışmıştır.89 

                                                                            
88 Hüseyin Fehmi, Çanakkale’den Bağdat’a Esaretten Kurtuluş Savaşı’na Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay 

(1914-1923), Yay. Haz. Mustafa Yeni, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014, s.160. 
89 age, s.161.  
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Memleketine dönmekte olan bu harp esirlerinin Kuvayı Milliye'ye katılmaya teşvik 

edildiklerine, bunun önlenmesi için gerekli teşebbüslerde bulunulmasına dair bakan-

lıklar arasında yazışmalar olmuştur. Saray, harp esirlerinin Milli Mücadeleye katıl-

malarını engellemekte kararlıdır. Örneğin 16 Şubat 1920 tarihli Dışişleri Bakanlığın-

dan İçişleri Bakanlığına gönderilen bir yazıda şu ifadeler kullanılmaktadır: 

“Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Özet 

Memleketlerine iade olunan harp esirlerinin 

Milli kuvvetlere katıldıklarına dair 

Devletli efendim hazretleri 

Bazı kazalarda özelikle Bursa Vilayetinde memleketlerine iade olunan harp 

esirlerinin milli kuvvetlere katılmak için toplanmış oldukları görülmüş. Bu adamların 

milliyetperverlerle birleşmeye sevk ve teşviki; Osmanlı subayları ile önceden Os-

manlı ordusunda bulunmuş olan subaylar tarafından icra edilmekte olduğu haber 

alınmıştır. Mütarekename hükümlerine aykırı olan bu hareketlerdeki ısrar, Osmanlı 

harp esirlerinin Osmanlı Devleti ile barış anlaşmasından önce memleketlerine iadesi 

hakkındaki kararın düzeltilmesi ile son bulacaktır. İade olunan harp esirlerinin milli 

kuvvetler için toplanmasına katiyen ve acilen son verilmek üzere tedbirler alınması, 

İngiltere fevkalade komiserliğinin kararı ile talep edilmiştir. Haberleşme sonunda; 

Harbiye Nezaretinden alınan cevabi tezkirede memleketlerine terhis olunan harp 

esirlerinin emsali terhis olunanlar gibi emsaline uygun olarak ayrıldığı, aynı doğum-

luların silah altında bulunanları da barış anlaşmasına kadar izinli olarak terhis edil-

diği ve askeriyenin bunları tekrar celp ve toplama gibi bir karar ve icrası olmadığı 

bildirilmiştir. Terhis suretiyle halktan biri oldukları halde bunların milliyetperverlere 

katılmaları için Osmanlı ordusuna mensup subaylar tarafından teşvikler olduğunun 

doğru olmadığı; bununla birlikte bilerek teşvikler yapıldığı gibi bu kötü görüş dikkate 

alınarak esaretteki subaylar ve erlerin dönmelerinin engellemesine mahal bırakma-

mak için etkili tedbirler alınması kolordulara tamim olarak tebliğ edilmiştir. Şu kadar 

ki komiserliğin bu konudaki kararında Osmanlı ordusunda önceden bulunmuş olan 

subayların görüşlerinden de bahis edilmekte olup; gerek subayların emekli ve gerek 

terhisleri halinde halktan biri olacaklarından, bunlar hakkında da mahalli idarelerce 

tedbirler alınması İçişleri Bakanlığına rica olunur. Bu husustaki devletin bilgi ve gö-

rüşlerini tebliğ etmekle beraber gereğinin yapılmasının İçişleri Bakanlığına buyurul-

mak babında emir ve ferman. 

16 Şubat 1920 
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Dışişleri Bakanı adına, Müsteşar”90 

Fakat Hüseyin Fehmi gibi kahramanlar onca yıl savaş ve esaret hayatından 

sonra memlekete döner dönmez, Milli Mücadele karşıtı yapılan bu propagandaya ve 

emirlere rağmen, hayatlarını hiçe sayarak yeni kurulan düzenli orduya katılıp vatanı 

kurtarmışlardır.  

İç isyanlar İstanbul’daki mütareke basını ve birçok zararlı dernek tarafından 

da desteklenmiştir. Teali İslam Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipler Ce-

miyeti, Mavri Mira gibi dernekler var güçleriyle Milli Mücadelenin karşısında ol-

muşlardır. 

Saltanatı ve Halifeyi koruma uğruna oluşan bu şer cephesi, din faktörünü kul-

lanarak halkı bağımsızlık mücadelesi aleyhinde kışkırttığı gibi, din adına propaganda 

yaparken kardeşkanı akıtmaktan hiç çekinmemiştir. Bu sebeple Milli Mücadele’yi 

zora sokan, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını neredeyse Yunanlılar kadar uğraştıran 

iç isyanların arkasında İstanbul ve İngiltere olduğunun net olarak bilinmesi gerekir. 

Milli Mücadele tarihimizde iç isyanlar konusu maalesef içinde çok acı hadiseler ba-

rındırır. İsyanların ortaya çıkmasının sebepleri daha iyi araştırılıp bilinirse alınacak 

çok önemli dersler olduğu görülecektir. Savaş meydanlarında kazanılan zaferlerden 

sonra nihayetinde Lozan’da hukuki olarak elde edilen bağımsızlık ve cumhuriyet ka-

zanımlarına daha çok sahip çıkılmalı ve birlik beraberlik içerisinde tehditlere karşı 

koyulmalıdır.  
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Midhat Paşa İlk Yılları, Valilik Görevleri, Kanuni Esasi  

Nihat ÖZER 

Yeditepe Üniversitesi 

Özet: Bu çalışmanın birincil amacı, Kanun-i Esasi’nin ve Birinci Meş-

rutiyet’in babası olarak anılan Midhat Paşa’nın, doğduğu ve yetiştiği ortamı 

anlatarak, kendisinin bürokrasi kademelerinde ve devlet idareciliğindeki yük-

selişini göz önüne koymaktır. 

Çalışma incelendiğinde Midhat Paşa’nın birçok ilke imza atarak yerine 

getirdiği valilik hizmetinin kendisini sadece İstanbul’da değil, Avrupa’da bile 

gözde bir devlet adamı haline getirdiği görülür. Kendisi ıslah evleri uygulama-

sını ilk olarak uygulayan kişidir. Aynı zamanda, sanat okullarının ve kız meslek 

liselerinin de ülkemizdeki ilk uygulayıcısıdır. Niş ve Tuna’da kurduğu memle-

ket sandıkları da bir ilktir ve zamanla tüm ülkeye yayılan bu hizmet Ziraat Ban-

kası’nın da temelini teşkil eder. Konumuzun biraz dışında olduğu için bu çalış-

mada incelemedim fakat Tuna ve Bağdat’taki bazı benzersiz uygulamaları yap-

işlet- devret şeklindeki bayındırlık uygulamalarının da ilk örnekleri olabilir. İl-

ber Ortaylı bu dönemdeki hizmetleriyle onu,''Sadece bizim devletimizin değil, 

bütün Avrupa'nın en büyük valisi'' diye nitelemektedir. 

Son bölüm ise kendisinin sürgün ve katledildiği dönemi anlatıyor. 

Anahtar Kelimeler: Midhat Paşa, Kanuni Esasi, Ziraat Bankası, Islah 

evleri, Niş, Tuna  

 

Abstract: First goal of this study is to put some light on the life of Mid-

hat Pasha, the law-maker, who was the father of the first constitution of Otto-

man monarchy, by examining where he was born, where he started to work and 

how he had risen the steps of bureaucracy.  

This study states that Midhat Pasha had gained recognition not only in 

İstanbul but even in Europe with his pioneering applications throughout his 

governor service. He was the groundbreaking bureaucrat who enforced the ho-

use of corrections, as well as implementing art schools and girls vocational high 

schools the first time in the history of our country. Homeland funds he had 

established in Nice and Danube spread out whole country and set the roots of 

Ziraat Bankası (The Bank of Agriculture). Some of his applications resembling 

modern Build-Operate-Transfer public development method in Baghdad and 

Tuna are not taken in this study since they are a bit out of the scope of it. 
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Considering his service, İlber Ortaylı defines him as “The greatest governor not 

only of our state but whole of Europe” 

Key Word: The last chapter of this study is about the period of his de-

portation, which led to his slaughter. 

 

 

Mithad Efendi 1822-1861 (Niş Valiliğine Kadar Olan Dönem) 

Midhat Paşa aslen Rusçukludur. İstanbul'a göçendedesi Hacı Ali Efendi kadı-

lık yapmıştır. Babası Hacı Hâfız Mehmet Eşref Efendi'nin oğlu olarak 18 Ekim 

1822’de, İstanbul’da dünyaya gelmiştir.1Nüfus kütüğündeki adı Ahmet Şefik’tir. O 

yıllarda sıkça görülen bir uygulama ile on yaşında Kur’an ezberini tamamladığı için 

Hafız Şefik olarak isimlendirilmiştir.2 

Kur'anı ezberleyerek hâfız olan Ahmet Şefik, babasının nâiblik (kadı vekilliği) 

görevi dolayısıyla 11 yaşında, ileride ilk valilik görevini yapacağı Niş'e yakın mesa-

fedeki Vidin'e gitmiş, babasının vazifesi sonrası İstanbul'a dönüşünde ise Reis'ül-

küttâb Akif Paşa'nın aracılığıyla Divan-ı Hümayun kalemine girerek, Divanî yazı üs-

lubunda gösterdiği başarı neticesinde, ''Midhat'' mahlası kendisine verilmiştir.3 

İlerleyen zamanda Arapçasını da ilerleten Ahmet Midhat, dönemin dini ilim-

lerdeki gözde medresesi Fatih Camisinde mantık, fıkıh ve hikmet dersleri almış-

tır.1836 yılında babasını kaybeden Ahmet Midhat, Divan Kalemindeki diğer katip-

lerin de gittiği Mekteb-i İrfaniye'ye bir müddet devam etmişse de, burada okutulan-

ları yetersiz bulup mektebi bırakmış ve yine Fatih Camisindeki derslerine devam et-

miştir.1840 yılında Divan kaleminden Sadaret Mektubî Kalemi(Yazı İşleri)'ne ata-

narak yükselmesine rağmen maaşı geçimine yetmediğinden, daha iyi maaş alabile-

ceği bir taşra memuriyeti istemiştir.1842 yılında 1500 kuruş aylıkla gittiği Şam’da 

yazı işleri müdürü olarak iki buçuk yıl hizmet vermiştir. Ardından İstanbul’a gelse 

de birkaç ay sonra bu kez Bekir Sami Paşa’nın divan katibi sıfatıyla 1845’te Konya, 

1847’de Kastamonu’ya giderek görev yapmış, 1848’de İstanbul’a dönmüş ve evlen-

miştir.4 

O yıllarda Osmanlı devleti içerisindeki sivil rütbelerden 1845’te Rabia rütbe-

sine, ertesi sene bir üst rütbeye layık görülmüş ve İstanbul’a dönüşünden sonra Divan 

                                                                            
1 A. Hilmi Yücebaş, MİTHAT PAŞA, Osmanbey Basımevi, İstanbul, 1944, s.7. 
2 Ali Haydar Mithat; MİTHAT PAŞA – Hayatı, Hizmetleri ve Sürgün Dönemi, Fevziye Mektepleri 

Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s.27. 
3 İlker Alptekin; MİDHAT PAŞA'NIN NİŞ VALİLİĞİ(1861-1864),  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011, s.11. 
4 Mithat,age, s.27. 
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kaleminde sürekli yükselerek 1851 yılında serhalife (albay derecesinde sivil memur) 

rütbesine erişmiştir.5 

O tarihte Midhat Efendi’nin kalan hayatında çok önemli yer tutacak bir olay 

olur. Şam ve Halep gümrükleri mültezimleri olan Sarraf Misak ve Cezayirlioğlu Mı-

gırdıç arasında çıkan anlaşmazlıkla devletin otuzbeşbin kese akçe vergi kaybı su yü-

züne çıkmış, olayla Arabistan Ordusu Müşiri Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın ilişkisi ol-

duğu söylentileri yayılmış ve bu durumu sorgulamak üzere Midhat Efendi görevlen-

dirilmiştir. Midhat Efendi soruşturmayı altı ay içerisinde sonuca bağlamıştır. Devle-

tin kayıp olan akçesini binbeşyüz kese fazlasıyla ortaya çıkarıp tahsil etmiştir. Sarraf 

Misak’ın beşbin keseyi ayrıca çaldığını tespit etmiş ve gerekli soruşturmayı yapmış-

tır. Ayrıca Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın hem bu olayda, hem de Dürzi meselesinde ha-

talarını tespit edip, azlini teklif etmiştir. 6 

Yaptığı soruşturma ve gerçekleştirdiği tahsilat ile takdir gören Midhat Efendi, 

özellikle Sadrazam Reşit Paşa’nın dikkatini çekmiştir. Ali Paşa ve Rıfat Paşa’da yan-

larında zabit katibi olarak sürekli Midhat Efendi’yi istemişler ve muazzam bir tec-

rübe edinmesine vesile olmuşlardır. Bu durum birkaç yıl sürmüş, Midhat Efendi, 

Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye ayrılan meclis yazışmaları için Anadolu bölü-

müne üçüncükatip olarak atanmıştır.7 

1854 yılında Kıbrıslı Mehmed Paşa Bahriye Nezaretinden, Sadrazamlığa geti-

rilmiş ve bu durum hızla Midhat Efendi’nin gözden düşmesine sebep olmuştur. Meh-

med Paşa, Midhat Efendi’nin hasımları ile hareket ederek onu, balıkhane gelirlerin-

den pay aldığı ve haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla zan altında bırakmıştır. Bunun 

üzerine Midhat Efendi muhakeme talep etmiş ve iddiaların tamamen asılsız olduğu 

anlaşılmıştır. Fakat Kıbrıslı Mehmed Paşa bu kez, o yıllarda Rumeli’de baş gösteren 

asayiş probleminin çözümü için belki de, tecrübesiz olduğu için, başarısızlığını uma-

rak Midhat Efendi’yi görevlendirmiştir.8 

Midhat Efendi burada umulmadık bir başarı göstermiştir. Maiyetindeki asker-

lerle beraber gittiği bölgede öncelikle, teslim olan eşkıyaların affedileceğini duyur-

muş ve 18 yaşını doldurmuş erkeklerden asayişi bozmayacaklarına dair yazılı belge 

almıştır.9Altı ay süren gayretli çalışmalar neticesinde toplam 284 kişi ele geçirilmiş, 

bunların çokça cinayetlere karışmış olan dördü yapılan mahkeme sonucu idam edil-

miş, seksen kadarı kürek cezasına çarptırılarak İstanbul’a gönderilmiş, kalanlara ise 
                                                                            
5 age, s.28. 
6 Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devleti’nde Son Sadrazamlar, Maarif Basımevi, İstanbul, 1995, s. 

320 
7 Mithat,age, s.28. 
8  age, s.29. 
9  Ahmet Cevat Balta, MİTHAT PAŞA, Ankara, 1991, s. 37. 
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çeşitli cezalar verilmiştir. Bunların neticesinde temin edilen huzur ortamı, Midhat 

Efendi’nin yönetici çevrelerince kendine duyulan güveni daha da artırmış ve başta 

kendisi için olumsuz gibi görülen bu görev, Midhat Efendi’nin devlet yönetiminde 

hızla yükselmesinin basamaklarından birini oluşturmuştur.10 

O sırada Kıbrıslı Mehmed Paşa azledilmiş ve yerine yine Mustafa Reşid Paşa 

gelmiştir. Ali Paşa’nın da Hariciye Nezaretine gelmesiyle Babıali’de genel bir tali-

mat kaleme alınarak Rumeli’de, gerekli cezaların icrasına da yetkili kılınmak koşulu 

ile yeniden oluşturulan eyaletlerin başına valiler atanması ve oluşturulan Balkan eya-

letinin başına da Midhat Efendi’nin getirilmesi görüşülmüş fakat eyaletlerin sınırlan-

dırılmasında ortaya çıkan güçlükler sebebiyle bu tasarı uygulanamamıştır. 

Tam da bu esnada meydana gelen Bursa depremi(28 Şubat 1955) için oluştu-

rulan kurulun başına Mustafa Reşid Paşa tarafından görevlendirilerek Bursa’ya gön-

derilen Midhat Efendi burada da faydalı hizmetlerde bulunarak geri gelmiş ve meclis 

2. katibi olarak görevlendirilmiştir. 

Mustafa Reşit Paşa, sadrazamlıktan ayrıldıktan bir süre sonra aceleyle Mısır’a 

geçmiş ve yerine sadrazam olarak atanan Ali Paşa da Harbiye’nin ıslahı projesi için 

Avrupa’ya gidince sadrazamlık makamına vekaleten yine Kıbrıslı Mehmed Paşa 

atanmıştır.  Kıbrıslı Mehmed Paşa, Midhat Efendi ile olan husumetini yeniden ortaya 

çıkarmıştır. Olay şöyle cereyan etmiştir: 

Osmanlı Devleti’nde 1853 yılından itibaren memurların iltizam işine girmeleri 

yasaklanmıştır. İddia edilense, Balıkhane semtindeki mültezimde Midhat Efendi’nin 

saklı payının olduğu ve bu usulsüz kazancın Kıbrıslı Mehmed Paşa’ya ihbar edildi-

ğidir. Kıbrıslı Mehmed Paşa bu iddiaları ziyedesiyle mahalle gazetelerinde yayınlat-

mış ve dedikodular önüne geçilemez bir hal almıştır. Midhat Efendi ise bu durum 

kendisine ağır geldiğinden, yeniden yargılanmak istediğini bakanlar kuruluna yaz-

mıştır. Kıbrıslı Mehmed Paşa meclisi toplantıya çağırarak durumu görüşmüş ve tüm 

bunların neticesinde meclis, Midhat Efendi’nin yargılanması için karar vermiştir. 

Mahkeme önce Balıkhane semtinin mukataası ile ilgili sözleşmeyi detaylıca 

incelemiş, sonra bu mültezimi taahhüt eden sarraf çağırılmış ve ifadeleri alınmıştır. 

İltizam senetlerinin ve gerekli evrakların incelenmesi sonucunda suçlamaların kasıtlı 

çıkarıldığı şüphesi uyanmıştır.  Midhat Efendi’ye soracak bir şey olmadığına kanaat 

getiren mahkeme, kasıtlı iddiaların neden çıkarıldığının tahkikine karar vermiştir. İd-

dia sahibi esnaflar mahkemeye çağrılmış, bunlardan bazısı iddiaları inkar etmiş, ba-

zısı ise hatırlamadığını söylemiştir. Mahkeme durumun iftira olduğunu tespit edip, 

isnat edilen suçlamaların kinden kaynaklandığı yönündeki kararını okuyarak 

                                                                            
10 Mithat,age, s.29-30. 
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muhakemeye son verecekken Kıbrıslı Mehmed Paşa, başka şahitlerin de olduğunu 

söyleyerek meclisin dağılmamasını talep etmiştir. Bunun üzerine çağrılan Halil Bey 

adındaki biri yiyicilikle ilgili bir şeyler söyledikten sonra susmuş ve “vallahi dediğim 

şeylerin aslı yoktur. Bana o şekilde söylemem emredildi, ben de öyle söyledim diye-

rek ifade vermiş ve yalancı şahitlik etmek üzere oraya geldiğini hem yazılı hem de 

sözlü ifade etmiş ve kendisi, hüküm yüzüne okunarak derhal oradan hapse gönderil-

miştir. Vekiller ise hayret ve üzüntüyle oradan ayrılmış ve meclis dağılmıştır.11 

Kırım Savaşı’nın getirdiği tedirginlik ve düzensizlik havası, savaşın bitimi ve 

1856 Paris Antlaşması’yla beraber yerini çok geçmeden dahili ıslahatlar yapma zo-

runluluğu fikrine bıraktı.12 Mustafa Reşid Paşa, Ali Paşa ve Kamil Paşaların görev-

lerine geri dönmeleriyle birlikte valilerin durumları yeniden gözden geçirildi ve yö-

netim kademelerinde bazı işlerin yeniden düzenlenmesi, bazı kişilerin ise görevden 

uzaklaştırılması için tetkikler yapılması yönünde karar alındı. Bu iş için Halep tara-

fına Ermeni Emin Efendi gönderildi. Rumeli de ise başka birtakım sorunlar vardı. 

Silistre Valisi Mirza Seyit Paşa’nın ve Vidin Valisi Muammer Paşa’nın durumlarının 

soruşturulması görevi Mustafa Reşid Paşa tarafından Midhat Efendi’ye verildi. Ay-

rıca Tırnova’daki Bulgarların ayaklanmalarının bastırılması ve düzen sağlanması işi 

de bu göreve eklendi.13 

Midhat Efendi ilk olarak, Silistre’ye vardı ve Mirza Seyit Paşa’nın çevresin-

deki defterdarların usulsüz gelir elde etmesiyle ve bazı cinayetleriyle ilgili evrakları 

mahkemeye intikal ettirip, paşanın azlini sağlayarak Tırnova’ya gitmiştir. Tırnova’da 

Bulgarlar tarafından çıkarılan karışıklıkların yatıştırılmasında da aldığı sert tedbir-

lerle başarı sağlamıştır. Son olarak ise Vidin’e varmıştır. Vidin Eyaleti zor bir du-

rumdadır. Adiliye ve Belgrad’da çıkan ayaklanmalar ve nihayetindeki asayişsizlik 

beraberinde yabancı devletlerin iç işlere karışmasını da getirmiştir. Adiliye’de durum 

öyle vahimdir ki, kamu işleri tamamen durmuş, hatta göreve gelen bir jandarma eri 

dahi oraya giremez olmuştur. Midhat efendi köy köy dolaşıp aldığı tedbirler ile em-

niyeti sağlamış, kamu görevlilerini yerlerine iletmiş ve asayişi sağlamıştır. Muammer 

Paşa’nın yetersizliğini ise rapor etmiştir.14 

Midhat Efendi bir kez daha takdir görmesi gereken bir haldeyken yine iftira ve 

dedikodularla uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır. Azledilen Mirza Seyit Paşa ve Si-

listre Kaymakamı İbrahim Paşa, yakınında bulundukları bazı çevreleri harekete 

                                                                            
11 Mithat,age, s.32. 
12 Mustafa Uyar, Edward J. Erickson, OSMANLI ASKERİ TARİHİ, Türkiye İşbankası Kültür Yayınları, 

İstanbul, 2014, s.348. 
13 Mithat,age, s.32. 
14 age, s.32-33. 
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geçirerek Sultan Abdulmecid’i etkilemiş ve Midhat Efendi’nin yargılanmasını talep 

etmişlerdir. Saray erkanı yargılamaya sıcak bakmadıysa da, Fahreddin Efendiyi nor-

malin üzerinde bir maaşla gerekli incelemeyi yapmak üzere memur etmişlerdir. Fah-

reddin Efendi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Midhat Efendi’nin verdiği layiha-

nın aynını vermiş ve teklif edilen tüm işler aynı şekilde icra olmuştur. 

Midhat Efendi’nin tam da yorulup, bu yaşananlardan bezdiği bir sırada Mus-

tafa Reşid Paşa’nın vefatı, izin alıp, uzunca bir süredir gerekli gördüğü Fransızca 

eğitimini almak üzere Avrupa’ya gitmesine vesile oldu ve Sadrazam Ali Paşa’nın 

emri ile 1858 yılında Avrupa’ya gitti.15 

Avrupa seyahati yaklaşık altı ay süren Midhat Efendi, bu dönemde Paris, 

Londra, Viyana ve Brüksel’de bulunmuş, bu medeniyetleri yerinde tetkik ederek usul 

ve sebepleriyle ilgili mümkün derecede bilgi edinmiştir. Ayrıca o günün diplomasi 

dili olan Fransızcayı da bu dönemde mümkün olduğunca ilerletmiştir. İstanbul’a dön-

düğünde ise Meclis-i Vala’nın başkatipliğine atandı. 

Kıbrıslı Mehmed Paşa bu dönemde son kez sadrazamlığa gelmiş fakat bu kez 

durum Midhat Efendinin lehine gelişmiştir. Kıbrıslı Mehmed Paşa, Midhat 

Efendi’nin vezirlik rütbesi ile Niş’e vali olarak atanmasını teklif eden kişidir. Olay 

şöyle gelişmiştir: Rusya’nın etkin politikası ile Osmanlı aleyhinde ayaklanan Bulgar 

ve Sırp yerleşkelerinin asayişi sağlanamaz hale gelmiştir. Devlet aleyhinde şikayet-

lerin arttığı bu dönemde sadrazam şikayetlerin önüne geçmek ve Avrupa kamuoyunu 

tatmin edebilmek amacıyla Rusçuk, Vidin ve Niş’e giderek teftiş etmiş ve bir dizi 

görüşmelerde bulunmuştur. Niş’teki karışıklıklar sebebiyle Bulgar nüfus Sırbistan’a 

göçmekte, kalanlar ise huzursuzluk çıkarmaktaydı. Kıbrıslı Mehmed Paşa, Niş valisi 

Rauf Paşazade Osman Paşa’nın yetersizliğini görüp azlederek yerine, Midhat 

Efendi’yi vezirlik rütbesi vererek getirmeyi saraya teklif etti.16 

Midhat Efendi’nin bu göreve teklif edilmesi ile ilgili farklı görüşler vardır. 

Midhat Paşa’nın oğlu Ali Haydar Mithat’ın babasının yaşamını her yönüyle kaleme 

aldığı eserin ilk cildi olan Tabsıra- i İbret adlı kısmında, Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın , 

Midhat Efendi ile uğraşmayı bir kenara bırakıp onun gönlünü alarak, güvenini ka-

zanma yoluna gittiğinden, onun Rumeli bölgesindeki geçmiş tecrübelerinden fayda-

lanmak istemesinden söz eder. Ancak Sultan Abdülmecid’in çıkan dedikodu ve fit-

nelerin etkisi ile Midhat Efendi’ye kırgın olmasından fakat onun başarılı çalışmala-

rından etkilenerek, Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın da ısrarıyla atamasına onay verdiğin-

den söz eder.17 
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16 Mithat,age, s.34. 
17 age, s.34-35. 



Midhat Paşa İlk Yılları, Valilik Görevleri, Kanuni Esasi Dönemi ve Son Yılları 

479 

Midhat Efendi ile ilgili, Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın ve Padişah’ın atama ile il-

gili düşüncesinin ne olduğu yoruma açıktır. Ali Haydar Mithat o dönem kamuoyun-

dan bazılarının olayı, Padişah, Midhat Efendi’nin gönlünü almak istiyordu diye yo-

rumladığını; bazılarının ise, Midhat Efendi’yi oraya göndererek başarısız olacağını 

düşündüğü bu iş sonrası onu harcamak istiyordu diye yorumladığını söylemiştir.18 

Bu durum ile ilgili Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın da Midhat Efendi’nin başarısızlığını 

arzuladığı ve bu yüzden onu böyle zor bir görev ile görevlendirdiği de düşünülebilir. 

Öyle ya da böyle Midhat Efendi paşa unvanı ve vezir rütbesiyle 4 Şubat 1861’de Niş 

valisi olarak atandı. 

 

Niş Valisi Midhat Paşa 1861-1865 

Niş ovasının güney doğusunda yer alan Niş şehri; güneyden Üsküp, Selanik 

ve Yunanistan'a, güneydoğudan Sofya, Filibe ve İstanbul'a giden yolların iki kola 

ayrıldığı kavşak noktasında bulunur. Hicri 1286 (1869) tarihli Tuna Vilayet Salna-

mesine göre 29.331 Müslüman, 131.265 Gayrimüslim barındıran şehir dönemin 

önemli yerleşim birimlerindendir.19(Aynı dönem Sofya’nın nüfusu 172.864.) 

1839 yılında civarındaki bazı mahallerin de ilavesi ile eyalete dönüştürülen 

Niş, 1841 yılında çıkan isyan sonrası 1861 yılına kadar mutasarrıflık olarak kalmış 

ve Midhat Paşa ile beraber yeniden eyalet statüsü kazanmıştır. 

Midhat Paşa’nın vali olarak atandığı Niş, uzun süren mutasarrıflık idaresi al-

tında,kötü yöneticilerin elinde bir rüşvetgâha dönüşmüş,20şehrin dışındaki bölgelerin 

tamamen asayişsiz kaldığı, ahalinin silahsız dolaşamadığı ve can güvenliğinin olma-

dığı, ulaşımı yetersiz, halkı sefalet ve borç batağına sürüklemiş bir yönetim birimidir. 

Çözüm aramaya ilk olarak Niş’teki kanaat önderleriyle buluşarak başlayan 

Midhat Paşa, Müslüman ve Bulgarların ileri gelenleriyle yaptığı toplantılar sonucu 

en ivedi şekilde çözülmesi gereken iki sorun tespit etmiştir. Bunların ilki ulaşım ve 

haberleşme imkanlarının kısıtlılığıyken, ikincisi asayiş sorunuydu. Tarım toplumu 

olarak tanımlanabilecek halkın, mahsulünü taşıyabileceği yolu ve bu yolu kullana-

bilmek için güvenebileceği bir kamu otoritesi ve can güvenliği yoktu. 

Midhat Paşa işe Niş-Sofya yolunun Niş tarafındaki yolun şose yol olarak ya-

pılması, Niş-Komonova ve Niş-Pazarcık arasındaki yolların onarılıp bu yollarda asa-

yişin sağlanmasıyla başladı. Yol yapımı için gerekli işgücü bedelsiz olarak, doğrudan 

                                                                            
18 age, s.35. 
19 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830 – 1914, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 248. 
20 Cevdet Paşa, Tezâkir, 13-20, yay. haz. Cavid Baysun, 3.baskı., TTK, Ankara, TTK Basımevi, 1991, 

s. 
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halktan sağlandı. Bir araba şirketi kurdurarak posta erişimini de bu şirkete yükledi. 

Zaptiye teşkilatı kurarak yeni karakollar inşa ettirdi. Birçok köprü yaptırarak ulaşımı 

kolaylaştırdı. Nişave Nehri’nin her yıl taşması sonucu çoğu mahsul telef oluyordu, 

bu duruma çözüm olarak yeni bir kanal tasarladı ve ırmak sularını kayda aldırarak da 

tarımda ciddi bir verimlilik artışı sağladı.21 

Niş’e gelen devlet erkanının eksik olarak gördüğü ve bir türlü yapılamayan 

yapılar hapishane ve kışlaydı. Midhat Paşa daha ikinci yılında bu ikisini de inşa et-

tirmişti. Hatta son yılında bir de kadınlar hapishanesi yaptırmış ve bunun çok düşük 

maliyetlerle teşkil edilmesi dikkat çekmiştir. Midhat Paşa mahkumlara ırgatlık ve 

amelelik yaptırarak da tasarruf sağlamıştır. Yine bu dönemde Nişave Nehri yakının-

daki kaleye bir kütüphane kurularak geç saatlere kadar açık kalması sağlanmıştır. 22 

Ekonomi ile ilgili de bir dizi tedbirler alınmıştır. İlk olarak birikmiş olan vergi 

borçları ertelenmek suretiyle ahali rahatlatılmıştır. İlk memleket sandıkları bu dö-

nemde kurulmuştur. Böylece çiftçinin finansman ihtiyacı da karşılanmıştır. 

Bu dönemde Midhat Paşa’nın karşılaştığı en büyük güçlük ise Belgrad ve Kaf-

kasya’dan gelen muhacirler sorunudur. Paris Anlaşması'nın 29. maddesi gereği diğer 

devletlerin onayı olmaksızın Sırp Beyliği'ne askeri müdahalede bulunma hakkı elin-

den alınan Osmanlı Devleti'nin Belgrad ve diğer bazı kalelerinde askeri birlikleri bu-

lunuyordu.Belgrad'da 16 Haziran 1862 günü bir Sırplının Türk askeri tarafından vu-

rularak öldürülmesi, şehirde günlerce süren kargaşaya sebep olmuştur. Kargaşadan 

istifade eden Belgradlı Sırpların Türk ahali üzerine hücum etmeleri sonucu ise kalede 

bulunan Türk bataryaları tahrike kapılarak şehri topa tuttular.Büyük devletler ve 

özellikle Rusya ile Fransa, Sırplılara top atılması olayını türlü bahanelerle işleyerek 

bir konferans toplanmasını sağlamıştır (1862).Konferansın neticesinde ise yalnızca 

Tuna üzerindeki iki kale hariç diğer bütün mevkilerden Osmanlı'nın sivil ve Müslü-

man ahaliyi çekmesini sağlamıştır.Böylelikle Belgrad ve diğer bütün kalelerdeki 

Müslüman ahali, Vidin ve Niş tarafına göç ettirilmek suretiyle tahliye edilmiştir.23Ni-

tekim 1862 yılı içinde Sırbistan'dan Niş'e akın akın göçler yaşanmıştır, 20 Ekim 

1862'ye kadar göç eden hane sayısı 376'ya nüfus sayısı ise 1852 rakamına ulaşmıştır. 

Fakat gerek Midhat Paşa’nın, gerekse halkın topladığı yardımlar sayesinde ikinci yıl, 

muhacirlere kalıcı konutlar inşa edilerek oralara yerleşmeleri temin edilmiştir. 

Midhat Paşa bayındırlık hizmetleri için gerekli olan eğitimli beşeri gücün ek-

sikliğini görmüştü ve buna çözüm olarak geliştirdiği yol ise sanat okullarıydı. Midhat 

Paşa, tarihimizdeki ilk kız meslek okulunu açan kişidir. Ayrıca ilk ıslahhaneyi açan 

                                                                            
21 Mithat, age, s.34-39 
22 age, s.38-39. 
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kişi de yine kendisidir. “Islahhane” adının verilmesi hususundan oğlu Ali Haydar 

Mithat eserinde şöyle bahseder: “Müslüman ve Hıristiyan kimsesiz yetim çocuklar 

ile sahipsiz yetim çocuklar o üne kadar şurada ve burada perişan bir şekilde sürünü-

yorlardı. Bu perişan çocukları toplayıp, hayır ve hasenat sahiplerinin yardımları ile 

bir yer yaptırıp, eğitim ve öğretimlerini yapmaları için öğretmen tayin edilmiştir. 

Bunların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli gelir tahsis edilmiştir. Bu çocukların 

yemeleri, içmeleri ve eğitim masraflarının karşılanmasında bilhassa Müslümanların 

hamiyetleri, mürüvvetleri ve gayretleri çok olduğundan, onların sayesinde bunların 

gelirleri günden güne çoğalmıştır. Gelir arttıkça da çocukların sayısı da çoğalıp yüz 

kişiyi bulmuştur. Bu iş bizim memlekette yeni bir iş olduğundan, örneği de bulun-

madığından buna uygun bir isim bulunamamıştır. Nihayet Kur’an-ı Kerim’den na-

kille ne hüküm zuhur ederse onunla isimlendirilmesi düşünüldü. ‘Este-i zubilleh, anıl 

yetema kul islahun lehumhayrun.’ yani, ‘Senden yetimler hakkında soruyorlar, de ki 

onları ıslah etmek daha hayırlıdır.’ (Not:Bakara 220) ayeti celileden yorumla isim-

lendirilmesine karar verilmiştir. Bundan sonra diğer semtlerde de bu örnek alınarak 

yetimler ve kimsesizler için kurulan bu tür kurumlara da bu isim verilmiştir.”24 

Midhat Paşa’nın öncüsü olduğu bir diğer iş ise Memleket Sandıkları uygula-

masıdır. Midhat Paşa Niş’e vardığında fark ettiği bir diğer zorluk, çiftçinin tefeciler 

eliyle borç batağına düşmüş olduğuydu. Faizcilerin çiftçiden 1 kuruş karşılığı günlük 

1 para faiz aldığına tanık olmuştu ki bu, %900’ün üzerinde bir faiz oranı demek olu-

yor. Midhat Paşa Memleket Sandıkları uygulaması ile çiftçiye ucuz kredi sağlama 

yoluna giderek, finansman ihtiyacına son vermeyi ve bunun kaynağını da yine çift-

çiden sağlamayı hedeflemiş ve bunda öyle bir başarı elde etmiştir ki, uygulama sahası 

Babıali tarafından genişletilerek tüm eyaletlere yayılmış ve nihayetinde Ziraat Ban-

kası kurulmuştur.25 Bu sebeple, kendisi iki yıl öncesinde vefat etmiş olmasına rağ-

men, Ziraat Bankası’nın kurucusu olarak Midhat Paşa’nın adı anılır.26 

Sandıklara sermaye oluşturmak için de Midhat Paşa’nın daha önce görülme-

miş bir fikri vardı. O günün iktisadi değeri daha yüksek ve verimli ürününün hangisi 

olduğunun tespiti için çeşitli tetkikler yaptırmış ve doğru ürünün mısır olduğunu tes-

pit ettikten sonra, köylerdeki boş, sahipsiz arazilerin ve ekilebilir hazine arazilerinin 

tespitini yaptırılıp, umumi ahalice buraların ekimi imece usulü ile sağlanmıştır. İhti-

yar meclisleri vasıtası ile toplanan hasat, Meclis-i İdare gözetiminde kaza merkezle-

rinde açık artırma ile satılmıştır. Buradan doğan gelir ile yardım sandıkları kuruldu. 

                                                                            
24 Mithat,age, s.39. 
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Sandıklar her kasabada bir Müslüman, bir Hıristiyan mutemet ile güçlü kefalet ile 

bağlanmış bir katibin sorumluluğunda işletildi. Her kasabanın pazarına rastlayan 

günde açılan sandıklarda, ihtiyar meclisince ihtiyaçlı olduğu tespit edilen çiftçiye 

2000 kuruşa kadar, aylık %1 faiz oranıyla, bir yıl vadeli borçlanma imkanı sağlandı. 

Bu yardım sandıkları halkın mülkiyetinde olduğu için her köyün hisse miktarı belli 

idi. Toplanan faiz gelirinin üçte ikisi sandığa kalırken, üçte birinin dilekçeye daya-

narak, istenen köylerde çeşme, okul gibi imar işlerinde kullanılması karara bağ-

landı.27 

Ortaya koyduğu başarının neticesinde memleket sandıkları zamanla tüm Os-

manlı coğrafyasına yayıldı. Memleket Sandıklarının geçirdiği kronolojik evre şu şe-

kildedir: 

• 1861-1863 Memleket Sandıklarının oluşturulması 

• 1863-1867 Memleket Sandıkları Tarifnamesinin hazırlanıp hükümete 

sunulması ve resmileşmesini beklemeksizin uygulanması 

• 1867-1882 Memleket Sandıklarının Babıali’nin 9 maddelik ekiyle 

yayınlanan Memleket Sandıkları Nizamnamesine göre uygulanıp 

yaygınlaştırılması 

• 1882-1883 Ziraat Sandıkları 

• 1883-1888 Menafi Sandıkları 

• 1888 Ziraat Bankası’nın kurulması28 

Üç yıla yakın bir zamanda ortaya konan bunca işin ve asayişin sağlanması ne-

ticesinde Niş’ten göç durduğu gibi, gidenler de geri gelmeye başlamıştır. Bu sırada 

isyana kalkışan komşu Pazarin (Prizren) eyaleti için de Babıali tarafından çözüm ola-

rak düşünülen isim yine Midhat Paşa olmuştur. 

Pazarin eyaleti kötü yönetim sonucu asayiş sıkıntısının baş gösterdiği bir yere 

dönüşmüştü. İpek ve Yakova halkı, vergi ve asker vermedikleri gibi, Yakovalılar hü-

kümet memurlarını kovmuş, İpek halkı ise askeri hastaneyi basarak Kaymakam Şa-

hin Beyi vurmuşlardır. Hükümet, Pazarin valisini azlederek, Pazarin’i tüm memur 

kadrosuyla beraber Niş’e bağlamış ve Midhat Paşa’dan çözüm beklemişlerdir.29 

Midhat Paşa tüm tehlike ve büyük sorumluluğa rağmen Pazarin’e güçlü bir 

askeri birlikle değil, yalnızca bir bölük asker ile gidip İpek, Yakova, Rağova, Mali-

siye ve diğer yerlerin ileri gelenlerini davet ederek bir toplantı düzenlemiştir. Top-

lantı sonucu asıl sorunun Arnavut toplumunda çok yaygın olan kan davaları 
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olduğunu ve insanların kendilerini korumak için silah taşımak zorunda kaldıklarını, 

öyle ki küçük çocukların dahi silahsız gezmediklerini, asayiş yokluğunda her soru-

nun silahla halledilmeye çalışıldığını fark etti.Arnavut toplumunun ilginç özellikleri 

vardı. Örneğin, mala dokunmak onlarda cinayetten kötü sayılırdı. Ancak memurların 

tutumları ve usulsüz işleri, asker alımındaki adaletsizlikler halkı canından bezdir-

mişti. 30 

Midhat Paşa bu bölgenin ıslahı için şu kararları alarak toplantıya katılanlardan 

kararlara uyacaklarına dair yazılı ve sözlü taahhütnameler aldı. Söz alamadıklarını 

ise üç gün içinde ikna ederek onlardan da en sonunda taahhütnameleri aldı. 

Alınan kararlar şunlardı: 

• Halktan silahların toplanması ve silahlanmanın yasaklanması 

• Komisyonlar kurularak kan davalarında öldürülenler için 4000, 

yaralamalar için 1000 kuruş bedelin ödenmesi yoluyla sulh olunması, 

ödeyemeyecek olanlar için taksit imkanlarının konuşulması 

• Kura askeri işleminin icrası 

• Bekaya-i Emval-i Emriye’nin kaldırılması 

• Askeri Hastaneyi basan ve kaymakamı vuranların teslim edilmesi 

• Yeni zaptiye düzeninin uygulanması 

• Hıristiyan halkına ve Decan Manastırına Müslümanlarca müdahale 

edilmemesi31 

Midhat Paşa’nın aldığı kararlara hükümetçe uyuluyor olmasının getirdiği gü-

ven hemen karşılık bulmuş ve kan davalarıyla ilgili dört bine yakın dava kurulan 

komisyonlar ile sonuca bağlanmış, çok sayıda silah toplanarak asayiş sağlanmıştır. 

Kararlara uymayan İstenek, İstıranca ve Roğova eşkıyalarından 44 kişi yakalanarak 

Niş’e gönderilmiş ve buralarda da asayiş temin edilmiştir. Kaymakamı vuran iki kişi 

ise Bosna tarafına firar ettiklerinden ele geçirilememişlerdir.32 

Tüm bu başarılı uygulamalar sonrası Niş’te uygulanan reformlar burada da 

uygulanmış ve halkın takdiri ve refahı kısa sürede temin edilmiştir. Bu dönemdeki 

hizmetleri ile Midhat Paşa gerçekten dikkatleri üzerine çekerek yönetim kadroları 

içerisinde ciddi bir fark ortaya koymuştur. İlber Ortaylı bu dönemdeki hizmetleriyle 

onu,''sadece bizim devletimizin değil, bütün Avrupa'nın en büyük valisi''33 diye nite-

lemektedir. 
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Tuna Valisi Midhat Paşa 1865-1868 

Hicri 1280(1864) yılında Midhat Paşa telgrafla acelece İstanbul’a çağrılır. So-

run bu kez Vidin ve Silistre eyaletinde halkta görülen huzursuzluk ve özellikle de 

Bulgarların şikayetleri sonucu Rusların ve Avrupalıların iç işlerimize müdahalesiydi. 

Bulgarlar, Osmanlı himayesinde mahalli idarelerinde oldukça geniş bir muh-

tariyete sahip olmuş ve Tanzimat'ın da prensipleri gereği bu yapıyı korunmaya de-

vam etmişlerdir. Bununla birlikte Bulgarlar, etnik milliyetçilikten uzak kalmışlarsa 

da, Osmanlı'nın yapmadığı asimilasyonu kendilerine dini yolla uygulayan Rum pat-

rikhanesi karşısında milli benliklerini diri tutma zorunluluğu hissetmişler ve ulus 

devleti olma yolunda hızla ilerlemişlerdir.34 

Bu zorunluluğun 19. asrın ortalarına gelindiğinde ayrı kilise isteğine dönü-

şümü ise Kırım Savaşından yenik çıkan Rusya'nın tutunduğu panslavist politika ile 

örtüşmüştür. Nitekim Ruslar, bağımsız kilise konusunda Bulgarları kışkırtmaktan çe-

kinmezken, Bulgarlar da doğu kilisesinde Slavların statüsünün değişmesinde men-

faat görmekteydi. Zira imparatorluk gayrimüslimleri arasında birinci sırada yer alan 

Rumların üstünlüğüne karşı Tanzimat ve özellikle de Islahat Fermanının eşitlik ön-

gören maddeleri ile filizlenen statülerine destekçi arayışları yarım yüzyıl boyu devam 

etmiştir.35 

Rusya'da 1857 yılında, Slav İttihat Cemiyetleri adıyla oluşturulan kurum Bal-

kanlardaki Slavları ayaklandırmak için harekete geçerken, öte yandan Rus diploma-

sisi ise Osmanlı yönetimindeki Bulgarlara kötü muamele edildiği yönünde propagan-

dalara bu hareketi desteklemiştir.36 

Ali ve Fuat Paşalar bir süredir vilayet sistemini izliyor ve Midhat Paşa’nın 

etkin idare yöntemlerini hükümet çevrelerine bir süredir anlatıyorlardı. Şimdi önle-

rinde buldukları Bulgar sorununun çözümü olarak da Midhat Paşa’nın vilayet siste-

mini genişleterek bu bölgeye uygulamak ve eğer başarılı olunabilirse bu yöntemi tüm 

ülkeye yaymak istiyorlardı. Bunun için yapılan toplantıda Silistre ve Vidin eyaletle-

rinin birleştirilerek Tuna vilayetinin kurulmasına ve valiliğine ise Midhat Paşa’nın 

getirilmesine karar verildi.37 

1865 yılında yayınlanan tüzük ile vilayet kurularak görev Midhat Paşa’ya ve-

rildi. Ancak bu dönemin yönetim kadrolarını tanımadan sonraki olayların anlaşılması 
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zor olacaktır. Sadrazam olan Fuat Paşa ile Şeyhülislam Saadettin Efendi’nin şahsi 

anlaşmazlıkları vardır. Bu sebeple Şeyhülislam yanına bazı mebusları da alarak bu 

tüzüğün uygulamasının mümkün olmadığı hususunda diretseler de Fuat ve Ali Paşa-

lar bu karardan vazgeçmemişlerdir.Ancak altıbin kadar köyü barındıran yeni vilaye-

tin, kazalarının, nahiyelerinin yeniden belirlenmesi, zaptiye ve memur teşkilatlarının 

oluşturulması ve bunların başına memur atanması büyük ve külfetli bir işti. Atamalar 

yapılırken Şeyhülislam Saadettin Efendi de dahil olarak, bazı atamalar yaptırmıştı. 

Bunların başında ise Rusçuk naibi(müftü vekili) Ali Sururi Efendi ve vilayet başka-

tibi Semih Efendi vardı. Ayrıca Çerkez göçmenleri iskan için gelen Nusret Paşa’da, 

göçmenleri kendi istediği gibi iskan edip onlar üzerinden nüfuz sahibi olmaya gayret 

ediyor ve vilayet sistemini sabote ediyordu. Bunlar halkı vilayet sistemi karşısında 

isyana sevk ediyorlardı. Durumu incelemek için gönderilen Müfettiş Nezih Efendi 

de onlara katılınca işler iyice içinden çıkılamaz bir hal almış fakat Müftü Mehmed 

Efendi’nin vaazlarıyla sakinleşen halk nihayetinde olay çıkarmamıştır.38 

Bu kadro ile emirlerin icrası mümkün olmayacağından, atananların hepsi ko-

vularak İstanbul’a geri gönderilmiş ve durum izah edilerek yeni memurlar istenmiş-

tir. Nihayetinde Vidin, Silistre ve Niş birleştirilerek; Varna, Tulca, Rusçuk, Tırnova, 

Vidin, Niş ve Sofya’nın sancak merkezleri olduğu, 48 kaza ve 15 nahiyeden oluşan 

Tuna Vilayeti kurulmuş oldu.39 

Midhat Paşa daha önce Niş’te uyguladığı ne varsa burada da uygulamaya 

koydu. İlk olarak yine yollarla başladı. Üç yılda 3000 km şose yol ve 1400 köprü inşa 

edildi. Zaptiye teşkilatının hakim kılınmasıyla daha önce Niş ve Pazarin’de bitirilen 

eşkıya, burada da kurutulmuş ve asayiş sağlanmıştır. 40 

Finansman ihtiyacı ile ilgili Niş’te başlatılan memleket sandığı uygulamaları 

genişletilmiştir. Vilayet halkını yoksul bırakan bir diğer husus ise Tuna ticaret va-

purlarının Avusturya şirketlerinin elinde bulunması ve yüksek taşıma bedelleri sebe-

biyle ürünlerin taşınamayarak ziyan olmasıydı. Midhat Paşa, vilayet sahillerinde ya-

pılacak birkaç düzeltme ile şayet vapurlar için kaynak oluşturulabilirse alınacak olan 

gemilerle bu işe çözüm bulabileceğini keşfetmişti. Gerekli kaynak içinse yine alışıl-

madık bir yol buldu. Vilayetteki panayır yerleri sorunlu, kışın girilmesi zor ve buna 

rağmen yine de az olması sebebiyle ahali arasında kavgaya sebep olan yerlerdi. Mid-

hat Paşa halkın rızasının olduğu yerleri satın alıp düzenleyerek isteyenlere buraların 

satışı ile gelir elde edip bu geliri “Nehir İdaresi” adında kurduğu işletmeye 
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devretmişti. Bu para ile Sofya ve Midhat Paşa adında iki vapur alınmış, daha sonra 

bu sayı artmıştır.41Ayrıca daha önce Niş’te başlanılan araba şirketi uygulaması da 

genişletilerek tüm vilayete yayıldı. Rusçuk’da bir fabrika kurdurarak fayton ve posta 

arabası imal eder hale gelen şirketin kısa zaman sonra üçyüzden fazla arabası, altı-

yüzden fazla beygiri ve çok sayıda konaklama yeri vardı. 42 

Midhat Paşa ıslahhane uygulamasını da, ıslahhanelere sanat okullarını ekleye-

rek genişletmiştir. Islahhanelerde terzilik, kunduracılık ve araba yapımı ile ilgili eği-

tim verildi. Rusçuk’ta kurulan bir kız ıslahhanesi de yine sanat okulu ile kompleks 

hale getirildi. Midhat Paşa bu uygulamalarla, teknik okulların ve sanat okullarının da 

kurucusu kabul edilir.Tüm bunlardan ayrı Çerkez ve Tatar göçmenlerin bölgeye sevk 

ve iskan süreci de başarıyla yönetilmiş, İstanbul harici hiçbir yerde bulunmayan be-

lediye daireleri ve arşiv daireleri kurulmuş, Vidin ve Rusçuk’ta hapishaneler yapıl-

mıştır. 43 

Sosyal alanda yapılan önemli bir reform ise “Duna” adındaki gazetenin kurul-

muş olmasıydı. Gazete Rusçuk’ta kurulan matbaada,  iki dilde, Türkçe ve Bulgarca 

yayınlanıyor ve memleket içindeki olayları haber vererek halkı dezenformasyondan 

korumayı amaçlıyordu. Gazete haftada iki gün yayınlanıyordu.  Ayrıca matbaada 

Rusların okullar için gönderdiği kitapların basımı amaçlanmış, kitapların başında bu-

lunan Rus çarına övgü ve kasidelerin yerine Osmanlı padişahı için yazılan dua ve 

methiyelerin yer alması hedeflenmiştir.44 

Midhat Paşa’nın Tuna vilayetinde kurduğu huzur ve düzen ortamı, bölgede 

uzun süredir hesaplar yapan Rusları rahatsız etti. Daha önce bahsettiğimiz Slav Ce-

miyetleri bölgeye yurt dışından silahlı çeteler göndererek karışıklık çıkarmaya uğ-

raştılar.45 Onlara katılan asilerle beraber Müslümanlardan çocukları öldürerek Müs-

lüman-Hıristiyan çatışması planlasalar da bunu haber alan Midhat Paşa durumu Sad-

razama bildirerek bölgeye asker sevk etmiş ve isyancıları yakalatmıştır. Yakalanan-

ların yargılanması için altı Müslüman, altı Bulgardan oluşan mahkemeler kurdurarak 

isyancıların derhal idamını, yardım ve yataklık edenlerinse kürek cezasına çarptırıl-

malarını sağlamıştır. 
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Şura-yı Devlet Başkanı Midhat Paşa 1868-1869 

Valiliği süresince başarıları dikkate alınarak yeni oluşturulan Şura-yı Devlet 

kurumunun başına uygun görülen Midhat Paşa bu süreçte ölçü ve tartı ile yeni stan-

dartlar oluşturmuş, vatandaşlık kanunu ve madenler tüzüğünde yeni düzenlemelere 

gitmiş, emniyet sandığı uygulamasını başlatmış, sanat okulu ve sanayi mekteplerinin 

ilk örneklerini kurmuştur. Ancak yerine getirilen Vali Sabri Paşa Tuna’da çıkan is-

yanı bastıramayınca yeniden Tuna’ya gitmiş ve isyanı bastırarak geri dönmüştür. 

Midhat Paşa döndüğü vakit demiryolları gibi bazı önemli konularda yetkisi 

dahilinde olduğu halde, kendisine danışılmadan kararlar alındığını görüp üzülmüş ve 

valilik görevi talep etmiştir ve o esnada boşalan Bağdat Valiliğine atanmıştır. 

 

Bağdat Valisi Midhat Paşa 1869- 1872 

Tuna valiliği sırasında edindiği tecrübelerin buraya uyarlanması ile bölgede 

birçok yeniliğe imza atan Midhat Paşa, ayrıca burada da devletin kambur haline gel-

miş birçok sorununu çözüme kavuşturmuştur. 

Midhat Paşa Bağdat’a gönderilirken ondan beklenen en önemli hizmet, asker 

alımında çıkan isyanların önüne geçerek, asker eksiği olan 6. Orduyu yeniden teşkil 

etmesi ve tahsili giderek imkansızlaşan vergilerin yeniden düzenlenmesi yoluyla çö-

züm üretmesiydi. Bölgeye gönderilen Türk birliklerine kura ile asker alınması ve 

eğitilmesi gerekirken sadece Kürdistan bölgesinden asker alınabiliyor, Irak bölge-

sinde ise rastgele toplanılanların haricinde, hapisten çıkarılan hafif suçlular orduya 

dahil edilebiliyordu, sonuç olarak ortaya düzensiz ve disiplinsiz bir ordu çıkıyordu.46 

Oluşturulacak yeni askeri birlik için Bağdat şehrinden üçyüz kişi alınması ge-

rekiyordu. Derhal bir komisyon kurularak askerlik çağında olanların tespiti yapıldı. 

Sıra kuraya gelince ise isyan çıktı. Midhat Paşa isyana çok sert tedbirlerle karşılık 

verdi. İsyanın bastırılmasıyla kura usulü yeniden çalışmaya başlamıştır.47 

Irak’ta tarım arazilerinin tamamı miri araziydi(hazine arazisi) ve devletçe ha-

sılattan alınan miri hisse 2/3 olarak belirlenmişti. Devletin bu yüksek orandaki ver-

giyi tahsil etmesi çoğu zaman mümkün olmamış ve zaten kendi toprağı bulunmayan, 

şeyh ve ağa baskısıyla elinde sadece ailesini doyurabilecek mahsulü kalan toplum 

bulduğu ilk fırsatta, vergi vermemek için ayaklanmayı hak görmüştür. Divaniye’ye 

vergi almak için mutasarrıf ile birlikte giden 380 kişilik birliğin tamamına yakını 

çıkan çatışmada kaybedilmiş ve isyanı bastırmak daha göreve geldiği ilk aylarda 

Midhat Paşa’ya düşmüştür. Oğlu Ali Haydar Mithat’ın naklettiğine göre, bir türlü 
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söndürülemeyen isyan ateşinin sonlarına doğru isyancı sayısı yüzbinin üzerindedir 

ve bu isyanı bastırmak için Divaniye’de toplanan askeri kuvvetler; yedi tabur piyade, 

bir alay süvari, dörtbin Arap atlısı, binbeşyüzden fazla Kürt ve Çeçen süvaridir.48Bu 

denli büyük bir isyanı bastıran Midhat Paşa, bu isyanların sebepleri üzerine düşün-

müş, çeşitli görüşmeler yapmış ve yine radikal bir değişiklikle problemi çözme yo-

luna gitmiştir. Irak’ta yüzlerce yıldır miri araziyi oradaki vatandaşa işleterek vatan-

daşa pay verme politikası zaman içerisinde çalışmaz hale gelmiştir. Vergiden sonra, 

şeyhin payı, ambar kirası ve kantar ücreti gibi paylar ödeyip bir de tohumluk ayırmak 

zorunda kalan çiftçi zamanla ya toprağı terk etmiş ya da toprağı da sahiplenemediği 

için konargöçer bir hal almış ve vergi vermemek için sürekli ayak diremiştir. Bu du-

rumu tespit eden Midhat Paşa, bir komisyon oluşturup çalışma yaptırarak çiftçiyi 

topraklandırma yoluna gitmiş, toprağına sahip çıkan çiftçi hem verimi artırmış hem 

de bayındırlık faaliyetlerine dahil olmuştur. Daha önce sahibi olmadığı toprağı sula-

mak için gereken kanalın yapımı, eskimesi devlet hizmeti olarak görülüp, hor kulla-

nılması ve umursanmaması görülürken bunlar talep edilir ve korunur hale gelinmiş-

tir.49 

Midhat Paşa’nın isyanların önüne geçmek için uyguladığı bir diğer yöntem ise 

vergi düzenlemeleri olmuştur. İhtisab(hizmetten alınan vergi) ve bac (gümrük) ver-

gilerini kaldırmış, ayrıca mukataa uygulamasının devam ettiği yerlerde miri hisseyi 

önce 2/3’ten yüzde elliye, sonraki yıllarda kırka ve otuza düşürmüş, haricen alınan 

harç ve aidatları da kaldırmıştır. Bu yolla ciddi bir verimlilik artışı olmuş ve oransal 

olarak düşürüldüğü halde devletin vergi gelirleri artmıştır.50 

Bu dönemde verimlilik artışı ile birlikte karşılaşılan problem ürünlerin taşınıp 

pazarlara ulaştırılması olmuştur. Ancak, Tuna valiliği esnasında bunu tecrübe etmiş 

olan Midhat Paşa Umman-i Osmani adıyla teşkil edilmiş olan taşımacılık şirketi 

eliyle, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde taşımacılık yaptırmış, daha önce üç olan gemi 

sayısını yirmiye çıkartarak bu soruna da bir çözüm geliştirmiştir.51 

Bağdat’ta o dönemde bir hastane ya da doktorun olmadığı, özellikle İran üze-

rinden gelen kolera, veba, tifo gibi salgın hastalıkların büyük risk oluşturduğu bilini-

yordu. Bu sebeple Dicle kenarında bir yer tespit edilerek burada hastane yapımına 

başlandı. Kaynak yetersizliği ile karşılaşılınca zengin eşraftan bağış toplama yoluna 

gidildi. Hatta o dönemde bölgeyi ziyarete gelen İran Şahı Nasrettin’den 2000 lira 
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bağış alındığı kayıtlarda görülüyor. Tüm bunlara rağmen Midhat Paşa’nın Bağdat’tan 

ayrılmasıyla duran çalışmalar ancak yedi yıl sonra bitirilince ve Bağdat hastaneye 

kavuşmuştur.52 

Cahil bir toplumda düşmanların en büyük silahının dedikodular ve fitne oldu-

ğunu bilen Midhat Paşa, hem asılsız söylentilerin önüne geçmek hem de yapılan hiz-

metleri ilk elden topluma duyurabilmek için Bağdat’ta da Zevra adında bir gazete 

bastırır. Bu gazete bu bölümde yazdığımız birçok verinin de kaynağını teşkil 

eder.Ayrıca Midhat Paşa’dan sonra neredeyse 70 yıl hizmet veren (1938’e kadar) bir 

atlı tramvay hattı (Bağdat-Kazımiye) kurulmuş, telgraf hattı tamamlanmış, buharlı 

un değirmenleri getirilmiş, buharlı su pompaları ile temiz şebeke suyu ihtiyacı karşı-

lanmıştır. Yine aynı dönemde pahalıya da mal olsa Bağdat’ta bulunan kömürün çı-

karılarak kullanıldığını ve ayrıca bölgeden 2000 varil çıkarılarak kullanıldığını Zevra 

gazetesi yayınlarından öğreniyoruz.53 

Bağdat’taki dördüncü senede olumsuz bir durum olur. Midhat Paşa’nın birlikte 

hareket ettiği reformların destekçisi Sadrazam Ali Paşa’nın ölümü ile yerine Ali 

Paşa’nın rakibi Mahmud Nedim Paşa gelir. Yeni Sadrazam, yapılan bunca hizmetin 

kaynağını ve israf olarak düşündüğü yeni harcamaların raporlanmasını ister. Midhat 

Paşa’nın gönderdiği üç yıllık kayıtlara göre, göreve geldiği yıl olan1285(1869)’te 

148.000 kese akçe olan gelirler, 1288(1872) itibariyle 200.000 kese akçeye ulaşmış, 

giderler ise azalmıştır. Ali Haydar Mithat’ın belirttiğine göre, Namık Paşa’nın yedi 

yıllık valiliği sonrası İstanbul’a götürdüğü 30.000 keseden sonra, Bağdat’tan devlet 

hazinesine akçe gönderen tek idareci Midhat Paşa’dır. İki yıl İstanbul’a götürdüğü 

40.000 liradan sonra, 50.000 kese akçenin İstanbul’a gönderilmesi kararı alınmasının 

ardından bu soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan ayrı Bağdat’ta bulunan 6. Ordu’nun 

tüm mevcudu 7.000 kişiyken üç yılın sonunda 13.000 mevcuda ulaşılmış ve buna 

rağmen bu tasarruf sağlanmıştır.54Yapılan soruşturma sonucu Midhat Paşa’dan gön-

dereceği 50.000 kese akçeden ayrı, harcamaları azaltarak, 24.000 kese daha gönder-

mesi istenmiş ve bu sürecin sonunda Paşa, bunun mümkün olmadığını belirterek is-

tifasını vermiş, istifası Babıali tarafından derhal kabul edilmiştir.55 

Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın, Hüseyin Avni Paşa, Şirvani Reşit Paşa, 

Mareşal Hüsnü Paşa, Divitçi İsmail Paşa gibi birtakım devlet adamlarını sürgün ettiği 

bilgisi Midhat Paşa’ya ulaşır. Yine kendisinin de Sivas’a sürgün edildiğini, ancak 

Sultan Abdülaziz’in buna onay vermediğini, bunun üzerine İstanbul’da bulunmasını 
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sakıncalı bulan Mahmud Nedim Paşa’nın onu Edirne valiliğine tayin ettiğini öğre-

nir.56 

Tayin öncesi Mabeyn-i Hümayun’a kabul edilen Midhat Paşa ile Sultan Ab-

dülaziz arasında geçen görüşme de Sultan sürekli Mahmud Nedim Paşa’nın uygula-

malarından yakınır. Ertesi gün sürpriz bir gelişme olur ve Midhat Paşa sadrazamlığa 

getirilir.57 

 

Sadrazam Midhat Paşa (31 Temmuz-19 Ekim 1872) 

Makama gelmesiyle birlikte daha önce sürgün edilen vali ve memurların gö-

reve iadesi için çabalayan Midhat Paşa, kabinesini oluşturarak tez zamanda göreve 

başladı. Göreve gelmesiyle birlikte defterleri inceleten paşa, kayıtların uyuşmadığını 

ve 500.000 lira fazla verdiği iddia edilen bütçenin aslında üçmilyon lira açık verdi-

ğini, ayrıca 100.000 liranın da kayıp olduğunu ortaya koymuş tur. Bunun üzerine 

Mahmud Nedim Paşa’nın, vekillerin huzurunda mahkemece sorgulanması sonu-

cunda, paranın kendisinden tahsiline karar verildi. Fakat ödeme, valide sultanın araya 

girmesi ve sultanın affı ile yapılmadı. Bu durum Sultan ile Midhat Paşa’yı aile huzu-

runu bozduğu için karşı karşıya getirdi.58 

Midhat Paşa seksen gün süren ilk sadareti boyunca Bağdat - İskenderun ve 

Rumeli – Vidin güzergahında inşa edilmesi planlanan demiryolu hattına önem ver-

miş ve keşif çalışmalarını başlatmış, Hicaz telgraf hattı için malzeme tedarik ettirmiş, 

ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri ile ilgili standartları belirlemek üzere çalışmalar 

yaptırmış ve her yerde ortaöğretim kurumlarının sayısını artırılmasını sağlamak için, 

öşür vergisinin bir defaya mahsus, yüzde on değil, yüzde onbir alınması için vilayet-

lere talimat göndermiştir.59 

Bu süreç içerisinde Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın, Mısır’ın merkezi yönetimden 

bağımsız olarak Avrupa’dan borçlanmasına izin istemesi, sultanın bu izni vermesine 

rağmen Midhat Paşa’nın bu işi geciktirmesi ilişkileri bir kez daha germiş ve azledi-

lerek yerine Mütercim Rüştü Paşa getirilmiştir.60 Azlinin üzerinden altı ay geçmişken 

Şirvanizade Reşit Paşa’nın sadrazam olmasıyla Midhat Paşa Adliye Nazırlığı Maka-

mına getirilmiştir. 

 

                                                                            
56 age, s.128-129. 
57 Bilal N. Şimşir, FRANSIZ BELGELERİNE GÖRE MİDHAT PAŞA’NIN SONU, Ayyıldız Matbaası, 

Ankara, 1970, s.10-11.  
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Midhat Paşa’nın Adliye Nazırlığı ve Selanik Valiliği 1873-1874 

Sultan Abdülaziz tahta çıktığında yirmibeş milyon lira olan borç oniki yılın 

sonunda ikiyüzellimilyona ulaşmış ve bu borç ülke yönetimini gitgide çıkmaza sok-

muştu. Ayrıca idarecilerin sürekli yer değiştirmesi ve şahsi ihtirasları sonucu idare-

ciliğin ve bir iş icra etmenin mümkün olmaması sebebiyle ülke birçok sorununu çö-

zemez hale gelmişti. Bu durumdan rahatsızlık duyan vekiller Şirvanizade Reşit 

Paşa’nın yalısında bir toplantı düzenleyerek, bazı kanun ve tasarıların düzenlenmesi 

gerektiği ile ilgili fikir beyan etmiş ve bu tasarının kaleme alınıp meclise sunulmasını 

Midhat Paşa’dan talep etmişlerdir. Sultanın bundan haberdar olmasıyla hiddetinden 

çekinen Şirvanizade Reşit Paşa, Midhat Paşa’yı azlederek Selanik valisi olarak ata-

mıştır.61 

Selanik valiliği üç ay kadar süren Midhat Paşa orada bir bedestenin imarı ile 

ilgilenip kurduğu ıslahhaneye burayı akar olarak bırakmış, ayrıca Müslüman ve gay-

rimüslim çocukların karma eğitim görecekleri bir idadi kurma girişiminde bulunmuş-

tur. Bu görevden de azledilen Midhat Paşa bundan sonra birbuçuk sene hiçbir kamu 

görevi almamıştır. 

 

Midhat Paşa’nın İkinciadliye Nazırlığı 1875 

1875 yılında Hersek’te bir isyan çıktı. Başlangıçta bir köydeki altmış kadar 

kişinin hükümet protestosu olarak başlayan olaylar büyüyerek sonunda, Bulgaris-

tan’a da sıçradı. Sadrazam Sakızlı Esat Paşa’nın etkisiz ve umursamaz tutumuyla 

büyüyen isyanın durulması için, Ruslarla arası iyi olduğu bilinen ve kendisine halk 

arasında “Nedimof” diye lakap takılan Mahmud Nedim Paşa uygun bir sadrazam 

adayı olarak görüldü. Fakat halkın tepkisinden çekinen sultan bunu doğrudan yap-

mak yerine önce, Mahmud Nedim Paşa’yı Şurayı Devlet reisliğine, Hüseyin Avni 

Paşa’yı sadrazamlığa, Midhat Paşa’yı Adliye nazırlığına getirip, on gün sonra Mah-

mud Nedim Paşa’yı sadrazam tayin ederek bu işi çözme yoluna gitmişti. Bölgeyi 

tanıyan ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bir türlü sözünü dinletemeyen Midhat 

Paşa istifa ederek ikinci kez getirildiği bu görevden ayrılmıştır.62 

 

Buhran Döneminde Midhat Paşa 

Mahmud Nedim Paşa’nın balkanların dörtbir yanından feryat ve yardım çağ-

rılarıyla dolu telgraflar gelirken yeni bir istikraz ile beş milyon daha borçlanarak bu-

nun bir milyonunu Divan-ı Hümayuna teslim etmesi, 30 Ekim 1875 tarihli Ramazan 
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Kararnamesi ile devletin borçlarını vadesinde ödeyemeyeceğinin ilanı ve bunun do-

ğurduğu mağduriyetler.63  Nedim Paşa’ya ve sultana karşı çok büyük bir nefret do-

ğurmuştur.64 İstanbul’da da çeşitli gösteriler olmuştur. Çoğunluğunu Rumelili olan 

Fatih Medresesi talebeleri şikayetlerini bir dilekçe ile Divan-ı Hümayuna iletmiş an-

cak bir cevap alamamışlardır. Bizzat kendi akrabaları zulme uğrayan, katledilen, 

idam edilen bu öğrenciler de devletten beklediği ilgi ve korumayı göremeyince isyan 

etmiş ve 12 Mayıs 1876 günü bir kısmı Babıfetva’ya bir kısmı ise Babıali’ye giderek 

tepkilerini göstermişlerdir. Öğrencilerin geldiği sırada, karar alınan istikraz sözleş-

mesini imza etmek üzere olan Mahmud Nedim Paşa gizlice kaçmış ve büyüyen olay-

lar neticesinde Sultan Abdülaziz, kabine değişikliğine mecbur kalmıştır. Softalar İs-

yanı olarak anılan bu olaylar sonrası, 17 Mayıs 1876 tarihinde Sadrazamlığa Müter-

cim Rüştü Paşa, seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa, şeyhülislamlık makamına Hayrul-

lah efendi getirilirken Midhat Paşa’da yüce meclis üyeliğine atanmıştır.65 

Bu sırada olacaklardan endişe eden Pertevniyel Valide Sultan, Cevher Ağa’yı 

Midhat Paşa ile görüşmek üzere göndererek, “Valide Sultan selam etti. Mütalaanızı 

havi bir layiha istiyor.” diye mesaj göndermiş, bunun üzerine kaleme aldığı layihayı 

teslim eden Midhat Paşa bu gayretinden de bir sonuç alamamıştır. Bu layiha devletin 

içinde bulunduğu durumun sebeplerini (israf ve yönetim sorunları) ortaya koyduktan 

sonra meşrutiyeti öneren bir tavsiye mektubuydu aynı zamanda. Fakat anlaşılan odur 

ki, mektup sultan Abdülaziz’in tepkisinden çekinildiğinden kendisine ulaşmamış-

tır.66 

Öteden beri yerel yönetimleri güçlendirilerek, Osmanlı vatandaşlığı kimliğiyle 

bir Osmanlı tebaası yaratma fikrinde olan Midhat Paşa, padişahın bizzat şahsını ül-

kenin içinde bulunduğu çıkmazlara sebep gören Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüştü 

Paşa ve Hayrullah Efendiler bu durumu bir fırsata dönüştürerek 30 Mayıs 1876 günü 

Sultan Abdülaziz’i tahttan indirerek yerine V. Murat’ı getirmişlerdir. Olaydan bir 

hafta sonra sultan, nakledildiği Feriye Sarayı’nda odasında bilekleri kesilmiş halde 

bulundu ve vefat etti. Akabinde ise 15 Haziran gecesi sultanın eski bir muhasibi olan 

(Ayrıca Sultan Abdülaziz’in hanım tarafından akrabası olduğu iddiası da vardır.) su-

bay Çerkez Hasan nazırların toplantısını basarak, darbenin mimarı ve en önemli ismi 

                                                                            
63 Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 3.Baskı, 2008, 

s.148. 
64 Mithat,age, s.155. 
65 Haluk Y. Şehsuvaroğu, SULTAM AZİZ HAYATI-HAL’İ- ÖLÜMÜ, TBMM Milli Saraylar Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2011, s.77-78. 
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Hüseyin Avni Paşa ve beraberindeki Hariciye Nazırı Raşit Paşa ile orada bulunan iki 

yaveri öldürür. 67 

Bu gelişme sonrası zaten bozuk olan Sultan Murat’ın sağlığı daha da bozul-

muştur. Olayın ilk başta organize bir eylem olduğu sanılmış ve sultanın bulunduğu 

Yıldız Köşkü’nde de askeri tedbirler alınmıştır. Sultan Murat’ta görülen tuhaf halle-

rin artması ile padişahın delirdiği yönündeki söylentiler günden güne artmıştır.68 Söy-

lentiler pek boş yere de çıkmış değildi. Sultan Abdülaziz’in hallinden Sultan Murat 

da haberdardı. Fakat beklenen darbe Sultan Murat’a haber verilmeden, söylenilen 

tarihten bir gün önce gerçekleştirilmişti. Kendisini alıp Babıseraskeriye’ye götürmek 

isteyen askerleri karşısında görünce, darbenin bertaraf edildiğini ve kendisinin öldü-

rüleceğini düşünmüştü. Amcasının ölümü hususunda da, bunun bir cinayet olduğu 

düşüncesine sahipti. Günden güne kötüleşmişti. Huzuruna çıkan vekilleri öpmeye 

çalıştığı, sürekli güldüğü ve bu sebeple kılıç kuşanma merasiminin yapılamadığı da 

rivayet edilir.69 

Darbe, Sultan Abdülaziz’in esrarengiz ölümü, Çerkez Hasan olayı ve Sultan 

Murad’ın akıl sağlığı gibi hususların duyulması zaten mali iflas ve isyanların etki-

siyle zayıf bir görüntü veren devlet karşısında düşmanları harekete geçirmiştir. 

Nihayetinde Hersek isyanını bastırırken devletin zorlandığını gören ve fırsat 

kollayan Sırbistan Prensliği, 12.000.000 istikraz sağlayarak Hersek’in güvenliğinin 

sağlanması işinin kendine verilmesini isteyip, hemen peşinden, 18 Haziran günü 

(Çerkez Hasan olayından üç gün sonra) savaş ilan etti. Karadağ’ın da Sırplara katılı-

mıyla büyüyen savaşa Osmanlı’da halkın tepkisi ve katılımı çok farklı oldu. Ülkenin 

her yanında coşkulu mitingler düzenlendi. İstanbul ve taşrada çok sayıda gönüllü bir-

lik teşkil edildi. Hatta öyle ki, gönüllü olarak orduya yazılan ve parasal destek olan 

çok sayıda Hristiyan için medrese talebeleri ortak bir beyanname yayınlayarak şük-

ranlarını sundular. Bu hava ile savaşa giren İmparatorluk Sırbistan’ı sindirip, Belgrad 

yolunun açıldığı bir safhada büyük devletler mütareke imzalanması için baskı uygu-

ladılar. Burada başı çeken iki ülke Rusya ve İngiltere olmuştur. Savaşın başında 

Avusturya ile Reichstad Anlaşması’nı imzalayarak Balkanların paylaşım planını ya-

pan Ruslar, Balkanlarda uzun süredir peşinden koştuğu hakimiyet planlarından vaz-

geçmek zorunda kalacakları bu yeni durumu kabul etmiyorlardı. İngilizler ise Rusla-

rın planlarından haberdarlardı ve Rusların da dahil olacağı bir savaşta Osmanlı 
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İmparatorluğu’nun dayanamayacağını düşünüyorlardı. Bu ise İngilizlerin Hindistan 

yolunu tehlikeye atacak bir durumdu.70 

Bu esnada büyük devletler Balkanlardaki vali atamalarının büyük devletlerin 

oluşturacağı bir komisyonun onayıyla yapılması fikrini orta atmışlardı. Ayrıca Sır-

bistan ve Karadağ için de savaş öncesi durumlarının devamı talep ediliyordu. İngi-

lizlerin de bu şartları dayatması ve belki de Avusturya ve Rusya’yı karşılarına almak-

tan imtina etmesiyle bu şartlar öneriliyordu.71 

Rusya’nın rakibi olan büyük devletlerin desteği olmadan, Rusya ile bir savaşın 

sonucundan kaygılanan hükümet bu durumu iletebileceği bir üst iradeden sultanın 

sağlık durumu sebebiyle zaten yoksundu. Konuyu veliaht Abdülhamit ile Maslak 

Köşkü’nde görüşen Sadrazam Rüştü Paşa ve Midhat Paşa, meşruti idareden bahsedip 

kendisinin fikrini sorduklarında kendisi, memleketin selameti hangi doğrultuda ise o 

yönde hareket edeceğini iletmişti.72Bunun üzerine Şeyhülislamın V. Murat ile ilgili 

fetvası sonrasında, 31 Ağustos 1876 günü Sultan Abdülhamit dönemi başladı. 

Sadrazam’ın emriyle Serdarı Ekrem Abdülkerim Paşa ilerlemeyi durdurdu ve 

hükümet kendi barış şartlarını sundu. Bu arada eksiklerini gideren Sırp ordusu son 

bir taarruzda bulunduysa da Ekim ayı sonunda Sırp ordusu tamamen yenildi. Balkan-

lardaki nüfuzlarının tarih olacağını gören Ruslar 31 Ekim 1876 günü bir ültimatom 

vererek 48 saatlik süre içerisinde Sırbistan ve Karadağ ile iki aylık bir mütarekeyi 

şart koştu. Bu ültimatom, mali ve askeri şartların Rusya ile bir savaşa elvermemesi 

sebebiyle kabul edildi. Peşinden İngilizler tarafından teklif edilen, bu meseleyi büyük 

devletler ile bir konferansta görüşme fikrine, Rusya’yı diplomatik olarak baskı al-

tında tutabilmek adına onay verildi ve 23 Aralık 1876’da yapılacak olan Tersane 

Konferansı’nın önü açıldı.73 

Bu yeni durum, ülkedeki siyasi havanın da imkan vermesiyle, meşrutiyet dü-

zenine geçilmesinin konferansta çok önemli bir koz sağlayacağını, sürekli muhtariyet 

talebinde bulunan Balkan halklarının bu şekilde yönetime katılmasıyla, Rus tahrik-

lerinin de önüne geçilmesini sağlayacağını düşündürdü. Bunun için Midhat Paşa baş-

kanlığında, 16 mülkiyeden, 10 ulemadan ve 2 askeriyeden 28 kişilik bir komisyon 

oluşturuldu.74 
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Abdülhamit kendi idaresini tesis etmesine engel olabilecek olan bu anayasayı 

daha ortaya çıkmadan yönlendirme ile değiştirebilmek için çok mahirane hareket et-

miştir. Kendisine teslim edilen 140 maddelik taslağı tartışmak üzere Heyet-i Vüke-

laya göndermiş ve oradaki çoğunluğun anayasa fikrinden dahi uzak kişilerden olması 

sebebiyle daha tasarı aşamasındaki bu çalışmaya yön vermesini bilmiştir. Tersane 

Konferansı’nın yaklaşması sebebiyle sıkışan Midhat Paşa’ya son taslak üzerinde bir 

düzeltme yaparak gönderdiği notta 113. madde olarak bilinen,  “Polisin malumat-ı 

mevsukası üzerine taht-ı şüphede bulunanları Zat-i Hazret-i Padişahi’nin memalik-i 

şahaneden tard ve nefiy ile mücazat etmeye hakkı vardır.” cümlesi yazıyordu. Bu 

madde padişaha, sakıncalı gördüğü kişileri ülkeden sürgün etme hakkını tanıyordu.75 

 

Midhat Paşa’nın İkinci Sadrazamlığı 19 Aralık 1876 - 5 Şubat 1877 

Bu arada büyük devletler tarafından valiliği esnasında sergilediği maharetle-

riyle bilinen ve saygın bir yeri olan Midhat Paşa, bu zorlu süreçte karşısına çıkan ağır 

sorumluluğun kendine fatura edilmesinden çekinerek istifa eden Sadrazam Mütercim 

Rüştü Paşa’nın yerine 19 Aralık 1876 günü göreve getirilmiştir.76 

23 Aralık 1876 tarihinde Bahriye Nezareti’nin Kasımpaşa’daki binasında top-

lanan konferansta büyük devletlerin temsilcileri toplanmışken birden duyulan top 

sesleri ile şaşıran temsilcilere Kanun-i Esasi’nin ilan edildiği ve meşrutiyet yöneti-

mine geçildiği söylendi. Bu oldubitti karşısında ilkin şaşıran heyet daha sonra hiçbir 

şey olmamış gibi toplantıya devam etmiş ve şu şartları önermişlerdi: 

Sırbistan ve Karadağ savaştan önceki statülerini korurlarken lehlerine bazı sı-

nır düzenlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, 

1. Bulgaristan’ın doğu ve batı olmak üzere iki vilayet olarak teşkilatlanması 

2. Bosna ve Hersek’te ve Bulgaristan’da istinaf mahkemelerinin teşkil 

edilmesi ve hakimlerin altı devletin oyu ile tayin edilmesi, mahkemelerde 

Türkçe ve mahalli dilin kullanılması 

3. Bosna ve Hersek ve Bulgaristan valilerinin altı devletin oyu ile tayin 

edilmesi 

4. Bulgaristan valisinin Hıristiyan olması 
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5. Bölgeden alınan tütün ve gümrük resmi haricindeki vergilerin üçte ikisinin 

o bölgede kullanılması, aşarın kaldırılarak arazi vergisinin konması 

6. Vilayetlerde nüfuslarına oranla Müslüman ve Hıristiyan milli askerler 

tertip edilerek bu askerlerin vilayet dışına çıkmaması sağlanacak, bu 

askerler zaptiye hizmetini görecek 

Bu uygulamaların denetimi için altı devlet, ceza ve idare yetkilerine sahip, 

karma bir komisyon kurup Bulgaristan’da bir yıl boyunca çalışacaklar ve komisyo-

nun muhafazasını Belçika’dan getirilecek 5000 asker sağlayacaktır.77 

Bu teklifi değerlendirmek için altı devlet bir hafta mühlet vermiş ve Midhat 

Paşa topladığı umumi mecliste şartları bildirerek görüş sormuştur. İkiyüzden fazla 

kişinin katıldığı toplantıda birkaç kişi hariç konferans tekliflerinin reddi yönünde oy 

kullanılmıştır. Sonucun elçi ve delegelere iletilmesiyle elçiler ülkelerine geri dönmüş 

fakat başkatip ve katipler elçiliklerde kalmıştır.78 

Halk nazarında da durum pek farklı değildi. Alınan karardan duyulan memnu-

niyet ve cesaret basına da yansıyordu. Fakat büyük devletlerin ilişkiyi kesmesi Sultan 

II. Abdülhamit’i rahatsız ediyordu ve mutlaka gönüllerini alarak ilişki kurulması ge-

rekiyordu. Bunun içinse en büyük engel Midhat Paşa’ydı. Çünkü yaklaşan Melis-i 

Mebusan toplantısı sonrasında karar meclise isnat edilecek ve saltanat otoritesi göl-

gede kalacaktı.79 Bu sebeple konferansın başarısızlığının sorumluluğunun Midhat 

Paşa’da olduğu yavaş yavaş dillendirildi ve 1 Şubat tarihinde Midhat Paşa’nın Ko-

sova vilayetini teşkil ederek Kamil Paşa’yı vali, Hıristiyan Arnavut Vaso Efendi’yi 

de müsteşar tayin etmesiyle yapılan propaganda sonucu Sultan Abdülhamit, 113. 

maddeden doğan hakkını kullanarak Midhat Paşa’yı sürgün etti.80 

 

Suriye Valisi Midhat Paşa Arlık1878- Ağustos 1880 

Yaklaşık birbuçuk yıl sürgün kalan ve bu süreçte Paris, Londra ve Viyana gibi 

başkentleri dolaşan Midhat Paşa, Beşinci Murat’ın iyileştiği ve tahta çıkacağı söy-

lentileri üzerine iyice kaygılanan Sultan Abdülhamit tarafından affedilerek, İstan-

bul’a ayak basmaması ve yapılacak işlerde danışması koşuluyla Suriye’ye vali tayin 

edilmiştir.81 
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Burada da önceki valilik eserlerinin benzerlerini teşkil etmeye çalışsa da sü-

rekli engellerle boğuşmuştur. Tayini ile beraber Suriye’nin sorunlarını tespit ettiği 

iki layiha hazırlamış ve gereği için yetki istemiş fakat beş ay geçmesine rağmen bir 

cevap gelmeyince istifasını sunmuş, bunun üzerine istifası reddedilerek izin yazısı 

gönderilmişti.82 

Başarılı olduğu bazı işler olmuştur. Suriye’de Hıristiyan çocukları, batılı ülke-

lerin açtıkları okullarda eğitim görürken, Müslüman çocukları için açılmış birkaç rüş-

tiye ve idadi dışında okul yoktu. Buralarda hayırseverlerle hareket ederek Cemiyet-i 

Hayriye ve Maksad-ı Hayriye adında hayır kurumları oluşturmuş ve kullanılmayan 

cami ve mescitleri okula dönüştürerek onlarca okul açtırmış, ayrıca nem ve pislikten 

onlarca mahkumun telef olduğu Akka Kalesi hapishanesini kapattırarak Trablus Ka-

lesinde yaptırdığı hapishane mahkumları naklettirmiş, Trablus-Mine arasında 3 kilo-

metrelik bir tramvay hattı kurdurmuş ve birçok şose yol yaptırmıştır.83 

Babıali idaresince engellenen işleri de olmuştur. Suriye’de mahkemelere gü-

ven kalmamıştır. Paşa bunun için, birçok kadıyı görevden men etmiş ve vilayetteki 

kadıların maaşlarına bin, sancaktaki kadıların maaşlarına beşyüz kuruş zam yapmış-

tır. Ancak mahkemelerin kontrolü görevinin elinden alınması ve görevden uzaklaştı-

rılan kadıların yerlerine iadesiyle bu reform etkisini yitirmiştir. Ayrıca, askerleri zor-

balık yapan Beşinci Ordu’nun kendi idaresinde Şam’da oluşturulmasını teklif etti-

ğinde de yine olumsuz cevap almıştır.84 

Midhat Paşa’nın sürekli yetkilerinin artırılmasını istemesi ve hıdivlik ilan ede-

ceği söylentileri Babıali’de ciddi rahatsızlıklara yol açmıştı. Ayrıca bu dönemde mü-

him bir gelişme daha olmuş ve Mahmud Nedim Paşa Dahiliye Nazırı olarak yeni 

kabineye girmişti. Bu şartlar altında Midhat Paşa Aydın valiliğine tayin oldu. 

 

Aydın Valisi Midhat Paşa Ağustos 1880 – Mayıs 1881 

Aydın vilayeti bu dönemde, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli sancak-

larından oluşuyordu. Bölgenin en önemli sorunu asayişti ve bunun çözümü olarak 

Midhat Paşa 6.008.000 kuruş ödenekle, polis ve jandarma teşkilatını kurmuş, kıyafet 

ve teçhizatlarını belirlemiş ve ihalelerini yapmıştı. Tramvay Osmanlı Kumpanyası 

adıyla bir şirket teşkil edilmiş ve şehirde tramvay hattı oluşturmak üzere çalışma ya-

pılmışken bu iş için verilen izin hükümetçe iptal edilmiştir.85 

                                                                            
82 Mithat,age, s.197. 
83 age, 188-192 
84 Şimşir, age, s.19-36. 
85 Zeki Arıkan, “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği”', Uluslararası Midhat Paşa Semineri: Bildiriler ve 

Tartışmalar, Edirne 8-10 Mayıs 1984, TTK, Ankara, 1986, s.135-151. 
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Bu sırada Mahmud Nedim Paşa, Cevdet Paşa ve Sururi Efendi’den oluşan bir 

heyet, Sultan Abdülaziz’in ölümü olayını kurcalayarak, olayın bir cinayet olduğuyla 

ilgili delil ve şahit bulmaya çabalıyorlardı. Olayın üstünden beş yıl geçmişken böyle 

bir işe kalkışarak Midhat Paşa’nın hedef olarak görülmesi dönemin şartlarından ba-

ğımsız bir durum değildir. Osmanlıcılık fikrinin ağır bastığı o hava, 93 Harbi’ni Rus-

lara karşı kaybedip Balkanların önemli kısmının yitirilmesiyle, Tunus’taki Fransız 

işgali ve İngiltere’nin Mısır’ı almak için bulunduğu girişimler genel havayı İslamcı-

lık fikrine doğru çevirmişti. Bu fırsatı kaçırmayan eski düşmanlar ve Sultan işe ko-

yulmuşlardı.86 

Sultan Abdülhamit’in bu davadan edindiği faydalar şunlar olmuştur. Birincisi 

saltanatın karşısına çıkacak bir güç unsuru olarak meşrutiyet düşüncesini ve uygula-

yıcılarını uzun yıllar saf dışı etmiştir. İkincisi ise, zihinlerde sultanı hal gibi bir fiile 

kalkışmanın sonunun ne olacağıyla ilgili önemli bir mesaj oluşturmuştur. Bunlardan 

ayrı en önemli sonuç ise kendisi için bir tehdit olan kardeşi, eski sultan Beşinci Murat 

ve validesi, azmettirici oldukları iddia edilen bu davanın neticesinde taht rekabetinde 

bir daha ortaya gelmemek üzere geriye düşmüşlerdir.87 

Sultan Abdülaziz’in öldürülmesi ile ilgili Nisan ve Mayıs aylarında birçok kişi 

tutuklanmıştır. Sıranın kendine geldiğini fark eden Midhat Paşa, 17 Mayıs gecesi saat 

ikibuçukta kendisini tutuklamak üzere gelen askerlerden kaçarak Fransız konsolos-

luğuna sığınmıştır. Fransızların yazışmalarından anlaşıldığı kadarıyla o sırada Tunus 

meselesi sebebiyle gergin olan ilişkileri daha da bozmayı göze alamayıp Midhat 

Paşa’yı muhafaza etmek istememişlerdi. Midhat Paşa durumu sezdiği için ve döne-

min Adliye Nazırı Cevdet Paşa’nın soruşturmayı bizzat yapacağını ve can güvenliği 

ile ilgili teminat verdiği telgrafına da nazire yaparak teslim olmuştu.88 

 

Yıldız Mahkemesi ve Sonrası 

Cevdet Paşa’nın verdiği söze rağmen, Midhat Paşa’nın mahkemenin oluş şekli 

ile ilgili düşünceleri daha ilk günden belirmeye başladı. Paşa’yı İzmir’den İstanbul’a 

getirmekle memur edilen kişi olan Kolağası Osman Bey, Çerkez Hasan’ın karde-

şiydi. Mahkemeye reis olarak atanan kişi Ali Sururi Efendi’ydi. Kendisi daha önce, 

Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti kadrolarını oluşturduğu sırada Rusçuk naibi olarak 

görev yapan ve halkı isyana kışkırttığı için Midhat Paşa tarafından azledilerek gön-

derilen ve İstanbul’a rapor edilen kişiydi. Yine bu dönemde muhacirlerin iskanına 

memur edilen ve halkı isyana kışkırtarak vilayet sistemine ayak direyen ve ayrıca 
                                                                            
86 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, MİDHAT PAŞA VE YILDIZ MAHKEMESİ, TTK, Ankara, 2000, s.139. 
87 Karal, age, s.507.   
88 Şimşir, age, s.39-51. 
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Midhat Paşa’nın verdiği raporla açılan soruşturma sonucu, muhacirlerin iskanı için 

ödenek verilen 20.000 kesenin harcamasına kaynak gösteremeyen Nusret Paşa da 

davanın önde gelen jurnalcilerindendir. 89 

27 Haziran 1881-29 Haziran 1881 günleri arasında Yıldız Sarayı’nın avlu-

sunda görülen dava sonucu Midhat Paşa, Damad Mahmut Paşa, Damat Nuri Paşa, 

Binbaşı Necip, Binbaşı Ali, Mabeynci Fahri Bey, Pehlivan Mustafa, Cezayirli Mus-

tafa ve Hacı Mehmed isimli kişilerin idamına; Seyyid Bey ve Miralay İzzet Bey’in 

ise onar sene kürek cezası çekmesine karar verildi.90 

Onbir kişiden yalnızca Midhat Paşa 6 Temmuz 1881 günü verdiği dilekçe ile 

temyize giderek itirazda bulunmuş, 8 Temmuz 1881 tarihinde görülen dava ile veri-

len karar aynen onanmıştır.91 

Sultan Abdülhamit kararı ayrıca vükeladan oluşan bir heyete tetkik ettirerek 

fikirlerini almış ve 25 kişinin incelediği ve kanaat bildirdiği bu toplantı sonrası on 

kişi kararın aynen icrası yönünde kanaat bildirmiştir.92 Ancak yabancı devletlerin, 

özellikle de elçilik yolu ile mesaj veren İngiltere’nin tepkisinden çekinen sultan, bu 

cezaları affederek müebbet hapis cezasına kanaat ettiğini ilan etmiştir.93 

Verilen cezayı çekmek üzere Taif’e gönderilen mahkumların nakil işi yine, 

bahriye binbaşısı olan Osman Bey (Çerkez Hasan’ın kardeşi) ve Miralay Süleyman 

Bey’e verilmişti. 16 Ağustos 1881 günü Taif’e vardıkları anlaşılan mahkumlar zor 

şartlarda mahkumiyet çekmişlerdir. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile hapisten 

kurtulmak yalnızca üç mahkuma; Cezayirli Mustafa, Hacı Mehmed ve Mabeynci 

Fahri Bey’e nasip olmuştur. Maalesef 1968 yılında yayınlanan ve Mabeynci Fahri 

Bey’in anılarını içeren, “İbretnüma” isimli eserde yer alan vesikalarda, mahkum ol-

malarına sebep olan ifadeleri işkence ile verdiklerini ifade etmişler ve bu yeni ifade-

lere diğer mahkumları da şahit göstererek imza almışlardır.94 Eser her nedense hak 

ettiği ilgiyi görmemiştir. 10 Mayıs 1968 tarihinde Prof Dr Bekir Sıtkı Baykal tarafın-

dan yazılan önsöz incelendiğinde, mahkumların tekrar verdikleri ifadelerin altına at-

tıkları imzaların önceki görevlerinde attıkları imzalarla uyumlu olduğu ve doğrulu-

ğuna şüphe olmadığı belirtilir. Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı bu esere göre 

Sultan Abdülaziz intihar mı etti, öldürüldü mü sorusuna cevap bulunamaz ama şayet 

                                                                            
89 Uzunçarşılı, age, s.140-144 
90 age, s. 307. 
91 age, 310. 
92 age, 321-328. 
93 age, s.329-342. 
94 Bekir Sıtkı Baykal, İBRETNÜMA, TTK, Ankara, 1989, s.1-83. 
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öldürüldü ise öldüren kişilerin hüküm giyenler olmadığına dair önemli bir delil elde 

edilmiş olur. 

Midhat Paşa’nın Mahkumiyetinin Üçüncü Yılında, Önce Hapisten Kaçtığına, 

Sonra İse İngilizler Tarafından Hapisten Kaçırıldığına Dair Çeşitli Dedikodular Çık-

mış Ve Hükümet Tarafından Bu Dedikodularla İlgili Bilgi İstenmiştir. Midhat 

Paşa’nın Varlığından Bu Kadar Korkuluyor Olması Sebebiyle Olacak Ki, Önce Mah-

mud Paşa Ve Midhat Paşa’nın Zehirlenmesine Çalışılmış Fakat Uyanıklıkları Saye-

sinde Bu Da Sonuç Vermeyince, 8 Mayıs 1884 Sabahı Saat Altıbuçuk Civarında İki 

Paşa Boğularak Öldürülmüştür.95Taif’te Aynı Gün İbn-İ Abbas Mescidi Civarına 

Gömülmelerine Rağmen Ölüm Tarihleri Bir Hafta Arayla Ve Farklı Sağlık Sebeple-

riyle Diye Sahte Raporlar Düzenlenmiştir.96 Midhat Paşa’nın Naşı 26 Haziran 1951 

Tarihinde Devlet Töreniyle Abide-İ Hürriyet Tepesi’ne Defnedilmiştir. 
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Tercüman-ı Hakikat Gazetesi Işığında  

Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriye’si 

Doç. Dr. Nurhan AYDIN 

Öğr. Gör. Ferhat ACAR 

Kafkas Üniversitesi 

Özet: Azerbaycan Türkleri 1905 hürriyetinden sonra hem bireysel, hem 

de cemiyet halinde Türklerle ilişkiler kurulmaya başlanmış, Azerbaycan halkı-

nın sosyal ve kültürel alanda gelişmesinde Osmanlı Devleti’nin kaynaklarından 

yararlanmak istemiş, eğitim ve din alanlarında Türkiye’den birtakım isteklerde 

bulunmuşlardır. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriye’sinin de kuruluşunun ilk 

yıllarında, Osmanlı Padişahı ve Hükümeti ile ilişkiler kurma gayretinde oldu-

ğunu görülmektedir. Osmanlı Devleti ile ilk ilişkilerin akabinde Bakü Müslü-

man Cemiyet-i Hayriye’si Rusya Müslümanları için bazı yardım taleplerini dile 

getirmiştir. 1907’den sonra Türkiye’den Azerbaycan’a öğretmenler, din adam-

ları, dini kitaplar ve matbaa malzemeleri gönderildiği gibi Kafkasya Müslü-

manlarına yakın ilgi gösterilerek ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım atıl-

mıştır. 

XX. yüzyılın başlarından beri münasebetlerin giderek arttığı bir dö-

nemde, özellikle ilmî ve edebî yönden hareket edildiği görülmektedir. Azer-

baycan Milli şuurunun oluşması ve Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türk-

çesi’nin birbirine yakınlaşmasında Bakü Müslüman Cemiyeti’nin çalışmaları-

nın katkısı büyük ölçüde olmuştur. Bu hususta Osmanlı Devlet’inde eğitime 

gönül veren öğretmenler, Azerbaycan’a giderek Azerbaycan’ın eğitim politi-

kalarının mihenk taşını oluşturmuşlardır. Türk kültürünü kendisine rehber 

edinmiş, değerli şahsiyetlerden olan Muallim Mehmet Cevdet ile Ahmet Ke-

mal, Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in daveti üzerine, 1907 tarihinde İstanbul’dan 

Bakü’ye gitmişler ve 1908 yılına kadar burada muallimlik görevini sürdürmüş-

lerdir.  

1915 yılı başlarında, savaşın bitimine kadar geçen sürede Bakü Müslü-

man Cemiyet-i Hayriye’si yardım heyetleri, işgal altındaki yerlere ve Türk hal-

kının zor durumda bulunduğu bütün bölgelere gitmişler, halka erzak, giyecek 

yardımlar yaptıkları gibi onların hak ve hukukların koruyuculuğunu da üstlen-

mişlerdir. Osmanlı Bakü Müslüman Cemiyeti’nin Azerbaycan’da yapmış ol-

duğu yardımlar, özellikle eğitim alanındaki yardımları Türk Basınında ele alın-

mıştır. Bu makale de Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında 1918 tarihli Tercüman-

ı Hakikat Gazetesi yazarlarının kalemiyle Bakü Müslüman Cemiyet-i 
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Hayriye’sinin Azerbaycan Türklerine yaptıkları tüm katkı ve faaliyetlere yer ve-

rilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Azerbaycan, Rus, Tercüman-ı Hakikat, 

Yardım,  Eğitim, Milli Şuur. 

 

Baku Muslim Society of Hayriye in the light of Translator  

of Truth Newspaper 

 

Abstract: Azerbaijani Turks began to establish relations with Turkish af-

ter the freedom in 1905 both individually and collectively, they wanted to take 

advantage of the Ottoman Empire resources in social and cultural developments 

of Azerbaijani people, and they had some requests from Turkey in the field of  

education and religion. 

It is seen that Baku Muslim Society of Hayriye had some efforts to estab-

lish relations with the Ottoman Sultans and its government in the first years of its 

establishment. After the first relations with the Ottoman State, Baku Muslim So-

ciety of Hayriye expressed some requests for help for Muslims in Russia. 

After 1907, teachers, clergymen, religious books and printing materials 

were sent to Azerbaijan from Turkey, and The Caucasus Muslims were given 

close attention and an important step was taken in the development of relations. 

It is seen that since the beginning of the 20th century, at a time when re-

lations are increasing gradually, relations have moved in a scientific and literary 

sense. The Community of Baku Muslims made great contributions to the forma-

tion of Azerbaijani national consciousness and the convergence between dialects 

of Turkish spoken in Azerbaijan and  Turkey. 

In this regard, the teachers, who set their hearts on education  in the Otto-

man Empire formed the cornerstone of the education policies of Azerbaijan by 

going to Azerbaijan . Muallim Mehmet Cevdet and Ahmet Kemal, who were two 

of valuable personalities and regarded Turkish culture  as a guide for themselves  

went to Baku from Istanbul in 1907 upon the invitation of Hacı Zeynelabidin 

Tağıyev and they continued their duties as teachers here until 1908. 

In the beginning of 1915, until the end of the war, aid delegations of Baku 

Muslim Community of Hayriye went to all the occupied territories and all the 

regions where Turkish people were in a difficult situation. They undertook the 

protection of their rights and laws as well as the providing food and clothing to 

the people. The aid provided by the Ottoman Baku Muslim Society in Azerbaijan, 

especially its aid in the field of education, was handled in the Turkish Press. 

This article includes all the contributions and activities of the Baku Mus-

lim Community of Hayriye to Azerbaijani Turks in the light of the Ottoman arc-

hive documents by the authors of Translator of Truth Newspaper that was pub-

lished in 1918. 

Keywords: Ottoman, Azerbaijan, Russian, Translator of Truth, Help, 

Education, National Consciousness. 
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GİRİŞ 

Sovyetler Birliği, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Azerbaycan’ı uzun 

bir süre etkisi altında tutmuştur. Azerbaycan bağımsızlık mücadelesini kazandıktan 

sonra milli eğitimin oluşması için çeşitli faaliyetlerin içerisinde bulunmuştur. Sovyet 

yönetimi döneminde Azerbaycan’da çocuklara beş yaşından itibaren medreselerde 

İslami eğitim verilmekteydi. Çarlık Rusya döneminde Azerbaycan’daki ortaokul-

larda Azerbaycan Türkçesi ile eğitim yapılması ve eğitim sunan üniversitelerin ku-

rulmasına izin verilmemekteydi. Geçen süre zarfında Sovyetler Birliği döneminde 

bilimsel gelişmeleri içeren ders kitapları okutulmuş ama bu ders kitaplarında farklı-

lıkların sunulmasına imkân verilmeyerek, dini ve milli kimliğin üzeri örtülmüştür.1  

Azerbaycan’ın milli değerlerine ve bağımsızlığına kavuşması için halkın diri 

tutulması ve bilinçlendirilmesi yalnızca aydın bir zümrenin yetişmesi ile mümkün 

olabilirdi.2 1905 Rus Devrimi “otokrasiye karşı işçi, köylü ve radikal aydınların dev-

rimi” sayılmasının yanında ayrıca Rus olmayanların Ruslara karşı devrimi olarak da 

ifade edilmektedir. Doğal olarak devrimin akabinde oluşan göreceli özgürlük orta-

mından Azerbaycanlı “entelijensiya”3 da Rus olmayan halklar gibi, kendi halkının 

ulusal bilincinin güçlenmesini istemektedir. Bu konuda, Rusya Türklerinin ortaya 

koymaya başladığı ve esas olarak bir modernleşme hareketi olan “Ceditçilik” önemli 

bir yol kat etmiştir. 1905’in ardından her türlü hareketi destekleyen kurum ve kuru-

luşların sayısı giderek çoğalmaya başlamıştır. İsmail Gaspıralı’nın kent burjuvazisine 

yaptığı Ceditçiliği destekleme faaliyeti “entelijensiya” arasında daha büyük ses ge-

tirmiş, özellikle ulusal dilde eğitim faaliyetlerini artırmak için çaba gösterilmeye ça-

lışılmıştır.4 

Hüseyinzade Ali Bey’e göre; Gaspıralı “Medeniyet-i Cedide” döneminde 

Rusya İmparatorluğu içinde yaşayan Müslüman-Türk milletlerin sosyal, iktisadi ve 

kültürel açıdan yeniden var olması için eğitim ile ilgili işlerin dönemin ihtiyaçlarına 

uygun olarak kurulması gerektiğini belirtmiştir.5 Azerbaycan Türkleri modern bilim-

lerde izlediği eğitim sistemi sayesinde Osmanlı Türkiye’si ile at başı şeklinde Türk 

dünyasının modern eğitimine kavuşmuştur.6Cedit Hareketi diğer bir önemi etki ala-

nından kaynaklanmaktadır. Rusya’daki Müslüman Hareketlerinin, Azeri 
                                                                            
1 Aslıhan Akman, Azerbaycan Kadim Coğrafyanın Genç Ülkesi, İlke Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 32. 
2 Tuba Aksoy, Azeri Türk Mecmuası Üzerine Bir İnceleme Açıklamalı Dizin Ve Seçilmiş Metinler, 

Yüksek Lisans Tezi, Giresun 2013, s. 5. 
3 Entelijensiya: Aydınlar sınıfı veya topluluğu. 
4 Abdülhamit Avşar, “Türkiye- Azerbaycan İlişkilerinde İleti Kaynağı Olarak Birey ”, Atatürk İletişim 

Dergisi, Sayı 3, 2012, s. 8. 
5 Hakan Kırımlı, Bülent Tanatar, İsmail Bey Gaspıralı İçin, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği Genel Merkezi Yayınları, Ankara 2004, s. 560.  
6 Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996, s. 14. 
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milliyetçiliğini ve Osmanlı Türkiye’sindeki milliyetçiliğin yükselişinin esin kaynağı 

olarak ortaya çıkmıştır.7Hasan Bey Zerdabi, Mirza Feth Ali Ahundzade, Ali Merdan 

Topçubaşı ve Mehmet Emin Resulzade gibi aydınlar Ceditcilik olarak adlandırılan 

bu yenilik hareketinin başlaması, önem kazanması ve başarıyla sonuçlanmasında en 

önemli görevi üstlenmişlerdir. Siyasetten sanata, ekonomiden, eğitime kadar toplu-

mun her türü alanlarında kendilerini kanıtlayan aydınlar halkın ilerlemesini sağlaya-

rak milli uyanışın da altyapısının temel taşlarını oluşturmuşlardır.8 

Belirtilen aydın kesimi modern tarzda eğitim sunan (usul-ü cedit) okullarda, 

ulusal dilde eğitim verilebilecek öğretmen eksikliğinin farkındaydılar. Yaşanılan öğ-

retmen kıtlığının bir an önce çözüme kavuşması adına, “Bakü Cemiyet-i Hayriye’si”  

Türkiye’den öğretmen davet etmek için harekete geçmiştir.9 

Bakü Cemiyet-i Hayriyesi’nin kurucularından olan Hacı Zeynel Abidin Tağı-

yev, Musa Nagiyev, Şemsi Esedullayev, Murtaza Muhtarov, Sultanov gibi Türk bur-

juvazisinin ilk temsilcileri Azerbaycan’ın ulusallaşmasını ve kültürleşmesini sağla-

yacaktırlar.10 

Çalışmada Bakü Cemiyet-i Hayriyesi’nin eğitim alanındaki faaliyetleri, Azer-

baycan eğitimine Türk öğretmenlerinin katkıları, Muallim Cevdet’in 1907-1908 yıl-

ları arasında yapmış olduğu eğitim alanındaki çalışmaları ve Azerbaycan’ın milli 

kimliğine kavuşması açısında basın alanında önde gelen Ahmet Ağaoğlu’nun çıkar-

mış olduğu Tercüman-ı Hâkikat Gazetesi’nden yola çıkarak Azerbaycan ulusal kim-

liği ve eğitim faaliyetleri ele alınmıştır.  

 

Bakü Cemiyet-i Hayriye’sinin Kuruluşu ve Faaliyetleri 

Farklı milletlerden olan, Azerbaycan’da hayatını sürdüren halkların hayır ce-

miyetlerin XIX. yüzyılın ikinci yarısında varlığını sürdürmekle birlikte, Azerbaycan 

Türklerine ait bir hayır cemiyeti ise mevcut değildi. Örneğin, Ermeni Hayriye Cemi-

yeti Azerbaycan’da yardıma ihtiyacı olan Ermenilere el uzatıp, yetim çocuklara ba-

rınma ve eğitim imkânı sunarken, muhtaç, kimsesiz Türklerin feryadına koşacak, bir 

Türk cemiyeti bulunmamaktaydı. Bu durum Azerbaycan Türk Aydınlarını fazlasıyla 

rahatsız etmekteydi. Bunun üzerine eğitimci, sosyolog ve Azerbaycan’da ilk Türkçe 

                                                                            
7 Cengiz Çağla, Azerbaycan’da Milliyetçilik Ve Politika, Bağlam Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 25.  
8 Hüseyin Kazan, “Azerbaycan Milli Uyanışında Aydınlar ve Basın”,  İnönü Üniversitesi İletişim Fa-

kültesi Elektronik Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2016, s. 41. 
9 Abdülhamit Avşar, “Türkiye- Azerbaycan İlişkilerinde İleti Kaynağı Olarak Birey ”, Atatürk İletişim 

Dergisi, Sayı 3, 2012, s. 8. 
10 Reyhan Yakışan, “19. Yüzyıl Azerbaycan Kadınının Sosyal Durumunun Yenileşmesinde Hacı Zey-

nelabidin Tagiyev’in Etkileri”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,  Sayı 1, 2017, s. 95.  
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gazetesinin kurucusu olan Hasan Bey Zerdabi, 1870’li yıllarda, Türklere ait bir hayır 

cemiyeti kurmaya karar verdi.11 

Zerdabi’nin hayatı boyunca tek gayesi Azerbaycan’da eğitimli aydın kesimin 

oluşmasını gerçekleştirmek üzerine olmuştur. Halka “pat patlarını sat, oğlunu okut” 

diye teşvik etmeye çalışmış,12 yoksul öğrencilere sahip çıkmak için hayır cemiyetleri 

oluşturmuş, fakat kendine yardım edecek hayırsever kimseleri bulamamıştır. Zer-

dabi, toplumun eğitime karşı bu denli sessiz kalması üzerine, halkı teşvik etmek ama-

cıyla “Bir tane Karabağ emekçisi sucu Karabet ’in (Ermeni) millet gayreti bütün 

Karabağ beylerinde yoktur. Karabet eşek sırtında su taşıyarak bin ruble toplamış ve 

bunu Ermeni Cemiyet-i Hayriye’sinin reisi Rustamyan’a mektep şakirtlerine sarf 

olunmak için vermiştir” cümlelerini sarf etmiştir. Daha sonraki dönemlerde onun ma-

arif ıslahı, mücadelesi asla karşılıksız kalmamıştır.13 

Ermeni-Türk çatışmaları 1905 yılında patlak verince, Kafkasya Genel Valisi 

ve diğer Rus idarecileri durum karşısında duyarsız kalıp, Ermenileri desteklemesi 

sonucu Azerbaycan’ın birçok bölgesinde savunmasız Müslüman halka zulmederek, 

binlerce aileyi evsiz, barksız bırakarak farklı yerlere göç ettirmiş, binlerce çocuk da 

yetim bırakmıştır. Yaşanan durumdan rahatsız olan varlıklı Türk aydınları, imkânla-

rının el verdiği kadar halkına yardım etmek isteyen insanlar bir Hayriye cemiyeti 

kurma kararı almışlardır. Belirtilen kişiler 1905 yılı sonbaharında 1800 imzalı di-

lekçe ile Kafkasya Genel Valiliği’ne başvurarak, Hayriye cemiyeti açmak için izin 

talebinde bulunmuşlardır. Bunun üzerine Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi’nin 

Nizamnâmesi 10 Ekim 1905 tarihinde, Kafkasya Valisi Vorontsov Daşkov tarafın-

dan onaylandıktan sonra, Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in büyük maddi yardımlarıyla 

Kafkasya’da ilk Müslüman cemiyeti olan “Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriye’si” 

15 Kasım 1905’te resmen kurulup, faaliyete başlamıştır.14  

Azerbaycan’daki bu yenileşme hareketine tam destek sağlayan varlıklı kişile-

rin temsilcileri ve aydınlar bütün olanaklardan faydalanarak halkın milli benlik şuu-

runun canlanması, eğitilmesi, medeniyet seviyesinin üst sınırlara ulaşması, vatandaş-

lık haklarından tam olarak istifade etmesi için mücadeleye öncülük etmişlerdir.15. 

                                                                            
11 Betül Aslan, 1.Dünya Savaşında Azerbaycan Türklerinin Anadolu Türklerine Kardaş Kömeği 

(Yardımı) ve Bakü Müslüman Hayriye’si,  Ankara 2000, s. 53. 
12 “Neyin varsa her şeyini sat, öğretim masraflarını karşıla, ama illa da çocuğunu okut” anlamına gelir. 

Bu öğüdü vererek ikna ettiği demircinin oğlu okumuş ve Bakü’nün tanınmış doktorlarından biri olmuş-

tur. Bakınız, Hüseyin Baykara, Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri,  ( XIX. yy), Ankara, s. 135. 
13 Taha Akyol, Azerbaycan, Sovyetler ve Ötesi, Burak Yayınevi, İstanbul 1990, s. 199. 
14 Aslan, age., s. 54. 
15 Ahmet Çamalan, “Azerbaycan Tahsilinin Temelleri: Çarlık Rusya’sı Devrinde Maarifçi Aydınların 

Faaliyetleri”, Journal Of Qafqaz Unıversıty, 2011, s. 3. 
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Cemiyetin diğer bir faaliyeti, I. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgalini yaşayan 

Kafkasya, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yaşayan Müslüman-Türk 

halkına insani yardımlar yaparak, Rus idarecilerin ve Ermenilerin yaptıkları haksız-

lıklara karşı, onlara kol kanat gererek ve onların haklarının savunuculuğunu yapmak 

şeklinde olmuştur.16  

Azerbaycan Türklerinin, Türkiye’deki kardeşlerine yaptığı “Kardeş Kömeği” 

adı altındaki yardımlar Bakü Cemiyeti Hayriye’si için büyük önem arz etmektedir. 

 

Hacı Zeynelabidin TAĞIYEV  

Hacı Zeynelabidin Tağıyev, Azerbaycan tarihinde meşhur hayırsever, döne-

minin zengin petrol sahibi, iş adamı, tüccar ve Rus İmparatorluğu devlet müşaviri 

olarak tanınmakla birlikte, 1901 yılında “Bakü Müslüman Aleksandrovski Kız Mek-

tebi” adında okullar kurarak doğuda kızlarında okumasını sağlayan kişidir. Zeynela-

bidin Tağıyev, 1823 yılında Bakü’nün meşhur İçerişeher ilçesinde fakir bir ailenin 

çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Bakü’de petrolün bulunduğu ve yabancı sermaye-

darların akın ettiği 1870’li yıllarda, Hacı Zeynelabidin Bakü’de çıkartılan petrolden 

yararlanmak için yakın iki arkadaşıyla ortaklaşa Bakü’nün Bibiheybet ilçesinde ki-

ralık yer tutarak, petrol arama işlerine başlamıştır. Aramalar sonucunda petrol bulu-

namayınca diğer ortaklar, kendi topraklarını Zeynelabidin’e satmışlardır. Zeynelabi-

din’in mücadelesine devam etmesiyle birlikte bir süre sonra kuyulardan petrol çık-

ması sonucunda Azerbaycan’ın en zengin iş adamı konumuna sahip olmuştur.17 Sov-

yetler döneminde Bakü şehrinin bu kadar rağbet görmesinin iki nedeni vardır; birin-

cisi büyük bir şehir olması, ikincisi ise petrol kuyularına sahip olmasıdır.18 

Hacı Zeynelabidin Tağıyev, Azerbaycan’da modern düzeyde ilk kız lisesinin 

açılmasına büyük katkıda bulunmuş, ilk tiyatro binasını yaptırmış, Rusya Türkleri 

arasında ilk gazete olan “Kaspi” gazetesini kurmuş ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

kurulmasında önemli faaliyetleri olan “Ali Merdan Topçubaşı, Fethali Han Hoyski, 

Nesib Bey Yusufbeyli, Neriman Nerimanov” gibi isimleri yurtdışında eğitim görme-

sini sağlamıştır.19  

                                                                            
16 Aslan, age, s. 55. 
17 Fatima Mirzaliyeva, “Hacı Zeynelabidin Tağıyev ve Bakü Cemiyeti Hayriye ”, İnsani Sosyal 

Yardımlaşma Merkezi, 2017, http://insamer.com/tr/haci-zeynelabidin-tağiyev-ve-baku-hayriyye-

cemiyeti_618.html. 
18 Nihat Kaşıkçı-Hasan Yılmaz, Aras’tan Volga’ya Kafkaslar (Ülkeler- Şehirler-İz Bırakanlar), Türk 

Metal Sendikası Araştırma Bürosu, Ankara, 1999, s. 44. 
19 Tuba Aksoy, Azeri Türk Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Açıklamalı Dizin ve Seçilmiş, Eserler, 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Giresun, 2013, s. 6. 

http://insamer.com/tr/fatima-mirzaliyeva_303.htm
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Değişen dünya düzenin zorlamasıyla ve tabiatıyla Rus idaresi tamamen kendi 

çıkarı için kapitalist reformlara sürüklerken farkında olmadan sömürgesi Azerbay-

can’da milli uyanışın tohumlarının yeşermesini sağlamıştır.20Azerbaycan Türkleri, 

eğitim açısından Rusya’dan yeterince yararlanamayacaklarını anladıkları anda, özel-

likle 1905’ten sonra, Türkiye’ye doğru rota çizerek muallimler getirme yoluna git-

mişlerdir. Azerbaycan'a gelen Osmanlı Türk muallimi Ahmet Kemal Bey, Bakü’de 

“Balahane” mektebinde göreve başlamıştır. Hacı Zeynelabidin Bey, Muallim Meh-

met Cevdet ve arkadaşlarının Azerbaycan’a gelmesini sağlayarak, eğitim konusunda 

Azerbaycan’da Osmanlı kültürünü doğru olarak anlatmayı ve Azeri eğitiminin geliş-

mesine muvaffak olmayı amaçlamışlardır. Daha sonra İstanbul’dan gelen Baha Sait 

ve Beşiktaşlı Küçük Fuat gibi muallimler Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dil ve 

kültür birliğine kavuşmasında önemli rol oynamışlardır. Ahmet Kemal Bey’le başla-

yıp “1917 ve 1920 yıllarında Osmanlı ülkesinden Azerbaycan'a giden öğretmen sa-

yısı 300'ü geçmiştir.”21 

Çağın gereklerine uygun eğitim programları yapması için Muallim Cevdet’i 

Azerbaycan’a davet edilmiştir. “Füyüzat” adlı ilk Azerbaycan Darülmuallimin'in 

açılmasında önemi çok büyük olan Muallim Cevdet, Müslüman Neşr-i Maarif Cemi-

yeti adında bir cemiyet kurdu. Kurulan bu okullar sayesinde ilim ve irfanın yayılma-

sını sağladı. Yetenekli öğrencilere burs vererek onların Azerbaycan dışında eğitim 

görmeleri için yardım etti.22 Hacı Zeynelabidin Tağıyev, bütün mal varlığını Azer-

baycan’ın yenileşme hareketi için harcamayı kendisine bir vazife kılmıştır. Bu ko-

nuda Fahrettin Erdoğan hatırasında Bakü Cemiyeti Hayriye’nin kurucularından olan 

Hacı Zeynelabidin’in sürgündeyken ziyarete gittiğini ve Erdoğan’a bütün servetini 

Türklük ve kurtuluş uğrunda harcayacağını dile getirmiştir.23 

1907-1908 yılları arasında Azerbaycan’da eğitim faaliyetlerini büyük gururla 

sürdürdükten sonra Muallim Cevdet, Bakü Cemiyeti Hayriye’nin kurucularından 

olan eğitim gönüllüsü Hacı Zeynelabidin Bey’le yazdığı notunda Azerbaycan’ın ulu-

sal kimliğine kavuşmasındaki katkılarından dolayı memnuniyetini şu dizelerle dile 

getirmektedir;  

                                                                            
20 Savaş Açıkkaya, “Çarlık Rusya’sı Hâkimiyetindeki Azerbaycan Türklerinde Ulus Bilincinin 

Gelişmesinin Temel Dinamikleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 

28, 2010, s. 408. 
21 Dursun Çelik, “XIX ve XX. Yüzyıllarında Azerbaycan”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 

3, 1996, s. 77. 
22 Alaattin Uca, “Azerbaycan Milli Uyanışın Gerçekleşmesinde Zeynel Abidin Tağıyev, Mirza Fethali 

Ahundzade, Hasan Bey Zerdabi’nin Hizmetleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 0, Sayı 7, 1997, s. 20.  
23 Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara 1998, s. 152. 

http://dergipark.gov.tr/erusosbilder
http://dergipark.gov.tr/ataunitaed
http://dergipark.gov.tr/ataunitaed
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Hacı Zeynel Abidin Tağıyev Hazretlerine  

Hacı hazretleri   

Hemen herkesten evvel Kafkasya sancaklarının yükselişi için rehberlik eden 

devletlû sizsiniz. Senelerde devam eden çalışmanızın Cenâb-ı Hak meyvesini verdi. 

Rusya ve Avrupa üniversitelerinde, sanayi okullarında paranızla çalıştırdığınız kişi-

ler, bugün Azerbaycan’ın saadetini hazırlamak üzere iş başına geldiler. Sizin koru-

duğunuz araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler Yeni Türk ilinin hizmetçisi bulunu-

yorlar. On dört on beş sene evvel açılmasına yardım ettiğiniz Bakü yayınlar cemiye-

tine ait öğretmen okulunu idare ederken bu aşk meleklerini yakından görmüş ve asil 

kişiliğinize minnettar kalmış idim. Tanrı Teâlâ hazretlerine çok şükür ki on dört yıldır 

aziz hayallerini kalbimde taşıdığım hazretinize yeni evlatlar takdim etmeye muvaffak 

oluyorum. Sami, Kemal, Fethi isimlerini taşıyan bu gençler, İstanbul öğretmen oku-

lundan çıktıktan sonra Almanya’nın öğretmen okulunda bulunmuşlardır. Bakü millî 

okullar açılırken Türk dili bunlarda yaşayanlar gibi bu zeki, namuslu öğretmenler 

çok onur duymaktadır. Kafkasya’nın her derdine deva bulmak istedi. Her nevi ko-

nuşmaktan sevinen yüce zatınıza bu bir sürü fazilet duyarım. 

Sizi selamlıyor ve on dört yıllık hicran içinde hapis kalan hürmetlerimi arz 

ederim.”24 

Muallim Cevdet’in o yıllarda yazmış olduğu bu yazıdan da anlaşıldığı gibi 

Hacı Zeyneabidin’in Azerbaycan’ın gelişimine katkıları paha biçilmez derecede 

önemlidir. Hacı Zeynelabidin Bey’in daveti üzerine gelen değerli Türk Öğretmenleri 

yapmış oldukları faaliyetlerin meyvelerini almaktan ve Azerbaycan kardeşliğimiz 

için yaşanan eğitimsel, sosyokültürel ilerleyişinin heyecanını Muallim Cevdet’in di-

zelerinde görmekteyiz.  

 

Muallim Cevdet ve Ahmet Kemal  

Daha öncede belirttiğimiz gibi Azerbaycan’ın milli kimliğine kavuşması için 

belli yeniliklerin yapılması şarttı. Ama mevcut durum buna müsait değildi. Bu ko-

nuda Bakü Cemiyeti Hayriye’si yaşanan ilim insanlarının yokluğunu Osmanlı’dan 

sağlayamaya çalışmıştır. 

Bu amaçla görevlendirilen Yusuf Ziya Talıbzade, 1907 Ağustos ayında İstan-

bul’a gönderildi. Cemiyet tarafından hazırlanan vekâletnamede, Rusya’da yaşayan 

Müslümanların kültür ve eğitim düzeylerindeki ilerlemeler vurgulanarak, yeterli dü-

zeyde olmadığının altı çiziliyordu. Buna göre, ana dilde eğitimin yaygınlaştırılabil-

mesi için Osmanlı Devleti’nin yardımına ihtiyaç duyulmuştu. Bu vekâletnameyle 
                                                                            
24 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet Arşivi, No: 07-31. 
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İstanbul’a gelen Talıbzade, görüşmelerinde eğitimle ilgili başlıca şu taleplerde bu-

lunmuştur: “Şimdiye kadar Kafkasya Türkleri yazışmalarında hep Farsça’yı kullan-

mışlardır. Bundan sonra Farsça’nın yerine anadil olan Türkçe’nin kullanılması ve 

geliştirilmesine yardım edilmesi, bulunan mektep kitaplarının Osmanlı Türkçesi ile 

yazılması, Mektep müdürleri ve öğretmenlerin Osmanlı Hükümeti’nin de uygun gör-

mesi ile İstanbul’dan tedarik edilmesi.” Bakü Cemiyet-i Hayriyesi’nin bu girişimin-

den sonra Türkiye’den Azerbaycan’a öğretmenler, din adamları, matbaa malzemeleri 

gönderilmeye başlandığı görülmektedir.25 Bu amaçla Azerbaycan’a giden ilk öğret-

menlerden biri de, Osmanlı Maarif Nezareti’nin izniyle Muallim Cevdet (İnançalp) 

olmuştur. Bakü’ye gelerek Azerbaycan’ın uyanış hareketleri arasında önem muaz-

zam derecede önemli olan Darulmuallim’i İptidai Erkek Öğretmen Okulunu Ekim 

1907’de açılmasını sağladı. Darulmuallim’i İptidai Müdürlüğü’ne getirilince okulun 

eğitim programını hazırladı.26 Muallim Cevdet’in tutmuş olduğu notlarında yeni ders 

programı ve ayrıntılı içeriği şu şekildedir; 

“İki aylık okulların ders programı  

 

 

I. Sınıflar İçin Hazırlanmış Program 

                                                                            
25 Abdülhamit Avşar, “Türkiye- Azerbaycan İlişkilerinde İleti Kaynağı Olarak Birey ”, Atatürk İletişim 

Dergisi, Sayı 3, 2012, s. 8. 
26 Cemal Albayrak,  Muallim Cevdet’in Azerbaycan Eğitim’ine Katkıları, Marmara Üniversitesi 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 9. 

Türk Dili Yazı Dersleri Hesap Hesap 

1.Eczacı yazıları, 

Harfler, kelimeler, 

cümleler yazısı. İmla 

dersi (ses 

vasıtasıyla) şekil 

çekmek ve güzel yazı

5Çarpım cetveli

2- Birden ona 

kadar adetlerinin 

yazısı 

2.Meselelerin çözümü

3- kolaylık ve özet 

hikâyeler ve 

manzumeler.

1.İşaretlerin talimi: 

+, -, = 

3.Haneler ve mertebeler 

(Milyona kadar) 

4.Dört esas üzere 

yüze kadar 

meselelerin çözümü

6.Kesirler ½  1/3  ¼  1/8 

bunların yazıları.”[1]

1.Yüzden bine kadar 

hesap ve onların 

rakamları

1.Birden yüze 

kadar saymak 

(yüzünden) 

1.Şifa dersleri(bir 

aydan-ay yarımına 

kadar)

2.Birden ona 

kadar dört esas 

vasıtasıyla mesele 

halli 

4.Dört esasın öğretimi: 

toplama, çıkarma, 

çarpma ve bölme ve 

bunlara dair meseleler 

3.İlk ikinci 

yarısında ondan 

yüze kadar saymak 

ve bu sayıları 

yazmak 

5.Çekiler ve ölçüler 

2.Elif-bâ talimi
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II. Sınıflar İçin Hazırlanmış Program 

Hazırlanan programa göre, yeni usulle eğitim yapacak okulların açılması sağ-

lanacaktır.27 Yeni açılacak olan ilkokulların öğretmen ihtiyacını Muallim Cevdet, 

yeni usullerle eğitim veren öğretmen okulundan karşılayarak, öğretmenleri yeni usul-

lere alıştırıp, köylerde yeni ruhla ve yeni malumatla hizmet etmelerini hedeflemiştir. 

Hazırlanan yeni eğitim programıyla Muallim Cevdet’in okulun idareciliği görevinin 

yanı sıra farklı dersler verdiğini görüyoruz. Bu dersler; Türk Dili, Hesap (Matema-

tik), Ekoloji, Yazı ve diğer ilimlerdir. Dersler haricinde görüldüğü gibi diğer dersler 

hakkında da bilgi vermeye çalışmıştır. Muallim Cevdet’in amacı, dönemin ihtiyaçla-

rına uygun eğitim vermekti Muallim Cevdet eğitim programını uygulayabilmesi için 

okul araç-gereçlerine ihtiyaç duymuştur. Muallim Cevdet’in o zamanda kayda aldığı 

notlarından ihtiyaç duyulan matbaa ve eğitim araç gereçleri şunlardır; 

 

 

1.“Sınıfın Ders Planı ve Harita; Sınıfta olan eşyalar. Harita, plan ve cetvel. 

Okul bahçesinin planı, kentin planı. Şehrin okul olan hissesinin planı. Harita ile pla-

nın farklılığı Sınıf içinde dünyanın yönleri. Kıble gösterici oluşumu. Okul hayatının 

                                                                            
27 Çelik, agm., s. 77. 

Diğer İlimler Yazı Dersleri

1.Naklî, tarifi ve vasıfları 

hayat ve geçime dair 

hikâyeler

1.İmla dersi

2.Nakiller (Nağillar)

2.Okunmuş hikâye ve 

manzumeleri ezberden 

yazdırmak 

3.Levhalar vasıtasıyla ilk  

fasıllarının özellikleri 
3.Suallere cevap yazdırmak

6.Bitkiler  (bu üçe dair 

hikayeler kıraat… olmalıdır) 

7.Muhtelif manzumeler

4.Ev hayvanları ve kuşları.

4.Özet mektuplar yazdırmak  

(öğretmenin muallimin 

eşliğinde) 

5.Çöl hayvanları ve kuşları.
5.Güzel yazı ve şekil dersler 

[1]
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ölçüsü. Sınıfın ölçüsü. On sistemli terazi, haritalar, nahiye, gobirne, rusiyye ve küre 

haritaları 

2.Okulun ruhuna uygun resimler; Rus ediplerinin yansıması. Rus ediplerinin 

yazılarına dair resimler. Okulun ruhuna dair resimler. Yabancı memleketler okulla-

rına dair resimler. 

3.Yazı için araç-gereçler; Mak’ab şeklinde küreler, deyuyma, çekide farklı ha-

cim, farklı makʻablar. Koz, palot meyvesi, it mirini, daş. Hurda çöpler, güleş (onluk 

ile bağlanmış) ağaç makʻabları, uzunluğu, enliği, ocalığı bildirmek ölçüler, renk be-

renk ağaç küreler. Her renk kürelerin şekli, milletler, dörtgenler, bunların ayrı ayrı 

hisseleri. Çurtakalar, pullar, arşın, sarin, meyter (bölgüleri ile). Zamamet ölçüleri, 

buçka, vidre. Terazi, gervange, gram çikitleri, yaylı terazi. 

4.Resim ile ilgili araç-gereçler; Perger, tramportir, müllet, settare, ıstarlab, 

murabbaʻ hatlara taksim olunan defter. 

5.Hendese28 cisimleri ile ilgili araç-gereçler; Makʻab, mensureler, tesilindir, 

piramidalar, küre, konus, duvar saati kefkirli, saatin hokkalarının adları, cep, duvar, 

sütul, gebend saatler. Kum saati. Günlük takvim. Arşın, araba, buçka, baş, top, ta-

rakka  

6.Oyun oynamak için kullanılan araç-gereçler; Top, bedavan, fırkangoç, jikot 

(turna)”.29 

7.Mektep ve diğer araç-gereçler; Resimler, setol, karilar, divan, iskayna, sa-

kani, kamod, sandık, Çarpay, na’ni, paltarasilak, saat cep saati, setol saati, duvar 

saati, gözgü (ayna) tarak, lenbe, şamdan, perde, paritib, güller, şekiller, termometre, 

barometre. Samavar, çaynik, kahvedan, iskara, fincan, naʻlebki, süt kabı, bakkal, 

grafin, bardak, bıçak, çengel, kaşık, kazan, nemce, kefkir, abakerden, kapmak, vidre, 

kürek, bel, güleng, körük, süpürge, şutka, balta, çekiç, isgene, burma, meysar, çehre, 

mismar, vines, kıra, açar, mil, iğne, tel, kaleye, şişe, gözgü, çeşme, butikla, kale-

benma, lenpe şisesi, mürekkep şişesi, bez. Şişenin kayrılması, kabın hazırlanması, 

fabrika işleri. Hayş, kütan, nikiş masini, yazı masası, tertip-i masini, cevher çencar-

dak maşin, cevher kazanların iş. Kendi tohumu, bez, yün, sap, ipek, kâğıt, pamuk, 

deri, körük, keçe, sümük, perko, ağaç, daş kömür, minedal, kalikor, kese ve çit, miskal 

pamazı. Mahud, triko, kaşemir, dirap, finil, atlas, mahmer, fay, tafta. Kürk, celedka, 

palto, şalvar, aba, şifil, çuha, sirtok, kalstok, serf, boyunluk, körink, don, düşdiğ, 

                                                                            
28 Geometri. 
29 İBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EV-07-35. 
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çulki, elçek, papak, kolpak, sirga, gülbend, kemer, çapraz, boyun bağı, yüzük, sutku, 

başmak, çekme, toflu, kaloş, saat zinciri, vezne, lina, bafte, şekil, duvar kâğıdı.”30 

Muallim Cevdet, eğitimin sağlanması için gerekli olan araç-gereçler listesini 

hazırlamıştır. Osmanlı Devlet’inden okul araç-gereçlerini talep ederek, tedarik edil-

mesini sağlamıştır. Hatta ihtiyaç duyulan ders kitapları Ahmet Kemal tarafından İs-

tanbul’dan getirtilmişti.31 Ardından 1907'de yapılan Azerbaycan öğretmenlerinin II. 

Kurultayında Usul-ü Ceditle eğitim yapılması yönünde karar verildi. 1907 senesinde 

ilk medrese olan “Medrese-i Saadet” faaliyete geçmiş ve daha sonra 1908’de ikinci 

bir medrese açılmıştı. Aynı zamanda, kendi imkânlarıyla yürüttükleri eğitim alanında 

çeşitli kütüphaneler açılmasını sağlayarak, musiki faaliyetlerine de ele almışlardır. 

Gece kursları vasıtasıyla okuma ve yazma bilenlerin sayısının artırılması hedeflen-

miştir.32Aynı zamanda Muallim Cevdet daveti üzerine geldiği Hacı Zeynelabidin’in 

fikirlerine ve sözlerine önem vermekteydi. Mehmet Cevdet bu konu hakkındaki dü-

şüncelerini; 

“Hacı hazretleri  

Size Kafkasya babası nazarıyla bakanların hakkı vardır. Yalnız İslâmları dü-

şünmeğe hali kalmadı. Yetiştirdiğiniz öğrenci evlatlarınız uyuyan Türk cemaatinin 

uyanmasına hizmet edenler arasına, Zeynelabidin namı şükranla zikre ederim.”33 

şeklinde görmekteyiz. Zeynelabidin Mehmet Cevdet’in eğitim alanındaki çalışmala-

rın arkasında duruş sergilemesini önemli biçimde takdir etmiştir. 

Muallim Cevdet ile Ahmet Kemal birlikte bu yolculuğa çıkmıştı. Ahmet Ke-

mal’de Mehmet Cevdet gibi alanında iyi yetişmiş bir Türk Öğretmeniydi. Cevdet, 

daima bir muallim bir eğitmen olarak kalmayı hiç bir zaman politikaya bulaşmamayı 

başarmıştır. Oysaki Bakü’ye birlikte geldiği muallim arkadaşı Ahmet Kemal İttihat 

ve Terakki Cemiyeti tarafından gizli olarak teşkilâtlandırma görevi verilmiş, hükü-

met komiserliği tarafından tespit edilip ceza verilerek, idama mahkûm edilmiştir. 

Muallim Cevdet ise görevini bir toplantıda mühür basmak yerine halkın imza attığı 

Hükümet Komiserliği tarafından anlaşılıncaya kadar devam edebilmiştir.34  

Bakü Eğitim Topluluğu tarafından Mehmet Cevdet’e görevinin sonlandırıl-

ması şu şekilde bildirilmiştir; 

                                                                            
30 İBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EV-07-36. 
31 Albayrak, agt.,  s. 60. 
32 Çelik, agm., s. 77. 
33 İBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EV-07-32. 
34Turan M. Türkmenoğlu, Doğumunun 100. yılında Muallim M. Cevdet (İnanç Alp), Türk Kütüphane-

ciliği, 1983, s. 178. 

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2862
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“Bakü Vilayeti Müslüman “eğitim ve öğretimin Müslümanlar arasında Ya-

yınlaştırılması” 1908’inci ilk niyabet ayının, 3 ‘te Numara 98 . 

Kafkasya’da en parlak Müslümanların merkezi olan Bakü’de geçen bir İslam 

öğretmen okulu açmak girişiminde bulunulmuş ve bunun için İstanbul’a vekil gön-

dererek Osmanlı öğretmen okulu mezunlarından in-i Said bin Muallim Cevdet Bey 

hazretleri aylık 172 ruble müdürlük maaşıyla davet etmiştik. Bu tesisi açmaktan mak-

sadımız şimdilik Kafkasya üstünde Bakü’de bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmakta olan 

cehalet ve yokluğun artmasını men etmek ve güzel acemi öğretmenler yetiştirerek yer 

yer yeni usul üzere okullar açılıp vatan evladını terbiye etmek idi. ancak her bir uy-

gun şart olmak kuralıyla adı geçen öğretmen okulu önceden 2-3 yıl terbiye görmüş 

ve Müslümanlık bilgisi artan öğrenciler olduğundan okul açmak lazımdı. Lakin bir 

hata eseri olarak vakitsiz açıldı. Sırf bu sebeptendir ki açılışında lazım olduğu kadar 

yetenekli, sevdalı öğrenci tedarik edilemedi. Öğretmen okulu mevcut iki ihtiyat şube-

lerindeki az öğrenci ile adı geçen okulun birinci sınıfını açmak mümkün olmadı. 

Buna binaen meclis son toplantısında bu iki şubenin ayda yüz yetmiş iki ruble alır 

bir müdürle idaresi kabil olmadığına göre müdürlüğünün kaldırılması hazret-i İbni 

Said bin Mehmet Cevdet Bey’in İstanbul’a dönüşünde ve üzerine üç aylık fazla maaş 

verilmesine karar verdi. İma edilen Cevdet Bey hazretlerinin okul adına çalışma ve 

gayretinden meclis umumken razı ve şu zaruri ayrılıktan dolayı üzgündür.İdarenin 

sadrı, İdarenin kâtibi Caferzâde, İdare azasından , İskender Beğ… Bakü Müslüman 

Eğitim yayım Topluluğu ”Bakü Meclisi Mehmet Cevdet’in Azerbaycan eğitimine 

katkılarından memnun kaldığını ve yapılan çalışmaların karşılığından maaş tahsil et-

tikleri görülmüştür.  

Azerbaycan’da, Muallim Cevdet sadece bir yıl görevini yerine getirebilmiştir. 

1908 yılında halk arasında oluşan gelişmelerden rahatsız olan Rus yönetiminin bas-

kısıyla, Muallim Cevdet yerini Hüseyinzade Ali Bey’e devrederek Bakü’den ay-

rıldı.35 Cevdet Bey’in Türkiye’ye dönmesinden sonra kurduğu Darulmuallim’i Hü-

seyinzade Ali Bey tarafından çalışmalarına devam etmiştir. Bu okul Azerbaycan 

Türklerinin uyanışında en etkili kurumların başında gelir.36 Görevini Hüseyinzade’ye 

bırakan Mehmet Cevdet şu sözleri sarf etmiştir; 

“Beyim Efendim, 

Azerbaycan hükümetinin millî eğitime ehemmiyet verdiklerini görüp bu işler 

Bakü araştırmacılık âlemi ortağınız son derecedir. Sevinmedeyim, senelerden beri 

Türk aleminin uyanmasına çalışan öğretmen okulu yüce zatlarıdır.  Şüphesiz Büyük 

                                                                            
35 İBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EV-07-20. 
36 Ali Haydar Bayat, Hüseyinzade Ali Bey, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 1998, s. 

17. 
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zatlar dâhil milli tedbirler ile siyasi, eğitim işlerine son hisse arayacağız arayacak-

sınız. Maarif işlerinde ne kadar sağlam yapılacağını bildiğimdir.”37 Muallim Cevdet 

kendisi gibi eğitim sevdalısı Hüseyinzade Ali Bey’e yerini bırakmaktan duyduğu 

onuru dile getirmiştir.  

Muallim Cevdet’in Azerbaycan eğitimi için görüldüğü üzere en başarılı faali-

yeti Darulmuallim’i İptidai Öğretmen Okulunu kurmak olmuştur. Muallim Cevdet 

Azerbaycan’da yaşanan öğretmen azlığını bu şekilde gidermeye çalışmıştır. Çağın 

gereklerine uygun eğitim programları hazırlayarak, yeni eğitim ve öğretim yöntem-

lerini bilen, yeni usul üzere açılan okullarda öğretmenlik yapabilecek kaliteli öğret-

men yetiştirmekti. 

 

Ahmet Ağaoğlu ve Tercüman-ı Hakikat Gazetesi 

Türkiye’de Azerbaycan siyasi muhacirlerinin ve aydınlarının milli birliğine 

ulaşabilmesi için bir diğer konuda, basın-yayın alanını olmuştur. Azerbaycan ve 

Rusya Türklerinin durum ve düşüncelerini basın yoluyla Türkiye ve dünyaya iletir-

ken, aynı zamanda iki ülke arasında yıllar sürecek olan manevi ve fikri köprü kurul-

masını sağlamıştır.38 Rusya'da Çarlık rejiminden baskınlarına daha fazla dayanama-

yan, Türk aydınları çareyi Osmanlı Devlet’ine sığınmakta bulmuşlardır. Türkiye’de 

başlangıçta kültürel gelişmeler göstermek isteseler de, daha sonra siyasi Türkçülüğün 

üzerinde durarak gelişmesini olanak tanımışlardır. Gaspıralı İsmail Bey, Yusuf Ak-

çura ve Ahmet Ağaoğlu gibi aydınlar Türkçülüğün vizyonunun oluşmasında öncülük 

yapmışlardır. Azerbaycan’ın önemli aydınlarından olan Ahmet Ağaoğlu, basın yayın 

çalışmaları ve Türk siyasetindeki etkinliğiyle Türkçü hareketinin ideologları arasında 

yer almıştır.39Azerbaycanlı Türkler arasından Ahmet Ağaoğlu’nun adı Türk siyasi 

yaşamında ilk önce akla gelmektedir. Ağaoğlu, 18.yüzyılda Erzurum’dan Karabağ’a 

göç eden bir ulema ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, fakat farklı ve acılı bir 

hayat serüveni yaşamıştır.40 

1905 başlarında Azerbaycan’ın gelişmesi için, Ağaoğlu ve arkadaşlarının bir-

likte hazırladıkları bir çalışma programını faaliyete geçirerek, basını aracı olarak kul-

lanarak, programdaki kaideleri halka ilan etmişlerdir. Hazırladıkları programın halk 

tarafından benimsemesini sağladıktan sonra yaşanan gelişmeleri geniş kitlelere 

                                                                            
37 İBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EV-07-31. 
38 Ulviyye Aliyeva, Azerbaycan ve Atatürk, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015, s. 30. 
39 Mustafa Eğilmez, Celil Bozkurt, “Ahmet Ağaoğlu’nun Türk Milliyetçiliğine Katkıları: Türkçülüğü 

İslamcılık’la Uzlaştırma Faaliyetleri”, I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri 

Sempozyumu,  Kastamonu, 2016, s.496. 
40 Aygün Attar, Sebahattin Şimşir, Tarihten Günümüze Türkiye’de Yaşayan Azerbaycan Türkleri,  

Berkan Yayınevi, Ankara 2013, s. 154. 
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ulaştırmayı başarmışlardır. Hazırlanan bu programa göre din eğitim ve ibadet yerle-

rinde yenilikler yapılarak, yeni usul mektepler açılarak, Müslümanların da Rus ve 

Ermenilerle yarışacak düzeye gelmelerine imkân verilmesi sağlanacaktı. Hatta eğiti-

min Türkçe verilmesi, siyaset, askerlik ve iktisat alanlarında Müslümanların Ruslarla 

eşit konuma gelmesi için açık açık mücadele edilmesi kararları alınmıştır.41 

1908 yılından sonra Ağaoğlu, Türkiye’de siyasi yaşamının adeta odak noktası 

olmuştur. Bunun sonucunda bu dönemde siyasi ve fikri çalışmalarından yola çıkarak, 

Çarlık Rusya’sı tarafından hakkında oluşturulan takip ve tutuklama kararı ile aylarca 

arkadaşlarının evinde saklanan Ağaoğlu aynı yılın sonlarında baskılara dayanamayıp 

Türkiye’ye gelmiştir. Ailesi ise Ağaoğlu’nun ardından iki sene sonra İstanbul’a ulaş-

mayı başarmıştır.42 Bu kadar zorluklarla mücadele eden Ağaoğlu, asla Azerbaycan-

lıların haklı sesi olmaktan vazgeçmemiştir. Uğruna vatanın terk etmek zorunda kal-

dığı bu kutlu yolda matbuat hayatına ara vermeden Türkiye’de sürdürmüştür. Belli 

zaman sonra Hikmet Gazetesi ile Sebilürreşad’da yazılar yazmaya başlamıştır. Aynı 

zamanda Maarif Müfettişliği ve Süleymaniye Kütüphanesi müdürlüğü görevlerini de 

üstlenmiştir. Fransızca Jeune Turc gazetesinde çalışma hayatına devam ederken yanı 

zamanda Tercüman-ı Hakikat43 gazetesinin başyazarlığını da yapmıştır.44 

Matbuat hayatına hiç ara vermeksizin devam eden Ağaoğlu, Bakü Cemiyeti 

Hayriye’si tarafından çağrılan Türk öğretmenlerin Türkiye’de sesi olmuştur. Mehmet 

Cevdet bir süre Ahmet Ağaoğlu'nun gazetesine yazı yazmış, konferanslar vermiştir. 

Bu Muallim Cevdet’in 1908 yılında tuttuğu notlarda şu şekilde görmekteyiz; 

“1908 senesinde 

Kafkasya’da Bakü şehrinde ilmî çalışmaya başlamıştım. Edebiyata ait bazı ev-

raklar; O vakitler (İrşad) gazetesi müdürü Rabum… Milletvekillerinden Ağaoğlu Ah-

med Bey’in İstanbul öğretmen okulunun 72’nci devresi münasebetiyle verdiğim kon-

feransta bulunarak Tercüman-ı Hakikate yazdığı bir baş makaleyi de içerir.  Zaman 

olur ki hayali cihan değer  M. Cevdet ”45 Muallim Cevdet’in yazmış olduğu bu notta 

Ağaoğlu’nun vermiş olduğu konferanslara katıldığını ve gazetesinde yazılar yazdığı 

çıkartabiliriz. Bakü’de eğitim faaliyetlerine devam ederken yaptığını belirtiyor.  

                                                                            
41 Leyla Soltanova,  20. Yüzyılda Liberal Düşünce Ve Azerbaycan Edebiyatı, Yüksek Lisans Tezi, Konya 

2014, s.51-52.  
42 Attar-Şimşir, age., s.155. 
43 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi: İstanbul'da yayımlanan gazete (1878-1922). Ahmed Mithat Efendi 

tarafından 27 Haziran 1878'de yayımlanmaya başladı. 
44 Attar-Şimşir, age., s. 217. 
45 İBB, Atatürk Kütüphanesi, MC- EVR- 07-34. 
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Ağaoğlu, Hayat Gazetesi’nde yöneticilik yaparken, İrşad adlı günlük gazeteyi 

matbuat hayatına eklemiştir.46 Muallim Cevdet, sözlerine Ağaoğlu için İrşad Gaze-

tesi47 Müdürü diyerek başlamıştır. Azerbaycan’ın milli uyanışın hareketlerinin hız-

lanmasında ve varlığının oluşmasında Ağaoğlu’nun çıkarmış olduğu gazetelerin 

önemi çok büyüktür. Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin kahramanı Mehmet 

Emin Resulzade, Kafkasya Türkleri eserinde Hayat ve İrşad Gazeteleri için “1905’te 

Ağaoğlu Ahmet ve Hüseyinzade Ali Beyler tarafından te’sis olunan Hayat ve İrşad 

gazeteleri yeni intibah devrinin pek müheyyiç, bir zamanında zuhur eden mürşitler 

idi. Bu zamanki gazeteler hem ruzmerre siyasete ait neşriyatta bulunuyor, hem de 

Azeri- Türk şiir ve edebiyatının, Türk’ün fikri ve içtimai hayatının pek mühim bir 

mürevvici ve maskesi oluyordular48 demiştir. 

Ağaoğlu, “İrşad” gazetesini çıkarmaya devam ederken, yaydığı fikirleri hayata 

geçmesini istiyordu. Bu amaçla Kafkasya’yı şehir şehir dolaşarak birçok şehir ve ka-

sabalarda okulların Neşr-i Maarif Cemiyet’lerinin kurulmasında başarılı çalışmalar 

yapıyordu.491905’lere kadar Tercüman gazetesi Rusya Türkleri arasında süreli tek 

yayın organı olarak varlığını sürdürmüştür. Bu durum 1905 Rus Meşrutiyeti ile azda 

olsa değişiklik göstererek, Tercüman’ın etkisi 1905 döneminin akabinde çıkan birçok 

yayın organı üstünde bir konumda görülmektedir.50 

Ahmet Ağaoğlu, Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde bir yazıda Mehmet Cev-

det’in bulunduğu öğretmen okulda bazı zatların öğrencileriyle hasbihal etmesine ve 

Darulmuallim’i İptidaiyye’nin açılış konuşmasında yaşadığı bu olaya karşılık “Dün 

Öğretmen okulunun yetmiş ikinci mezuniyeti kutlanıyordu. Bu münasebetle dışardan 

da davet etmiş olduğu bazı zatlarla öğrencisine bir kaç saatlik ilmî dediği hayat dair 

olduğu çeşitli dertler içinde bu saf ve nezihe saatlerin bitmesini bir türlü istemiyor 

idik. Her türlü endişeden sıyrılmış ederek bu saatleri yaşamak hakikaten bir saadet-

tedir”51  demiştir. 

Ahmet Ağaoğlu Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Darulmuallim’i İptida-

iyye’nin açılışında Muallim Cevdet’in konuşmasına yer vermiştir. Muallim Cev-

det’in konuşmasına değinen Ağaoğlu; “Okulun öğretmenlerinden Cevdet Bey 

                                                                            
46 Hüseyin Kazan, “Azerbaycan Milli Uyanışında Aydınlar ve Basın “,  s. 35. 
47 İrşad Gazetesi, 1905-1908 yılları arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yayımlanmıştır. “Her 

günlük, edebî, siyasî, ilmî, iktisadî ve içtimaî Türk dilinde Müslüman gazetesidir” başlığıyla çıkmıştır. 
48 Yavuz Akpınar-İrfan Murat Yıldırım, Mehmed Emin Resulzade Kafkasya Türkleri, Türk Dünya 

Araştırma Vakfı, İstanbul 1993, s. 33. 
49 Aldulkadir Yuvalı-Mustafa Argunşah, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş Ve Gelişmesine 

Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyum Bildirileri, Kayseri 2006, s.82. 
50 İrfan Murat Yıldırım, “Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı”, Uluslararası Türkçe 

Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,  Sayı: 2/2, 2013, s. 151. 
51 IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21. 
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Öğretmen okulunun açılışından evvel ve sonra halkla temasta bulunarak halkın ma-

neviyatını üzerine etkili eden üstatlardan bahsetti. Mevzu yeni ve feyizli idi. Hatip de 

mevzuunu severek incelemiş etmiş ve onu muhabbet ve aşkla izah ediyordu. Korkut 

Dededen Satı Beye kadar bir sıra halk ve yüce terbiyecileri gözlerimiz önünde resmi-

i geçit yaptılar ve bunlardan birçoklarının askerleri yansıtım ile gösterildi. Öğretmen 

Cevdet Bey Korkut Dededen bahsederken Kafkasya'daki bir iki senelik hayatını ha-

tırladı etti ve bu münasebetle bu âcizi de derin ve hazin düşüncelere dalmağa sevk 

eyledi”52 demiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi Muallim Cevdet’in eğitim çalışmala-

rını büyük bir istekle yaptığı ve önemli üstatların kendisine rehber edindiğini gör-

mekteyiz. Muallim Cevdet’in bahsetmiş olduğu, Dede Korkut destanları, Azerbay-

can’da yaşayan Türkler’in hayatından kalma motifler, kalıntılar hala günümüzde var-

lığını sürdürüyorlar.53 Dede Korkut destanları kahramanların, iyiliğin ve dostluğun 

her zaman arkasındadır. Güçsüzlerin, çaresizlerin dili olmuştur. Türk milletlerin bir-

lik ve beraberliğini, milli dayanışmayı hep birlikte üstlenmeleri gerektiğinin arka-

sında durur.54 

Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyinzade Ali Bey gibi önemli iki düşünür birçok nok-

tada birleşirler. Hüseyinzade Ali Bey’de Ağaoğlu gibi Azerbaycan’ın matbuatının 

oluşumunda önemli katkıları vardır. Ağaoğlu yazmış olduğu gazetesinde Hüseyin-

zade Ali Bey’den şu şekilde bahsetmiştir; “On dört sene oldu. Daha bin-Nesibe genç, 

kalbimiz ateşle, dimağımız Türklük hülyaları ile dolu idi. Daha henüz ve ilk kere ola-

rak Kafkasya'da Türkçe bir gazetenin tesis ve yayımlanmasına ben ve arkadaşım Ali 

Bey Hüseyin zâde başarmış idik. Ben Paris'ten, Ali Beyde İstanbul'dan gelmiş etmiş-

tik. İkimizde genç Türklük sevdasına tutulmuştuk.”55 Ağaoğlu’nun bu yazısında 

Azerbaycan’ın basın hayatının gelişmesi için Ali Bey ile birlikte yol aldıklarını, ga-

zetenin yazım ve basımında çabalarının olduğu anlaşılmaktadır.  

Darulmuallim’i İptidaiyye’nin 72. Mezuniyet törenini konu edinen gazete ya-

zarımız Ağaoğlu Bakü’deki okulun açılışında daha öncede bahsettiğimiz gibi Hacı 

Zeynelabidin’in büyük katkılarını olduğunu ve Bakü’nün eğitimi için yeni usullere 

göre okullar açılması gerektiği hakkında; “O zamanki Rus hükümeti, bu gibi sevda-

ları beğenmez, üzerdi. Fakat Bakü milyonerler şehridir. Türk milyonerleri ise, çalış-

kan, saf adamlardır. Bunlar irfanlarının sınırlılığına rağmen paralarını kıskanmaz-

lar ve keselerini ihsan ve hayır ve özellikle eğitim için geniş açmak cömertliğini bi-

lirler. Başında bulunduğumuz gazetenin sahibi de bu milyonerlerin şeref vereni olan 

                                                                            
52 IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21. 
53Ahmet Polat, Azerbaycan, Makro Müşavirlik Yayıncılık, Ankara 1992, s.12. 
54 Mehmet Önder, Anadolu’yu Aydınlatanlar, Vakıf Kültür Serisi, Ankara 1998,  s. 18. 
55  IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21 
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Zeynel Abidin Tekfurdu.Bahsi geçen kişiyi biz kolaylıkla bir Türk öğretmen okulunun 

lüzumuna ve böyle bir öğretmen okulundan çıkacak efendilerin gerek Kafkasya'da ve 

gerek Bakü denizinin öteki tarafında bulunan Türk yerlerindeki ahali arasında eğiti-

min yayılması hususunda ne kadar azîm hizmetler gösterecek olduklarına ikna‘ ettik. 

Kesenin ağzı açıldı”56 demiştir. Ağaoğlu, Bakü’ye gelen öğretmenlerin, Rus kapita-

lizminden uzak ve ulusal değerlerin ön planda olduğu okulların açılması konusunda,  

zengin ve hayırsever insanların yardımlarının kendi halkının geleceği için harcamak-

tan çekinmeyeceklerini biliyordu. Bu hususta makalemiz de Hacı Zeynelabidin Ta-

ğıyev’in yardımlarından bahsetmiştik. 

Muallim Cevdet Bakü’ye vardığı zaman Ağaoğlu’nun gazetesinde bahsettiği 

Darulmuallim’i İptidaiye okulunun binasının hazır değildir. Ağaoğlu’n yazısından 

görüldüğü üzere bu okulun açılış teklifini kendisi ve arkadaşı Hüseyinzade yaptığını 

şu ifadelerle anlatmaktadır; ““Şimdi öğretmen okulunu kuracak, yürütecek biri 

lâzımdı. Her şeyde olduğu gibi tabi ‘atı ile gözümüzü İstanbul'a doğru yönelttik. Bü-

tün ümidimizin, bütün arzularımızın, aşklarımızın kıblegâhı orası idi. Buraya birini 

gönderdik, o da bize henüz öğretmen okulunu ikmal etmiş olan Cevdet Beyi Bakü’ye 

getirdi. O gün bizim için hakiki bayram idi.” Ama bu bazı din adamları okulun açı-

lışından memnun değildir ve karşı çıkmaktadır. Ağaoğlu bu olayı gazetesinde şu şe-

kilde anlatmaktadır; 

“Büyük bir meclis kuruldu. Cevdet Bey öğretmen okulunun programı hakkında 

bir açıklama tertip etmişti. Açıklama tartışılacaktı.  

Cevdet Bey - Madde 1, Türkçe gramer kaşdeleri!  

Hacı Zeynel Abidin'in yanı başında oturan yetmişlik bir sarıklı gözlüğünün 

altından Cevdet Beye hayretle baktı. Bakü halkının kelimenin bütün manası ile (silik) 

ettiği bir ahvand idi. Öl der ölürler. Öldür emrini verse derhâl icrâ olunur.  

Ahvand - O ne ya?  

Cevdet Bey - Türkçe gramer   

Ahvand - Türkçenin grameri olmaz. Bu maddeyi geçiniz!  

Meclisi derin bir sükût kapladı. Herkes biliyordu ki Ahvand sözünü iki kere 

tekrar ederse kan akar.  

Madde atlanacaktı Ve Türk öğretmen okulunda Türkçe gramer okutmaya-

caktı! Bütün cesaretimi toplayarak ve tam olgunluk ile:  

- Cenab Ağa, [Bu bir unvandır ki Kafkasya'da hânlara ve büyük alimlere der-

ler] her dilde olduğu gibi Türkçede de bir gramer vardır. İşin özü şimdiye kadar 

                                                                            
56  IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21 
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bizler onu okumuyorduk. Çünkü çoğunlukla Türkçeye hiç bir ehemmiyet verilmi-

yordu. Fakat bundan sonra biz milli okullarımızda eğitimin Türkçe olmasını arzu 

ediyoruz. Türkçenin kâ‘ideleri bilinmeksizin bu eğitim nasıl icrâ edilebilir?  

Ahvand bembeyaz kaşlarını çattı: Gözlüğünü yukarı kaldırarak beni yukarı-

dan aşağı kadar öldürücü ve hiddet dolu bir bakış ile süzdü ve sonra!  

- Sen bu gibi şeylerden bir şey anlamazsın! Sus!  

- Hay hay susayım fakat!  

- Fakat falan yoktur! Arapçadan başka hiçbir dilin grameri olmadığını daha 

öğrenmedin mi cahil adam? Ahvand o kadar derin bir kanaatle söylüyordu ki ben 

şüphelenmeğe başladım. Fakat yine son bir cesaret hamlesi ile:  

- Cenab Ağa! Rus okullarında Rusçanın gramerini öğretiyorlar.!  

- Ahvand (kin dolu)! Ha! Demek ki siz bizi Ruslaştırmak istiyorsunuz, lanetliler 

cahiller, anlamazlar! Ahvandın hakaretleri daha uzayacaktı ve etrafında oturan öğ-

rencilerden de harekete gelmeye başlamışlardı. Hakiki bir tehlike karşısında bulu-

nuyorduk. Bereket versin Hacı Zeynel Abidin işe karıştı ve Cevdet Beye hitaben:  

- Efendim o maddeyi atlayınız dedi ve bana da eli ile işaret ederek susmamı 

emreyledi. Tehlike geçişti. Fakat ikinci gün Hacı Zeynel Abidin yine okul programına 

Türkçe gramerini fi ‘ilen soktu!  “57 Ağaoğlu göre, Ahvand Bakü ‘nün ileri gelenle-

rinden ve en söz sahibi olan biriydi. Tek sözüyle her şeyi yapabilecek Müridleri bu-

lunmaktaydı. Ağaoğlu Türkçe’yi savunmaya çalışmıştır ama Ahvand’an çekinmiştir. 

Hacı Zeynelabidin tarafından program yürürlüğe konulur. Neşri Maarif 1907 yılında 

Bakü’nün Çembere şehrin binasında ilk Azerbaycan Darulmuallim’i İptidaiyye’nin 

açılmasını sağladı. Türkçe sarf58 ve nahvini59 çeşitli baskılara maruz kalarak Darul-

muallim’i İptidaiye’de okutmuş, bunun etkisi üzere Azeri lehçesini İstanbul lehçe-

sine fazlasıyla yakınlaştırmıştır. Rusların diğer azınlıklara sundukları hakkı Azerilere 

sunmadığı, Azeri çocuklarının Rus okullarına alınmadığı, yeni usul üzere okulların 

açılmasına izin verilmediği, mektep ve medreselerin programlarının yenilenmesine 

engel olunduğu bir devrin akabinde Azerbaycan’da bir Darulmuallim’i İptidaiye 

okulunu açarak yeni usul üzere açılacak ilkokullara, eski usul üzere devam eden okul 

programlarını değiştirilerek, yeniliklerle dolu olan okullara öğretmen yetiştirerek 

Azerbaycan eğitim tarihine adını altın harflerle kazımıştır.60 

Muallim Cevdet’in eğitim çalışmalarına kayıtsız kalamayan Ağaoğlu Mual-

lim, Cevdet için şöyle der; “Ben dün Cevdet Beyi dinlerken bu hadiseyi hatırlar ve 

on dört sene evvelki geçmişe göz atarak ediyordum: atlanmış olan yol ne kadar 
                                                                            
57 IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21 
58 Dil Bilgisi demektir. 
59 Yol demektir. 
60 Albayrak, agt.,  s. 52-98. 



Nurhan AYDIN – Ferhat ACAR 

522 

uzundur. O cenaha ağalardan bugün Kafkasya'da eser bile kalmamıştır. Cevdet Be-

yin korumuş olduğu öğretmen okulunu vâsi‘ bir müessese şeklini almıştır. Buradan 

kaynaklanmış olan yüzlerce efendi, Kafkasya’nın muhtelif köşelerine, denizi aşarak 

Türkistan'ın her tarafına Türk irfanını saçmışlardır. Bugün birçok günlük Türk ga-

zeteleri, dergileri, risâleleri yayımlanır ve bütün o âlem İstanbul'daki kalbin çarpın-

tısı ile yaşıyor. Bütün o yerlerde, canlı yaşayan ocaklar şulelermiş ve bütün o ocaklar 

hararetlerini yine buradan alıyorlar. Osmanlı öğretmen okulunun menkıbesi zikro-

lunurken bu hususun unutulmaması icap eder.”61  

Ahmet Ağaoğlu’nun da ifade ettiği gibi Muallim Cevdet’in Azerbaycan’ın 

ulusal kimliğine ve milli eğitimine kavuşmasında oldukça önem arz etmektedir. Mu-

allim Cevdet yeni eğitim programlar yapmakla kalmayıp yanı zamanda basın ile yaz-

mış olduğu makalelerle halkın bu ulusal mücadeleye dâhil etmek istemiştir. Muallim 

Cevdet’in Bakü’ye teşrif etmesinde en büyük payın Bakü Cemiyet’i Hayriye’nin ol-

duğunu görmekteyiz. Kurucularından olan hayırsever, zengin, mal varlığını Azer-

baycan eğitimi uğruna harcayan Hacı Zeynelabidin olduğunu unutmamak gerekir. 

Ağaoğlu Ahmet, çıkarmış olduğu gazetelerle ve makalelerle Hacı Zeynelabidin, 

Bakü Cemiyet’i Hayriye’nin en önemli yaveri ve yoldaşı olmuştur. 

Azeriler kendi imkânlarıyla yürütmeye çalıştıkları eğitim çalımlarını destek-

leme amacıyla kütüphaneler açmışlardır. Musiki faaliyetlerini de ihmal etmemişler-

dir.62  Bakü Cemiyeti Hayriye’si sayesinde Azerbaycan’da açılan bu okulda müzik 

derslerinde önem verilmiş ve alanında uzman olan öğretmenler eğitim vermiştir. 

Ağaoğlu bu konuyu Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bakü Cemiyeti Hayriye’nin 

girişimleriyle açılan eğitim kurumunda yapılan müzik alanındaki faaliyetler için; 

“Yine dün o öğretmen okulunun salonu bana diğer bir sahada büyük ümitler 

verdi. Okulun musiki öğretmeni Süreyya Beye bundan dolayı pek teşekkür ederim. 

Ciddi, sanata aşk, mesleğine kalp bağlayan eden bir Türk gencinin neler yapabile-

ceğini bahsi geçen kişi maddeten temsil ediyordu. Ben Süreyya Beyin parmaklarını 

bir sanat aşkı ile kalıplaşmış piyanonun üzerinde âdeta süratle hareketli görürken, 

yine onun rehberliği ile bazı parçaları çalarken gençlerimizin ibraz eyledikleri hü-

neri gözlemleyip hayret ediyordum. Fakat daha sonra bahsi geçen kişi tarafından 

musiki hakkında verilen bir nutuk, benim bu hayretimi dağıttı ve bu başarıların se-

bebini izah eyledi.  

Süreyya Bey, batı musikisi ile doğu musikisinin yan yana gelişimini kısa, fakat 

pek ve ceyz bir tarzda açıkladı. Sam’ın anladılar ki evvelâ bizim doğu musikisi 

                                                                            
61 IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21 
62 Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1907), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara 1999, s. 201. 
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dediğimiz şey henüz onuncu yüzyıl miladisinde bulunuyor ve ikinci olarak bu musiki 

hiç bir vechle bizimki kabul edilemez. Bizim de kendimize has, özümüzün diyebilece-

ğimiz bir musikimiz olacak mıdır? Bu hususta bilindiği üzere vechle iki teori mevcut-

tur. Bazıları bizde hususi ve orijinal bir musikinin olamayacağı ve bundan dolayı 

ister istemez batı musikisini kabul eylemek mecburiyetinde kalacağımız fikrindedir. 

Diğerleri ise batı musikisine karşı kesin bir düşmanlık oluşması ile doğu musikisin-

den bir zerre bile ayrılmazı talep ediyorlar.  

Süreyya Bey bu fikrin ikisine de karşıdır.. İkisinin de yanlış olduğu kanaatin-

dedir. Bir Türk musikisi olacaktır, musikinin genellikle dayandığı bir takım ilmi ku-

rallar vardır ki, evrenseldir, insanidir. Bu kurallar uzak olsa bile, bütün insanlar için 

mecburidir. Yalnız elverir ki, kurallar tatbik olunurken, zevk-i milliye uydurulsun. 

İşte bunun içindir ki bugün, bir Alman, bir Fransız, bir Rus musikisi vardır. Bunlar 

aynı kurallar üzerine tesis edilmiştir. Yalnız zevkler başkadır, millidir. Bizde bu milli 

zevki arayacağız. Fakat bizde mevcut olan musikide aramak gereksizdir.. Zira onun 

bizimki olmadığında herkes hem fikirdir.  

Kalıyor ikinci bir kaynak ‘, o da halktır. Halk musikisi, Anadolu'nun iç taraf-

larında, ücra köşelerinde mevcut olan musiki, hakiki zevk-i millimizi orada aramalı-

yız. Musikişinaslarımız, Avrupa metodu ile donanımlı olarak halka doğru gitmeli ve 

orada zevk-i milliyi keşfederek ileri ki musikimizi onun üzerine kurmağı bilmelidir. 

Fikirlerde, cereyanlarda, hislerde ne kadar büyük bir güzellik, bir ahenk! Lisandaki, 

edebiyattaki hukuk ve ahlakiyattaki cereyanları, bu oyun sahasına da geçiyor ve bu-

rada aynı zevkten ruh almak ihtiyacı his olunur.  

İşte Süreyya Beyin başarısının kaynağı! O Avrupa'ya fikir ile gitmiş fikir ile 

dönmüştür. O yalnız şahsen bir şey olmak için değil, dönüp memleketine vermiş ol-

duğu sahada hizmet etmek için gitmiştir. O (silik) memleketine milletine karşı bağlı-

lığından alıyor ve işte başarılı oluyor. Süreyya Bey gerek bizzat ve gerek öğrencisi 

ile beraber söylediği parçalarda, bu yolda başarılı olacağını ispat ediyor. Sam’ın, 

diledikleri parçalarda, kendilerini hissettiklerinden, Süreyya Beyi heyecanla alkışlı-

yorlardı.  Ağaoğlu Ahmed ”63 der ve konuşmasını bu dizelerle sonlandırır. Ağaoğlu, 

Bakü Cemiyeti Hayriye’nin çalışmaları sonucunda açılan öğretmen okulunda bir 

Türk genci olan Süreyya Bey’in alanın uzmanlaşmak için Avrupa’ya gittiğinden, 

orada Batı müziğini yakinen tanıma fırsatı bulup, Avrupa’nın modern düzeydeki mü-

zik metotlarından yola çıkarak, Doğu müziğini Anadolu halkının zevki milli duygu-

larıyla harmanlayarak sunmuştur. Başlangıçta kendilerine ait milli kimliklerine hitap 

                                                                            
63  IBB, Atatürk Kütüphanesi, MC-EVR-07-21 
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edebilecek bir müzik anlayışına karşı tedirginlikler yaşansa da bilgi ve müzik eğiti-

miyle Süreyya Bey bu işin üstesinden gelebilmiştir. 

Ağaoğlu, kendisi oldukça fazla geliştiren ve parmaklarının ucunda harika sa-

nat icra eden, Süreyya Bey’in izlerken hayretler içerisinde kaldığını gizleyememiştir. 

Süreyya Bey’in müzik sanat anlayışından bahsederek, kendisinin var olan farklı dü-

şüncelere karşı olduğunu belirtmiştir. Bu fikirler, Batı müziğine karşı olamayıp mec-

buriyetin vermiş olduğu etki ile kabullenmek ya da Doğu müziğini oluşturup keskin 

çizgilerle bağlı kalmaktı. Süreyya Bey’in müzik anlayışı ise müziğin, insanlık adına 

evrensel olduğu ve her milletin kendi duygularıyla, zevkleriyle müziği var ettiğiydi. 

Bu müzik anlayışıyla Süreyya Bey, Avrupa’da aldığı eğitim ile Anadolu halkının 

milli zevklerinden yolla çıkarak orijinal bir müzik sergilemiştir. 

 

SONUÇ 

1905 Rus-Japon Savaşı’nda Rusya’nın yenilgisinin diğer devletleri etkilediği 

gibi, Azerbaycan’ına etkiledi. Bölgede yaşayan Türkler örgütlenerek siyasal hakların 

kendilerine verilmesinin ve sivil hizmetlerde görev almak istediklerini belirttiler.64 

Bu istekleri doğrultusunda Azerbaycan halkı, milli davasının her sahasında bir bir-

liktelik içinde çalışmaya hız vermesi ve Milli varlığını destekleyen gelişmelerde için 

hummalı bir çalışma dikkat çekiyordu.65 

Azerbaycan’a Osmanlı Devlet’i yüzyıllar boyunca kardeşlik duygusu besleye-

rek ilişkilerini sürdürmüşlerdir.66 Ulusal kimliğin oluşması için ilim insanlarına ihti-

yaç vardı.  Bu ihtiyacı karşılamanın tek yolu ise kardeş ülke olan Osmanlı Devlet’in-

den karşılamaktı. Bu dönemde yenileşme çalışmaları cemiyetler tarafından yürütülü-

yordu. Cemiyet hayatı birbiri içerisinde girmiş girift ve zincir halkaları gibi bağlılıkla 

sosyal ve iktisadi hayatın, kendisine lüzumlu ve bağlı olan müesseseleri, insan top-

luluklarını ortaya çıkmasının sağladı.67Azerbaycan’da bu çalışmaları yürütecek bir 

cemiyetin varlığı söz konusu değildi. Bundan üzüntü duyan bazı hayırsever ve aydın 

kişiler sayesinde Bakü Cemiyeti Hayriye’nin kurulması sağlandı. Bu hayırseverlerin 

başında Hacı Zeynelabidin Tağıyev bulunmaktaydı. Bakü petrollerinden yararlanan 

Tağıyev, bütün mal varlığını bu yolda harcamıştır. Tağıyev’in yapmış olduğu yeni-

likleri makalemizde detaylı olarak yer verildi. 

                                                                            
64 Alâeddin Yalçınkaya, Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler Etnik Düğümden Küresel Kördüğüme, Lalezar 

Kitabevi, Ankara 2006, s. 23. 
65 Naki Keykurun, Azerbaycan İstiklâl Mücadelesinden Hatıralar (1905-1920),  İlke Yayıncılık, 

Ankara 1998, s. 177. 
66 Mehmet Dikkaya, Orta Asya Ve Kafkasya Dönüşüm Süreci Ve Uluslararası Ekonomi Politik, Beta 

Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 183. 
67 Hüseyin Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, Gençlik Basımevi, İstanbul 1975, s. 45. 
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Bakü Cemiyeti Hayriye’si tarafından davet edilmeleri üzere Muallim Cevdet 

ve arkadaşı Ahmet Kemal Azerbaycan’ın milli eğitimi için mücadele etmişlerdir.  

Muallim Cevdet Bakü’de Füzüyat adında bir Darulmuallim’i Okulu açmıştır. Mual-

lim Cevdet’in yazmış olduğu okul notlardan yola çıkarak Osman Devlet’inden yar-

dım isteyen Azerbaycan’a yapmış olduğu eğitim ihtiyaç listesini, Muallim Cevdet’in 

kendi hazırlamış olduğu ders programını inceledik. Muallim Cevdet’in Bakü’de yap-

tığı yenilikler ses getirince Ruslar tarafından baskı altında tutulmuştur. Bundan do-

layıdır ki bu kutsal görevine bir yıl devam edebilmiştir. Muallim Cevdet’in görevinde 

ayrılışını ve Hüseyinzade Ali Bey’e devretmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini 

belgeler doğrultusunda ele aldık. Muallim Cevdet’in her zaman yanında olan ve yap-

mış olduğu her yeniliği Bakü halkı için yararlı olacağına inan Hacı Zeyneabidin’in 

destekleri yadsınamaz kadar önemliydi. Eğitim, siyasi ve iktisadi çalışmaların ya-

nında Azerbaycan basın hayatında milli uyanışın sağlamasında önemli bir basamak-

tır. Bu konuda karşımıza Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyinzade Ali Bey gibi matbuat ha-

yatından önemli yere sahip ilim insanları karşımıza çıkmaktadır. 

Ahmet Ağaoğlu, 1905’te “Hayat” ardından “İrşad”, “Terakki” adlı gazeteler 

yayınlattı. Yaşanan bazı olaylar Ağaoğlu’nu İstanbul’a gelmek zorunda bıraktı ve 

artık burada yaşamaya karar verdi. Bu doğrultuda karar vermesinin iki nedeni bulun-

maktaydı; birinci neden 1908 yılından beri kuvvetli şekilde süren Rus irtica hareket-

leri ve bunun sonucunda hayatı tehlikesinin olması, ikincisi ise Türkiye’de o yıllarda 

II. Meşrutiyet’in vuku bulmasıydı. Ağaoğlu’na geldiği gibi maarif müfettişliği göre-

vine atanarak o dönemin yazı hayatı için çok önemli olan “ Tercüman-ı Hakikat” 

gazetesinde başyazarlığı yaptı.68 

Ağaoğlu artık bir Türk gazetesinin başyazarı olan görevini icra etmektedir. 

Azerbaycan mukadderatını buradan da anlatmaya devam etti. Bakü Cemiyeti Hay-

riye’nin eğitim çalışmalarını katıldığı Darulmuallim’i İptidai (Öğretmen Okulu) me-

zuniyet konuşmasını yazarak Muallim Cevdet’in eğitim faaliyetlerin ve çevrenin ye-

nileşme hareketlerine karşı görüşlerini, karı çıkışlarını ve Hacı Zeynelabidin Tağı-

yev’in Muallim Cevdet’in eğitim programlarının arkasında olduğunu dile getirdi. 

Bakü Cemiyeti Hayriye’nin daveti üzerine gelen eğitim gönüllüsü Muallim 

Cevdet’in Azerbaycan’ın milli şuuruna kavuşmasında basamak olan eğitim için yap-

tıklarını dile getirdi. Aynı zamanda açılan bu okulun hem bilimsel yöntemlerle çağın 

gereklerine uygun programlar ve çalışmalar devam ederken aynı zamanda sanatsal 

yön ihmal edilmedi. Ağaoğlu sanatsal gelişimi özellikle müzik alanındaki faaliyetleri 

de dile getirdi.  Batı müziğinin eğitimini almış ve Azerbaycan için Milli zevklerle 
                                                                            
68 Aldulkadir Yuvalı, Mustafa Argunşah, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş Ve Gelişmesine 

Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyum Bildirileri, Kayseri 2006, s.82-83. 



Nurhan AYDIN – Ferhat ACAR 

526 

Batı müziğinin gelişmiş metotlarını kullanarak ortaya Doğu müziğinin koyan Sü-

reyya Bey’in Okul konuşmasında müzik alanında çalışmalarına değinmiştir. Bu ça-

lışmamızda Muallim Cevdet’in kendi tutmuş olduğu ders notların ve Tercüman-ı Ha-

kikat gazetesinde bulanan yazıdan yola çıkarak Bakü Cemiyet’i Hayriye’nin Azer-

baycan için ihtiyaç duyulan ilim insanlarının yoksunluğunu ve diğer her türlü ihti-

yaçların Osmanlı tarafından kardeş ülkemiz olan Azerbaycan’a gönderilerek milli 

şuurlarına kavuşmasındaki aşamalardan bahsetmeye çalıştık. Bugün Türkiye ve 

Azerbaycan’ın arasındaki bağın kuvvet ve Türkçemize sahip çıkılıp ulusal kimliği-

mizin olmasının temel taşları o zamanda görev yapan bilim insanları, Muallim Cev-

det İnançalp, Hüseyinzade Ali Bey, Ahmet Ağaoğlu ve Hacı Zeynelabidin Tağıyev’e 

borçluyuz. 
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Türkiye Siyasal Hayatında, Çok Partili Hayat:  

Siyasi Gelişimi, Fikri Kaynaklar ve Teşkilatlanma Yapısı 

Samet İŞBİLEN 

İstanbul Arel Üniversitesi 

Özet: Türk siyasal hayatı, çeşitli dönemlerde farlı partilerin sisteme 

damga vurduğu olaylar zinciri içerisinde gelişim göstermiştir. Cumhuriyetin 

ilanı ile birlikte, sistemsel olarak yavaş yavaş değişimler yaşanmaya başlan-

mıştır. Siyasi partiler, devlet yönetimini üstlenerek, halkı ve devleti idare etmek 

amacı ile kurulmuş yapılardır. Bu yapılardan biriside Demokrat Parti’dir.  

Çok partili siyasal hayata geçiş noktasında ortaya çıkmış olan bu parti, 

Türk siyasal yapısının belirginleşmesinde en önemli temel taş olmuştur. 10 yıl-

lık iktidarı boyunca çok farklı politikalar uygulayarak sistemin ve ülkenin ge-

lişimine katkı sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Demokrasi, Türk Siyasal Hayatı 

 

Abstract: The Turkish political life has developed within the chain of 

events in which the different parties are stamped in the system at various peri-

ods. Along with the declaration of the Republic, changes gradually began to 

take place systematically. Political parties are the ones established with the aim 

of managing the people and the state by assuming the state administration. One 

of these structures is the Democratic Party. 

This party, which emerged at the point of transition to a multi-party po-

litical life, became the most important cornerstone of the Turkish political 

structure. Through 10 years of power, it has contributed to the development of 

the system and the country by applying very different policies. 

Keywords: Democrat Party, Democracy, Turkish Political Life 

 

 

GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içe-

risinde çok farklı aşamalardan geçmiş; birbirinden çok farklı siyasi iklimler yaşamış-

tır. 1923-1945 arasında yaşanan dönemde Türkiye, savaştan yeni çıkan ve kendisini 

toparlamaya çalışan Avrupalı devletlerin birbirlerine karşı duydukları 
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güvensizliklerin en üst düzeyde olduğu bir siyasi ortamda göreceli olarak bağımsız 

bir dış politika takip etmiştir. Türkiye bu dönemde sahip olduğu siyasi ve askeri gü-

cüyle elde edebileceği siyasi kazanımlardan çok daha fazlasını elde etmiştir. Avrupa 

devletleri arasındaki rekabet ve güvensizlik ortamından faydalanarak, akıllı bir denge 

politikası takip ederek ve taraflardan birinin, rekabette olduğu diğer devlet ve ya dev-

letlerin durumuna kıyasla, uluslararası siyaset arenasında daha avantajlı bir konum 

yakalamasını sağlamıştır. Siyasi, askeri ve ekonomik nitelikli ikili anlaşmalar imza-

layarak elde edebilmiştir (Atar, 2002: 20). 

Yaşanan bu gelişmelerin en büyük aktörü ise Demokrat parti olmuştur. Parti 

kuruluşundan, kapanışına kadar olan süreçte, içte ve dışta etkin politikalar uygulaya-

rak sistemin daha da iyi bir hale gelmesi için çalışmalar yapmıştır. 

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kurulan ve dört yıl sonra yapılan seçimlerde 

(14 Mayıs 1950'de) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye Cumhuri-

yeti'nde ilk defa serbest dereceli yapılan genel bir seçimle iktidarı kazanan Türk si-

yasi partisidir. Sırasıyla1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl boyunca 

(1950-1960) iktidar olmuştur (Atar, 2002: 21). 

3 dönem üst üste sürekli olarak iktidarda yer alan bir parti olarak, Türk siyasal 

hayatına da çeşitli katkıları olmuş bir partidir. Özellikle, sistemi tek parti odaklan-

madan çıkarıp, muhalefet zihniyetinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu nedenle de-

mokrasinin gelişimine de ayrı bir katkı sağlamıştır. 

CHP, içerisinden çıkan kişilerin kurmuş olduğu parti, genel anlamda az za-

manda çok nitelikli işler yapmıştır. Özellikle NATO’ya üye olma yolunda en önemli 

adımları atmıştır. Ayrıca demokrasiye vermiş olduğu hizmette ayrı bir etkisini gös-

termektedir. 

Demokrat partinin, sisteme olan katkılarını saymakla bitirmek güçtür. Bu ne-

denle araştırmamızda, Türk Siyasal hayatına belli başlı hangi etkilerde bulunduğunu 

belirtmeye çalışacağız. 

Araştırmamız üç bölümden oluşacaktır. İlk bölümümüzde, Türk siyasal haya-

tında, çok partili hayata geçiş denemelerinin nasıl olduğunu ve nasıl geliştiğini ince-

lemeye çalışacağız. Ayrıca demokrat partinin kurulma sürecinde neler yaşandığını 

görmeye çalışacağız. 

Araştırmamızın ikinci bölümünde ise demokrat partinin iktidar yürüyüşünü 

ayrıntılı olarak incelemeye çalışacağız. 

Son bölümümüzde ise demokrat partinin, genel değerlendirme ve araştırma-

mız neticesinde elde etmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda, siyasal sisteme nasıl 

katkılarda bulunduğunu araştırmaya çalışacağız. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/14_May%C4%B1s
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_parti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_parti
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950
http://tr.wikipedia.org/wiki/1954
http://tr.wikipedia.org/wiki/1957
http://tr.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A7im
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950
http://tr.wikipedia.org/wiki/1960
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TÜRK SİYASİ HAYATINDA ÇOK PARTİLİ DÖNEM BAŞLANGICI 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra, ülke dünyada yaşanan ekonomik krizin 

etkisi altına girerek zor günler yaşamıştır. Atatürk’ün bu dönemde en büyük hayali, 

çok partili siyasal sisteme geçmeyi istemesidir. Bu nedenle ilk olarak, Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Fakat kuruluşundan sonra çeşitli sebeplerle kapa-

tılmıştır. Ayrıca kurucuları ve üyelerinin bir kısmı idam edilmiştir. 

Daha sonra ise yine Atatürk’ün isteği ile ikinci muhalefet partisi kuruldu. Ser-

best Cumhuriyet Fırkasıdır. Bu partiye, Atatürk’ün kız kardeşi de bizzat kendisi üye 

olmasını sağlamıştır. Fakat bu partinin ömrü de kısa sürmüştür. 

Süreç olarak bu şekilde gelişme yaşanan bir siyasi dönem yaşanmıştır. Özel-

likle Atatürk’ün bu yönde yapmış olduğu çalışmalar sürekli olarak devam etmiştir. 

Fakat, çok partili sistemin işleyişini görememiştir. 

Araştırmamızın bu bölümünde, çok partili dönemin başlangıcı ve gelişim sü-

recini incelemeye çalışacağız. 

 

 Cumhuriyet Dönemi Siyasi Gelişmeler 

29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber, yeni ve güçlü 

bir demokrasi anlayışının oturtulması amaçlanmaktadır. Bu yönde çeşitli çalışmalar 

yapılsa da başarı sağlanamamıştır.  

Halk Fırkası örneğinden hareket eden muhalifler, kısa bir süre sonra Terakki-

perver Cumhuriyet Fırkasını kurmuştur. 1924 – 1925 yıllarında ilk muhalefet partisi 

olarak ortaya çıkan ve Şeyh Sait Ayaklanmasındaki rolü gerekçe gösterilerek kısa bir 

süre sonra kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yeni rejimin ilk çok parti de-

nemesi olmuştur (Atar, 2002: 25). 

1926’da Atatürk’e İzmir’de suikast yapılacağı ihbarı üzerine yapılan soruş-

turma ve sürdürülen uygulamalarla muhalefet (özellikle eski İttihatçılar) bir kez daha 

etkin biçimde susturulmuştur. Bu gelişmeler son muhalefet kırıntılarını da yok etmiş, 

bu dönemden itibaren ülkede açık bir muhalefet kalmamış ve “Tek Partili Cumhuri-

yet”  kurulmuştur (Koçak, 2008: 145). 

Terakkiperver Fırka denemesinden sonra, 1930 yılına gelinceye kadar Türkiye 

CHP’li tek parti hükümetlerince idare edilmiş, bu dönemde devletin ve toplumun 

batılı tarzda dönüştürülmesine yönelik temel devrim hareketleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu süreçten sonra ise serbest cumhuriyet fırkasının kurulması sağlanmıştır. 

Fakat farklı gelişmelerin gölgesi altında bu partide uzun ömürlü olamamıştır. 
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Yapılan bu denemelerin başarısız olması nedeni ile çok partili sisteme geçiş 

denemeleri başarısız bir sistem olarak tarihe geçmiştir. Atatürk’ün ölümü ile sistemin 

nasıl bir yapıya bürüneceği ise tamamı ile bir muamma şeklinde devam etmiştir. 

İsmet İnönü’n cumhurbaşkanı seçilmesi ile beraber, sistem tamamı ile tek parti 

yönetimine geçmiştir. Yapılan beyanatlar ve işlemler de bu şekilde bir işlemin yapıl-

mayacağını göstermektedir. 

İsmet paşada, çok partili sisteme geçilmesini isteyen kişilerden birisidir. Fakat 

yapılan girişimlerde ilk yıllarda geçerli bir politika uygulanamamıştır. Bu nedenle, 

yapılan bazı çalışmalar ilk etapta sonuç vermese de daha sonra yaşanan gelişmeler, 

yeni bir partinin kurulacağının sinyalleri de bu dönem içerisinde olmuştur.  

Kısa olarak, değerlendirdiğimiz cumhuriyet dönemi gelişmeleri genel anlamda 

bu şekilde bir yapıya sahiptir. Tek parti iktidarında geçen bir süreç olarak devam 

etmiştir. 

 

Cumhuriyet Döneminde Çok Partili Hayata Geçişi Engelleyen Etmenler 

Cumhuriyet döneminde, her ne kadar siyasal sistem olarak çok partili sistem 

arzulansa da yapılan çalışmalar, 1945 yılına kadar sonuçsuz kalmıştır. Toplumsal ve 

siyasal etmenler başlığı altında çok partili hayata geçiş hiçbir şekilde sağlanamamış-

tır. 

Çok partili hayata geçişi engelleyen bu etmenlere kısaca bakacak olursak; 

 

Toplumsal Nedenler 

Toplumun yapısı, sistemlerin işleyişinde ve yürütülmesinde en büyük etken-

lerden birsidir. Özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde bu sistem daha çok ön 

plana çıkmaktadır. Toplumun, sisteme katkıları ve yönlendirmesi her şeyin üzerinde 

bir etken olarak değerlendirmektedir. 

Çok partili hayata geçişi engelleyen toplumsal nedenleri belirtecek olursak; 

(Balkaya, 2006: 215) 

• Toplumun demokrasinin gereklerini anlayamaması, özellikle demokratik 

unsurların halk içerisinde tam olarak oturmaması, halkın demokrasiye 

yabancı kalmasına neden olmuştur. 

• Şeyh Sait İsyanı, yapılan çok partili geçiş denemesini direkt olarak 

etkilemiş ve bu sistemi sağlamak için kurulan partinin kapatılmasına neden 

olmuştur. 

• Ekonomik krizlerin, toplum üzerine etkileri 
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• Muhalefetin tutumu, iktidar karşısında sağlam bir muhalefet 

yapılanmasının olmaması da en önemli nedenlerden birisidir. 

• Toplumun gelir dağılımını çok düşük olması, demokrasiye yönelik 

yapılacak yeni gelişmelerin neler olduğu yönünde bir ilgisini çekmemiştir. 

Vatandaş kendi ekonomik durumunu düşünmektedir. 

• Savaştan yeni çıkmanın vermiş olduğu bitkinlik, ülkenin farklı bir macera 

veya yapılanmaya gitmesinin önünü kesmiştir. 

• İnsanların belirli bir sistemin devamının gelmesini istemesi, yani siyasal 

sistemde bir devamlılık ve süreklilik yapısını benimsemeleri 

• Aydın kesimlerin olmayışı, demokratik sistemlerin, toplumsal kesime 

aktarılmasını veya yeni fikirler üretilmesini engellemiştir. 

 

Gibi toplumsal nitelikte olan birçok nenden den ötürü çok partili hayata geçiş 

denemeleri sonuçsuz kalmıştır.  

Sonuç olarak, toplumsal nedenler içerisindeki en önemli başlık, toplumun çok 

partili düzene ve işleyişe hazır olmayışıdır. Bu nedenle de sürekli olarak sekteye uğ-

rayan birçok partili sistem düzeni oluşmuştur. Halkın yeteri kadar sistem hakkında 

bilgisi olmaması ve yaşanan gelişmeler, çok partili hayata geçişi engellemiştir. 

 

Siyasi Nedenler  

Çok partili hayata geçişi engelleyen bir diğer etmende, siyasi yapıdan kaynak-

lanan nedenlerin varlığıdır. Bu nedenle yapılan bu denemeler genel anlamda sonuç-

suz kalmıştır. Kısacası yapılmak istenen çalışmalar, çeşitli nedenlerden ötürü sistem-

sel olarak engellenmiştir. 

Siyasi nedenleri sıralayacak olursak; (Ünal, 1994: 37) 

• Yeni oluşan siyasi sistemin varlığı, (daha önceden monarşi sisteminin 

hakim olduğu ülkeye, demokrasi sisteminin gelmesi) 

• Devrimlerin asıl amacına ulaşmaması 

• Dünyada yaşanan ekonomik kriz 

• Fırsatın iyi değerlendirilememesi, özellikle demokrasi rejiminin tüm 

inşaların sisteme katması, tek parti anlayışı içerisinde mümkün olmamıştır. 

Bu nedenle, bazı siyasetçiler bu şekilde ortaya çıkan iktidar veya muhalefet 

olma fırsatını değerlendirememişlerdir. 

• CHP’nin tek başına iktidarda olması, Otoriter rejimin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 
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• Siyasal huzursuzluk 

• Siyasetçilerin niteliği 

• Sistemden duyulan memnuniyet 

• Yeterli muhalefetin çıkmayışı 

• Siyasal sistemin tam yerleşmemesi 

Gibi nedenler altında, çok partili hayata geçiş denemeleri genel anlamda ilk 

yıllarda sonuçsuz kalmıştır. Özellikle, genç cumhuriyetinin işleyişi ve devrimlerin 

tam yerleşmemesi nedeni ile muhalefet sistemi gerçek anlamda ortaya çıkmamıştır. 

Sonuç olarak, siyasi ve toplumsal nedenler, genel anlamda çok partili hayata 

geçişi direkt olarak engellemiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar nedeni ile de sistem, 

doğal tepkime ile çok partili sistemi ret etmiştir. 

 

Tek Parti Döneminde Yaşanan Gelişmeler 

Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra tek parti iktidarı dönemi yaşanmış-

tır. Özellikle toplumsal ve siyasal anlamda birçok yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Atatürk önderliğinde işleyen sistem genel anlamda, eskimiş yapıyı tamamen ortadan 

kaldırarak yeni düzenlemelerin gelmesini sağlamıştır. 

Tek parti dönemi yaşanan gelişmelerin bazılarını belirtmek sistemin nasıl bir 

yapı içerisinde oluştuğunun görülmesi açısından önemlidir. Bu gelişmeler; (Toker, 

1990: 21) 

• Hilafetin kaldırılması 

• Öğretim birliğinin sağlanması 

• Cumhuriyetin ilk parası çıkarıldı 

• Gazeteler yayın hayatına başladı 

• Devlet demiryolları kuruldu 

• Özel banka kuruldu 

• Danıştay kuruldu 

Gibi çok geniş düzenlemeler, yapılmıştır. Siyasi açıdan yaşanan gelişmeleri 

incelediğimiz de ise sistemin nasıl şekillendiğini görmek mümkündür. 

Siyasi yapılanma olarak, genç cumhuriyetin temsilcileri bu dönemde, sistem 

içerisinde monarşik yapının izlerinin tamamen silinmesini sağladılar. Özellikle, Ata-

türk’ün yapmış olduğu ilke ve inkılaplar yeni sistemin oturmasında ve şekillenme-

sinde en büyük etken olmuştur.  
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Sistemin oturması ile beraber, çoğulcu demokrasi anlayışının gelişmesi ve hü-

kümetin denetiminin sağlanması için farklı bir partinin varlığının olması zorunlu bir 

durum olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bu durumu yerine getirmek için bir-

çok çalışma yapılmıştır.  

Sonuç olarak, tek parti dönemi ayrıntıları ve icraatları çok olan bir dönemi 

göstermektedir. Araştırmamız açısından önemli olan noktalar, çok partili sisteme ge-

çiş için yapılan çalışmaların neler olduğunun belirtilmesidir. Bu nedenle yaşanan ge-

lişmelerin hepsinin belirtilmesi konumuzun anlam bütünlüğünü bozacaktır. Kısmi 

olarak, çok partili sisteme yönelik bilgiler verilmiştir. 

 

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 

Demokrasi sisteminin tüm unsurları ile sistem içerisine oturmasını sağlamak 

için yeni partiler kurulmuştur. Türk siyasi yapısı içerisinde çok partili hayata geçişi 

sağlamak için iki parti kurulmuştur. Bunlar; 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Atatürk döneminde, çok partili siyasal re-

jime geçmek için atılan ilk adım, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası deneyimidir. 

Atatürk’ün de teşvikleri ile; Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf 

Orbay ve Adnan Adıvar, Halk Fırkasından ayrılarak, 17 Kasım 1924 tarihinde Te-

rakkiperver Halk Fırkasını kurmuşlardır. Oldukça samimi duygular içerisinde kuru-

lan bu partinin programına, liberal demokrat çizgiler hâkimdir (Erdoğan, 1991: 265).  

Bu parti, geniş bir halk kitlesi tarafından, Kemalist kadronun otoriter ve bas-

kıcı yönetimine karşı alternatif olarak görülmüştür. Fakat bu parti uzun ömürlü ola-

mamıştır. 1 Şubat 1925 tarihinde eski rejimin yeniden getirilmesi isteği ile patlak 

veren Şeyh Sait İsyanını çıkaranların, Terakkiperver Halk Fırkası ile bağlantılı ol-

dukları şüphesi,  partinin 5 Haziran 1925 tarihinde kapatılmasına neden olmuştur. 

Partinin önde gelen isimleri de İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmıştır. Ancak yargı-

lama sonrasında bu isimler berat etmiştir. Şeyh Sait İsyanı ve Atatürk’e, İzmir’de 

girişilen suikast neticesinde, 4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıl-

mıştır. Böylece, yeni rejimin devamlılığı garanti altına alınmıştır (Erdoğan, 1991: 

265). 

Serbest Cumhuriyet Fırkası; Atatürk’ün sağlığındaki çok partili hayata geçiş 

denemelerinin ikincisi ve sonuncusu, Serbest Fırka deneyimidir. Bu fırka da çok par-

tili hayata geçiş isteği ve Kemalist rejime karşı olan muhalif kesimin, gücünün ölçül-

mesi düşüncesiyle, Atatürk tarafından yakın arkadaşı Fethi OKYAR’a 1930 yılında 

kurdurulmuştur. Serbest Fırkanın programına; siyasal alanda çoğulcu demokrasi, 

ekonomik alanda da liberal sistemin esasları hakim olmuştur. Serbest Fırka Tür-

kiye’de geniş halk kitleleri tarafından büyük coşku ile karşılanmıştır. Bu parti 
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kendisine büyük bir taraftar kitlesi toplamayı başarmıştır. Serbest Fırkanın kısa bir 

sürede kendisine büyük bir taraftar kitlesi toplamasının sebebi, halkın Kemalist kad-

ronun uygulamış olduğu ekonomik politikadan ve bu kadronun reformist yönünden 

şikâyetçi olmasıdır (Demir, 199: 3).  

Serbest Fırka da, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi, tek parti rejiminin 

uygulamalarına karşı olan kesimin birleştiği, muhalefet bir kanat haline gelmiştir. 

Serbest Fırkanın tek parti rejimini tehdit etmesi üzerine kapatılacağını anlayan parti 

kurucuları, Serbest Fırkayı fesih etmiştir. Bu partinin ömrü, ancak 97 gün olabilmiş-

tir. Atatürk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’ne muhalefette bulunan Türk Ocak-

ları, 10 Nisan 1931 tarihinde kapatılmıştır ve malları da CHP’ye devrolmuştur (De-

mir, 1999: 3). 

Sonuç olarak, Atatürk döneminde uygulanan çok partili hayata geçiş deneme-

leri, belirli nedenlerden ötürü gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle de sistem tam an-

lamı ile çoğulcu demokrasi anlayışına kavuşamamıştır. 

 

Demokrat Partinin Kuruluşu ve Yaşanan Gelişmeler 

Tek parti döneminde yaşanan birçok gelişme, halkın ve diğer kesimlerin yö-

netimden memnun olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. 2. Dünya savaşının 

etkileri nedeni ile hem ekonomik hem de siyasal olarak, Türkiye çok fazla zarar gör-

müştür. Savaşa girilmemesine rağmen, Türk halkı ağır bedeller ödemiştir. Kıtlıkla 

mücadele edilmiş hatta ekmeğin karne ile alındığı bir döneme girilmiştir (Birand, 

Demirkırat Belgeseli, 1991). 

Halkın sorumlu olarak gösterdiği, İNÖNÜ ve CHP iktidarının değiştirilmesi 

gerekliliği halk tarafından her fırsatta dile getirilmeye başlanmıştır. Bu yönde tepki-

ler parti içinde de oluşmaya başlamıştır. İlk olarak, Celal BAYAR, mecliste görüşü-

len bir kanuna tek ret oyu vererek ortaya çıkmıştır. Daha sonraki süreçte ise Celal 

BAYAR, Adnan MENDERES gibi isimler bazı kanun tasarılarına ret oyu vererek, 

parti içinde farklı bir sesin çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Bu yönde yaşanan gelişmeler neticesinde yeni bir partinin kurulacağının sin-

yalleri verilmeye başlanmıştır. Yeni partinin kurulmasındaki en önemli nedenler ise 

şu şekilde belirlenmektedir. 

 

Dörtlü Takririn Etkileri 

1945 yılında, çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşülürken en önemli muhale-

fet bu noktada ortaya çıkmıştır. Adnan MENDERES, Refik KORALTAN, Şükrü 

SARAÇOĞLU ve Emin SAZAK, çok ciddi bir şekilde yasaya karşı çıkmışlardır. 

Yasanın kabul edilmesi sırasında bütçeye olumsuz oy veren yedi milletvekili 
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oylamaya katılmamışlardır. Meclis'te bu yasa üzerine olan tartışmalar, hükümetin ilk 

kez açıktan açığa ve şiddetle eleştirilmesine sahne olmuştur. Yasaya muhalefette bu-

lunanlar, kendileri ya da yakınları toprak sahibi olan milletvekilleridir. Bunların söz-

cüsü olan Adnan MENDERES, Aydınlı büyük bir toprak sahibidir. Oylamaya katıl-

mayan yedi kişiden BAYAR, MENDERES, KÖPRÜLÜve KORALTAN parti gru-

buna “Dörtlü Takrir” adıyla bilinen belgeyi vererek muhalefetlerinin sadece bütçeye 

ve Toprak Yasasına olmadığını göstermek istemişlerdir. CHP içinde başlangıçta bi-

reysel olarak ortaya çıkan muhalefet hareketi, çok geçmeden yeni bir siyasi yapılan-

manın ilk işaretini oluşturmuştur (Anadol, 2004: 85). 

Yapılan önergenin içeriğinde ise şu maddeler yer almaktadır. 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş yıllarından itibaren demokrasi 

esaslarına inanmış ve bunu demokratik bir anayasa ile kanıtlamış olduğu 

• Bu Anayasa’nın tanıdığı haklardan yararlanılarak hükümeti denetlemek 

amacı ile çok partili hayata geçmek için yapılmış olan denemelerin amaca 

ulaşamadığı, 

• İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz şartları nedeniyle ülkemizde siyasi hak ve 

hürriyetlerin kısıtlandığı ancak bu olağanüstü şartların bugün ortadan kalktığı, ulusun 

demokratik bir siyasi rejim istediği vurgulanmıştır 

Önerge sırasında çok ciddi tartışmalar yaşanmıştır. İsmet İNÖNÜ ise bu tür 

çalışmaların parti içerisinde olmasını istemiyordu. Ve yeni bir oluşum ve teşkilat-

lanma kurulup, parti içerisinden ayrılıp o şekilde tartışılması yönünde beyanlar ver-

miştir (Birand, Demirkırat, 1991). 

Dörtlü Takrir sonucunda, Adnan MENDERES ve arkadaşları parti içerisinden 

ihraç edilmişlerdir. Bu gelişme neticesinde ise yeni bir partinin kurulacağının en bü-

yük işaretini oluşturmuştur. 

 

CHP’nin Yönetim Tarzı 

CHP yönetimi ülke içerisinde 1950 yılına kadar tek başına iktidar olarak görev 

yapmıştır. Bu dönemde iyi ve gerekli birçok politika yapılmıştır. Bu politikalar neti-

cesinde, ortaya tek parti yönetiminde bir siyasal yapının oluşmasına zemin hazırla-

mıştır.  

Özellikle 2. Dünya savaşı öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler CHP’nin yö-

netim şeklinin sorgulanmasına ve değiştirilmesine etki etmiştir.  

Sonuç olarak daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak, bu bölüme ilişkin bilgi-

ler aktarılmıştır. 
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Demokrat Partinin Kuruluşu 

Yaşanan bu gelişmelerden sonra, CHP içerisinde ihraç edilen, Adnan MEN-

DERES, Fuat Köprülü, Refik KORALTAN, Celal BAYAR birlikte çalışmalar yapa-

rak yeni bir partinin kurulmasına zemin hazırlamışlardır. Burada önemli bir ayrıntı 

ise Celal Bayar’ın o dönemde milletvekilliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmesi-

dir. 

Celal BAYAR, bu tutumu ile bazı çevrelerce siyasetten çekileceğine yönelik 

haberlerin yayılmasına da neden olmuştur. Fakat Bayar’ın amacı çok farklı olmuştur. 

Ve yeni kurulacak partinin en önemli ismi olmuştur.  

Sonuç olarak, yaşanan bu gelişmeler neticesinde yeni kurulacak partinin adı, 

Demokrat Parti olmuştur. Partinin tüzüğü ve programı hazırlanarak, İsmet İnönü’ye 

sunulmuştur. Bazı müzakerelerden sonra parti programı da kabul edilmiştir. 

Halkın demokrasiye ve demokrat kelimelerine yabancı olması sebebi ile halk 

bu partiye ‘Demirkırat Partisi’ adını vermiştir. Parti, 1946 yılında resmen kurulmuş-

tur.  

Kurulan yeni parti hem yeni bir dönemin başlangıcını ifade ederken hem de 

çok partili hayata geçişin temel dinamiği olmuştur. Partinin kurulması ve meclis içe-

risinde yer alması ile birlikte parti resmen muhalefet görevi görmeye başlamıştır. 

Zaman içerisinde yaşanan bu gelişmelerin sonunda Atatürk’ünde istediği gibi 

bir muhalefet anlayışı nihayet Türk siyasal sistemi içerisinde de yer almaya başla-

mıştır. Bu nedenle 1946 yılı, Türk Siyasi tarihi açısından bir dönem noktası olmuştur. 

Bu açıdan bakıldığı zaman, demokrat partinin bir dönemi kapatacağı ve yeni 

bir dönemin başlangıcının sinyallerinin verildiğini göstermektedir. Özellikle iktidara 

geldikten sonra yaşanan süreçte ve günümüze kadar, CHP hiçbir zaman tek başına 

iktidar olamamıştır. Demokrat partinin kurulması ve iktidara geçmesi, Türk siyasi 

yapısının tamamen değişeceğinin de en büyük göstergesi olmuştur. 

 

DEMOKRAT PARTİYİ İKTİDARA GÖTÜREN SÜREÇ 

Demokrat partinin kurulması ile beraber, artık ülkede çok partili bir sistem ya-

pısı oluşmaya başlamıştır. Özellikle iktidar açısından ise kendilerine bir muhalefetin 

olması bazı çevrelerde iyi karşılanmıştır. Bazı çevrelerde ise yaşanan bu gelişmeler 

ihanet olarak nitelendirilmiştir. 

Araştırmamızın bu bölümünde ise demokrat partinin iktidara giden sürecini 

incelemeye çalışacağız. 
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Çok Partili Hayata Geçiş (İlk Seçim) 

Demokrat partinin kurulması ile beraber sistem doğal olarak çok partili bir ya-

pıya dönüşmüştür. 23 yıllık tek parti döneminden sonra ilk defa yeni bir parti sistem 

içerisine girmiştir. 1946 yılı bu nedenle Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktasını 

oluşmaktadır. 

Demokrat partinin kurulmasından sonra yapılan ilk genel seçimlerin sonucu 

merakla beklenen bir durum olmuştur. 

1946 yılında yapılan genel seçimlerde, ilk defa tek dereceli seçim sistemi uy-

gulanmıştır. Daha önce uygulanan çift dereceli seçim sistemi kaldırılarak yerine tek 

dereceli seçim sistemi uygulanmıştır (Kongar, 1998: 145). 

Cumhuriyet tarihimizin ilk çok partili seçimi, adli denetim olmadan gerçekleş-

tirildi. Ayrıca, açık oy, gizli sayım ve çoğunluk sistemi esasına göre bir seçim yapıldı 

(Akşin, 1996: 216). Bu nedenle genel olarak şaibeli bir seçim olarak, siyasal hayat 

içerisinde yerini almıştır.  

Blok oy sistemin uygulandığı bu seçimlerde her il seçim çevresi olarak kabul 

edilmiş, 40 bin yurttaşın bir milletvekili seçebileceği bir sistem yapısı ortaya çıkmış-

tır. Seçim sonuçlarına göre oluşan tabloda ise şu sonuçlar ortaya çıkmıştır; 

• CHP: 395 

• DP: 64 

• Bağımsız: 6 

Milletvekili sayısı olmak üzere sekizinci meclis yapsı şekillenmiştir. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/1946_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri Eri-

şim: 20.11.2017). 

 

ABD’nin Çok Partili Hayata Yönelik Görüşleri (Türkiye İçin) 

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduktan sonra demokrasi yöntemi ile yönetilen bir 

yapı haline gelmiştir. Eski monarşik yapı terk edilerek yerine yepyeni ve çağdaş bir 

sistem gelmiştir. Bu yapının devam eden sürecinde çok farklı devletlerle işbirliği ya-

pılmıştır. Bu devletlerin en önemlilerinden olan ise şüphesiz ABD olmuştur. 

İkinci dünya savaşının bitmesinden sonra, bozulan ekonomik sistemlerin dü-

zenlenmesi için ve kapitalist sistemin tekrar dirilmesi amacı ile ABD birçok ülkeye 

yardım yapma kararı almıştır. ABD çeşitli sebepler altında Türkiye’ye de yardım 

yapmıştır.  

NATO’nun kurulmasından sonra, Türkiye’de bu oluşumun içerisinde yer al-

mak istemiştir. Fakat yeterli demokrasi sistemi olmadığı için özellikle ABD tarafın-

dan sistemin çok partili sisteme geçmesi yönünde telkinlerde bulunmasına neden 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1946_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri
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oluyordu. Tek partili yönetimin saltana yakın bir dönemi getireceğinden bu şekilde 

bir yapılanmaya karşı tavır sergilemiştir. 

Özellikle Sovyet tehdidinin artmasından sonra başta Amerika olmak üzere bir-

çok devlet bu tehlikeden korunmak ve kendi tarafında görmek istediği ülkeleri bu 

savaştan korumak içi yardımlar ve destekler sağlamıştır. NATO’da yine bu tehdidin 

bir ürünü olmuştur. 

1950 tarihinde Kore savaşının çıkması üzerine Amerika bölgeye müdahalede 

bulunma isteğinde bulunmuştur. Bu isteği ise NATO aracılığı ile yerine getirilmiştir. 

Türkiye’de, Amerika’nın telkinleri ve siyasal sistemin sonuçları altında çok partili 

hayata geçtiği için Amerika, NATO’ya girmesinde bir sakınca görmemiştir. Bu ne-

denle, ülkemizde Kore savaşına Asker göndermiştir. Demokrat parti döneminde ya-

şanan bu gelişmeler, partinin içte ve dışta saygınlığının artmasına neden olmuştur. 

Sonuç olarak, yapılan çalışmalar ve görüşmeler neticesinde, Amerika, ülkeye 

çok fazla yardım ve krediyi Demokrat parti zamanında da artırarak vermeye devam 

etmiştir. İstediği çok partili sistemin gelmesi ile de, Türkiye’ye Kore savaşında görev 

verilmiştir. Bunun neticesinde ülkemiz 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur (Şen, 

2010: 115). 

 

Seçim Kanunu ve Yapılan Değişiklikler 

1946 yılında yapılan seçimler ve seçim sistemine ilişkin bilgileri daha önceki 

bölümümüzde ilgili alanda belirtmeye çalıştık. Bu bölümde ise o tarihten sonra ya-

şanan seçim değişikliğine kısa olarak bakmaya çalışacağız. 

Daha önce uygulan, açık oy, gizli sayım sistemi, demokratik sistem yapısına 

aykırı bir oylama sistemidir. Özellikle seçim sonuçlarında yaşanan tartışmalı sonuç-

lar nedeni ile çok fazla gündemi meşgul etmiştir. 

Muhalefet partisinin meclis içinde yer alması ile beraber seçim sisteminin de-

ğiştirilmesi yönünde büyük çalışmalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Demokrat partili-

lerin çabası ile seçim sistemi değişmiştir. 

CHP ve DP’nin uzlaşması ile 1950 yılında yeni bir seçim kanunu yapıldı. Bu 

kanuna göre, tek dereceli, eşit ve gizli oy, açık sayım ve her ilin bir seçim çevresi 

kabul edildiği, liste usulünün uygulandığı, yargının denetiminde olacak bir seçim ka-

nunu benimsenmiştir (Güngör, 2010: 10a). 

Bu değişiklik, Cumhuriyet tarihinin en demokratik seçiminin uygulanmasına 

zemin hazırlamıştır. Daha önce demokrasiye bağdaşmayan sistemsel yapı bu düzen-

leme ile beraber kaldırılmıştır. 

Sonuç olarak, 1950 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 1950 tarihinde düzen-

lenen ve TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçim. "Gizli oy, açık 
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tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihi-

nin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilir.1946 genel seçimlerinden sonra, Cum-

huriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı 

ikinci milletvekilliği genel seçimidir (Güngör, 2010: 10b). 

 

Demokrat Partinin İktidara Gelişi 

Değiştirilen seçim kanunundan sonra, gözler yapılacak milletvekilliği seçi-

mine çevrilmiştir. Tüm partiler hızlı ve etkili bir şekilde seçim yarışına girdiler. Alı-

nan erken seçim kararı ile 14 Mayıs 2015 tarihinde 9. Dönem milletvekilliği seçimi 

yapılmıştır. 

Çok sert olmayan bir ortamda seçimler yapılmıştır. Bu seçim Siyasi tarihimi-

zin adeta bir dönüm noktası olmuştur. Seçim sonuçları CHP için tam olarak bir yıkım 

olmuştur. Sahip olunan 27 yıllık iktidar bu seçimler sonucunda yıkılmıştır. Yaklaşık 

olarak oyların %55 alan demokrat parti 416 milletvekili ile meclisin büyük çoğunlu-

ğunu eline geçirmiştir. CHP ise sadece 69 milletvekili çıkarabilmiştir (ysk.gov.tr). 

1950 yılında yapılan seçimler sonucunda Demokrat parti, büyük çoğunluğu 

sağlayarak meclis içerisinde yer almıştır. 22 Mayıs 1950’de yapılan Cumhurbaşkan-

lığı seçiminde ise Celal BAYAR Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Aynı gün, hükümet 

kurma görevi Adnan Menderes’e verildi ve Başbakan olarak siyasal sistem içerisinde 

en etli yerini almış oldu. 

 

Demokrat Partinin Siyasi Yapısı 

Demokrat parti, Celal BAYAR başkanlığında 1946 yılında kurulmuştur. İlk 

seçimlerinde uygulanan şaibeli seçimler nedeni ile meclise çok fazla sayıda vekil so-

kamamıştır. Bu nedenle de en büyük gelişim ve dönüm noktası 1950 seçimleri ol-

muştur. Çok büyük bir üstünlük ile Demokrat Parti iktidarı ele geçirmiştir. 

Siyasi yapı olarak, CHP içerisinden çıkan kişilerin kurmuş olduğu parti, yeni 

kurulmuş olmasına rağmen çok kısa bir sürede iktidara yürümüştür. Bunun en önemli 

nedeni, halkın CHP iktidarından bıkmış olmasıdır. Halk, değişimin vakti geldiğini 

her fırsatta dile getiriyordu. Demokrat Parti’de bunu çok iyi kullanmıştır. Özellikle, 

söylemleri bu sonucun ortaya çıkmasında önemli etkenler olmuştur. Siyasi yapı ola-

rak; 

• Devletçilik karşıtı 

• Liberal piyasa anlayışı 

• Öğrencilere yönelik yakınlığı 

• Laik anlayış 
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• İşçi hareketlerin yanında yer alması 

• Halkın her kesimine seslenmesi 

Gibi özellikleri olduğu için, halk tarafından fazlası ile benimsenmiştir. Bunun 

en büyük sonucu ise yapılan 1950 seçimlerinde yaşanmıştır.  

Sonuç olarak, büyük bir katılım ile gerçekleşen seçim sonuçlarında ilk defa 

tam anlamı ile demokratik bir sistem ile yapılan seçimlerde, Demokrat Parti siyasi 

yapısının ne kadar etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Çok Partili Dönemin Katkıları 

Çok partili sistemin gelmesi ile beraber demokrasi anlayışı ülke içerisinde ya-

şanan en önemli gelişme olmuştur. Genel olarak katkıları ise şu başlıklar altında be-

lirleyebiliriz. 

 

Toplumsal Katkılar 

Çok partili dönemin en büyük katkısı, Türk toplumu içinde yaşanmıştır. Özel-

likle halkın, iktidar değişikliğini istemesi ve yaşadığı zorlukları başka bir yapının 

giderebileceği düşüncesi halkı bu yönde destekleyici bir çalışma olmuştur. 

 

Toplumsal katkıları belirli başlıklar altında belirtecek olursak; (Yücel, 2001: 

96) 

• Sisteme toplumsal katılımın artması 

• Öğrencilerin rahat hareket etmesine zemin hazırlaması 

• Demokrasi anlayışının gelişmesi 

• Halkın, muhalefet düşüncesi ve iktidar değiştirme düşüncesi artmıştır. 

• Halk sisteme direkt olarak etkide bulunacağı bir ortam oluşmuştur. 

• Seçmene tercih hakkı verilmiştir. 

• Dayatma usulleri ortadan kalkmıştır. 

• Halk gerçek iradesini yansıtmıştır. 

• Baskılara rağmen, gizli oy uygulandığı için halk istediği oyu kullanmıştır. 

• Askerin yapmış olduğu baskı sonuçsuz kalmıştır. 

• Toplumsal bilincin artmasında katkıda bulunmuştur. 

Gibi toplumsal alanda katkılar sağlamıştır. Sonuç olarak, çok partili hayat 

toplumu ve toplum yapısını tamamen değiştirmiştir. Bunun meyvesini ise Demokrat 

Partinin iktidar olması ile almıştır. 
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Siyasi Katkılar 

Çok partili hayatın en büyük katkısı şüphesiz, Türk Siyasal Hayatına olmuştur. 

Özellikle demokratik sistemin kazanması en büyük kazanç olmuştur. Buda türk siya-

sal hayatının dönüm noktasını oluşturmuştur. 

Çok partili sisteme geçişin, siyasi katkılarına bakacak olursak; 

• Demokrasi anlayışı gelişmiştir. 

• Siyasal sistem güç kazanmıştır. 

• Ülke kan değişimine gitmiştir. 

• Yeni bir anlayış ve düşünce tarzı gelişmiştir. 

• Muhalefet zihniyeti oluşmuştur. 

• Halkın siyasi yapıyı şekillendirme gerçeği oluşmuştur. 

• Katılımcı demokrasi anlayışı gelişmiştir. 

• Siyasi bilinç oluşmuştur. 

• İktidar odağı gelişmiştir. 

• Asker zihniyeti ortadan kalkmıştır. 

Gibi birçok siyasi katkı, çok partili sisteme geçilme ile beraber yaşanmıştır. 

Sonuç olarak, siyasi sistemin değişmesi ile beraber siyasi anlayış ve demokrasi anla-

yışı da beraberinde değişmiştir. 

 

ÇOK PARTİLİ DÖNEMİN SİYASİ GELİŞİMİ, FİKRİ KAYNAKLARI 

VE DEMOKRAT PARTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ 

Çok partili sisteme giriş ve Demokrat Partinin iktidara gelmesi ile beraber si-

yasal sisteme çok fazla değişim olmuştur. Özellikle iktidara gelen demokrat partinin 

faaliyetleri, yeni bir değişiminde habercisi olmuştur. 

Araştırmamızın bu bölümünde, Demokrat partinin siyasi hayattaki yeri, 

önemi, katkıları ve zararları konusunda bir çalışma yapmaya çalışacağız.  

 

Demokrat Parti Dönemi İktidar Faaliyetleri 

Demokrat parti iktidara gelmesi ile beraber sistem tamamı ile değişmiştir. 27 

yıllık hantallaşmış yapı ortadan kalkarak yerine yepyeni bir anlayışın partisi gelmiş-

tir. 1950 yılından başlayıp 1960 yılına kadar geçen süreçte Demokrat parti iktidarı 

yaşanmıştır. 

Genel olarak demokrat partinin iktidar faaliyetleri, 10 yıllık süreçte çok farklı 

yönlerde gelişmiştir. İktidar, celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı olması ile sistemin daha 

da kuvvetlenmesine yol açmıştır. 



Samet İŞBİLEN 

544 

Genel olarak iktidar faaliyetlerini belirleyecek olursak; (Tunçay, 1983: 2021) 

• Ezanın Arapça okunması, daha önceden Atatürk döneminde çıkarılan bir 

kanun ile ezan o dönemden sonra Türkçe okunmuştur. Demokrat partinin en büyük 

seçim vaadini de bu alan oluşturmuştur.  

• Basın özgürlüğünün sağlanması yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

• NATO’ya giriş sağlandı. 

• Kore’ye Asker gönderildi 

• Liberal Piyasa Anlayışı benimsendi 

• Tarım kredileri artırılarak verimin artırılması sağlanmıştır. 

• Tarımda makineleşme artırılmıştır. 

• Köylere karayolu yapma çalışmaları yapıldı 

• Tarımsal üretimde inanılmaz verim sağlandı 

• 1953 yılında tarım sektöründe ilk üç sıraya girdi 

• Seyhan barajının yapımı sağlandı. 

• Petrol yasası çıkarıldı, bu amaçla sermaye akmasının sağlanması 

amaçlanmıştır. Fakat istenilen başarı sağlanamamıştır. 

• CHP’nin haksız yere almış olduğu malların hazineye devri sağlandı. 

• Arap ülkeleri ile ilişkiler gelişmiştir. 

• ABD ile iyi ilişkiler kurulmuştur. 

• İsrail ile yakın ilişkiler kuruldu 

• Partiye oy vermeyen iller ya ilçe yapıldı ya da ikiye bölündü (Malatya 

Örneği) 

Gibi birçok faaliyet genel anlamda, demokrat parti döneminde yaşanmıştır. 

Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok faaliyet gerçekleşmiştir. 

 

Yeni Dönemdeki Yeri ve Önemi 

Demokrat Parti, Türk Siyasal hayatına büyük bir damga vurmuştur. Gerçek 

anlamda demokrasi sisteminin uygulanmasında en temel noktayı oluşturmuştur. 

Özellikle ekonomik ve tarımsal alanda yapmış olduğu çalışmalar partinin önemini 

ülke içerisinde artmıştır.  

Siyasi yapı içerisinde, 10 yıllık iktidarı döneminde vazgeçilmez parti olarak 

yer almıştır. Girmiş olduğu üç genel seçimi de çok yüksek oy oranı ile kazanması 

bunun en büyük örneğidir.  

Demokrasiye yön vermesi, halkın tüm kesimine seslenmesi nedeni ile ayrı bir 

öneme sahiptir. Bu nedenle de yapılan bütün çalışmalar bu yönde gerçekleşmiştir. 
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Basına ve üniversitelere özgürlük verilerek sistemin özgürleşmesi sağlanıyordu. 

Yandaş anlayışın yıkılması ve iktisadi gasplar tamamı ile engellenerek hazinenin ra-

hatlanması sağlanmıştır. 

1950-1960 döneminde hem ülke içerisinde hem de ülke dışında önemli geliş-

melere imza atarak, Türk Siyasi yapısını değiştirmiş ve yapıyı yönlendirmiştir. Bu 

nedenle, yeni dönemin ve yeni anlayışın mimarı Demokrat Parti olmuştur.  

Siyasi ve toplumsal alana yapmış olduğu katkıların yanında dini hizmetlerde 

katkı sağlamıştır. Ekonomik anlamda hem çiftçiyi hem de işçiyi rahatlatmış ve güzel 

çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak, Türk siyasi tarihi içeri-

sinde adının altın harflerle yazdırmış bir parti olmuştur. 

 

Demokrat Partinin Katkıları 

Demokrat partinin, ülkeye ve sisteme yapmış olduğu katkıları bu bölümde in-

celemeye çalışacağız. Bu katkıları kısa olarak belirtip genel anlamda yaşanan geliş-

meleri aktarmaya çalışacağız. 

 

Ekonomik Katkılar 

Demokrat partinin genel anlamda en büyük katkısı ekonomik alanda olmuştur. 

Özellikle dış krediler ve alınan yardımlar sayesinde çiftçi ve işçiler gelir elde etmeye 

ve kazanmaya başlamışlardır. Tarım sektöründe dünya üzerinde ilk beşe girilmesinde 

bu dönemde olmuştur. 

Liberal ekonomi anlayışının yerleşmesi ile beraber, ekonomik anlamda ser-

maye akışının sağlanması amaçlanmıştır. Genel anlamda başarıya uğramış bir poli-

tika olmasa da, dönemin en demokratik ve en çağdaş sistemi olması nedeni ile eko-

nomik anlamda iyi gelişmelere neden olmuştur (Eroğul, 1990: 48). 

 

Dini Katkılar 

Toplumsal ve siyasi anlamda yaşanan değişimleri ve katkıları bundan önceki 

bölümlerde ayrıntılı olarak vermeye çalıştık. Bu bölümde ise Demokrat partinin dini 

faktörlere olan katkısını incelemeye çalışacağız. 

Demokrat partinin seçim vaadi olan, ezanın Arapça okunmasının sağlanması 

muhafazakar kesimden ve halktan büyük destek almasını sağladı. Bu nedenle dinin 

bir gereği olan ezan gerçek dilinde okunmaya başlamıştır. Toplumu ve halkı memnun 

eden bu gelişme askeri ise aynı oranda rahatsız etmiştir. 
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Diğer bir dini katkıları ise özellikle, dini adamlara yönelik uygulamış olduğu 

politikalardır. Din adamlarına hak edilen saygı ve değer bu dönemde verilmiştir. Ku-

ran kursları açılarak, dini eğitimlerin alınması sağlanmıştır. 

Sonuç olarak, Demokrat parti, toplumsal, siyasi, ekonomik ve dini nitelikte 

birçok katkı sağlamıştır. Yapılan bu katkılar, yıllar geçmesine rağmen Demokrat par-

tinin anılmasında en büyük etkenlerden birisidir. 

 

Demokrat Partiye Yönelik Eleştiriler 

Demokrat parti sistem içerisinde katkıları olduğu gibi birçok kişi tarafından da 

eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştirile genel nitelikte eleştiriler olmuştur. Bu eleş-

tirilerin maddeler halinde gösterilmesi konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı ola-

caktır. Bu eleştiriler;  

• Askere yönelik tutumu, reform çalışmaları 

• Gençlik ayaklanmasına müdahalede yetersiz kalması 

• 6-7 Eylül olaylarının yaşanması 

• Çok borç alınması 

• İspat hakkının tam uygulanmaması 

• Basın hakkının tam anlamı ile uygulanmaması 

• İktidarın esiri olunması 

• Parti içinde çatışmaların artması 

• Tek adam zihniyetine bürünmesi 

• Yoksulluğun artması 

• Parti içerisinde isyanların artması 

• İsmet İNÖNÜ’ye sergilenen tavır 

• Muhalefetin küçümsenmesi 

• Belirsiz politikaların yapılması 

• Kore’ye Asker gönderilmesi 

• Kıbrıs krizinin yaşanması 

• Suriye ile savaşın eşiğine gelinmesi 

• Ülkenin her yerinde sistemin oturması ve muhalefetin yetersiz kalması 

• Ekonomik başarısızlıklar 

• Siyasi başarısızlıklar 

• Reform uygulamalarını yerine getirememesi 

• İlke ve inkılaplar karşı olması 

• Halkın isteklerini zaman içerisinde önemsememesi 
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• Yoksulluğun artması 

• Olayların artması 

• Devalüasyon kararı 

Gibi birçok eleştiri, demokrat partiye yönelik yapılmıştır. Özellikle son döne-

minde yaşanan gelişmeler, sistemin tıkanmasına ve işleyişin durmasına kadar süreç 

uzamıştır. Parti içerisindeki muhalefetin artması ve söylemleri, eleştirilerin boyutunu 

ortaya çıkarmıştır. 

Sonuç olarak, Demokrat parti iyisi ve kötüsü ile 10 yıllık dönemde iktidar ola-

rak görev yapmıştır. Doğal olarak demokratik sistem olduğu için birçok eleştirinin 

olması da sistemsel açıdan çok doğaldır. 

 

SONUÇ 

Atatürk’ün vefatından sonra Cumhurbaşkanı seçilen İNÖNÜ ve başkanı ol-

duğu CHP,  14 Mayıs 1950’ye kadar ülkeyi tek parti olarak yönetmiştir.  2. Dünya 

Savaşı’na fiilen katılmayan Türkiye, savaşın etkilerini çok ağır biçimde yaşamıştır. 

Savaşa katılma olasılığı nedeniyle silâhaltında tutulan askerlerin ihtiyaçlarının karşı-

lanması gerekliliği ve dünyayı etkisi altına alan ekonomik bunalım, dönemin iktidarı 

CHP’nin birtakım ekonomik kararlar alıp uygulamasına neden olmuştur. Yeni çıka-

rılan vergiler, bu vergilerin sayılarının artması,  ekonomik kararları uygulayan yerel 

yöneticilerin halka karşı tavırları halkın bunalmasına ve yönetimden uzaklaşmasına 

neden olmuştur. 

CHP’nin uygulamaya koyduğu yasalardan biri olan Çiftçiyi Topraklandırma 

Yasasının gündeme gelmesi, TBMM’de hareketliliğe sebep olmuştur. Bu yasaya mu-

halif olan Celal BAYAR, Fuat Köprülü, Adnan MENDERES ve Refik KORALTAN, 

Dörtlü Takrir adı verilen bir belge hazırlayarak CHP’ye muhalefet bayrağını açmış-

lardır. Dörtlü Takrir ve önceleri yalnız görünen bu muhalefet hareketi bir süre sonra 

domino taşları gibi birbirini tetikleyen ve Türk siyasi hayatında birçok değişikliği 

beraberinde getiren gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur.   

Dörtlü Takrir sahipleri bir süre sonra yeni bir parti kurma çalışmaları içine 

girmiştir. Muhalefet partisinin kurulma çalışmaları 1946 yılı Ocak ayında tamamlan-

mış, BAYAR 4 Ocak günü bir basın toplantısı düzenleyerek Partinin ismini “Demok-

rat Parti” olarak açıklamıştır. 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kurucuları Bayar, 

Menderes, Köprülü ve Koraltan, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenle-

yerek partinin programı ve amaçları hakkında kamuoyuna bilgi vermişlerdi.   

DP, 1946’da yapılan seçimlerde birçok nedenle istediği oyu alamasa da, 14 

Mayıs 1950’de yapılan seçimlerde büyük bir oy oranı ile iktidara gelmiştir. Cumhur-

başkanlığı’na Celal Bayar’ın, Başbakanlığa Adnan Menderes’in getirildiği parti, 
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Cumhurbaşkanı, parti başkanı ve başbakan aynı kalmak suretiyle 5 kez hükümet kur-

muş ve 10 yıl boyunca ülkeyi yönetmiştir.  DP’nin iktidara gelmesi ülkede demokrasi 

rüzgârları estirmiştir. Düzen karşıtları bile demokrasiyi kullanarak seslerini yükselt-

meye başlamıştır. Toplumda ve basında Atatürk, rejim ve inkılâplar aleyhinde eylem 

ve söylemler artmıştır. DP’nin, iktidara gelmesinden hemen sonra Arapça Ezan oku-

nabilmesi ile ilgili yapılan kanuni düzenleme, rejim karşıtı grubun ümitlenmesine 

neden olmuştur.    

DP döneminde, Halkevlerinin kapatılması ve CHP’nin mallarına el konularak 

hazineye devredilmesi, mecliste ve basında en fazla tartışılan konular arasında yer 

almıştır. Atatürk tarafından, inkılâpları halkla anlatmak ve benimsetmek ve halka 

okuma- yazma öğretmek gibi amaçlarla kurulmuş olan Halkevleri, DP tarafından 

CHP’nin propaganda aracı olarak görüldüğü ve CHP’ye mali kaynak sağladığı ge-

rekçesi ile kapatılmıştır. Halkevlerinin kapatılması sırasında, bu merkezlerde bulu-

nan kitap, belge ve dokümanların muhafaza edilmemiş olması dönemin bazı yazar 

ve siyasetçileri tarafından eleştirilmiştir. 1954 seçimleri öncesinde, CHP’yi mali ba-

kımdan zayıflatmak ve bu güçlü rakibi mali kaynaklarından yoksun bırakmak ama-

cıyla çıkarılan CHP’nin mallarına el konularak hazineye devredilmesi ile ilgili kanun 

da kamuoyunda ve mecliste sert tartışmalara neden olmuştur.    

Bu gibi gelişmelerin altında, 10 yıllık iktidar yaşanan bir darbe neticesinde son 

bulmuştur. Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu asılarak idam edil-

miştir. Bir dönem damga vuran isimler, bir günde hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Sonuç olarak, çok partili sisteme geçişin mimarı olan Demokrat Parti, siyasal 

sistemin şekillenmesinde ve sürdürülmesinde en önemli odağı olmuştur. Bu nedenle 

de yeri ve önemini incelediğimiz Demokrat Parti, saymakla bitiremeyeceğimiz bir-

çok faydası olmuştur. Kısa araştırmamızda demokrasi ve Türk siyasal hayatının en 

büyük parçası olduğu açık bir şekilde görülmüştür. 
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Rus Halkında‘Ana Rusya’ Simgesi 

Doç. Dr. Tamara ÖLÇEKÇİ 

TİKA - Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanlığı 

Özet: Ruslar kendine has özellikleriyle ayırt edilen ve benzersiz nitelik-

lere sahip bir millettir. Ruslar bir de karakterlerinin anlaşılmasındaki zorluklar 

ve tutarsızlıklarıyla ünlüdür. Rusya’da çok yaygın kullanılan ve gittikçe popü-

lerlik kazanan Ana Rusya (‘Rossiya Matuşka’, ‘Mat Rossiya’, ‘Matuşka Rus’) 

simgesi, Rusya’nın yurtiçinde ve yurtdışında tanınan milli kimliğinin önemli 

bileşenidir. Rusların ve Rusya’nın tanınmasında kilit bir kavram olarak Ana 

Rusya simgesi aktüel bir konu olmaya devam etmektedir. Rus kültürünün ve 

gündelik yaşamın bir parçası haline gelen Ana Rusya konusu Batı’nın da ilgi-

sini oldukça çekmektedir. 

Rusların milli sembolü olan Ana Rusya, savaş zamanlarında en çok baş-

vurulan tartışılmaz bir semboldür. Ana Rusya savaş zamanında başvurulan ve 

propagandada kullanılan direkt bir konu olduğu için savaşla birebir bağlantılı-

dır. Aynı zamanda milliyetçilerin sık kullandığı ve başvurduğu bir kavramdır. 

Bu terim edebiyata, sanata, şarkılara ve çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Ba-

sında geniş şekilde yer almakta hatta Rus votkalarına isim olarak kullanılmak-

tadır. Ana Rusya poster, posta pulları, kartlar ve paralara basılmış ve dikilen 

anıtlar ile ölümsüzleştirilmiştir. Rusya’da Ana Rusya politikanın, jeopolitik 

gündemin ve medyanın bir parçasıdır. Seçim kampanyalarında politikacıların 

malzemeleri olmak üzere söylem veya konuşmalarında kullanılmaktadır. 

Ana Rusya terimi çeşitli bilim alanları ve farklı açılardan ele alınmak-

tadır. Bu simgeye tekrar tekrar dönüş yaşanılacak, değinilecek ve bir nevi bit-

meyen ilgi odağı olmaya devam edecektir. XX. yüzyıl boyunca milli bir sembol 

olarak Ana Rusya terimi Rusya Devleti ile birlikte hem iniş hem de çıkışlar 

yaşadığı bir dönemdir. Tarihi süreçlerde değişen iktidar ve ideolojik amaçlara 

göre Ana Rusya’ya olan yaklaşım da farklılık göstermiştir.  

Makalenin amacı sadece Rus kültürüne ait ve benzersiz Ana Rusya sim-

gesinin Rusya’da ortaya çıkışını, sosyal görevini, işlevini ve amacını analiz et-

mektir. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Ana Rusya, Rus Halkının Özellikleri 

 

Abstract: The Russian people are distinguished by their unique charac-

teristics and have a unique character. The Russians are also famous for their 

difficulty in understanding their characters and their inconsistencies. Russia's 
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mainstream Russia (’Rossiya Matushka’, ka Mat Rossiya ‘, iya Matushka 

Rus’), which is widely used in Russia and has gained popularity, is an important 

component of the national identity of Russia at home and abroad. As a key 

concept in the recognition of the Russians and Russia, the Russian Main icon 

remains an actual issue. Russia, which has become a part of Russian culture 

and everyday life, has a great interest in the West. 

Russia, the national symbol of the Russians, is an indisputable symbol 

which is the most used in the times of war. Russia It is directly related to the 

war because it is a direct issue used in the time of the main war and used in 

propaganda. It is also a concept that nationalists frequently use and apply to. 

This term has been the subject of literature, art, songs and various works. It is 

widely used in the press and even used as a name for Russian vodka. Russia 

The master poster is immortalized with postage stamps, cards and monuments 

printed and erected in coins. Russia is a part of the main policy, the geopolitical 

agenda and the media. It is used in speeches, politicians' materials, speeches or 

speeches. 

The term ır Main alın of Russia is addressed in various fields of science 

and from different perspectives. This symbol will be revived, repeated and will 

continue to be a sort of endless focus. XX. Russia as a national symbol throug-

hout the century is a period in which both the ups and downs along with the 

Russian State. According to the changing power and ideological goals in the 

historical processes, Russia's approach to Ana iktidar was also different. 

The aim of the article is to analyze the emergence, social mission, func-

tion and purpose of the Russian main symbol in Russia. 

Keywords: Russia, Russia Main, Russian People's Characteristics. 

 

 

Giriş 

Her devlet ulusal özelliği, milli kimliği ile diğerlerinden ayırt edilmektedir. 

Rusların ‘Ana Rusya’ simgesi de, başka milletler tarafından kendi bakış açışı, yakla-

şımı ve dünya görüşü ile yorumlanan ve ilgi çeken araştırma konusudur. Ana Rusya 

tasviri, Batılılar tarafından hakiki bir Rus’u tanımlamak için sıkça başvurulan konu-

lardan biri sayılmaktadır. Bu simge, damgalanmış ve sonsuz, değişmeyen, hiçbir mo-

dernizasyondan etkilenmeyen hakiki bir Rus’u belirtme işlevi görmektedir. Ana 

Rusya imgesi Rusya’nın yurtdışında ve yurtiçinde milli kimliğinin tarif edilmesi açı-

sından ve Rus halkının karakterini anlamak için bir nevi önemli unsurlardan olmaya 

devam etmektedir. Ana Rusya simgesi Rus kültürünün birkaç yüzyıldır kullandığı 

sembollerinden biridir. Bu konu Rus ve Batı yazarları, filozofları, araştırmacıları ta-

rafından ele alınmıştır.  Bu kavramı pekiştirenler Andrey Kurbskiy, Maksim Grek, 

A.İ. Herzen, F.M. Dostoevskiy, V.S. Solovyev, V.V. Rozanov, N.A. Berdyaev, D.S. 
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Merejkovskiy, İ.A. İlyin, İ.L. Soloneviç, İ.G. Gerder, R.Steiner, A. Camus ve G. 

Adams, O. Spengler ve V. Schubart ve diğerleridir. Halen de Ana Rusya teması farklı 

disiplinler tarafından araştırılmaya devam etmektedir. 

Eski Rus kültüründe, Ruslar’da Ana tasvirinin başlangıcı olarak Büyük Ana 

Tanrıça ham toprağın anası diye kabul edilmiştir. Rus toprakları kadın, en çok da 

anne ve bir canlı şeklinde tasvir edilmiştir. Zamanla bu fikir Rus toprağının tasviri 

haline dönüşmüştür. XVI. yüzyılda, Kutsal Rus Toprak Ana görünümünü almıştır. 

Deli Petro döneminde Rus Devletini tanımlamak için vatan terimi kullanıl-

maya başlamış, ancak Ana Rusya teması da devam etmiştir. Sonraki dönemlerde bu 

simge edebiyatta, güzel sanatta, müzikte, askeri ve siyasi propagandada yaygın ola-

rak kullanılmıştır. II. Yekaterina zamanında Rus Senatosu ona ‘Vatanın Anası’ un-

vanı teklif etmiştir. Fakat çariçenin bu unvanı kabul etmediği ama yine bu unvanın 

zamanla resmi olmazsa da kullanıma geçtiği bilinmektedir. Çariçenin sadık adamla-

rının ona ‘Ana’ diye başvurduğu kaydedilmektedir.  

1917’de patlak veren Bolşevik Ekim Devrimi ve akabinde ortaya çıkan İç Sa-

vaş döneminde, Beyaz Ordu hareketinin taraftarları propagandalarında Bolşevikleri 

‘yabancılar’ ve ‘Ana Rusya’nın zalimleri’ olarak yorumlamıştır. Devrim nedeniyle 

yurtdışına kaçmak zorunda kalan ve farklı ülkelerde oluşan Rus diasporası ise ‘acı 

çeken bir vatan’ fikrini ortaya atmıştır. 

İktidara gelen Bolşevikler ilk başlarda Ana Rusya simgesini geride kalmışlık 

kabul etmiş ve kullanmaktan vazgeçmiştir. Fakat 1930’lu yıllarda ülkenin kalkınması 

için tekrar bu simgeye başvurmuştur. Fakat Bolşevikler Ana Rusya şeklinde değil 

kendi ideolojisine, şablonuna göre Sovyet Vatanın Anası, tüm SSCB halklarının 

anası temsilini uygun görmüştür. 

Ana Rusya tasviri İkinci Dünya Savaşı sırasında en çok öne çıkan ve başvuru-

lan yöntem olmuştur. İ. Toidze’nin hazırladığı ‘Ana Vatan Çağırıyor’ posteri o dö-

nemin sembolü haline gelmiştir.  Savaş döneminin şartlarına göre çeşitli ‘Ana’ tema-

larına başvurulmuştur. Örneğin, oğlunun düşmanla savaşması için şans dileyen, tali-

mat veren, kutsayan ana, çocuğunu koruyan ana, ıstırap çeken Sovyet kadınları vs.1 

Soğuk Savaş sırasında SSCB’nin ana imajlarından biri- İkinci Dünya Savaşı’nı 

kolektif hafızaya aktarmak, geçmişi anmak ve unutmamak olmuştur. İkinci Dünya 

Savaşında oğul ve kızlarını kaybeden ve yasını tutan ‘Vatan Ana’ tasviri, savaşı te-

tikleyen Batı ve Amerikan emperyalistlerine karşı SSCB’yi meşrulaştırmada ve 

                                                                            
1О.V. Ryabov, “ Matuşka-Rus”: Opıt Gendernogo Analiza Poiskov Natsionalnoy İdentiçnosti V Ote-

çestvennoy İ Zapadnoy İstoriografii, Ladomir Yayınevi, Moskva 2000, s.147. 
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ideolojik savaşta ‘biz barış taraftarıyız’ mesajı vurgulanarak kullanılmıştır. Elinde 

kılıcı ile savaşçı Vatan Ana simgesi Volgograd, Kiev ve Kaliningrad şehirlerindeki 

anıtlara dikilmiş ve SSCB’nin gücünü ve yenilmezliğini sembolize etmiştir.  

Sovyet sonrası dönemde, SSCB’nin çöküşü ile Sovyetlerin ana sembolü da 

yıkılışı yaşamıştır. Rusya’nın kadın imgesi artık üvey ana, kötü kadın olarak yansı-

tılmıştır. Muhalefet 1990’larda Boris Yeltsin’in yönetimini aktif bir şekilde eleştirir-

ken aşağılanmış Ana Rusya tasvirini koz olarak kullanmıştır.  

2000’lerden günümüze kadar, Ana Rusya imajı tekrar eski haline getirilmiştir. 

Simge, ülkenin iç ve dış propaganda çalışmalarında çok sayıda halkları ve dinleri bir 

arada yaşatan, barındıranve temsil eden bir devlet olarak karakterize edilmektedir. 

Ayrıca demografik politikalar için de bu imgeye başvurulmuştur. 2013’te Levada 

merkezinin yaptığı çalışmaya göre2 günümüzde de Ana Rusya tasviri Rus kültüründe 

popülerliğini korumakta ve artırmaya devam etmektedir. 

 

Rus Tarihinde Ana Simgesi 

Deli Petro tarafından Ana teması kullanılmıştır. Petro’nun fikir babası olduğu 

heykelde, ‘Ana başlangıcı ile birlikte, ülke hükümdar tarafından oluşturulur, erkek 

başlangıcı devlete şekil ve ruhunu verir’ düşüncesi kullanılmıştır. Toplumda ise hü-

kümdarı da dünyaya getiren yine anadır fikri ağır basmaktaydı. Rus piskoposu ve 

tercüman Bujinskiy, Rusya’nın Kuzey Savaşında  ‘Kim Rusya için savaşmak istemi-

yorsa, anasına olan görevini yerine getirmiyor demektir’3 diyerek sert eleştirilerde 

bulunmuştur. Rus Devletinin bu döneminde Ana imgesi madalyon, heykel ve buna 

benzer konularda yaygın olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru 

Rusya’nın kadın alegorisinin gündelik hayatın bir parçası, ‘banal bir milliyetçilik’ 

haline geldiği anlatılmaktadır. Ana simgesi basitleştirilerek paralarda kullanılmaya 

başlanmıştır. Ana imgesi para dışında madalyon, takvim, reklam pankartlarında, kent 

mekânını süsleme işlerinde yer almıştır. 

Özellikle savaş zamanında düşmana karşı Rus halkını birleştirmek için hükü-

met tarafından sürekli Ana Rusya imgesine başvurulmuştur. Aynı zamanda Narod-

nikler (Narodnikler, 1860-1880 yıllarında köy demokrasinin ideolojisini yansıtan 

sosyo-politik hareket. Rusya’nın köylü topluluğu ile kapitalizmi atlayarak sosya-

lizme geçebileceğini savunan bir görüştü)  Rus kadınının devletin keyfiyetinden, bü-

rokrasiden, devlet memurları ve adaletsizlikten mustarip bir Rus kadını fikrini 

                                                                            
2T.V.Ryabova, U.K. Mutaev, Y.M. Karuşeva, “Rodina-Mat” V Simvoliçeskoy Politike Sovremennoy 

Rossii Glazami Rossiyan, https://cyberleninka.ru/article/n/rodina-mat-v-simvolicheskoy-politike-

sovremennoy-rossii-glazami-rossiyan-na-materiale-intervyu. 01.01.2019. 
3S. Bulgakov, İz Dnevnika, Vestnik Russkogo Hristianskogo Dvijeniya, 2000, No129, s.237-248 

https://cyberleninka.ru/article/n/rodina-mat-v-simvolicheskoy-politike-sovremennoy-rossii-glazami-rossiyan-na-materiale-intervyu
https://cyberleninka.ru/article/n/rodina-mat-v-simvolicheskoy-politike-sovremennoy-rossii-glazami-rossiyan-na-materiale-intervyu
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ideolojisinde kullanmıştır. Birçok karikatür dergilerinde bu tasvir yer almıştır. İktidar 

da Ana Rusya’yı Rusya’nın gücünün ve birlikteliğinin sembolü olarak kullanmıştır. 

Rus sağcılarının da en sevdiği konu, Ana Rusya’nın ‘isyancılardan’ yani Rusların 

tabiatına ters düşen ‘Rus olmayanlardan’  acı çekmeleri olmuştur. 4 

Rus-Japon Savaşında savaş propagandasında Ana tasviri önemli işlevi gör-

müştür. Rusya bu savaşta temizliği, saflığı dürüstlüğü ve ahlaki üstünlüğü kadınsı 

kavramlarına dayanan olağan propaganda yöntemi olarak kullanmıştır.  Propaganda-

nın ana teması, bu savaşta Rusya’nın adil doğası gereği adaletle savaş yürüttüğü ve 

Rus hükümetinin iyi niyetinin gösterilmesi şeklinde tasarlanmıştır. Kadın tasvirini 

güç, iktidar ve bilgelik anlamında kullanmaya özen göstermiştir. 

1917 Şubat Devrimi sırasında Narodnikler ezilen Ana Rusya söylemini aktif 

olarak eskiyi devirmek ve yeniliğin meşrutiyeti için kullanmıştır. Rusya artık kendi-

sini zincirlerden kurtaran bir kadın olarak temsil edilmiş ve bu zincirleri kendi gücü 

ile kırabileceği veya devrimcilerin yardımıyla başaracağı vurgulanmıştır.  

Buna ek olarak, Rusya’nın alegorik kadın figürü muzaffer kadın şeklinde gös-

terilerek kurtarıcı kahramanlarını taçlandıran bir anlam yüklenmiştir. Ana Rusya im-

gesinin neredeyse toplumun her alanında yer almışlığı, ne kadar popüler olduğunun 

kanıtıdır.  

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın ana ve kadın tasvirlerinde, Rusya’yı 

koruyan dini anlamı artık geri plana atılmıştır. Savaşın başlaması ve erkeklerin sa-

vaşa gitmeleri ile boşalan çalışma alanlarında kadınların yer alması onların rolünü 

arttırmıştır. Sanatta ve edebiyatın yanı sıra daha ziyade şehir hayatında yer alan din-

dar ataerkil ilişkilere bağlı kadın yerine, sosyal aktif kadın tipi ön plana çıkmaya 

başlamıştır. 1905-1907 devrimleri ve Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla ön plana 

kadının cinselliğinden daha çok anlamsız ve acımasız isyancı, yıkıcı enerjisini çıkar-

mıştır. Bazı araştırmacılar kadınların zekâya bağlı yeteneklerini küçümseyen ve aynı 

zamanda isyancı karakterinden çekinen yorumlamalarda bulunmuştur.5 

Rus filozofu Berdyaev, Rusya’nın ‘kadın’ ve ‘kadınsı’ başlangıcıyla ilgili 

farklı yaklaşım sergilemiştir. Berdyaev, Rusya’nın kadınsılığının Rusya’nın yıkılı-

şına neden olabileceği görüşünü savunmuştur. Cesur Alman ruhunun, pasifliğini ve 

histerisini kötüye kullanan kadınsı Rus ruhuna karşı şiddet işlediğini belirten 

Berdyaev, Almanya’yı erkek ruhunu taşıyan ülke olarak ilişkilendirmiştir. Berdyaev, 

eserinde “Almancılık Rus gelinin damadı olmak istiyor” demiştir.6 

                                                                            
4O.B. Ryabov, “Rodina Mat” V İstorii Vizualnoy Kulturı Rossii, Vestnik TvGU, Serilya “İstoriya” 

2014, No1, s.90-92. 
5Dal' V.I. Poslovitsı Russkogo Naroda,Russkaya Kniga Yayınevi,  Moskva 2001. 
6N.A. Berdyaev, Duhovnıe Osnovı Russkoy Revolyutsii. Opıtı 1917 – 1918 gg. SPb 1999, s.20, 
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Savaşan askerleri motive etmek için kadın değil daha çok erkek savaşçıların 

posterlerine başvurulmuştur. Resmi savaş propagandasında vatan tasviri için 

Rusya’nın Çariçesi, bahadır Rus kadını ve Moskova Boyar kadını tasvirleri sıradan 

halkın daha iyi anlaması için başvurulan yöntemlerinden biri olmuştur. Bir de hem-

şire kadın tasviri toplumda karışık fikirlerin doğmasına neden olmuştur. Savaşta yar-

dım eden hemşire kadın tasviri aynı zamanda hafif kadın algısını yaratmıştır.7 Bir de 

Kızıl kadın, isyancı kadın anlamında sonraları Bolşevikler tarafından kullanılmıştır.  

Böylece Birinci Dünya Savaşı zamanında Kadın, Ana tasvirleri belli bir evrim 

geçirmiştir. Kadın, toplumun objektif sosyal süreçlerinden kaynaklanan gerçeklere 

göre eski hassas, kırılgan, yardıma ve korumaya muhtaç görüntüsünden uzaklaşarak, 

kahramanlık yapabilen devrimci, isyancı, kızıl kadın rolüne geçmiştir. Buna ek ola-

rak Rus filozofu Berdyaev’in Rus devriminin ‘kadın temele dayandığı’ kehanetinin 

doğruluğu ispatlanmıştır.8 

Ana alegorisi iç savaş döneminde Bolşeviklere karşı Beyaz Ordu mensupları 

tarafından aktif olarak kullanılmıştır.  Beyaz Ordu taraftarları Bolşeviklere karşı ver-

diği mücadelesine, görsel propagandasına Ana Rusya’yı dahil etmiştir. Beyaz hare-

ket, posterlerinde Bolşevikleri ‘Ana Rusya’nın ezicileri’, ‘Kayzerin paralı askerleri’, 

‘Enternasyonalizme kurban vermek’ gibi görsel tasvirleri kullanmıştır. Kadın imajlı 

Rusya, vücudu sıkıca bağlanmış ve etrafı Bolşevik lider grupları ile sarılmış bir kadın 

imajında temsil edilmiştir. Beyaz Hareket ise Ana Rusya’nın kurtarıcısı görevini üst-

lenmiştir. Anavatanın kurtarılması gerektiği söylemi Beyaz Ordu’nun liderleri Ata-

man Dutov’dan General Vrangel’e kadar kullanılmış ve önemli bir etkiye sahip ol-

muştur. Çünkü doğası gereği çok yönlü olan ‘Ana Rusya’ Beyaz hareketi gibi siyasi, 

sosyal açıdan farklı insanları bir araya getiren, birleştiren sembollerden biriydi. Ana 

Rusya sembolü en çok Beyaz Ordu hareketine uygundu. Çünkü Ana Rusya tasviri en 

çok Çarlık rejiminin ideolojisi ve mitolojisi ile sıkı bağlara sahipti. Bolşevikler de iç 

savaşta Ana Rusya temasını Beyaz harekete karşı kullanmıştır. Fakat bu Beyaz hare-

ketindeki kadar etkili değildir. Nihayetinde Bolşeviklerin dünya görüşü, ideolojisi 

eril değerlere dayanmaktaydı ve kadınsı değerlere güven eksikliği üzerine kurul-

muştu. 

 

                                                                            

https://predanie.ru/berdyaev-nikolay-aleksandrovich/book/69676-duhovnye-osnovy-russkoy-

revolyucii 
7V.Aksenov, Ot Rodinı-Tsaritsı k Rodine-Babe: Osobennosti feminnoy reprezentatsii Rossii v Godı v 

Pervoy Mirovoy Voynı, Labirint Dergisi, No4, 2015, s.66. 
8 N.A.Berdyaev, Age; Berdyaev O Veçnobabyem v Russkoy Duşe, Tipı Religioznoy Mısli v Rossii,  

İskusstvo Yayınları, Moskva 1994, s. 189-190. 
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‘Ana Rusya’yı Enternasyonalizme kurban etmek’ posteri 

 

Sovyet Döneminde Ana Simgesi 

Ülkenin yaşadığı siyasi gelişmelere göre ana simgesinin anlamı ve yapısı de-

ğil, görev ve işlevi değişmiştir. Bu durumun en belirgin örneği Sovyet döneminde 

yaşanmıştır. Ekim Devrimiyle birlikte Ana simgesi Çarlık Rusya’nın geride kalmış-

lığı, yeniliğe açık olmayışı, eski alışkanlıklarına takılıp kalmışlığı olarak değerlendi-

rilmiştir. Ancak kısa bir süre sonra, 1930’larda Sovyet propagandasında vatanın Ana 

simgesine dönüşü yaşanmıştır. Ana tasviri Sovyet Ana Vatanı olarak yeniden doğ-

muştur. Bu sembol SSCB’nin tüm tarihi boyunca Sovyet devlet politikasının unsuru 

olmuştur.  Sovyet zamanında kadın tasviri posterlerde güçlü, sağlıklı ve kendinden 

emin olduklarını sembolize etmektedir. Kadın enerjisinin toplumun ideallerine hiz-

met etmesi gerektiği vurgulanmıştır.9 Örneğin Ana ve kadın klişesinin toplumdaki 

kullanımı, zayıf, hassas ve bağımlı özellikleri Sovyet döneminin sanayileşme aşama-

sında talep edilmemiştir. 1920’lerde kadın teması yerine Beyaz ve Kızıl Ordu İç sa-

vaşının ve Sovyet liderlerinin heykelleri yaygınlaşmıştır. Stalin ve yakındakilerin 

                                                                            
9S. Zontag, Magiçeskiy Faşizm, Pervoe Sentyabrya Gazetesi, No 47, 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200004708.) 
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Ana Rusya’ya dönüş yaşamasının sebeplerinden biri de yeni sosyal-siyasi düzeni pe-

kiştirmek için gerekli olmuştur. Ayrıca SSCB’nin jeopolitik durumunun değişmesi 

ile savaşın eşiğinde olmasından dolayı vatanseverlik duygusunu geliştirmek zaruri 

olduğu için Anaya başvurulmuştur.10 

Sovyet kimliğinin inşasında işçi sınıfının ve emekçi köylünün birliği, sosyal 

sistemin temeli olarak kabul edilmiştir. Dönemin heykelinde erkek-işçi, kadın-

emekçi köylü şeklinde Sovyet dönemini yansıtmıştır. Fakat sadece işçi-erkek eril tas-

virinde değil, emekçi köylü, kolhoz çalışanı-kadın da eril güce sahip birisi olarak 

verilmiştir. Verilen mesaj Sovyet bakış açısını yansıtmakta ve yeterli bilgiyi vermek-

tedir. Genel itibariyle yine de işçi olan kadın değil, erkektir. Kadın burada erkeğin 

yardımcısı durumunda gösterilmiştir. Şiirlerde vatan için erkeklerin görevini yerine 

getirme fikri yaygındır ve burada biraz sert aynı zamanda şefkatli ‘Ana’ rolünde Ko-

münist Partisi yer almıştır. 

Sovyet ideolojisinde Vatan Ana sembolü, SSCB’nin barışsever bir ülke ve tüm 

siyasetinin barışı sağlamak amaçlı olduğunu göstermek için kullanılmıştır. Vatan 

Ana teması, barışın garantisi motifini içeren birçok büyük anıtlar dikilmiştir.  

 

İkinci Dünya Savaşı Dönemi 

İkinci Dünya Savaşının Sovyet halkının faşizme karşı verdiği savaş olarak pro-

pagandası, günümüzde de önemini hiç kaybetmekten devam etmektedir. Rus yöne-

timi özellikle Putin döneminde kolektif hafızaya ‘Büyük Vatanseverlik Savaşını’ ak-

tarmaya önem vermektedir. 

Rusya’nın Ana tasviri savaş ve barışın belirgin fikri ve unsurudur. Ana imgesi 

vatanı savunmak, düşmanı yenmek ve halka vatansever duygusunu aşılamak için ih-

tiyaç duyulan konu olmuştur. Etnik birlikteliği ve bu birlikteliğin etkin bir rol oyna-

ması için ananın çağırması etkili mekanizmalardan biri olmuştur. Ruslarda, Vatanın 

Ana alegorisi milletin yaşam gücünü, düşmanı muhakkak yeneceğini, ülkenin karşı 

karşıya kaldığı ölümcül tehdidi ve ‘oğulların’ da ona göre davranması gerektiği me-

sajını vermektedir. Ya da Anasını korumak oğlun görevi manasını taşımaktadır. Va-

tan Ana savaş alanında savunmasız, acı çeken, yardım isteyen, vatani görevi hatırla-

tan, savaşan ve yenilmez olarak temsil etmiştir. Vatan Ana insanları kendi uğruna 

hayatını feda etmeye çağırmaktadır. Bu sembol ‘kendi’lerini ‘yabancılar’dan ayır-

mak amacı gütmektedir. Kendi yani biz olanlar Vatan Ana’yı koruyanlar ve onun 

yardımını alanlardır. Düşman ise, Vatan Ananın varlığını tehdit edendir. 

                                                                            
10S. Malışeva, A. Salnikova,Rossiyskiy Provintsialnıy Gorod. 1920-h godov: Vizualizatsiya 

“Sovetskosti” Sbornik Statyey, Variant Yayınları,  Moskova 2009, s.121-142.  
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Sovyet propagandası vatan imajına büyük önem vermiştir. Büyük Vatansever-

lik Savaşında SSCB’yi korumak ve halkı savaşa seferber etmek için İ. Toidze’nin 

‘Ana Vatan Çağırıyor’ posteri dönemin en belirgin ve unutulmayan sembolü olmuş-

tur. Halen de toplumun hafızasında en çok hatırlanan görseldir. Posterdeki resimde 

yer alan Rus kadını yalnızca kendi topraklarının çektiği acıyı değil, aynı zamanda 

gücünü de yansıtmaktadır. Bir de Sovyet askerini görev duygusuna çağıran anlamı 

taşımaktadır. Ayrıca Toidze, buradaki kadın tasvirini sınıf açısından değil (işçi ve 

emekçi kolhozcu), milli açıdan değerlendirmiştir. Toidze’nin diğer çizimleri ve pos-

terleri ‘Anavatan için!’ (1943), ‘Anavatan Kahramanlarına Selam!’ (1943), V. İva-

nov’un ‘Kurtulmuş Sovyet halkı! Faşist esaret baskısından kurtuldunuz - eve daha 

erken dönün!’ (1944), D. Şmarinov’un ‘Savaşçı, Anavatana Zafer İle Cevap Ver’ 

(1942) ve diğerleri yaygın olarak kullanılmıştır.11 Ana tasviri seferberlik propagan-

dası tarihinin çeşitli evrelerinde başvurulan yöntem olmuştur. Acı çeken Sovyet ka-

dınlarını ve hayatı kendisi için değerli olan kadınları korumak için erkekleri çağıran 

filmler çekilmiştir. Sovyet kültürünün her alanında propaganda çalışmaları yürütül-

müştür. 

Ülkenin kadın sembolünün Batı’dan ahlaken üstünlüğünü göstermek için de 

vurgu yapılmıştır. ‘Ruslar savaş ister mi?’ sorusunun cevabına çocuğunu kaybeden 

ananın tasviri gösterilmiştir. Belki de, SSCB’nin her yerleşim bölgesinde II. Dünya 

Savaşı’nda şehit düşen askerlerin anıtlarıyla, daha sık olarak da bütün halkın kede-

rini, yas tutan anne figürü ile yansıtan anıtlarla sembolize edilmiştir. 

Stalingrad savaşı tarihte en bilinen savaşlardan biridir. Buradaki Vatan ana 

tasviri ülkenin hayati önem taşıyan savaş döneminde Sovyet propagandasının ilk sı-

rasına çıkmıştır. Stalingrad savaşı SSSB’nin kaderini belirleyen en önemli ve kritik 

nokta olmuştur. Ana tasviri, kolektif kimliği pozitif açıdan desteklemek, Sovyet ül-

kesinin gücünü kanıtlamak ve düşmana karşı önemli fonksiyon rolünü almıştır. Sta-

lingrad savaşında Kızıl Orduda disiplini pekiştirme ve savaş yerini bırakmama ko-

nusunda ‘bir adım geriye atmayın’ emrinde 13 kere vatan sözcüğü kullanılmıştır. 

Sovyet vatanın çocuğu olma hakkını kanıtlamaları istenmiştir. Ana simgesi canlı, acı 

çeken insan olarak verilmiştir. Her bir askerin ailesi ve yakınları için savaşması, on-

ları koruması için savaşması motivasyonu sağlanmıştır. ‘Düşmanı öldür’ gibi şiarlar 

çoğalmıştır. Sovyet askerlerinin vatanı tecavüz eden düşmandan koruma amacının 

olduğunu ön plana çıkaran propaganda merkezi yerini almıştır. Vatanın tecavüz edil-

diği ve bu utançtan korumak için intikama çağıran sloganlar çokça kullanılmıştır. 

                                                                            
11Plakatı Velikoy Oteçestvennoy, 1941–1945. Planeta Yayınları,Moskova 1985, s.162, 36, 147. 
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“Asker, sevdiğini Almanlara cariye yapma, utançtan koru” gibi propaganda ile in-

sanların daha özel alanını koruması gerektiğinin vurgusu yapılmıştır.  

Savaşta Volga nehrine kadar çekilen Sovyet askerleri için ‘Volga Ana’ sem-

bolü de eklenerek propagandanın etkisini artırmaya özen gösterilmiştir.12 “Rusya bü-

yüktür! Düşman Volga’ya kadar geldi. Daha nereye kadar? Volga’dan sonra yer 

yok!”13 gibi çağrılar sıklıkla kullanılmıştır. 

Stalingrad savaşının anısına şimdiki Volgograd şehrinin Mamay Kurganında 

‘Vatan Ana çağırıyor!’ büyük anıt kompleksi yapılmıştır. Elinde kılıcı olan Kadın 

anıtı, savaşmaya yeltenen tüm düşmanları yeneceğinin sembolüdür. Ayrıca Vatan 

Ananın diğer bir yüzü olan savaşçı tarafına vurgu yapılmıştır. Ananın savaşçı özelliği 

çocuklarını korumaya çağırmakta ve aynı zamanda kendisi de korumaya hazır oldu-

ğunu ifade etmektedir.  

Böylece Ana alegorisi SSCB’nin Büyük Vatan Savaşı’nda ve Stalingrad sava-

şında propagandanın önemli parçası olmuştur. Stalingrad savaşında askerlerin 

ölümle yüzleşmesinde Ana tasvirinin gerçekten etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

 

İ. Toidze’nin ‘Vatan Ana Çağırıyor’ posteri 

Sovyet Sonrası  

SSCB’nin dağılması doğal olarak Sovyet döneminin sembollerinin de yıkıl-

masına, bozulmasına neden olmuştur. Vatan Ana imgesi da bu sürece eşlik etmiştir. 

                                                                            
12O.V. Ryabov, “Otstoim Volgu-Matuşku!”, Jerşina v Rossiyskom Obşestve, 2015. № 2, s. 11–27. 
13A. Koçukov, Na Mamamevom Kurgane-Tişina, // Krasnaya Zvezda, 2004. 15 Ekim, s.59, 

http://old.redstar. 

ru/2002/10/15_10/4_01.html. 



Rus Halkında‘Ana Rusya’ Simgesi 

561 

Örneğin, İ. Toidze’nin posteri artık deterjan reklamlarında kullanılmaktadır. Sov-

yet Vatan Anası, üvey ana rolüne büründürülmüştür. Devlet yönetiminin gerçek-

leştirmeye çalıştığı başarısız reformlara olan tepki; ‘Vatan Üvey Ananın artık ko-

ruması ve ilgilenmesi gereken bir sürü oğlu ve kızları var’ şeklinde olmuştur. Fakat 

bekleyen çocukları üvey anadan gereken desteği alamamaktadır. Üvey Ana imgesi 

Sovyet İmparatorluğunun siyasi düzeninin meşruluğuna karşı bir tepkidir.14 Muha-

lefet 1990’larda aşağılanmış Ana Rusya tasvirini B. Yeltsin hükümetine karşı söy-

levlerinde kullanmıştır.  

2000’li yıllarda Rusya’nın iç ve dış politikasında değişiklikler yaşanmış ve 

Vatan Ana sembolü resmi söylevlerde önemli rol oynamaya başlamıştır. Politika-

cılar Ana Rusya metaforunu rakiplerine karşı kullanmaya başlamıştır. Ana mecazı 

artık tüm eski Sovyet ülkeleri için değil, ‘Rusya Birliğini’ oluşturmada gerekli hale 

gelmiştir. Tekrar popüler hale gelen Vatan Anaya Rusya’daki tüm siyasi güçler 

sahip çıkarak, kendi bakış açılarını anlatmak ve pekiştirmek için başvurmuşlardır. 

Mesela, Rusya’da 2011-2012’de Navalnıy’ın liderliğinde ortaya çıkan muhalif tep-

kilere ait (Bolotnaya Revolyutsiya-Bataklık Devrimi olarak bilinmekte) propa-

ganda posterlerinde Vatan Ana resmi kullanılmıştır.15 Putin’in hükümeti de aynı 

zamanda Ana sembolünü muhalefete karşı kullanmış ve Bataklık muhaliflerini iti-

barsızlaştırılmak amacıyla ‘Rusya'nın yıkıcıları’ ve ‘Batı ajanları’ olarak suçlamış-

tır.16 

Rus tarihi boyunca Rusya’nın Ana, kadın biçiminde görselleştirilmesinin ana 

aşamalarına bakınca Vatan Ana sembolünün Rusya için önemi ortaya çıkmaktadır. 

Ülkenin her döneminde Vatan Ana’ya başvuru, değişmeler, yüceltmeler yaşanmış-

tır.  

                                                                            
14 T.V. Ryabova, T.B, Mujestvernnost i Jenstvennost v Politiçeskom Diskurse  Sovremennogo Rossiys-

kogo Obşestva, Gendernıe issledovaniya  2004. No11, s.209-212. 
15 T.V. Ryabova, Gendernıe Stereotipı v Ssovremennoy Rossiyskoy Politike, İvanovo 2008, s.150-160. 
16 Stenogramma programmı “Razgovor s Vladimirom Putinım”, 

URL: http://www.rg.ru/2011/12/15/stenogramma.html 
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İ. Toidze’nin ‘Deterjan’ posteri 

 

Rusya’nın Özgünlüğü ve Ötekileştirilmesi 

Rusya’nın kadınsılığı hakkında fikir çok yaygındır. Rus kültürünün bu milli 

sembolü, aynı zamanda kendilerini yabancıdan, ötekiden, başkasından ayıran bir nevi 

sınırdır. Ana imgesi Rus toplumunda ve kitle bilincinde çeşitli şekillerde ifade edilir. 

Ülkenin kültüründe, görsel temsillerinde, sanatta, şarkılarında vs. kendini göstermek-

tedir. Nihayetinde bu konu araştırma için sürekli ve bitmeyen bir alandır. Konuya 

olan ilgi de tesadüf değildir. Çeşitli bilim alanlarında çalışan uzmanların bu konuya 

dikkat kesilmeleri ise Rus medeniyetinin temel özelliklerini ve Rus varlığını kavram-

sallaştırmaya yönelik fikri bulmalarında ve ortaya koymalarında önem arz etmekte-

dir.  

Slavların kadınsılığına dair fikirleri 19. yüzyılın ortalarında Rus yazarı, filo-

zofu, politika yazarı ve eğitimcisi A.İ. Herzen ele almıştır. Herzen, “Geçmiş ve Dü-

şünceler” adlı eserinde “Slavların duyarlı doğası, kadınsılıkları, inisiyatif eksikliği ve 

büyük bir öğrenme yeteneği ve esnekliği onları başka halklara ihtiyaç duyan halk 

yapmaktadır. Onlar kendilerine hükmedemiyorlar. Kendi hallerine bırakılan Slavlar 

kolayca kendi şarkılarında uyukluyorlar. Başkaları tarafından heyecanlandırıldığında 

onlar aşırıya giderler. Bu sempatik, hassas yapının doğasında teslim olma ihtiyacı 

vardır. Rusya’nın bir Knezliğe dönüşmek için Varyaglara ihtiyacı vardı. Bir devlet 

olmak için ise Moğollara. Avrupalılık ise Moskova Krallığından devasa Petersburg 
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imparatorluğunu geliştirdi” demiştir.17 Herzene göre, zeki ve güçlü ırk olan Ruslar’da 

girişkenlik ve enerji eksikliğinin altı çizilmiştir. Slav yapısında bir şeyler eksik, ken-

diliğinden uyanamıyor ve sanki dışarıdan bir dürtüyü beklemekte yorumunda bulun-

muştur.18 Bu açıklama ülkenin tarihi yaşamındaki ‘gizemli Rus ruhunu’ açıklamak-

tadır.  

Rusya’nın kadınsı başlangıcıyla ilgili Rus şairi, filozofu ve politika yazarı A.S. 

Homyakov ise eserinde Slav kabilesinin diğer halklarda kadın olarak kabul edildiğini 

belirtmiştir.19 Rus tarihçisi, hukukçu, politika yazarı, filozof K. D. Kavelin tarafından 

Slavlar, yumuşak, belirsiz, etkilenen, kadınsı Slav unsuru olarak analiz edilmiştir.20 

Bu konuya yurtdışında yaşayan Rus filozofları da değinmiştir. Rus yazarı, filozofu İ. 

A. İlyin Rusya’nın kimliğine bağlı cinsiyet yönünü “Rus ruhu ebedi kadın ışınlarını 

kendine tamamen çekmiş, erkek ışınlarına sınırlı ölçüde maruz kalmıştır”21 diye ka-

rakterize etmiştir.  

Aynı konuda görüşleri bulunan meşhur Rus bilim adamı M. V. Lomonosov ve 

herkesçe bilinen Rus şair ve yazarı A. S. Puşkin de, Rusya’nın özgünlüğünü, Avru-

palı olmayan karakterini bilen, farkında olanlardandı. Rus roman yazarı F. M. Dos-

toevskiy ve sosyolog N. Y. Danilevskiy, Avrupa’nın Rusları tanımadığını, anlama-

dığını ve sevmediğini ilk anlayanlardı. Bu sözlerin dile getirildiğinden bu yana çok 

yıllar geçti ve Rusların özelliğini önceden görebilen Rus aydınlarının haklı olduğunu 

zaman göstermiş oldu. Rus halkı karakteri ile ana, kadın tabiatına yakındır. Aynı şe-

kilde Rusların vatanlarına analarına davranır gibi yaklaştıkları belirtilmektedir. Ço-

cukları da doğal olarak anasının mutlu olmasını ister düşüncesi mevcuttur. 

Batı dünyası Rusları jeopolitik alanda, kültürde, düşüncede vs. ayırmaktadır. 

Batı ülkeleri, Ana Rusya sembolüne gerçek bir Rus’u belirtmek, karakterize etmek 

ve kendilerinden farklı olduklarının altını çizmek için başvurmaktadır. Batılılar için 

gerçek bir Rus ruhen onlara yabancı sayılmaktadır. Rusların bunun farkında olduğu 

ve Ana Rusya ile Avrupa arasında sınır çizgisini çizdiği belirtilmektedir. 

                                                                            
17A.İ. Herzen, Bıloe i Dumı, Eksmo Yayınları, Moskova 2007, s. 229. 
18Agy, Estetika. Kritika. Problemı Kulturı, Moskva, İskusstvo Yayınları, Moskova-Leningrad 1987, 

s.186. 
19A.S.Homyakov, “Semiramida”:(İssledovanie İstinı İstoriçeskih İdey), Moskova 1994, s.269. 
20K.D.Kavelin, Bıt Russkogo Naroda, SPB Yayınları, Moskova 1989, s. 201.  
21 İ.A.Ilyin, O Veçno Babyem v Russkoy Duşe, Tipı Religioznoy Mısli v Rossii, Russkaya Kniga 

Yayınları, Moskova 1997, s.142-243. 
21S.Zontag, Magiçeskiy Faşizm, Pervoe Sentyabrya Gazetesi, No 47, 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200004708; İ.A. İlyin, O Veçno-Jenstvennom i Veçno-

Mujestvennom v Russkoy Duşe, s.166-182. 

 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200004708
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Batı’nın Rusya’ya olan yaklaşımını Sovyet iktidarı tarafından yurtdışına sür-

gün edilen tanınmış Rus filozofu ve yazarı İvan İlyin anlatmaktadır. İlyin “Biz Rus 

göçmenleri nerede olursak olalım, bizi diğer halklar tanımıyor ve anlamıyorlar. Onlar 

Rusya’dan korkuyorlar, sempati duymuyorlar ve Rusya’nın herhangi bir şekilde za-

yıflamasına sevinmeye hazırlar. Birçok ülke ve halklar için biz yalnız, anlaşılmayan 

ve popüler olmayan biriyiz. Bu yeni bir fenomen değil. Tarihi bir geçmişi var” de-

mektedir.22 Yine İlyin, “Batı Avrupa bizi tanımıyor. Birinciden, Rus dili onlara ya-

bancı. Dokuzuncu asırda Slavlar Avrupa’nın merkezinde yaşıyorlardı. Almanlar sis-

tematik olarak Rusları fethetti, üst sınıflarını katletti ve bu şekilde ‘başlarını keserek’ 

ulus olmalarına izin verilmedi. Avrupa’nın ta kendisi Slavları doğuya ve güneye 

sürdü. Güneyde ise onları Türkler fethettiler, ancak Türkler Rusların ulus olmalarına 

mani olmadılar. Batı Avrupalılar için Rus Dilinin yabancılaşması ve uzaklaşması bu 

şekilde gerçekleşti” diyerek bu konuda tepkisini dile getirmektedir.23 

Rus düşünürlerinin bir kısmı Rusların doğasında hem ana hem baba başlangı-

cının mevcut olduğu tezini savunmaktadır. Diğer kısmı ise daha ziyade ana başlan-

gıcına taraftar ve olumlu bulmaktadır. Çünkü bir yandan, ‘Ana Rusya’, açıklığı, sa-

mimiyeti, doğaya yakınlığı, kardeşliği temsil etmesi ile sempati uyandırmakta olduğu 

ileri sürülmektedir. Örneğin, Rus filozofu ve dini düşünürü V.V. Rozanov, “Bizim 

kültürümüz, uygarlığımız erkek içgüdülerine itaat ederek, erkek özelliklerin eğili-

mine kaydı” sözleri ile ana başlangıcının savunucularındandır.24 “Bu nedenle, kadına 

büyük görev düşüyor, medeniyetimizi elden geçirmek, kendi özüne yakınlaştırmak 

gerekir” denilmektedir. Rus tarihçisi ve filozofu G.P. Fedotov, Bolşevik rejiminin 

erkek ve kahramanlık başlangıcını abarttığını, idealize ettiğini belirtmiştir.25 Fedo-

tov’a göre kadınsılığı kaybetmek Rusluğu ve kendi özelliğini kaybetmek anlamına 

gelmektedir. 

Rus araştırmacılar Ana Rusya simgesinde iki ana fikir ortaya koymaktadır: 

Birincisi, Ruslar Rusya’ya kendi anası gibi davranıyor, ikincisi Rusya’nın kendisi 

ülke olarak kadınsı niteliklere sahiptir. Rusların karşı durduğu ve kıyaslandığı Batı 

ise aksine erkektir.  Batı’da ise egoizmin üstün geldiği kaydedilmektedir. Ana sem-

bolü, Batılılar tarafından Rusya'nın ‘arkaik’, ‘medenileşmemiş’, Rus milliyetçiliği 

yönünü karakterize etmek için kullanılmaktadır. Rusya’nın ana imgesi Batı tarafın-

dan filmlerde, kurgularda, çizgi filmlerde, pop müzikte, bilgisayar oyunlarında, Batı 

                                                                            
22İ.A. İlyin, Evropa ne Znaet Rosssii, http://gorenka.org/index.php/publikatsii-i/16674-evropa-ne-

znaet-rossii-ivan-i 
23Agm 
24V.V. Rozanov, Vozle Russkoy İdeii, Respublika Yayınları, Moskova 1990, s.245. 
25 G.P. Fedotov, Mat-Zemlya, K religioznoy Kosmologii Russkogo Naroda, SPb Yayınları 1991, s.50-

65. 
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popüler kültüründe yaygın olarak yer almaktadır. Batı’nın erkek başlangıcıyla ilgili 

görüşünü Rozanov, “tek taraflı eril, yani medeniyetlerini erkek saldırganlığına yö-

nelterek Avrupa’yı yozlaşmanın eşiğine getirdi” analizini yapmıştır.26 

Batılılar Rus topraklarına yaptıkları seyahat yazılarından itibaren Rusya’yı 

Doğu ülkesi ve kendi değerlerinin tam tersi olarak belirtmiştir. Batılıların kitapla-

rında Rusya ‘tamamen başka’ şeklinde gösterilmektedir. Örneğin, Alman tarih filo-

zofu Şpengler: “Rusya farklı bir halk değil, bambaşka bir dünya” demiştir.27 Avru-

palılar kendi arasında ne kadar manevi, dini, politik ve ekonomik çelişkiler yaşarsa 

yaşasın ancak Rusların karşısında derhal birleşmiştir. Tüm bu zaman boyunca Ruslar 

bunun bilincindedir ve ‘Ana Rusya’ ile Avrupa arasında bir sınır çizgisi çizilmekte-

dir. Batı ile Rusların arasındaki bu uçurum günümüzde de devam etmektedir. Batı 

Rusya’yı ötekileştirirken onları ‘barbar’, geride kalmış ülke olarak görmektedir. Al-

man filozofu G. W. Leibniz ise Ruslar için “Vaftiz edilmiş ayılar” demiştir.28 Aynı 

şekilde Rusların sadece üst düzey sınıfının İngiliz, Fransız ve Alman kanının etkisi 

ile uygar olduğunu, geri kalan Rus, Slav kitlesinin cahil kaldığı iddia edilmiştir.29 

Batılılar Rusları Asyalı görmüş ve 1917 Ekim Devrimi’nin ortaya çıkışı Rus uygar-

lığındaki Asya, Moğol Tatar başlangıcının üstün gelmesi, zaferi şeklinde yorumlan-

mıştır.30 19. yüzyılda Avrupa’da “Rus’u kazırsan altından bir Tatar çıkar” deyimi 

yaygınlık kazanmıştır.31 Günümüzde de Rus toplumunda bu deyim bilinmekte ve po-

pülerliğini korumaktadır.   

Ruslar anarşiye ve devlet nizamına karşı kaotik özelliği ile de bilinmektedir. 

Batılılar Rus kaosunun bir başka şekli olarak tutarsızlıklarını, duygu, ruh hallerinin 

yanı sıra çıkarlarının ani, beklenmedik şekilde değişmesini suçlamaktadır. Onlar, 

Rusların ani değişimlerini kadınsılıkla bağlantılı olarak tanımlamaktadır. Ruslar söz 

verip sıklıkla sözünü yerine getirmemesinin nedeni, bir Rus’un fikrini değiştirmiş 

olmasıyla açıklanmaktadır. Rusya’nın Hıristiyan dinini kabul etmesi de önceki 

                                                                            
26 Rozanov, ade,s.243. 
27 O. Şpengler, Prussaçestvo i Sotsializm, çeviren G.D. Gurviç, Moskova 2002, Praksis Yayınları, s. 

249. 
28 K. Kantor,  Kentavr pered Sfinksom, Germano-Rossiyskie Dialologi, Moskova 1995, s.36-59; F.D. 

Liştenan, Fridrih II ili Petr I, Voltyer i Rossiye, Moskova 1999, s.79. 
29O.V. Ryabov, “Rodina Mat” V İstorii Vizualnoy Kulturı Rossii, Vestnik TvGU, Serilya “İstoriya” 

2014, No1, s.85-86. 
30 Malia M. Russia Under Western Eyes: From The Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambr. 

1999, s.129.bakınız: O.V. Ryabov, “Rodina Mat” V İstorii Vizualnoy Kulturı Rossii, Vestnik TvGU, 

Serilya “İstoriya” 2014, No1, s.80-81.  

 
31 A.Rosenberg,Selected Writings. L., 1978. s.78 bakınız: O.V. Ryabov, “Rodina Mat” V İstorii 

Vizualnoy Kulturı Rossii, Vestnik TvGU, Serilya “İstoriya” 2014, No1, s.89.  
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inancından kolaylıkla vazgeçmesi anlamında yorumlanmaktadır. Rus gibi içki iç-

mek, aşırıya kaçmak da birçok milletin şaşırarak izlediği bir durumdur. Rusların daha 

gelişmediği ve boy, klan durumundan ileriye gidemediği eleştirilerinde yer alan kanıt 

da Rusya’da kolektif çıkarın bireysel çıkarların üstünde olması görüşü ile açıklan-

maktadır. Ruslar gizemli yönleri ile daima ilgi çekmektedir. Bu durumu, Rus teoloğu 

ve filozofu G. V. Florovskiy “kargaşa, düzensizlik ve doğanın unsuru gizemli Rus 

ruhunun kalıplaşmış, sürekli özelliği” şeklinde özetlemiştir.  Bir de Rus ruhunun ge-

nişliği tanımı vardır. Berdayev, Rus insanının genişliği Rus toprakları ve bozkırları 

gibi geniş şeklinde yorumlamıştır.32 Sonuç itibarı ile Batı ile Rusya’nın rekabeti ve 

ötekileştirmeleri hayatın her alanında yer almakta ve didişmeler devam etmektedir. 

Batı dünyası Rusya’yı kendileri gibi yapmak ve buyruğu altına almak istemektedir. 

Bu tür davranışlara karşı duran Rusya yeni alternatif yollar aramaktadır.  

 

Sonuç 

Rusya’nın Ana sembolünün duygusal gücü, anlamı ve asırlardır süregelen ge-

lenekselliği Rus kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ana ve kadın alegorisi, 

Rusya’da her dönem farklı iktidarların kendi varlığını meşrulaştırmak için başvur-

duğu konu olmuştur. Aynı zamanda farklı ideolojilerin mensupları kendi fikirlerini 

yansıtmak ve eleştirmek için kullanmıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin’den başlaya-

rak tüm siyasi liderler, kilise temsilcileri ve çeşitli kuruluşlar ana imgesine başvur-

maktadır. Ana sembolü özellikle İkinci Dünya Savaşı ile birebir bağlantılıdır. Rus 

kültüründe kadının öncelikle ana olarak kabul edildiğine vurgu yapılmaktadır. Bir 

milletin doğasının başlangıcı ana şeklinde karakterize ediliyorsa, bunun anlamı bir 

yandan doğurganlık, tükenmez güç, bakım, koruma, diğer yandan sabır, ıstırap, fe-

dakârlık ve sevgi anlamları yüklenmektedir. Bu nedenle, annenin beslemesi, bakımı, 

koruması ülkenin ulusal kültürdeki imajının kalıcı bir özelliği sayılmaktadır. Acı çe-

ken ve sabreden ana imajı, ülkenin zor zamanlarında aranan ve talep edilen unsur 

olmuştur. Aynı zamanda Rusların ana simgesi ülkenin kadınsılığını, ana başlangıcını 

temsil etmektedir. Bu da Rusya’nın Batı ile arasında çizilen sınırlarından biridir. Ba-

tılılar Rusları farklı, anlaşılmayan olarak kabul ederek ötekileştirmeye devam etmek-

tedir. Rus milli kimliğini koruma düşüncesinde olanlar ile Batılı olmak isteyenler 

arasında anlaşmazlık bu temel yaklaşıma da yansımaktadır. Batı taraftarları Rusya’da 

sayıca az olduğu malumdur. Rusya kendi yerini aramakta ve Batı’ya alternatif bir 

sistem yaratmak için uğraş verirken Rusya Ana her zaman başvurulacak bir kaynak 

olarak varlığını sürdürmektedir. 

                                                                            
32 N.A. Berdayev, Sudba Rossii: Opıtı po psihologii voynı i natsionalnosti, Moskva 1990, s. 12. 
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Özet: Yunanistan destekli olarak 1953 yılında Atina’da kurulan ve 1 

Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs adasında tedhiş eylemlerine başlayan EOKA’nın 

bu faaliyetleri Kıbrıs Türkleri için adayı yaşanmaz hale getirdi. 1960 yılında 

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasına rağmen ada kargaşa ortamından çıkamadı. 

Özellikle 1 Nisan 1955 sonrasında yaşanılan EOKA terörü ardından garantör 

devlet olarak Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin bir araya gelmesiyle Kıbrıs 

Cumhuriyeti kurulmasına rağmen bu yeni devletin ömrü de ne yazık ki pek 

uzun olmadı ve Akritas Planı çerçevesinde başlayan 21 Aralık 1963 saldırıları-

nın ardından devlet fiilen ortadan kalktı. 1964 Ocak ayından itibaren gettolara 

sıkışmış, her türlü insani ve doğal haklarından mahrum edilmiş Kıbrıs Türkleri 

yaşadıkları onca acı, esaret ve ıstıraba ilaveten bir de işletişim bağlamında kı-

sıtlama, izolasyon ve ambargolarla karşılaştılar. Rumların yarattığı bu durum 

çeşitli şekillerde neredeyse 1974 yılına kadar devam ederken Kıbrıslı Türkler 

de bu çaresiz ortamda yeni çözüm yolları bulmaya uğraşırlar ve Kıbrıs Türk 

Postaları uygulamasından H/M ve KOKKNA damgasına, Taksi Postası’ndan 

Ankara Yenişehir ve İskenderun Postanesi uygulamalarına ve Sosyal Yardım 

Pulu inceliğine kadar birçok farklı çözüm yolları bulunmaya ve uygulanmaya 

çalışıldı. Bütün bu çabaların temelinde ise Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıs 

Türklerinin mevcudiyeti, meşruiyeti ve haklılığının dünyaya duyurulması var-

dır. Bu çalışma 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs’ta EOKA tarafından başlatılan 

tedhiş eylemlerinden 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen 

süreçte Kıbrıslı Türklerin sivil ve askeri haberleşme sistemlerine ışık tutmak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Kıbrıs Türkleri, Rumlar, Ambargo, İzolasyon, 

Erenköy, Kızılay 

   

Abstract: EOKA terrorist organization, established in Athens in 1953, 

made the life unbearable for the Turkish Cypriots especially after 1st April 

1955, and despite the fact that the Republic of Cyprus was founded in 1960, 
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the island never came out of the chaotic atmosphere. Subsequent to the demo-

lition of Republic of Cyprus founded on 16th August 1960 under the guarantee 

of Turkey, Greece and the United Kingdom due to the Greek Cypriot atrocities 

starting in 21st December 1961, the heavy pressure, isolations, restrictions and 

embargoes have appeared on Turkish Cypriot society and the communication 

as in all the fields of the social life. Despite the fact that the Republic of Cyprus 

was established, the island unfortunately never came out of the bloody scene 

of the chaos. Especially subsequent to the EOKA terrorist activities emerged 

after April 1, 1955, in spite of the fact that the above-mentioned state was es-

tablished under the guarantee of Turkey, the United Kingdom and Greece, the 

new country didn’t last long. Due to the assaults and the attacks started by the 

Greek Cypriots in regard of the Akritas Plan so as to kill all the Turkish Cypri-

ots, the country collapses. Then the Turkish Cypriots isolated, surrounded in 

the ghettos, and deprived of all the humanistic and the natural rights to live 

come once more face to face with the restrictions, isolation and the embargoes 

upon the communication as well as the agony, slavery, and the suffering. Such 

an unfortunate situation created by the Greek Cypriots continue in a way up to 

1974, but the Turkish Cypriots try to get the ways for the communication such 

as the Turkish Cypriot Posts, H/M and KOKKNA usages, Taxi Post, Yenişehir 

and İskenderun Post Office usages, and the subtle use of Social Aid stamps. 

The essence of all these efforts lays on the purpose of the efforts to announce 

the presence, justness, and the rightness of Turkish Cypriots. This scientific 

study has been prepared so as to focus on the civilian and the military commu-

nication efforts of the Turkish Cypriots starting from 1st April 1955 in which 

EOKA terrorism has started up to 1974 Turkish Peace Operation.  

Key Words: Turkish Cypriots, Greek Cypriots, Embargo, Isolation, 

Erenköy, Red Crescent   

 

 

GİRİŞ   

Birçok medeniyetin ortaya çıktığı ve yaşadığı Akdeniz’in doğusundaki Kıbrıs 

neredeyse insanlık tarihi boyunca sahip olduğu stratejik pozisyonu korumayı başar-

mış ve neredeyse bütün sömürgeci zihniyetin de cazibe merkezi olmayı sürdürmüş 

bir adadır.1 Kıbrıs İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaştan perişan bir halde çıkmış 

olan Yunanistan’ın İngiltere’nin de ince stratejisi sonucunda 1950 yılından başlaya-

rak BM’ye müracaat ederek adanın bir Yunan adası olduğunu iddia etmesinin ardın-

dan önce sorun, sonrasında da uluslararası sorun haline gelir. Savaş sürecinde İtalyan 

saldırılarını püskürten; ancak Alman saldırılarına karşı koyamayan Yunanistan bu 

                                                                            
1 Sir George Hill, A History of Cyprus,  Cambridge University, 1949, s. 1. Robin Parker, Aphrodite’s 

Realm, Zavallis Press, Lefkoşa, 1962, s. 9. Lawrence Durrel, Acı Limonlar; Kıbrıs-1956, İstanbul, Belge 

Yay. 1992, s. 27. 
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süreçte özellikle Almanya’nın uyguladığı açlık stratejisi nedeniyle Büyük Açlık Dö-

nemi denilen bir süreci yaşamak zorunda kalmış, milyonlarca Yunan vatandaşı aç-

lıktan hayatını kaybetmiş, savaşın ardından İç Savaş da yaşamış ve ülkede hayat eko-

nomik, sosyal, kültürel, eğitim bağlamında neredeyse sıfırlanmıştır. Bunca acılar ya-

şayan, enflasyon oranları roket hızıyla yükselen, tarım yapılacak arazi bulamayan, 

istihdamı sıfırlanmış Yunanistan bunlara çözüm bulmak yerine BM’ye giderek Kıb-

rıs adasının kendisine verilmesini ister.2 Bu talebin reddedilmesinin ardından eski bir 

Yunan subayı olan Georges Grivas’a EOKA tedhiş ve terör örgütünü kurduran Yu-

nanistan adayı tam bir kaos ortamına sokarken adada yaşayan hiç kimse için huzur 

kalmaz3 ve 1 Nisan 1955 günü başlayan EOKA saldırılarından 15 Temmuz 1974 

günü Yunanistan’daki faşist Albaylar Cuntası’nın maşası Nikos Sampson’a yaptırı-

lan oldubitti darbenin ardından Türkiye’nin garantör ülke olarak 20 Temmuz 1974 

günü adaya müdahale etmesine kadar da ada neredeyse hiç sulh, huzur ve güvenli bir 

ortam göremez. Kıbrıslı Türkler özellikle 21 Aralık 1963 tarihinde Akritas Planı de-

nilen ve adadaki bütün Kıbrıslı Türkleri ortadan kaldırarak adayı bir Yunan adası 

haline getirmeyi planlayan stratejinin uygulamaya geçirilmesinin güvenli bölgelere 

göç etmeye başlar, acı ve esaret dolu yeni bir hayat da böylece bir kere daha karşıla-

rına çıkar. Bütün bu çekilen acıların ötesinde BM Evrensel Beyannamesi ile de ko-

ruma altına alınması gereken haberleşme hürriyeti de Rumlar tarafından kısıtlanır. 

Bu çalışma kapsamında Kıbrıslı Türklerin bu kadar sıkıntılı bir dönemde nasıl ken-

dilerince yeni ve akla gelmeyen yollar bularak haberleşmeye çalıştıkları ve nasıl ile-

tişim sağladıkları konusu ağırlıklı olarak sözlü tarih çalışmalarına ve arşiv kaynakla-

rına dayandırılarak mercek altına alınacaktır.   

 

2. Bayrak ve Diğer Radyo İstasyonları 

21 Aralık 1963 tarihinde Rum saldırılarının başlamasının ardından Kıbrıs 

Cumhuriyetine ait radyo istasyonu Rumların elinde kalınca Kıbrıs Türkleri de sesle-

rini duyurabilmek amacıyla bir arayışa girerler. O günlerde Kıbrıs Telekomünikas-

yon İdare Meclisi asbaşkanı konumunda olan Ali Gürsoy’un da büyük destek verdiği 

bu çalışma sonrasında Lefkoşa’da Orhan Şevket’in deposundaki hurda malzemeler-

den radyo istasyonu kurma projesi de hayata böylece geçirilir.4  Bölgeden sorumlu 

Kara Petek Beyi Aziz Rüstem’in verdiği bilgiler çerçevesinde ekipmanı Rum baskısı 

                                                                            
2 Euripidies Antoniades, “The Liberation Struggle in Cyprus and Greek-Cypriot Press:The Positions of 

the Leading Greek-Cypriot Press in 1957-1960. The Case of Eleftheria Newspaper”, Atiner’s 

Conference Paper Series, Atina, Temmuz 2014, s. 11. 
3 Panagiotis Dimitrakis, “British Intelligence and the Cyprus Insurgency, 1955-1959”, International 

Journal of Intelligence and Counterintelligence, Cilt 21, Sayı 2, 2008, s. 379. 
4 Arslan Mengüç, Ben Tremeşeli Mehmet Ali, (Yayınevi belli değildir.) Lefkoşa, 2013, s. 264-266. 
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altındaki mahalleden getirmek üzere Yıldırım Grup Komutanı Mehmetali Tremeşeli 

liderliğinde Alpay Mustafa, Mahmut Hüdaverdi, İbrahim Tremeşeli, Tacettin Atai, 

Fil Turgut, Esat Hüdaverdi, Hüseyin Pof, Özkan Atasoy, Mehmet Öksüzer, Mustafa 

Ormancı, Kemal Kalıçay, Mustafa Osman ve Ali Gürsoy’dan oluşan ekip yola çıkar.5 

Yolda Pavlidis Garajı yakınlarında silahlı Rumlarla çatışmaya girilir ve ardından de-

poya gelirler ve Ali Gürsoy’un gösterdiği malzemeler süratle alınıp geri dönülür. 

Daha sonra bu malzemeler Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Fazıl Küçük'ün Cumhurbaş-

kanı Muavinliği Sarayı’nın bir garajında birkaç teknisyen vasıtasıyla imkânsız ger-

çekleştirilir. Burada adı geçmesi gereken bir başka kişi de Arap asıllı Muhammed 

Enis’tir ve Kıbrıs’ta genellikle Abdullah olarak bilinmektedir. O da tıpkı Ergün Or-

han Şevket gibi özellikle İngilizlerin adadaki üslerinden topladığı hurda malzemeleri 

satarak geçimini sağlayan kişilerden birisidir ve onun depoları da Bayrak Radyosu 

için önemli bir kaynak teşkil etmiştir.6 Radyo için gereksinim duyulan ilk etapta 100 

akü ise Alpay Mustafa idaresinde toplanır, istasyon hazır hale getirilir ve Lefkoşa ve 

çevresine seslenilir.7 Öte yandan Bayrak Radyosu’nun bu ilk yayınında söz konusu 

“Bayrak, Bayrak, Bayrak” anonsunu Kemal Tunç ve Üner Ulutuğ’un yaptıkları bi-

linmektedir.8 Bu konuda bir başka iddia da “...İlk ‘Bayrak Bayrak’ diyen adamın ismi 

Muharrem’di. Şimdi uzun zaman geçti, soy ismini hatırlamam…”9 sözüyle Bayrak 

Radyosu gibi bir teknik yapılanmayı ortaya çıkaran Kıbrıs Türkleriyle de her zaman 

gurur duyan Tuğrul Hilmi Berkay’dan gelecektir. 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan 

Rum saldırılarının ardından artık CBC’de çalışan Kıbrıs Türkleri can güvenlikleri 

sağlanamayacağından buradaki işlerine gitmemeye başlarlar ve   söz konusu radyo 

tamamen Rumların eline geçer.10 Böylece CBC’de görev yapan toplam 17 Kıbrıslı 

Türk radyodaki çeşitli işlerinden vazgeçerek artık Atalasa’da bulunan radyo istasyo-

nuna gitmezken Kıbrıs tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına da öncülük ederler.  21 

Aralık 1963 tarihinde radyo istasyonunda bulunanlardan birisi de Sevilay Dire-

koğlu’dur ve can korkusuyla ayrılmak zorunda kaldıkları radyoya bir daha dönmeleri 

mümkün olmayacaktır.11   “Mücadele yıllarında çok önemli ve kutsal bir görev üst-

lenen”12 Bayrak Radyosu’nun günlük yayın programı sabah 07.30’da İstiklal Marşı 

                                                                            
5 Eski TMT mensubu Kamil Özkaloğlu ile 12 Nisan 2015 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme.  
6 Ahmet Tolgay’dan aktaran Kıbrıs, 8 Şubat 2016 ve Akay Cemal’den aktaran Kıbrıs, 27 Mart 2016.  
7 Halkın Sesi, 29 Aralık 1963. 
8 Osman Balıkçıoğlu, Özgür İkili; Alikko ile Caher’in Öyküsü, Hey Print&Design, Londra, Kasım 2013, 

s. 23 
9 Tuğrul Hilmi Berkay’dan aktaran Ulaş Barış, Kıbrıs Postası, 31 Ağustos 2015 
10  Meral Ertürk ile 15 Temmuz 2015 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
11 Emine Hoca, “Bir Dönem, Üç Kadın”, Medya, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Temmuz 2014, Sayı 

9, s. 53. 
12 Serdar Denktaş’tan aktaran Meydan Kıbrıs, 23 Aralık 2016 
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ve Mücahitler marşı ile başlamakta, ardından 08.30’da Türkçe, 09.00’da İngilizce ve 

30 dakika sonra da Rumca haberlerle devam etmektedir. Saat 11.50–12.45 arasında 

öğle yayınları, saat 17.50–21.30 devresinde ise akşam programları verilmektedir. 

Öğle ve akşam programlarında da  Rumca ve İngilizce haberler bulunmakta, ayrıca 

çeşitli müzik programları da sunulmaktadır. Bayrak Radyosu’nda daha sonraki sü-

reçte görev alanlardan birisi de Lefke Sancak Radyosu’nun da idareciliğini yapan 

Harid Fedai olacaktır.13  

Bu kısıtlı imkânlar içerisinde verilen mücadele daha sonraki yıllarda da Kıbrıs 

Türklerinin mücadelesine rehber olur ve İngiliz idaresinin “son derece sıkı kenetlen-

miş, çok sadık ve çok disiplinli” 14 olarak nitelendirdiği TMT’nin hemen her konuda 

topluma ön ayak olmasıyla zorlukların üstesinden gelinmesi konusunda Kıbrıs Türk-

leri çok büyük bir şansa da sahip olur.15 Araba aküleri ve telefon ahizeleriyle yapılan 

ve 25 Aralık 1963'ten itibaren başta Ali Gürsoy, Tuğrul Hilmi, Kemal Tunç, polis 

teşkilatında telsiz operatörü olan Özker Küfi, CMC’de enerji üretimi konusunda uz-

man Özer Berkem, Üner Ulutuğ, Erdoğan Naim, Muammer Raşit, Özkan Ragıp, Or-

han Atai, Hasan Gazi, Fuat Beyar, Özkan Ragıp, Yusuf Gazi, Ali Ziya Dinçer, Ersoy 

Talat, Nurettin Atai, Halil Tunççevik, Tuğrul Hilmi, Kubilay Halluma, Hilmi Özen 

ve birkaç teknisyenin özverili çalışmalarıyla yayın hayatına başlayan Bayrak Rad-

yosu, Kıbrıs Türk toplumunun en büyük moral kaynağı olmuştur. Ayrıca çarpışmalar 

ve katliamlar sonucunda birbirlerinden ayrı düşen ve haberleşemeyen ailelerin iyilik 

ve sağlık haberlerini yayımlayarak millî marşlar, kahramanlık türküleri ve şiirler 

okuyarak toplumun moral seviyesini hep yüksek tutmuş ve millî duyguları kamçıla-

mıştır. 25 Aralık 1963 tarihinden itibaren Kemal Tunç’un sesiyle16 “Kıbrıs Türk Mü-

cahidi’nin Sesi; Bayrak Radyosu”nun Dr. Fazıl Küçük’ün garajından yayın yapan 

verici hücre ve stüdyosunda 1509 tipi askeri verici cihazı 100 adet 12 voltluk akü 

bataryası ile işletilmekte, stüdyo cihazı olarak da 8 telefon ahizesinden yapılmış mik-

rofon kullanılmaktadır ve anteni de sadece bir bayrak direği yüksekliğindedir.17 100 

tane 12 voltluk akü ile çalışan radyo sadece 5 dakika süreyle yayın yapabildiğinden 

bu sürenin uzatılmasına çalışılır. İmkânsızlıklar içinde seslerini duyurmaya çalışan 

bu insanların yardımına 23 Aralık 1963 Pazartesi günü Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhur-

başkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ile röportaj yapmaya gelen Rum radyocuların 
                                                                            
13 Milliyet, 14 Ocak 1964 
14 FO.371/168967-XC.14311. 
15 Ercüment Yavuzalp, Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1993, s. 115–116. 
16 Güzide Tunç ile 12 Nisan 2015 tarihinde Lefkoşa’daki evinde yapılan görüşme. 
17 Bir başka iddia ise bu ilk anonsu Kıbrıslı Türk ses ve sahne sanatçısı Küçük Aysel (Bağdadi)’in 

yaptığı şeklindedir. Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu, BRTK, Lefkoşa, 1988,s. 3. Halil Erdim, 

Lapta Türklerinin Geçmişinden Kesitler-II; Göçmenlik Yılları, (Basım yeri belli değildir.), Lefkoşa, 

Aralık 2010, s. 13. 
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getirdiği mikrofon, stüdyo mikseri, feroğraf ses kayıt cihazı ve kabloları yetişir. Bu 

cihazların da monte edilmesiyle biraz daha rahat çalışma imkânı bulan sistem Doktor 

Küçük’ün malikânesinin arkasında bir keçi ağılına nakledilir ve buradan yayın yap-

maya devam eder. Öyle ki burada oluşturulan stüdyodan okunan haberler sırasında 

arka planda da keçi sesleri duyulmaktadır.18 Bu stüdyo aracılığıyla TMT’nin Lefkoşa 

Serdarı Kemal Şemiler ilk defa Lefkoşalılara seslenme imkânı bulur.19 Hayli uzun 

bir konuşma yapan ve Lefkoşalılara sabır ve metanet temenni eden Lefkoşa Serdarı 

Şemiler bu konuşmasında dünya milletlerine ve Rumlara da seslenmiştir.20 

Bayrak Radyosu’nun ardından adada yeni radyo istasyonları açılması söz ko-

nusudur. Bunlardan birisi de Kıbrıs dışından yayın yapmak üzere planlanan ve 674 

KHz frekansından 9 Eylül 196421 tarihinde yayın hayatına başlayan ve Anamur’dan 

yayın yaptığı için Anamur Radyosu olarak bilinen Kıbrıs’ın Sesi Radyosu’dur.22 

Resmi adı Kısa Dalga A Radyosu olan radyo istasyonunun 1964–1974 döneminde 

faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığı ile TRT ve PTT yetkililerinin yer aldığı Kıbrıs 

İşleri Planlama ve İcra Grubu (KİPİG) isimli bir kurul tarafından yönetilir.23 Ana-

mur’daki nizamiyesinde “Askeri Meteoroloji İstasyonu” ifadesi bulunan ve Kıbrıs’la 

Türkiye arasında bir gönül köprüsü de oluşturan radyonun adadaki iletişim adresi ise 

“Posta Kutusu 584, Lefkoşa” şeklindedir24 ve radyo 28 Haziran 1978 tarihine kadar 

yayın hayatına devam etmiştir.  

Adada faaliyete geçen bir başka radyo istasyonu ise Lefke Sancak Rad-

yosu’dur ve 7 Ocak 1964 tarihinden itibaren kısa dalga 41.82 metre üzerinden 1.750 

kilosaykıl güçle yayın yapar. Bu radyonun teknik altyapısı ise Cengiz Topel Sanat 

Okulu’nda görev yapan Şakir Yücel25 ile Nazif isimli iki öğretmen tarafından hazır-

lanmıştır. Okulun odalarından birisi stüdyo olarak kullanırken hemen 100 metre me-

safedeki bir başka bina da bu iş için tahsis edilmiştir. Bölgede yaşayan Kıbrıslı Türk-

lerin moralini yüksek tutmak amacıyla hazırlanan programlarda şiirler, marşlar ya-

nında Türk Cemaat Meclisi ve TMT tarafından gönderilen ve yayımlanması istenen 

haberler, Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan gelişmeler de ön plana çıkartılır. Bu rad-

yoda özellikle 1963 şehitlerinin anısına piyanist ve müzik öğretmeni Arman Ratip’in 

                                                                            
18 Mustafa Sami Akalın’la yapılan görüşmeden aktaran Bertuğ Topal ve Didem Menteş, Yenidüzen, 15 

Şubat 2010. 
19 Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Anıları, Cilt I, İstanbul,1996, s. 346. 
20 Rauf R. Denktaş, a.g.e., s. 346. 
21 http://www.trt.net.tr/Kurumsal/KilometreTaslari.aspx?yil=1964 
22 Fazıl Küçük’ten aktaran Halkın Sesi, 22 Kasım 1964 
23 Aydın Olgun, “Kıbrıs’ın Sesi Radyosu”, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Sayı 46, Ekim 2001, Lefkoşa, 

s.27. 
24 Eski TMT mensubu Fuat Veziroğlu ile 16 Kasım 2003 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme.  
25 Amber Eker Aval, a.g.e., s. 96.  
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annesi Jale Deniz de her şehit için birer ağıt okur.26 Kuruluş sürecinde Feriha Çürü-

koğlu’nun da destek verdiği, ayrıca yayınların sorumluluğunu da üstlendiği, 14 Ocak 

1964 tarihinden itibaren hizmete giren ve Baf’ta yayın yapmakta olan Gazi Baf’ın 

Sesi Radyosu da27 yayınlarına 20 Temmuz 1974 tarihine kadar devam eder.28 Bayrak 

Radyosu’nun Lefkoşa’da ilk deneme yayınına başlamasının ardından Gazi Baf Rad-

yosu da devreye girer29 ve Feriha Çürükoğlu hem kuruluş hem de yayın sürecinde 

Hüseyin Irkad’la birlikte radyoya büyük hizmetlerde bulunur.30 Gazi Baf Rad-

yosu’nda görev yapanlar arasında Hülya Salih, Pervin Cemal, Nurten Ulubatlı, Se-

niha Arif, Gülay Çelik ve Şansel Faik de bulunmaktadır.31   

Bayrak Radyosu sonrasında en uzun süreli yayın yapan radyo ise Mağusa’da 

10 Şubat 1964 günü Canbulat Radyosu ismiyle yayına başlar.32 1964 Şubat ayından 

itibaren TMT Mağusa Sancağı’nın destek ve onayı sonrasında Kemal Pehlivan ile 

elektrik teknisyeni Halil Asilkan eski Türk Gücü binasının avlusuna radyo vericisini 

kurarak yayına başlarlar.33 12 ayrı radyo frekansını dinlemek üzere hazırlanan anten-

ler bölgedeki bir caminin çatısına yerleştirilirken verici 6 ay gibi kısa bir sürede hem 

kısa hem de orta dalgadan yayın yapmaya başlar.34 Radyo için gerekli malzemeler 

Mağusalı Türkler tarafından temin edilmeye çalışılırken bu konuda en büyük destek 

Mağusa limanını inşa etmekte olan Polonya şirketinden gelecektir. Radyonun etki 

alanı daha sonra 5 mile kadar çıkarken daha sonra ada dışına kadar genişleyecektir.35 

Burada 24 saat boyunca yabancı radyo kanallarının dinlemesi sonrasında haber ve 

yorumlar banda alınmakta ve Selçuk Veli, Ünal Sümer, Hüseyin Hes36 gibi yabancı 

dil bilen personel vasıtasıyla da hemen tercümeler yapılmaktadır. Radyoda çalışan 

diğer personel arasında zaman içerisinde Yıldıray Fenercioğlu, Hüseyin Akil, Hasan 

Tuncel, Türkan Aytaç, Nazım Turanlı, Hanife Sermet, Hanife Koruk, Feriha Arel, 

Mustafa Aytaç, Mehmet Kaymak, Mustafa Eroğlu, Elvan Mehmet de bulunur.37  

                                                                            
26 Halkın Sesi, 14 Mart 1964. 
27 Hakan Çakmak, “Feriha Coşkun Çürükoğlu”, Passatempo, Şubat 2014, Sayı 34, s. 19-22. 
28 Murad Hüsnü Özad, Baf ve Mücadele Yılları, AHA Yay., İstanbul, Temmuz 2002, s. 117. 
29 Aysel Süleyman ile 1 Mart 2016 tarihinde Melbourne/Avustralya’da yapılan görüşme 
30 Ulus Irkad, “Müzik Öğretmenim Fikret Özgün”, (Editör Prof. Dr. Naciye Doratlı), VII. İz Bırakmış 

Kıbrıslı Türkler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, KKTC, s. 43-47. 
31 Altay Sayıl, Bayrak Bayrak Bayrak; Bayrak Radyosu’nun İlk Üç Ayında Yaptığı Tarihi Yorumlar, 

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yay., Lefkoşa, Şubat 2000, s. 108. 
32 Yeni Volkan, 6 Eylül 2010 
33 Eşref Çetinel’den aktaran Mücahit Komutanları Derneği, a. g. e., s. 186. 
34 İsmet Kotak, Şu Bizim Kıbrıs-I Unutulan Tarihi Gerçekler, Ajans Yay., Ocak 2012, Lefkoşa, s.xviii. 
35 Yeni Volkan, 6 Eylül 2010 
36 Hüseyin Hes’in oğlu Adnan Ertay’la 11 Ekim 2016 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
37 Türkan Aytaç’tan aktaran Mücahit Komutanları Derneği, a. g. e., s. 189. 
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7 Mart 1964 günü açılan bir başka radyo istasyonu ise 20 Temmuz 1974 gü-

nüne kadar yayın yapan Larnaka Doğan’ın Sesi Radyosu’dur.38 Larnaka’da yayın 

hayatına başlayan bu radyonun yayınları 1967 öncesinde Bahire isimli bir Kıbrıslı 

kadının okuduğu haberlerle devam ederken 1967–1974 sürecindeki yayınları ise 

Ülkü Sarıkamış ve Süheyla Başaran tarafından yürütülmüştür.39 Sadi Osman tarafın-

dan kurulan ve Sacit Nereli’nin ilk müdürlüğünü yaptığı bu radyo istasyonu için Lar-

naka’daki bir evin arkasında ahır olarak kullanılan bir yer tadil edilmiş, temizlenmiş 

ve burası 1974 yılına kadar radyo istasyonu olarak kullanılmıştır. Radyonun yönetim 

kurulu ise Mehmet Salih ve Süleyman Ahmet Camgöz’ün yanında Hasan O. Genç 

ve Sadi Osman’dan oluşmaktadır. Bu arada Hasan O. Genç ve Süleyman Ahmet 

Camgöz radyo yayını yaptıklarından kuşkulanan Rumlar tarafından önce kaçırılmış-

lar, ardından tutuklanmışlardır; ancak Rumlar bütün aramalarına rağmen yeterli de-

lile ulaşamayınca her ikisini de serbest bırakmak zorunda kalmışlardır.40 Larnaka ve 

civar köylerinde dinlenebilen bu radyonun yayınları da merkezi Bayrak Radyosu gibi 

Türkçe, İngilizce ve Rumca haberlerle desteklenmiştir.41Girişte basit iki sandalye ya-

nında duvarlarda Atatürk resmi ve Türk bayrağı bulunurken iç oda ise stüdyo olarak 

kullanılmaktadır. Banttan yapılan şarkı yayınları dışında Larnaka’daki radyo istas-

yonu devamlı canlı yayın yapmakta, burada gönüllü olarak görev alan Kıbrıs Türkleri 

ise gerekli malzemelerin neredeyse tamamını kendileri temin etmektedir. İlk etapta 

bir mikrofon ve iki teyp cihazıyla başlayan yayınlarda gündelik faaliyetlere Hüseyin 

Dayı isimli yaşlı bir Kıbrıslı Türk de destek vermektedir.  Radyonun ilk haber hazır-

layıcısı, spikeri ve sunucusu ise Alper Faik Genç olacaktır. Larnaka Sancaktarlığı 

çerçevesinde DAL-5 sorumluluğunda ve Sancaktar Turgut Giray’ın emriyle görev 

yapan radyo bölge halkını bilinçlendirmek yanında çeşitli parola ve şifreler kullan-

mak suretiyle bölge halkını yola çıktıklarında yol durumu, yolların açık olup olma-

dığı, baskın yapılıp yapılmadığı veya nereye baskın yapıldığı konusunda bilgilendi-

rici yayın yapmaktadır. Radyoda zamanla Radyo Saati programında Halide Edip 

Adıvar gibi Türk edebiyatçılarının romanları yanında Şiir Saati ve İstek Saati gibi 

programlar yapılır ve bu programlarda kullanılmak üzere sinyal ve fon müzikleri de 

kullanılmaya başlanır. Özellikle İstek Saati programı hemen bütün radyo istasyonları 

tarafından yayımlanan bir program olur ve özellikle mücahitler, Kıbrıs Türk Kuvvet-

leri Alay Komutanlığı’nda görev yapan Türkiye’den gelmiş askerler, bu askerlerin 

aileleri ve yakınları tarafından çeşitli şarkılar ve türkülerin çalındığı bir program olur.  

                                                                            
38 Ülkü Sarıkamış ile 8 Mart 2017 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
39 Süheyla Başaran ile 15 Mart 2017 tarihinde Boğaz/Girne’de yapılan görüşme. 
40 Ülkü Sarıkamış ile 8 Mart 2017 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
41 Adı geçen görüşme. 
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Bayrak Radyosu’nun hemen ardından açılan ikinci radyo istasyonu ise San-

caktar Eftal Akça ve Serdar Ziya Rızkı’nın girişimleriyle 30 Aralık 1963 tarihinde 

hizmete giren Limasol Sancak Radyosu olur.42 Bu radyonun en büyük avantajı ise 

İngiliz askeri özerk üsler bölgesine yakın bir noktada bulunmasıdır. Bu sayede gerek 

üslerde görev yapan Türkler vasıtasıyla ve gerekse bu üslerde atıl vaziyette bulunan 

çeşitli hurda malzemelerin temin edilmesiyle ihtiyaçların bir kısmı karşılanmaya ça-

lışılır. İngiliz üs yetkililerinin kullanılmaz hale gelmiş çeşitli elektronik takım ya-

nında radyo malzemelerini de hurdaya ayırması radyo istasyonunun beslendiği ana 

kaynak durumundadır. Radyonun yayınları kısıtlı bir ortamda ve ancak Limasol ve 

çevresine ulaştırılabilmektedir. Radyoda görev yapanların tamamı ise hemen bütün 

radyolarda olduğu üzere amatör gönüllülerden oluşmaktadır.43 Adanın farklı nokta-

larında ve Anamur’da yeni radyo istasyonlarının açılmasının ardından teknik 

imkânlar zorlanmak suretiyle ortak yayınlar yapılmasına da gayret edilir. Bu ortak 

yayınlar o kadar zor ve kısıtlı imkânlarla yapılmaktadır ki zaman zaman Bayrak Rad-

yosu’nun yayını radyodan verilirken hemen önüne konulan bir alıcı veya mikrofon 

vasıtasıyla o diğer radyo yayınına aktarılmakta ve dinleyiciler bütün radyoların aynı 

yayını yaptığı düşüncesine kapılmaktadırlar. 1968 yılından itibaren Bayrak Radyosu 

ve TRT’den sağlanan imkânlar ve çeşitli programlar sayesinde radyoda artık özel-

likle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde farklı programlar yapılmaya 

başlanır.44    

                      

3. 1 NİSAN 1955 SONRASI KIBRIS VE HABERLEŞME 

1953 yılında Atina’da Yunanistan destekli olarak kurulan EOKA tedhiş örgütü 

adadaki ilk eylemini 1 Nisan 1955 günü İngilizlere ait devlet kurumlarına yapar. Ted-

hiş hareketlerinin daha sonra yardım ve yataklık etmeyen Rumlara ve Kıbrıslı Türk-

lere yönelmesinin ardından Kıbrıslı Türkler de Volkan, 9 Eylül, Karaçete gibi ma-

halli ve güçsüz bazı organizasyonlar etrafında toplanmaya başlar ve 15 Kasım 1957 

günü Rauf Denktaş, Kemal Tanrısevdi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu tarafından ilk nü-

vesi atılan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)45 fiili olarak 1 Ağustos 1958 tarihinden 

itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru izin ve onayıyla ve Kore’de yeraltı harbi 

konusunda eğitimli subay kadrosunun idaresinde savunma amaçlı olarak faaliyete 

başlar.46 TMT’yi diğer yeraltı teşkilatlarından ayıran en önemli özelliği ise gizlilik 

                                                                            
42 Ulus Irkad, a.g.m., s. 43-47. 
43 Limasol göçmeni Konce Mehmet ile 14 Şubat 2017 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
44 Engin Naşit, Nişan Yüzüğü; Limasol Direnişi, Lefkoşa, Okman Printing, s.230-232. 
45 TMT Lefkoşa Sancağı Kovanbeyi merhum Nevzat Uzunoğlu ile Girne’de 13 Temmuz 2003 tarihinde 

yapılan görüşme.  
46 KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş ile 8 Temmuz 2003 tarihinde Lefkoşa’da 
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konusundaki sıkı disiplinidir. Personel, eğitim, harekât ve istihbarat konularında fa-

aliyet gösteren TMT haberleşme için canlı ve cansız postalardan faydalanmaktadır. 

Burada canlı olarak kastedilense TMT’nin güvenilir, ağzı sıkı ve sadece istihba-

rat/haberleşme için kullandığı kurye personelidir ve kendisine ulaştırılmak üzere ve-

rilen herhangi bir mesajı daha önceden kararlaştırılan parola/şifre ile belirlenmiş gün, 

saat ve yerde vermesi gereken kişiye veya yere bırakmakla sorumludur. Parola/şifre 

kullanılması ise söz konusu mesajın istenmeyen kişilerin eline geçmesini önlemek 

amaçlıdır. Bu noktada şifre olarak bazen bir oyun kâğıdı, kâğıt para, farklı kartpos-

tallar veya resimler, özellikle de Ankara ve Anıtkabir kartları kullanılmaktadır.  

       Bu noktada TMT personelince en çok kullanılan parola/şifre ise Kıbrıs’ta 

kullanılmakta olan çeşitli İngiliz kâğıt paraları, TMT karargâhı tarafından daha önce 

onaylanmış ve dağıtılmış çeşitli Kıbrıs resimleri, Türkiye’de askeri eğitime giden 

TMT mensupları vasıtasıyla Genelkurmay Başkanlığı’ndan getirtilen özel Anıtkabir 

ve Atatürk kartpostalları ve farklı şehir resimleridir. Bu durum haberleşmeyi gerek-

tiren her faaliyette söz konusudur. Örneğin TMT için Türkiye’den Genelkurmay Baş-

kanlığı tarafından temin edilmiş askeri malzemeyi Kıbrıs’a getirmek üzere kendisine 

Anamur/Kazafana hattında Akdeniz’de kılavuzluk etmesi görevi verilen ve Elmas 

isimli teknede yer alacak olan Kemal Sahilboylu da adadan ayrıldıktan sonra Anamur 

öncesi güvenlik gereği Ankara’ya geldiğinde yanında özel bir Anıtkabir resmi taşı-

maktadır. Bu kapsamda söz konusu teknede Trabzonlu Ahmet Oğuz Kotoğlu ve Or-

dulu Reşat Yavuz’la birlikte görev yapan Sahilboylu Kıbrıs’a yönelik silah nakledil-

mesi teşebbüslerinin ilk ikisinin istendiği gibi gerçekleşmemesi47 üzerine üçüncü 

defa bu göreve ve ara vermeden çıkmıştır. TMT personeli bu şekilde kendilerine tes-

lim edilmiş ve yarısı karşı tarafta bulunan özel Anıtkabir veya Atatürk fotoğraflarını 

sadece kod isimlerini öğrendikleri kişiyle bir araya getirmek suretiyle anlaşabilmek-

tedirler;48  

 “...Bize verilen emirlere göre Cihan Palas’ta kalacağız. (Elimdeki) Altan 

diye bir isim ve telefon numarası ve Anıtkabir’in (resminin) yarısı... Bana veril-

miş bazı notlar vardı. Telefon numaraları vardı ve ertesi gün sabahleyin Altan 

isminde birisiyle görüşecektim. Telefonu açtığımda hanımı çıktı. ‘Altan Bey 

içerde mi?’ ’Yoktur ama gelecek.’ ‘İşte ben Kemal Çavuş, Kıbrıs’tan. Cihan 

Palas, No.4’te kalıyorum.’ diye mesaj bıraktım. Aradan yarım saat, üç çeyrek 

                                                                            

yapılan görüşme.   
47 TMT üyesi merhum Kemal (Sahilboylu ile 27 Temmuz 2003 günü Girne’de yapılan görüşme. 
48 Ankara’dan önce Adana’ya ve oradan da Anamur’a sevk edilen Kemal Sahilboylu’nun Adana’da tren 

garında kendisini bekleyenlerle haberleşmesi de Kıbrıs’ta Nacak gazetesinin izdüşümü olarak 

Türkiye’de Zafer gazetesi vasıtasıyla olacaktır. TMT üyesi merhum Kemal Abdullah (Sahilboylu) ile 

27 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan görüşme. 
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geçti. Baktım telefon çaldı. ‘Kemal Çavuş odanda mısın?’ On dakika sonra bir 

telefon daha. ’Odanda mısın?’ On dakika sonra bir telefon daha. ’Odanda mı-

sın?’ Ben şüpheye düştüm. O zaman elimde olan bazı notları kibrit kutularına, 

bilmem nereye okunmayacak, görünmeyecek yerlere not ettim ve hepsini tuva-

lete attım. Neyse dördüncü telefonda ‘Odanda mısın?’ ‘Evet’ Az sonra kapı ça-

lındı. İri yarı birisi geldi karşıma sivil olarak; asker tıraşlı veya polis traşlı. 

Yaşlı, böyle bir ellilik efendi. Buyur otur. Başladık sağdan soldan, havadan su-

dan sohbet etmeye. Derken adam ‘Artık konuşma fazla uzadı. Kendimizi nasıl 

tanıtacağız? Nasıl tanışalım’ diye sordu. O zaman cebimden Anıtkabir’in yarı-

sını çıkardım. Diğer yarısı onda ve onları birleştirerek tanıştık ve o zaman ‘Kalk 

gidelim eve yemek yiyelim.’ dedi... Evinde oturduktan sonra Ben generalim, Ge-

neral Karabelen.’ dedi.”     

Kuryeler kendilerine verilen özel şifre kartları veya resimleri göstererek karşı 

tarafla bir araya gelmektedir. Bu durum kod isimleriyle tanışan bu insanların yüz 

yüze gelmeleri bağlamında istihbarat ve iletişim açısından çok sağlıklı değildir; an-

cak TMT bu şekilde yüz yüze görüşmeleri mümkün olduğunca en alt seviyede yap-

mayı tercih etmektedir. Kişilerin tanınması, gizliliklerinin ortadan kalkması sadece o 

personel değil, aileleri ve yakınları açısından da riskli olduğundan bu şekilde muha-

berat genellikle ikinci derecede ve önemsiz konularla ilgili yapılmaktadır ve hayati 

değere haiz mesajlaşmalarda çok daha farklı ve güvenliği ön planda tutan yollar ter-

cih edilmektedir. TMT Lefkoşa Sancağı’nda görev yapan eski TMT üyesi Erdoğan 

Tilki bu konuda şunları söylüyor;49 

 “Teşkilatın en büyük özelliği ve şiarı şöyle özetlenebilir; Şüpheye yer yok. 

Suça yer yok. Şahide yer yok. Temel dayanağı gizlilik, güven ve vatan sevgisi 

olan TMTde değişik kademelerde değişik görevler üstlenen insanlar bunu çev-

resinden, ailesinden, eşinden, çocuklarından, iş hayatındaki arkadaşlarından 

bile gizlemiş ve bunun ortaya çıkmaması için azami gayreti göstermişlerdir.” 

1958 yılından itibaren TMT Bayraktarlığı ile Genelkurmay Seferberlik Tetkik 

Kurulu arasında irtibat her iki karargâhtaki telsiz hatlarıyla yapılmaktadır. Daha 

sonra ve özellikle de 1964 yılı başından itibaren Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk teknisyen-

lerin Bimal adı verilen telsiz cihazlarını yapmaya başlamalarının ardından TMT Bay-

raktarlığı ile diğer bölgelerdeki sancaktarlıklar arasında da telsiz muhaberatı başlatı-

lır;50   

                                                                            
49 TMT Lefkoşa Sancağı üyesi Erdoğan Tilki ile 15 Ağustos 2000 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme 
50 21 Aralık 1963 sonrasında haberleşmenin daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi amacıyla TMT 

tarafından telsiz cihazı üretilmesi yoluna da gidilir ve TMT Bayraktarlığı tarafından imal edilen 

cihazlara “Bayraktarlık İmalatrı” veya “Bizim İmalatımız” manasına gelen “Bimal”  adı verilir.  TMT 
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“...Mağusa Sancağı’na ilk telsiz 1958 yılında TMT Merkez Komutanlığı 

tarafından ihdas edilmiştir. O zamanki şartlara göre çok modern olan bu ciha-

zın kullanımı, bakımı, mesuliyeti ve saklanması Ali Eyüpoğlu’na aitti. Senelerce 

tek başına Mağusa Sancağı’nın muhaberesini yürütmek ve bunu İngiliz’e, 

Rum’a yakalanmadan yerine getirmek bence küçümsenecek bir olay değildir...”  

TMT’nin klasik canlı ve cansız kuryeleri dışında çeşitli zamanlarda istifade 

ettiği bir başka yol da posta güvercinleridir.51 TMT her ne kadar Türkiye’nin büyük 

askeri desteğiyle faaliyet yapsa da adada her bakımdan kısıtlı imkânlar içerisindedir 

ve bu durum teşkilata alınan herkesin belli görevlerde çalıştırılması yerine gerekli 

hallerde çok farklı vazifeleri de yerine getirmesini zorunlu kılar. Böylece iletişim, 

istihbarat, istihbarata karşı koyma başta olmak üzere pek çok faaliyette neredeyse 

herkesten faydalanılır;52  

“Annem (Aysel Vuruşkan) Türkiye’de hemşire çıktıktan sonra Kıbrıs’a 

gider ve Lefkoşa’da bir poliklinikte hemşire olarak çalışmaya başlar. Tabii sağ-

lık personeli olduğu için görev gereği adanın dört bir yanındaki Türk köylerine 

de gitmektedirler. Babamla da o dönemde tanışırlar. Ne zaman Lefkoşa’dan 

uzak bir Türk köyüne gidecek olsa, Baf’a, Limasol’a, Larnaka’ya falan araba-

nın arkasına sağlık malzemeleri dikkatle yerleştirilir ve annemlere Lefkoşa’da-

kiler yola çıkmadan önce ‘Baf’a gidince arabanızı şu sokağa park edin, şu cad-

dede falan dükkânın önünde bekleyin.’ derler. Annemler de aynı şekilde hare-

ket eder ve sağlık taramasına, göreve gider. Gidecekleri köye, kasabaya vardık-

larında oranın ileri gelen Türkleri hemen gelip ’Siz istirahat edin. Yemeğinizi 

yiyin. Sonra işe başlarız.’ derler. Annem yıllar sonra öğreniyor ki TMT sağlık 

malzemesi yüklü arabanın arkasına, uygun yerlerine silah, malzeme, diğer böl-

gelere ulaştırılacak şifre mesajları saklar ve hemşirelerin arabasından İngiliz-

lerle Rum polisleri şüphelenmeyecekleri için de kontrollerden rahatlıkla geçer-

lermiş.“   

1 Ağustos 1958 sonrası TMT mensupları Antalya Kemer ve Ankara Sincan 

yakınlarındaki Zir köyünde gizli askeri eğitimden geçirilirler. Bu eğitime giden in-

sanların kimlikleri aileleri tarafından bile bilinmezken Ankara ve Antalya’ya 

                                                                            

mensubu Sümer Şehidoğlu ile 3 Mart 2017 tarihinde Girne’de yapılan görüşme. Bayrak Radyosu eski 

çalışan Fuat Beyar ile 9 Mayıs 2017 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
51 Bu konuda TMT’nin Mağusa Sancağı üyesi Ali Eyüp anılarında bu posta güvercinlerinden 

faydalandıklarını ve bu güvercinleri Mağusa-Sakarya bölgesinde Hulusi Bey’in bahçesinde 

sakladıklarını belirtir. Ali Eyüp’ten aktaran İsmail Bozkurt ve Ali Nesim, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi 

ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, 19-25 Ekim 2008, Gazi Mağusa, s.14.  
52 TMT’nn ilk Bayraktarı, Ali Conan kod isimli Albay Ali Rıza Vuruşkan’ın kızı Yasemin Vuruşkan 

Mesci ve Ferizet Vuruşkan ile 24 Kasım 2002 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme 
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vardıklarında haberleşme için kullanılan araç ise genellikle dönemin gazeteleri olur. 

TMT’nin yayın organı olan Nacak gazetesinin haftada bir gün ve sadece Cuma gün-

leri piyasaya çıkmasının sebebi ise dönem içerisinde adanın en büyük köylü pazarı-

nın Cuma günleri Lefkoşa’da kurulmasıdır. Böylece öncelikle Cuma günleri Lef-

koşa’da Büyükhan, Deveciler Hanı ve Kumarcılar Hanı etrafındaki pazarlara gelen 

köylüler vasıtasıyla gazete dağıtılırken pazara gelemeyenlere de başta Lozan ve İti-

mat isimli Türk otobüs şirketlerinin Türk şoförleri vasıtasıyla gazeteler ulaştırılmaya 

çalışılır. Otobüslerin çok farklı ve gizli yerlerine saklanan gazeteler böylece EOKA 

kontrolünden ve aramalarından da kurtulmuş olur. Bu gazetelerin köylerde ulaştırıl-

dığı kimseler ise genellikle TMT köy sorumlusu olan köy öğretmenleri veya muhtar-

lardır. 29 Mayıs 1959-22 Aralık 1963 döneminde kesintisiz basılan nacak gazetesi 

TMT haberleşmesi için de son derece önemli bir araçtır.53 Gazetenin sahibi kâğıt 

üzerinde Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, imtiyaz sahibi ise Rauf R. Denktaş 

olarak görülmektedir. Gazetenin fiyatı 15 Mils olarak belirlenmiştir. Gazetenin sa-

hibi ise Nacak Gazete ve Matbaacılık İşletmesi Limited görülmektedir. Gazetenin 

idare merkezi ise Müftü Ziyai Efendi Sokak, No.2, Lefkoşa’dır. Köşe yazarları ise 

Cavit Ramadan, Necati Taşkın, Ayşen Duru, Rauf R. Denktaş,  Tantuğ Erduran, M. 

Şinasi Tekman, H. Tacal, İlter Veziroğlu, Fuat Veziroğlu, Orbay Mehmet (Deliceır-

mak), M. Şükrü, Erol Erduran, T. Bayraktaroğlu, Kutlu Adalı, Salih Çelebioğlu Ke-

rem Sel, Vefa Fırtına, N. Serbetçioğlu, Sabri Konur, Osman Türkay, Osman Erus, 

İsmail Bozkurt’tur. Gazetenin ilk sayfasında Nacak ifadesinin hemen yanında ‘Haf-

talık Siyasî Gazetedir.’ ibaresi yer almakta, bunun hemen yanında gazetenin abonelik 

şartları, gazetenin imtiyaz sahibi ve adresi gibi bilgiler bulunmaktadır. Gazetenin sol 

köşesinde ise Nacak üzerine bir başak amblemi bulunmaktadır. Aynı sütunun sağ 

köşesinde ise üzerinde ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğ-

runda ölen varsa vatandır.’ yazılı bayrak, asker, meşale ve sırmadan oluşan bir amb-

lem bulunmaktadır. Gazete ilk sayısında ayrıca yayın ilkelerini ‘Kıbrıs Türk köylü-

sünü topyekûn kalkındırma mücadelesine girişmek, Türk işçisinin haklarını savun-

mak, millî davamıza set çekenlere karşı durmak, millî bilinci ayakta tutmak, ada 

Türklerini bu bilinçaltında toplamak ve Enosis’e karşı mücadele etmek’ olarak açık-

lar. Gazetenin asıl amacı ulusal bilinç etrafında Kıbrıs Türklerinin toplanmalarını 

sağlamak ve Enosis’e karşı çıkmaktır. Gazetenin 19 Şubat 1960 tarihli sayısında Fuat 

Veziroğlu imzasıyla yayımlanan köşe yazısı ise “Hangisi Acayip?” başlığını taşı-

maktadır.54  

                                                                            
53 Nacak, 28 Ağustos 1959. 
54 A.g.g., 19 Şubat 1960. 
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Antalya-Kemer yolu üzerinde ormanlık arazide böyle bir ikinci kampın açıl-

masının sebebi ise o dönemde Kıbrıs’tan Antalya’ya direk gemi seferlerinin bulun-

ması, kampın doğal çevre itibarıyla gözlerden uzak olması ve en önemlisi de lojistik 

destek sağlanacak Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığı’na son derece yakın bir 

bölgede bulunmasıdır.55 EOKA terör örgütü daha 1953 yılında Atina’da ilk temelle-

rini atarken örgütün başı olan emekli Yunan subayı Georges Grivas tarafından üze-

rinde hassasiyetle durulan konu ise başta propaganda, istihbarat, istihbarata karşı 

koyma ve dönemin gazeteleriyle yakın irtibat konusudur.56 Gizli harekât tekniği çer-

çevesinde ada içerisinde çeşitli kamplarda eğitime gelen TMT mensuplarına verilen 

haberleşme ve istihbarat çalışmalarıyla ilgili bazı dersler şu şekildedir; 57 

“...Haberler iki şekilde olur; a. Ağızdan – Şifahi, b. Yazılı – Raporla 

 

Ağızdan Nasıl Olur? 

1. Kısa ve ezberlenmesi kolay ise. 2. Acele gitmesi lazımsa.  3. Düşmanla 

temas halinde bir durum varsa. Haberler zamanında ulaştırıldığında kıymeti 

artar. Zamanında ulaşmayan haberlerin kıymeti sıfırdır. Ne kadar çabuk ula-

şırsa kıymeti de o nispette artar. 

 

Bazı Haberler Niçin Ağızdan Ulaşır? 

1. Çabukluk temin eder.2. Zaman kazandırır. 3. Düşmanın eline geçmez. 

4. Karşılıklı olur ve cevap almayı mümkün kılar. 

Çok mühim haberler yazılı olarak gönderilir ve icap ederse kroki ve ha-

rita, düşmandan elde edilen izler ek olarak gönderilir. Haberler ekseriyetle mer-

keze haberciler (kuryeler) vasıtasıyla ulaştırılır. Bir kuryede aranacak evsaf 1. 

Zeki ve anlayışlı olmalı. 2. Unutkan olmamalı. 3. Çevik olmalı. 4. İçkici olma-

malı. 

Ekseriya haberciler mühim bir evrak taşıdıklarında 2 kişiden teşkil edilir 

ve ayrı ayrı yollardan seyahat ederler ve evrakları sol iç cepte muhafaza ederler. 

Haberci dönerken aynı yolu takip etmez. Haberciyi gönderen ona takip edeceği 

yolu tarif eder. Çıkış saati, ulaşma saati, cevap getirip getirmeyeceği bildirilir. 

Haberci görülürse veya takip edilirse evrakları a. Yırtar. b. Yakar. c. Yutar. d. 

Gömer.” 

                                                                            
55 1934 Dilekkaya doğumlu S.İ.Ö.’den aktaran Halil Erdim, Tahtagala-Çağlayan 1963-1974, Lefkoşa, 

Temmuz 2009, s. 60-61. 
56 KTMA, EOKA Bildirileri Dosyası No. 1318 ve 1319. 
57 KTMA, TMT Arşivi. Dosya. No. 1188/37 ve 298/007. 
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3. KIBRIS CUMHURİYETİ DÖNEMİ       

1955-1958 sürecinin kanlı ve kargaşa dolu günlerinin ardından İngiltere’de 

Londra ve İsviçre’de de Zürih’te masaya yatırılan, ardından 19 Şubat 1959 tarihinde 

garantör devletler yanında Kıbrıs Türk ve Rum tarafınca da onaylanan58 antlaşmaya 

göre adada ilk etapta 2.000 kişilik bir askeri güç oluşturulacak ve bunun 1.200 kişilik 

kısmı da Kıbrıslı Rumlardan olacaktır. Taraflarca kabul edilen ve 16 Ağustos 1960 

günü resmen ortaya çıkan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturan bu antlaşma-

ların özellikle Türkiye açısından en önemli ve hassas maddesi ise garantör devlet 

olarak Türkiye’nin diğer garantör devletlerle birlikte veya tek başına Kıbrıs’a müda-

hale hakkının verildiği 4. maddedir. Bu arada İngiltere, Türkiye ve Yunanistan tara-

fından müşterek bir askeri karargâh meydana getirilirken burada toplam 950 Yunan 

ve 650 de Türk askeri personeli görev yapacaktır;59 ancak Yunanların Megali İdea ve 

Rumların da bitmek bilmeyen Enosis saplantıları nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti 21 

Aralık 1963 günü başlayan Rum saldırılarıyla fiilen ortadan kalkar. Bu dönemde 

Bayraktarlık ile Kıbrıslı Türk liderler arasındaki haberleşme ve yazışmalar da azami 

dikkat gösterilmek suretiyle gerçekleştirilir;60  

 “Dr. Küçük’le Bayraktar arasında teati edilen haberleşme, 1963 olayları 

ile başlayan yoğun bir haberleşmeydi. Bu haberleşmede kesinlikle normal oda-

cılar veya posta yöntemi olmazdı. Hep elden iletilirdi. Özer Baytaroğlu, Bayrak-

tar Kenan Çoygun’un şoförü idi. Bayraktar bütün mesajlarını minicik bir zarf 

içine koyar ve Dr. Küçük’e elden verirdi. Onun olmadığı zamanlarda o minik 

zarfları ben alırdım. Dr. Küçük’ün göndermek istediklerini bazı hallerde ben, 

bazı hallerde Özer gelir alır ve Bayraktar’a iletirdi. Bu haberleşmede karşılıklı 

olarak nelerin istendiğine gelince, günlük olaylar o kadar yoğun ve durmak bil-

mezdi ki zaman olurdu günde 8,10 kez bu mesaj trafiği olurdu. Bir de Dr. Kü-

çük’le elçilik arasında da özel bir hat vardı… Bu durumlar gerek Dr. Küçük 

tarafından gerek Kenan Çoygun’a, gerekse Kenan Çoygun’dan Dr. Küçük’e 

aktarılırdı. Karşılıklı bilgi akışında daha fazla bölgelerin bilgi aktarımı Kenan 

Paşa’dan gelirdi. 21 Aralık 1963 sonrasında Bayraktar için farklı bir isim kul-

lanılmaya başlanmıştı. O artık yazılı iletişimde herkes için ‘İlgili’ olarak bilini-

yordu. Bu ismi öneren kişi de H. Kemal Nidai Koralp olmuştur. Bazen Dr. 

                                                                            
58 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.01.38.227.17. 
59 BCA. 030.01.38.227.17. Ayrıca Bkz. Charles Foley, Guerrilla Warfare and EOKA Struggle; General 

Grivas , Longman yay., Londra, 1964, s. 50.  
60 O dönemde Dr. Fazıl Küçük’le beraber çalışan Osman Güvenir’den alınan 20 Temmuz 2005 tarihli 

bilgi notu. 
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Küçük çok uzun ve gizli kaydı ile raporları bana yazdırır ve bizzat Paşa’ya ver-

mem için beni görevlendirirdi.” 

Yazılı mesajların TMT tarafından özel olarak görevlendirilen personel tarafın-

dan nakledilmesinde üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gereken noktalar söz ko-

nusudur. Bu noktada yazılı mesajların kesinlikle şifrelenmesi, özel bir kod sistemi 

kullanılması ve bu kod ve şifreleme sistemlerinin uzun süreli kullanılmamasına dik-

kat edilir. Bu durum özellikle TMT için adaya getirilen ve “bereket” denilen askeri 

mühimmatın, cephanenin ve lojistik malzemenin saklanması, yani “dağarcıklan-

ması” aşamasında son derece hayati önem taşımaktadır. Bu askeri malzemenin ne-

reye saklandığı, hangi şartlarda nasıl çıkartılacağı ve başka yerlere nakledileceği ko-

nusu ise kodlanmış dağarcıklama beyanına imza atan iki TMT mensubunca bilin-

mektedir. Harekât, lojistik, istihbarat, askeri malzeme ve personel gibi hayatı öneme 

haiz konular dışında ikincil olarak değerlendirilebilecek konularda ise değişik kod-

lamalar ve kuryelerden faydalanılır;61  

 “Lozan otobüsü her gün bir defa (Limasol’dan) Lefkoşa’ya gider gelirdi. 

Sabah gider ve öğleden sonra gelirdi. Veysi Cam (Canateş)’ın Lozan otobüsüyle 

işimizi görürdük… Bir gün karargâhta oturuyorum. Meşhur kebapçı Niyazi 

var...  Dediler ‘Orada havacı bir İngiliz Binbaşı var ve ismen seni istiyor.’ Kalk-

tım gittim. Baktım orada oturuyor. ‘Bir şey arzu eder misiniz?’ dedim. ‘Bir bira 

alayım.’ dedi. Adama bir bira ısmarladık. Birasını içtikten sonra böyle kalınca 

bir zarf çıkardı çantasından ve bana verdi. ‘Bu sizindir.’ dedi ve çekti gitti. 

Böyle heyecan ve merakla karargâha döndüm. Zarfı açtım ve içinden neler çıktı 

inanılacak gibi değil.  

O zaman Mısır’daki lider Albay Nasır’dır ve Rusya, Albay Nasır’a kara-

dan havaya füzeler verdi ve Nasır da bunlardan bazılarını Makarios’a verdi ve 

(füzeleri) İskenderiye Limanı’nda SS Europa isimli Alman bandıralı bir buharlı 

gemiye yüklemişler. İngiliz istihbaratı da bunların gemi üzerinde kasalar için-

deki yerlerini de fotoğraflarla tespit etmiş. Tarih 1967. Silkamo bölgesinde 

Rumların yerleştireceği yerin koordinatını da bulmuş. Her şey hazır. Büyük bir 

sevinçle merdivenleri dörder dörder atlayarak çıktım Sancaktar’a ve ‘Efendim 

böyle böyle.’ dedim... ‘Aman bunları hemen Bayraktarlığa yollayalım.’ dedi. 

Çünkü o zaman zannederim Güvenlik Konseyi’nin bir hafta sonra toplantısı 

vardı. Malzeme olarak bunu orada kullanacaklar...  ‘Komutanım, bana güve-

nirseniz bırakınız ben istediğim gibi yapayım. Eğer isterseniz ben hiç karışma-

yayım, bilmeyeyim de. Siz istediğiniz gibi yapın.’ dedim. ’Tamam, bildiğin gibi 
                                                                            
61 TMT Limasol Sancağı üyesi merhum öğretmen Macit Aydınova ile 13 Temmuz 2003 günü Girne’de 

yapılan görüşme.  
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yap.’ dedi. Gittim Lozan’ın Lefkoşa’ya giden şoförüne. Ona ‘Bir zarf vardır ve 

Lefkoşa’ya Bayraktarlığa gitmesi lazımdır. Çok mühimdir. Götürür müsün?’  

dedim. ‘Götürürüm hocam.’ dedi. Döndüm tekrar ve ‘Çok mühimdir. Mutlak 

surette gitmesi lazımdır. Götürür müsün?’ dedim. ‘Hocam, canımı veririm, bu 

zarfı vermem.’ dedi. ‘Al o zaman zarfı, ben gidiyorum. Nereye koyacağını, ne 

yapacağını bilmek de istemem.’ dedim ve gittim. Sancaktara ‘Saat 08.30’da ha-

reket ve 10.30’da Lefkoşa’da olacak.’ dedim. Saat 10.30 oldu ve haber yok. 12.00 

oldu ve haber yok. Saat 13.00 oldu ve Lefkoşa’dan bir yıldırım telgraf geldi. 

‘Gönderdiğiniz evrakı Rum polisi Laça kontrol noktasında yakaladı ve aldı. 

Muhteviyatını bildiriniz.’ diyor. Sancaktar beni çağırdı ve ‘Ne yaptın Macit?’ 

dedi. İnanır mısınız dünyanın başıma yıkıldığını sandım. Hayatımda hiç ama 

hiç ben bu kadar üzüldüğümü hatırlamam. Odama geçtim ama kafam öyle ça-

lışmaz. Kafamı koydum böyle masaya ve aradan bir saat daha geçti. Şahin Si-

neması ile Lefkoşa arasında tek bir telefon bağlantısı vardı. Şoför Lefkoşa’dan 

Şahin Sineması’na telefon ediyor ve ‘Lefkoşa’ya geldim.’ diyor. Olacak iş değil. 

Eğer evrakı yakalasalar, şoförü bırakma olanağı yok. Hemen Sancaktar’a çık-

tım ve ‘Efendi böyle böyle bir durum var. Bu işte bir yanlışlık var.’ dedim. Neyse 

sonunda öğrendik durum nedir? Rumlar hakikaten arabayı durdurmuşlar ve 

arabayı parça parça sökmüşler. O zaman da posta yoktu. Herkes şoföre ‘Aman 

şunu al, bunu al ve Lefkoşa’ya götür.’ şeklinde tembihlerdi. Rum polisler bir 

deste alelade mektup bulmuşlar ve mektuplarla beraber alıp kendisini Baf Ka-

pısı polis karakoluna götürmüşler. Herhalde Bayraktarlığın istihbaratçıları da 

bunları takip ediyordu. Bu olayı gidip Bayraktar’a bildiriyorlar. O da zannedi-

yor ki evrak bulundu. Rumlar mektupları polis karakolunda okuduktan sonra 

‘Hadi be da, defol, çık git’ diyorlar...” 

Kıbrıslı Türkler yanında Kıbrıslı Rumların ve özellikle de EOKA’nın haber-

leşme ve propaganda bağlamında istifade ettiği bir başka kaynak ise bisikletlerdir ve 

özellikle kızların kullandığı bisikletler başlangıçta pek de dikkat çekmeyecektir;62 

“...John Harding’in Kıbrıs’ta Vali olduğu sıralarda, 1956 yaz aylarında, 

EOKA artık son nefesini verecek kadar sıkıştırılmıştı. EOKA’nın hemen bütün 

mensuplarının isimleri ve ne iş yaptıkları İngiliz makamlarının eline listeler ha-

linde geçmişti. Şehirlerdeki EOKA’cılar teker teker toplanınca geri kalanlar 

dağlara sığınmak zorunda kalmışlardı. Buna rağmen dağlarda sıkıştırılmış 

EOKA gruplarının İngiliz askerlerinin harekât planları hakkında bilgi 

                                                                            
62 Dünya, 3 Haziran 1958. Georgios Grivas, EOKA Mücadelesi Tarihi 1955-1959, Lefkoşa, 1972, s. 86. 
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aldıkları, buna göre kendi durumlarını ayarladıkları anlaşılıyordu. Şehirde 

olan biten her şey dağ başında olan EOKA’cılar tarafından bilinmekteyi.” 

Bu dönemde İngiliz İdaresi sokağa çıkma yasağının yanı sıra 27 yaşından kü-

çüklerin bisiklete binmesini yasaklayan bir takım kısıtlamalar da yürürlüğe koyar.63 

Direksiyonun hemen önünde küçük bir sepeti de bulunan bu bisikletler pazara, okula, 

pikniğe, gezintiye çıkmış görüntüsü veren insanlar vasıtasıyla gizlenmiş çeşitli askeri 

mesajların bir yerden diğerine ulaştırılmasına yarar. İngilizlerin özellikle Türklerle 

Rumları birbirinden ayırt edememesi üzerine kurye olarak görevlendirilen Lef-

koşa’daki Türk öğrenciler de bir takım sıkıntılarla karşılaşır. Bu arada bisiklete bin-

meleri yasaklanan Rumlar durumu protesto eder ve aç bıraktıkları eşeklerle sokağa 

çıkarak eşeklerin anırmasını ve böylece İngilizlerin rahatsız olmalarını sağlar.64 Ha-

berleşme konusunda TMT çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin elindeki bütün imkânlar-

dan istifade edilmeye çalışılır. Bu noktada Türk taksi şoförleri, köy otobüslerinin şo-

förleri ve bu arabalarla yolculuk yapan güvenilir insanlar birer kurye olarak görev 

yaparlar;65 

 “...Merkezlerle köyler arasında bağlantı telsizlerden mors alfabesi ile ya-

pılıyordu. Çözüm şifreleri de her ay değişirdi. Şifreleri merkezden köylere gö-

türme işi de ya taksicilerin ya da köy otobüs şoförlerinin uhdesindeydi. Şoförler 

küçük bir kâğıt parçasına yazılmış şifreyi genellikle güvenilir kadın yolculara 

teslim ederek ve kadın yolcular bu şifreyi mahrem yerlerinde saklayıp varılacak 

yere vasıl olunduğunda şoförlere geri teslim ederlerdi. Şifrenin verileceği gün 

köyden giden yolcular arasında eğer güvenilir kadın yoksa güvenli bir kadın 

bulunup bu maksatla o gün otobüse yolcu olarak konurdu...”  

Özellikle köy otobüslerinin motor aksamından iç lastiklerine, kaportadan dö-

şemelerine varıncaya kadar her tarafı iletilecek belgelerin saklanması için kullanılan 

yerler arasındadır. Bu otobüslerde ayrı ayrı koltuk olmadığından ve insanlar da ge-

nellikle çok sıkışık vaziyette yolculuk yaptıklarından bu durumdan da istifade edilir 

ve bazı belgeler hamile kadınlar, küçük bebekler, bebek arabaları, bu bebeklerin eş-

yaları ve iç çamaşırlarına saklanarak kontrol noktalarından geçirilir.66 Öte yandan 

adanın farklı noktalarıyla irtibatı sağlamak üzere daha sonraki yıllarda silah nakli için 

alınan ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği üzerine kayıt ettirilen Elmas teknesi gibi bir 

otomobil satın alınır ve Fuat Veziroğlu’na teslim edilir;67 

                                                                            
63 Halkın Sesi, 1-2 Haziran 1997. 
64 Halkın Sesi, 1-2 Haziran 1997. 
65 Eski TMT mensubu Osman Şan’la 30 Ocak 2017 tarihinde yapılan görüşme. 
66   Halil Erdim, Lapta Türklerinin Geçmişinden Kesitler; Göç Destanı-I, Lefkoşa, Aralık 2007, s. 234-

235 
67   Fuat Veziroğlu’dan aktaran Mete Tümerkan, Haber Kıbrıs, 29 Mayıs 2012 
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“…TMT’deki görevim gereği ben her hafta sonu bütün Kıbrıs’a da do-

laşmak zorundaydım. TMT bana benzinci Halil Zülhayır’dan 1959 yılında 450 

liraya Volkswagen bir araba satın almıştı ve bu arabayı benim adıma kaydetti. 

Plaka numarası da AP 280 idi ve ben her hafta sonu o arabayla Larnaka, Lima-

sol ve Baf’a giderdim. Gece Baf’ta kalırdım. Dönüşte Poli, Erenköy, Lefke ve 

Lefkoşa ve her gittiğim yerde belli insanlarla temas edip, bazı bilgiler verip bazı 

bilgiler alıyordum. Çok nadiren de şifreli yazılmış kâğıtlar götürüyor, kâğıtlar 

getiriyordum…”    

Baf’ta Mazlume’nin Oteli olarak bilinen yerin hemen yanındaki bir evde kalan 

Fuat Veziroğlu böylece kendisi adına tahsis edilen araba vasıtasıyla bütün adayı do-

laşma ve bilgi toplama fırsatı da bulur. Lefkoşa karargâhtan gönderilecek bazı bilgi-

ler veya karargâha gelecek bazı belgeler de bu yolla getirilir veya gönderilir. TMT 

için son derece önemli olan ve hassasiyet gösterilen bazı bilgilerin şüphesiz işinin 

ehli ve profesyonel olmayan kuryelerle gönderilmesi düşünülemez. İstihbarat ve is-

tihbarata karşı koyma gibi farklı ve özel durumlar için de Türkiye’deki askeri kamp-

larda eğitimden geçirilen tecrübeli, inisiyatif kullanabilen, pratik zekâya sahip ve üst 

düzey komuta kademesi tarafından güvenilen TMT personeli bu işler için ilk akla 

gelenlerdir. Bazen istihbarata karşı koyma bağlamında Rumların eline geçmesi iste-

nen bazı bilgiler de söz konusudur ve bunlar da kasıtlı olarak sıradan insanlar vasıta-

sıyla nakledilir; ancak buradaki bilgiler yanlış ve kasıtlı bilgilerdir ve bilgi kirliliği 

ve psikolojik algı yaratmaya yöneliktir. Ayrıca her ne kadar TMT’de fiili olarak gö-

rev yapmasa da desteğini esirgemeyen ve genellikle halkın içinde pek çok kişiyle 

görüşme imkânı bulan gazete dağıtıcıları, postacılar, muhtarlar, tamirciler, köylüler, 

çeşitli meslek gruplarından esnaf da istifade edilenler arasındadır;68  

 “Bölgeden bölgeye haberleşmede de mesela otobüs sahibi bilirdi ve alırdı 

emri ve kırtasiyeciye bırakırdı. Akşam döneceğinde de posta kutusuna bakardı 

var mı köyden bize bir şey diyerek. Varsa alır götürürdü. Muhteviyatını hiç bil-

mezdi. Alır ulaştırırdı köydeki yetkiliye. Çok sağlıklı bir yoldu.” 

Bu dönemde TMT haberleşmesi için mevsim meyvelerinden hayvan sulamaya 

yarayan yalaklara kadar her yerden istifade edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu me-

sajların Kıbrıs’ın farklı yerlerine güven ve emniyetle nakledilmesinde dönemin mev-

sim meyveleri ve sebzelerinden de istifade edilir. Örneğin yaz döneminde en çok 

kullanılan meyveler arasında karpuzlar gelmektedir. Son derece hassas bir şekilde 

sanki olgunluğu kontrol ediliyormuş gibi kesilen karpuzun üst kısmından içi son de-

rece dikkatli bir şekilde boşaltılır ve gönderilecek malzeme veya belgeye göre işlem 

                                                                            
68 TMT Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan görüşme. 
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tamamlanır. İletilecek olan şeyin karpuz, kabak, kavun gibi meyve ve sebzenin içine 

kendi orijinal ağırlığını aşmayacak şekilde konmasına da ayrıca özen gösterilir. Do-

ğal hayatın içinde neredeyse hiç akla gelmeyecek veya şüphe edilmeyecek yerleri 

kullanmak ve belge/haberleşme güvenliğini en üst düzeyde tutmak için özellikle kır-

sal kesimde ve genellikle köy meydanlarında köylülerin hayvanlarını sulamak için 

kullandıkları çeşmelerden ve yalaklardan da istifade edilir. Çeşmeler, su yalakları, 

mezarlıklar anında terk edilmiş ve metruk binalar, antik yapılar, insanların yaklaş-

maya veya girmeye çekindikleri sazlık ve bataklık alanlar, doğal mağaralar, çeşitli 

çukurlar, dağlarda oyuklar, kayalıklar,  evlerde tavan araları, çeyiz sandıkları ve sa-

manlıklar da haberleşmede kullanılan yerler arasındadır. 69 Aynı günlerde haber-

leşme ve irtibat bürosu olarak kullanılan yerler arasında özellikle Çetinkaya, Sönmez 

Spor, Küçük Kaymaklı, Yeşilada, Gençlik Gücü, Kanlımescit, Demirtürk, Doğan 

Türk Birliği, Gönyeli, Ortaköy gibi spor kulüpleri ve adadaki Türk kitapevleri de 

bulunmaktadır. Böylece TMT de Bayraktar A. Rıza Vuruşkan başkanlığında siste-

matik bir teşkilat haline getirildiğinde Hazım Remzi’nin Atatürk Meydanı’ndaki 

dükkânı, kuryelerin Bayraktar ile buluşma merkezi haline gelmiştir;70 

“...Hazım Remzi’nin kitapevi bizi bütün Kıbrıs’a bağlayan irtibat 

merkezi haline gelmişti. Hazım Remzi Türkiye’deki bazı gazetelerin Kıbrıs 

muhabirliğini yapmaktaydı. Heyecan ve Türklük doluydu. Türkiye’ye haber 

geçmek için Baf kesimindeki CYTA’ya (Telekomünikasyon İdaresi) serbestçe 

gidip gelebilirdi. Örfi idare günlerinde Hazım Remzi’nin kitapevinde toplanır, 

bütün kaza merkezleri ile temas temin ederdik. Sabahın saat beşinden, 

altısından ertesi gün saat dörde beşe kadar Hazım Remzi ile eşi Emine Hanım 

ve Osman Örek, Ümit Süleyman, Salim Aziz bu kitapevinin müdavimleri haline 

gelmişti. Issız sokaklarda devriye gezen İngiliz askerleri bir arı kovanı gibi 

dolup boşalan kitapevinin önünden geçerken ya Salim Aziz veya Mustafa 

Çoranik ‘Hello Coni’ diye kendilerini konuşmaya tutar, toplananların kendi 

aleyhlerine olmadığını gören askerler gülümseyerek giderlerdi.” 

TMT kendi içinde haberleşme için öncelikle mensuplarının güvenliğini sağla-

maya yönelik olarak kod isimlerini devreye sokar. Teşkilatta görevli olan herkesin 

kod isimleri mevcuttur.71 Hücre sistemine göre faaliyette bulunulduğundan alt birim-

lerdeki TMT’cilerin yukarıdakileri tanımaları veya kendi hücrelerinin dışında kim-

seleri bilmeleri böylece önlenmiş olur. “Ne kadar az şey bilirsen o kadar 

                                                                            
69 TMT Lefkoşa Sancağı üyesi Erdoğan Tilki ile 23 Ekim 2008 günü Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
70 Rauf Raif Denktaş, Koloni İdaresinde Kıbrıs Türkleri, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İstanbul,1997, 

s.101 
71   KTMA, TMT Arşivi. Dosya No. 1188/37 ve 298/007.    
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güvenliktesin.” düsturundan hareketle TMT mensupları da kendilerine verilen vazi-

fenin dışına çıkmazlar, merak etmezler ve son derece ketum davranırlar. Personelle 

ilgili kod sisteminden başka muhaberede de benzer şekilde mahdut kelimeden oluşan 

bir kod sistemi kullanan TMT aynı özen ve dikkati muhaberede de sürdürür ve mu-

habere güvenliğini temin etmek maksadıyla farklı şifreleme sistemleri kullanır. Teş-

kilat bünyesinde kullanılan şifreli yazı sistemi vasıtasıyla da muhabere güvenliği sağ-

lanmaya çalışılır. Gizliliğin sağlanmasının son derece güç olduğu Kıbrıs gibi küçük 

bir adada neredeyse herkesin birbirini tanıdığı da göz önüne alınacak olursa özel bir 

sistem kullanmanın kaçınılmazlığı da ortaya çıkacaktır. TMT öncesinde farklı dö-

nemlerde kurulan ve Kıbrıs Türk toplumunun haklarını korumaya yönelik olarak pek 

çok faydalı çalışmalarda bulunan ancak daha basit ve sınırlı imkânlarla ve mahalli 

olarak görev yapan köy teşkilatları, Karaçete, 9 Eylül, Volkan gibi teşkilatların yerine 

tek bir teşkilatın kurulması, bütün ada sathında faaliyette bulunması ve Türkiye’yle 

ilişkiler göz önüne alınınca da TMT’nin ve özel şifreli yazı sisteminin önemi ve ge-

rekliliği belli olur.72 Telli haberleşmeyi sağlayan telefon irtibatının bile neredeyse 

yok denecek kadar sınırlı olduğu bir dönemde ve özellikle de 1958–1963 döneminde 

TMT’nin elinde son derece kısıtlı bir telsiz haberleşme ağı mevcuttur. 1963 sonra-

sında özellikle Limasol, Larnaka ve Baf gibi uzak noktalarla haberleşme konusunda 

ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi maksadıyla yeni düzenlemelere geçilir ve bu 

yönde bir çalışma başlatılır;73  

 “...1965 yılından sonra uygun yerleşim bölgelerine ‘Bimal’74 yapımı ve 

konuşmalı telsiz cihazları kurulmaya başlandı. Ben o zaman ihtiyaç hâsıl olduğu 

için özel telsiz kursuna tabi tutularak telsizci olarak yetiştirildim. Kurslarımız 

teknik, operatör, kripto üzerine zaman zaman Bayraktarlıkta, zaman zaman 

Mağusa Sancağında çok gizli ve ciddi bir şekilde yapılmakta idi. Telsiz kurula-

cak köyden önce bir kişi seçilerek eğitim için Mağusa Sancağına çağrılır ve ken-

disine önce telsizcilik yapabileceği kurs verilirdi. Daha sonra kullanacağı cihaz-

lar ve özellikleri öğretilir ve o bölgeye telsiz kurulmasına gidilirdi. Verilen bil-

giler ışığında köy ile irtibat kurulmaya başlanırdı. Duruma göre iki saatte bir, 

saatte bir veya devamlı dinlemede kalmak üzere irtibatlarımız gerçekleşirdi. İlk 

zamanlar konuşmalı olan telsiz irtibatları daha sonraları 1967 yılında CW Mors 

olarak yapılmaya başlandı. Küçük birlikler büyük birliklerle, büyük birlikler 

                                                                            
72 Soyalp Tamçelik, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nda Muhabere Sistemlerinin Özellikleri”, Journal For 

Cypriot Studies, Cilt 3, Sayı 2, Mağusa, 1997, s. 127.  
73 Hasan Şener’den aktaran Mücahit Komutanları Derneği, Sancaktan Gaziliğe Mağusa, Mücahit 

Komutanları Derneği Yay., Mağusa, Şubat 200., s. 192. 
74 Bayraktarlık adına Lefkoşa’daki postanenin bodrum katında gizlice ve imkansızlıklarla imal edilen 

telsiz cihazlarına “Bayraktarlık İmalatı” anlamında ‘Bimal’ adı verilirir. 
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de Mağusa Sancağı ile irtibat sağlarlardı. Telsizleri çalıştırmak için elektriği ol-

mayan köylerde akü veya küçük jeneratör kullanılıyordu. O zamanlar özellikle 

Türk köylerinde elektrik pek yoktu. Bu bakımdan her köyün telsizini kurmak 

ve çalıştırmak çok ilkel şartlarda ve büyük sıkıntılar, yokluklar içinde yapılırdı. 

Tek bir şansımız vardı. O da bütün telsizci arkadaşların bu işi çok iyi öğrenmiş 

ve yetiştirilmiş olmaları idi. O zaman Sancak’a bağlı 13 istasyon vardı. Bunlar 

Serdarlı, Mallıdağ, Altınova, Balalan, Mehmetçik, Avtepe, Kaleburnu, İnönü, 

Çınarlı, Ergazi, Larnaka, Lefkoşa ve Ankara idi...”  

Teşkilatın tam olarak organize olduğu dönemlerde bazı Sancaklarda “Çalgı ve 

Çalgıcı” denilen telsiz cihazları ve telsiz operatörleri bulunmasına rağmen mesaj ile-

tişimi nadiren yapılır. 21 Aralık 1963 sonrasında ‘Bimal’  adı verilen telsiz cihazla-

rının kullanımı daha sonra bütün ada sathına yayılacak şekilde genişletilir ve muha-

bere konusunda karşılaşılan sıkıntılar giderilir;75    

 “...Bu kadar istasyonu (Serdarlı, Mallıdağ, Altınova, Balalan, Mehmet-

çik, Avtepe, Kaleburnu, İnönü, Çınarlı, Ergazi, Larnaka, Lefkoşa ve Ankara) 

işletebilmek için iki ayrı merkez kurduk. Birinci merkeze Özel Harp Dairesi 

(Ankara), Bayraktarlık (Lefkoşa) ve Larnaka Sancağı, ikinci merkeze ise ast 

birlikler bağlı idi. Bu durumda Ankara ile günde bir defa, her gün saat 11.00’de, 

Lefkoşa (Bayraktarlık) ile aralıksız her saat başını 20 dakika geçe, Larnaka 

Sancağı ile her gün saat 14.30’da irtibatımız vardı. Özel durumlarda bu saatler 

daha sık bir şekle sokulur veya devamlı dinlemede kalınırdı. Merkezlerle yapı-

lan irtibatlarda günde ortalama 20–30 arası mesaj teatisi yapılırdı. Senede iki 

kere olan Kıbrıs Türk Alayı değiştirme birliklerinde geminin Mağusa Li-

manı’na yanaşmasından bir gün evvel, yanaştığı ve indirme-bindirme yaptığı 

gün ile limandan ayrılıp Mersin’e varıncaya kadar geçen 3 gün süresince telsiz-

ler hiç susmaz ve bütün hareketler aynı anda Ankara ve Lefkoşa’ya saniyesi 

saniyesine iletilirdi. Bu gibi hallerde hem gemi, hem kruvazörlerle de özel irtibat 

planına uyulurdu...”   

 

 

 

4. KANLI NOEL VE İLK KIBRIS TÜK POSTA HABERLEŞMESİ 

TMT, 21 Aralık 1963 günü başlayan ve Kanlı Noel olarak adlandırılan dö-

nemde 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan yeni devletin İçişleri Bakanı olarak görev 

yapan eski EOKA elemanı Polikarpos Yorgacis’in direktifleriyle masum ve silahsız 

                                                                            
75 Hasan Şener’den aktaran Mücahit Komutanları Derneği, a. g. e., s. 193. 
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Kıbrıslı Türklere yönelik başlatılan ve nihai amacı bütün Kıbrıslı Türkleri ortadan 

kaldırarak adayı Yunan adası yapmayı amaçlayan Akritas Planı76 doğrultusundaki 

saldırılara kadar gizini ve mevcudiyetini saklamaya muvaffak olmuştur.77 Doğu Ak-

deniz’in ortasındaki Kıbrıs adasında ve her iki toplumun her ne kadar kendi bölgele-

rinde yaşasalar da kaçınılmaz olarak iç içe oldukları bir ortamda yürütülen faaliyet-

lerin başarılı olması, Rum saldırılarına karşı hazırlıkların tamamlanması, Kıbrıslı 

Türklerin istihbarat, istihbarata karşı koyma, ilk yardım, harekât, personel temini ve 

eğitimi gibi farklı konularda bir yandan sosyal hayat devam ederken hazırlıklı ola-

bilmesi ancak mutlak gizlilikle gerçekleşecek bir durumdur. Ketumiyet, gizlilik, bil-

mesi gerektiği kadar bilmek prensibi ve mutlak itaat ve sessizlik ilkelerine azami 

özen gösteren Kıbrıs Türkleri böylece EOKA karşısında can, mal ve namus güven-

liklerini sağlamaya çabalarken bir yandan da normal hayatlarını yaşama derdindedir-

ler. Nispeten deşifre olduğu 21 Aralık 1963 tarihine kadar bütün gizemini koruyan 

TMT’nin harekât prensibi de bu temel ilke üzerine oturmaktadır;78 

“Hem görürüm, hem görmem uykudaki göz gibi. Hem dururum, hem yü-

rürüm üzengideki ayak gibi.  

Hem varım, hem yokum gül suyundaki koku gibi. Hem susarım, hem ko-

nuşurum kitaptaki yazı gibi.” 

Sosyal hayatın içinde gündüz işinde, gece mevzide ve büyük bir gizlilik içeri-

sinde çabalayan TMT mensuplarının özellikle istihbarat ve istihbarata karşı koyma 

yanında haberleşme anlamında yaptıkları ise   “Hem görürüm, hem görmem uyku-

daki göz gibi.” sözüne harfiyen uymaktadır.  Gayri nizami harp çerçevesinde istih-

barat “hasım, çevre halkının sükût duvarlarıyla çevrili olduğu halde gerillacı her za-

man için bölgeler arasında ve yabancı kontrolü altında bulunan topraklarda dolaşan 

dost ve akrabalarından bilgi toplayabilir. Gerillacı için düşman hakkında her vasıta-

dan ve her fırsattan istifade ederek geniş istihbarat yapmak, en sıkı istihbarata karşı 

koymak tedbirleri ile düşmana hiçbir haber sızdırmamak önemlidir. Uydurma haber-

lerle doğruyu birbirinden ayırt edebilmelidir. İstihbarat işlerinde kadınlardan fayda-

lanılmalıdır. Gerillacılar barındıkları yerler hakkında düşmanın ele geçirdiği gerilla 

elemanlarından veya halktan bilgi alması ihtimaline karşı sık sık yer değiştirirler. 

Gerilla harekâtında en emin haberleşme vasıtası habercilerdir. Haberci sayısı arttıkça 

tehlike artar. Habercilerin ele geçmesi ihtimaline karşı ağızdan gönderilen haberler 

                                                                            
76 Pierre Oberling, The Road to Bellapais, Columbia University Press Yay., New York, 1982, s. 64. Harp 

Akademileri Komutanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Tarafından Verilen Konferans; 

Kıbrıs Meselesinde Vizyon, İstanbul, 1994, s. 3. Ayrıca Bkz. BCA.030.01.64.394.29. 
77 FO.371/168967-XC14311. TMT Mağusa Sancağı mensubu Mert kod isimli Necmi Gençay ile 27 

Temmuz 2005 tarihinde Gazi Mağusa’da yapılan görüşme 
78 Soyalp Tamçelik, a.g.m., s. 127.  
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daha emniyetlidir. Mamafih ağızdan gönderilen haberlerin değişikliğe uğrayabile-

ceği nazarı dikkate alınmalıdır. Haberleşmede kod sisteminin kullanılması emniyet 

sağlar. Yazılı haberler şifrelenmelidir…”79 olarak ifade edilir.  

Bu dönemde evrak ve emirlerin alınıp verildiği içi oyulmuş ancak görünme-

yecek şekilde kapağı kapatılmış odunlar da askeri muhaberenin bir parçası olarak 

kullanılır;80  

“Ankara’da öğrenciyken Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu olan 

Coğrafya öğretmeni Kel Orhan diye bilinen Orhan abiyle görüştüm. Bana ‘Ta-

banca, mermi ve bir sustalı bıçak var. Bunları Kıbrıs’a götüreceksin.’ dedi. Ay-

rıca bombalar da benim odamdaki çekmecedeydi. Bunun üzerine Kıbrıs’a telg-

raf çektiler ve ‘Silahları getirin.’ emrini aldılar. Ben o zaman 42 kilo, zayıf bir 

şeyim ve kendime korse arıyorum. Arkadaşlar bu kadar zayıf olmama rağmen 

neden korse aradığımı bir türlü anlayamadılar. Bana teslim edilenleri bir ke-

mere taktım ve korseyi giydim. Şubat ayıydı. Bu arada eldivenin parmak boş-

luklarına da mermileri yerleştirdim. Şubat ayında sıkıntıdan ve heyecandan 

terliyorum. Havaalanına indim ki İngiliz ve Rum polisler bekliyor. ‘Eyvah ih-

bar mı ettiler acaba?’ diye düşünüp korkarken babamın gümrükçü olması ne-

deniyle aranmadan alandan geçtim. Lefke’de Orhan Salih tekrar gelip silahları 

benden aldı...”           

Türkiye’den havaalanında herhangi bir problemle karşılaşmadan silah geçir-

menin bir başka yolu da kalınca bir kitabın içinin oyularak silahın oraya yerleştiril-

mesi şeklindedir.81 Bu dönemde belki de Bayraktara bağlı olarak görev yapan San-

cakların en zayıf yanı bölgeler arası bağlantıların olmaması ve bu yüzden Sancakların 

birbirlerine yardım ve haberleşme ile ortak hareket düşüncesinden mahrum olmala-

rıdır. Kanlı Noel saldırılarının başladığı 21 Aralık 1963 tarihinin ardından Rum ku-

şatmasının iyice yoğunlaştığı dönemde bu durum kendini iyice belli eder. Telsiz irti-

batının sağlanması sonrasında bu problem nispeten giderilmekle beraber uygulanan 

Rum ambargosu ve sıkı kontrol ve denetimler yüzünden kurye görevi yapanların ha-

yatı devamlı tehlikededir;82 

 “...Karpaz bölgesi cihazlarının düzenli çalışmasından ben, Mesarya böl-

gesi cihazlarının düzenli çalışmasından da Tansu Eyüpoğlu sorumlu idi. 1968’e 

kadar bölgelerde Rum barikatları vardı. Bu barikatlardan muhabere 

                                                                            
79 Harp Akademileri Komutanlığı, Gayri Nizami Harp, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1968, 

s.24–25. 
80 Naciye Vardar ile 15 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.  
81 Pervin Eser ile 15 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.  
82 Hasan Şener’den aktaran Mücahit Komutanları Derneği, a. g. e., s. 194. 
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malzemelerini geçirmek çok tehlikeli idi. Bunun yanında yollarda araçlı Rum 

polis ve asker devriyeleri mevcuttu... Mallıdağ’a bir ‘Bimal’ telsiz cihazı götü-

rülmesi icap ediyordu ve bu bölgeden sorumlu Tansu Eyüpoğlu, Lefkoşa’da ol-

duğu için bu görev bana verildi. Çamlıca köy şoförü İbrahim M. Kurt ile irti-

bata geçildi. Telsiz cihazı karton bir kutu içine yerleştirilerek otobüse kondu. 

Ben de karton üzerine oturdum ve yola çıktık. Köye girmemize çok az yolumuz 

kalmışken otobüsümüz Rum polis devriyeleri tarafından durduruldu ve bir 

Rum polisi otobüse girdi. Ben içimden ‘Tamam şimdi yakalandım.’ dedim. Oto-

büsteki yolcuların telsizden haberleri yoktu. Durumu yalnız şoför Kurt bili-

yordu. Rum polis otobüsün içine girerek doğruca bana yöneldi ve kim oldu-

ğumu, nereye gittiğimi sordu. Ben de ‘Mallıdağ’a hellim yaptırmaya gidiyo-

rum.’ dedim. Ayağı ile üzerinde oturduğum telsiz kutusuna vurarak ‘Bu ne?’ 

dedi. Ben de kendisine ‘Teneke’ dedim. ‘Aç da göreyim.’ dediği anda kendisini 

dışarıda bekleyen çavuşu ‘Acele gel. O taksi yine geliyor.’ dedi. Rum polis beni 

bırakıp otobüsten aşağıya indi ve otobüsün hareket etmesini söyledi. Biz yolu-

muza devam ederken rahmetli Kurt bana dönerek ‘Açsaydı içindeki elektronik 

hellim tenekesini görecekti.’ dedi. Bu olaydan sonra telsiz cihazlarına elektronik 

hellim tenekesi demeye başladık...”     

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fiilen ortadan kalktığı ve adanın tam anlamıyla ikiye 

bölündüğü 21 Aralık 1963 sonrasında Kıbrıslı Türkler sosyal hayatın her alanında 

olduğu gibi haberleşme alanında da haklarından mahrum kalacaklardır. Rumların 

Kıbrıslı Türklerin haberleşme ve posta faaliyetlerinden istifade etme yönündeki giri-

şimlerini engellemeleri, çeşitli baskı ve zorlamalarla Kıbrıslı Türkleri posta haber-

leşmesinden uzaklaştırmalarının ardından konuyla ilgili olarak adada gözlemci ola-

rak bulunan BM Barış Gücü nezdinde yapılan girişimler de bir sonuç vermez. Bütün 

bu baskı ve ambargolara karşı çözüm üretme gayretine girişen Kıbrıslı Türk yetkililer 

kendi kontrollerinde bulunan Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki Merkez Postane’yi en 

üst düzeyde kullanma yoluna girer. Türk posta yetkililerinin ilk etapta yaptıkları Kıb-

rıs Cumhuriyeti döneminden kalan ve postanenin depolarında muhafaza edilen posta 

pullarını kullanmaya başlamaktır; ancak bu noktada söz konusu bu pulların hangi 

posta damgasıyla damgalanıp iptal edileceği sorusu kafaları karıştırır. Ardından Kıb-

rıs Türk Postaları Tarihi’nin de başlangıç tarihi kabul edilen 6 Ocak 1964 günü üze-

rinde “6.1.64. Kıbrıs Türk Postaları” yazan ve ortasında da ay-yıldız bulunan yeni bir 

damga hazırlanır ve bu pullar yapılan yeni damgayla iptal edilmeye başlanır.  

Kıbrıs Türk posta yetkililerinin düşüncesi özellikle Kıbrıslı Türklerin yaşadık-

ları bölgeler arasında yeni hazırlanan bu posta damgasını kullanarak haberleşmeyi 

sağlamaktır. Böylece 6 Ocak 1964 sonrasında 7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak 1964 gibi 
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posta damgaları hazırlanacak ve Rum baskı ve ambargoları da bir ölçüde kırılmış 

olacaktır. Öte yandan işler hiç de istendiği ve planlandığı şekilde gitmez. Lef-

koşa’dan Mağusa Suriçi’nde bulunan Kıbrıslı Türklere gönderilen mektupların bu-

lunduğu bir torbanın yanlışlıkla Mağusa’da Rum posta çalışanlarının ele geçmesiyle 

Rumlar bu durumu derhal BM’ye götürür ve BM’nin de Kıbrıs’ta Kıbrıs Cumhuriyeti 

adıyla bir devlet bulunduğu, bunun dışındaki her türlü posta haberleşmesinin kanun-

dışı olduğu yönündeki yaklaşımı nedeniyle 6 Ocak 1964 sonrasında yeni posta dam-

gası hazırlanamaz. Şüphesiz ortaya çıkan yeni durum da Kıbrıslı Türk yetkilileri dur-

duramayacak ve yeni çözüm arayışlarına sevk edecektir. 7 Ocak 1964 gününden iti-

baren bulunan yeni çözüm yolu ise üzerinde posta tarihi olmayan posta damgası uy-

gulamasıdır ve sadece bir gün kullanılan “6.1.64” tarihli damganın ardından bu sefer 

tarih yerine üzerinde “yıldız” bulunan “Kıbrıs Türk Postaları” yazılı damgalar Rum-

ların ev BM’nin baskılarından uzak ve gizlice başta başkent Lefkoşa olmak üzere 

Mağusa, Larnaka, Leymosun, Lefke, Baf’ta hizmete girer. Lefkoşa’daki posta dam-

gası siyah ve yeşil renkli, Limasol (Leymosun)’daki ise mordur. 6 Ocak 1964 tari-

hinden itibaren kullanılan bu tarihli ve tarihsiz posta damgaları sadece adi/yüzey pos-

tası olarak kullanılmıştır ve bunların taahhütlü, sigortalı kullanımları mevcut değil-

dir. Bütün bu baskı ve ambargoların arasında Mağusa limanının ticari anlamda ada-

nın can damarı olması nedeniyle Türklerin kontrolündeki bu bölgeden istifade etmek 

isteyen Rumların orta yol bulma girişimleri sonuç verir ve sadece Mağusa ile civar-

daki 33 Türk köyünde posta ve haberleşme faaliyetleri herhangi bir kısıtlama yaşan-

madan aksaksız devam eder.83 Aynı dönemde Mağusa’daki postanelerden gönderilen 

mektupların üzerinde İngiliz döneminden kalma “GR”, “ER” ve “VR”84 gibi damga-

lar da kullanılır85 ve bu 17 Nisan 1964 tarihine kadar faal durumdadır.     

Kıbrıslı Türklerin ada içerisinde kendi haberleşmelerini sağlayabilmek 

amacıyla uygulamaya başladıkları “Kıbrıs Türk Postaları” yazılı damga uygulaması 

daha sonraki günlerde nadir de olsa özellikle Kızılay, Kızılhaç gibi uluslararası 

yardım kuruluşları personeli ve bazı BM Barış Gücü personeliyle Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları kanalıyla ada dışına da gönderilir. 21 Aralık 

1963 günü başlayan posta haberleşmesi konusundaki Rum baskısı ve ambargosu 

BM’nin devreye girmesi, yapılan müzakereler sonrasında ada sathında bütün posta 

hizmetlerinden Kıbrıslı Türklerin de yararlanması konusunda alınan karar ve BM 

nezdinde Rumların bu konuda güvence vermesiyle 17 Nisan 1964 günü biter. 21 

Aralık 1963-17 Nisan 1964 döneminde ve yaklaşık 117 günlük dönemde Kıbrıslı 

                                                                            
83 Jeff Ertughrul, The Postal Services of Kıbrıs, Londra, June 1994, s. 4 
84  GR (George Regina/Region), VR (Victoria Regina/Region), ER (Edward Regina/Region) 
85 Jeff Ertughrul, a. g. e., s. 5. 
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Türklere ait hiçbir posta gönderisinin normal postaneler ve posta acenteleri 

vasıtasıyla gönderilmesine Rumlar tarafından müsaade edilmemiş, Rumların eline 

geçen mektuplar ise ya “Bilinmiyor” kaşesiyle göndericiye iade edilmiş ya da 

depolarda bekletildikten sonra imha edilmiştir. Adada olayların nispeten 

normalleşmeye başlamasının ardından 14 Ekim 1966 günü Kıbrıslı Türklerle Rumlar 

arasında bir posta anlaşması imzalanır. Buna göre Lefkoşa Sarayönü’nde bulunan 

merkez postanede o güne kadar yapılan bütün posta, pul, kırtasiye satışlarından elde 

edilen gelir Kıbrıslı Rumlara teslim edilecektir. Söz konusu meblağın alınmasının 

ardından Rum posta idaresi de Kıbrıslı Türklere yönelik gerek ada içi ve gerekse ada 

dışı posta haberleşmesi konusunda uyguladıkları ambargoyu kaldıracaklardır.  

14 Ekim 1966 tarihinde böyle bir anlaşma imzalanmış olmasına rağmen 

Kıbrıslı Rumlar yine sözlerinde durmazlar ve Kıbrıslı Türklerin posta haberleşmesi 

üzerindeki ambargo ve kısıtlamaları kaldırmazlar. Bu durum 20 Temmuz 1974 

tarihinde başlayacak olan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar devam eder. Bunun 

sonucunda yurtdışından adaya gelmiş veya ada içinde Kıbrıslı Türklere gönderilmiş 

mektuplar Rumlar tarafından alıkonulur, imha edilir, depolara atılır veya yıllar sonra 

“Bilinmiyor, adres yetersiz, tanınmıyor, taşınmış, eksik ücret” gibi gerçekle ilgisi 

olmayan sebeplerle göndericisine alıcının bulunamadığı gerekçesiyle iade edilir.86 Bu 

mektupların içlerinde tapu kayıtlarında okul diplomalarına, askerlik yazışmalarından 

evlilik, doğum, ölüm, haciz gibi önemli konularda evrakların bulunduğu göz önüne 

alınacak olursa yaşanılan mağduriyet daha net anlaşılabilir.21 Aralık 1963 sonrası 

Kıbrıs Türk Postaları konusunda yaşanılan en büyük tartışma ise “Kıbrıs Tourk 

Postaları” şeklindeki bir damgayla ilgili olandır. Böyle bir damganın kullanılıp 

kullanılmadığı özellikle filatelistler arasında tartışmalar yaşatmıştır. Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ne ait 1960 emisyon programına göre tedavüle çıkmış 3 Mils değerli 

pullarla piyasaya sürülen ve üzerindeki “Tourk” kelimesi sanki özellikle okunamasın 

diye uğraşılan bu uygulamanın yıllar sonra sahteciler/kalpazanlar tarafından 

yapıldığı düşüncesi hâkimdir ve bu sahte damga uygulaması özellikle Kıbrıs ve 

Türkiye dışında Kıbrıs Türk Posta Tarihi ile ilgilenen yabancı koleksiyonerlere 

“Kıbrıs Türk Postaları” damgasının hiç uygulanmadığı Girne’ye ait bir damgaymış 

gibi pazarlanmaya çalışılır.87 

 

                                                                            
86 Bu konuda verilebilecek en somut örneklerden birisi Kıbrıs Türk Posta tarihi koleksiyonu yapan bir 

araştırmacıda bulunan ve Kıbrıs adasının hemen karşısındaki Mersin’in Anamur ilçesinden 1964 yılında 

Lefkoşa’ya gönderilen alıcısına teslim edilmesi yerine depolarda bekletildikten sonra 1967 yılında 

teslim edilen bir mektuptur.  
87 Kıbrıslı filatelist ve araştırmacı Jeff Eughrul ile 15 Kasım 2007 tarihinde Londra’da yapılan görüşme. 
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5. TMT KOD SİSTEMİ VE ŞİFRELEMELER 

TMT’nin Türkiye’nin fiili desteğiyle faaliyete başladığı 1 Ağustos 1958 gü-

nünden itibaren ada sathında Lefkoşa’da bulunan Bayraktarlık karargâhı dışında Lef-

koşa, Mağusa, Larnaka, Limasol, Baf ve Lefke Sancağı bulunmaktadır ve bunlar Tür-

kiye’nin farklı şehirlerinin ismiyle ve “Yayla” kod adıyla bilinmektedir. Bu teşkilat-

lanma özellikle 1961 sonrasında Yayla yerine Sancak olarak adlandırılmış ve Lef-

koşa (1961 sonrası Konya Yaylası), Mağusa (Erzurum Yaylası), Larnaka (Hatay 

Yaylası), Limasol (Antalya Yaylası), Baf (İzmir Yaylası), Lefke (Bursa ve 1961 son-

rası Akşehir Yaylası) olarak isimlendirilmiştir. 21 Aralık 1963 sonrasında ise 8 Tem-

muz 1964 tarihinde Boğaz Sancaktarlığı (İzmir), 1 Ağustos 1964’de Erenköy San-

caktarlığı (Kırşehir), Mart 1965 tarihinde Yeşilırmak Sancaktarlığı (Yeşilırmak), 13 

Eylül 1969 tarihinde Serdarlı Sancaktarlığı (Bingöl) ve son olarak 20 Ocak 1975 ta-

rihinde Mehmetçik Sancaktarlığı (Mehmetçik) olarak adlandırılmıştır.  TMT, 1 

Ağustos 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak göreve başlayıp 

lağvedildiğinde Lefkoşa, Mağusa, Larnaka, Limasol, Baf, Erenköy, Yeşilırmak, 

Lefke, Boğaz, Serdarlı ve Mehmetçik Sancağı’ndan oluşmaktadır.  

Başta istihbarat, istihbarata karşı koyma ve haberleşme konularında ketumiyet, 

gizlilik ve şifrelemeye en üst düzey önem gösteren TMT doğaldır ki bütün faaliyet-

lerini de bu kod ve şifre sistemleriyle yapmaktadır. Buna göre TMT üyeleri “arı” 

olarak adlandırılırken TMT silahlarının saklandığı yerler “bereket çadırları”, bu si-

lahları Türkiye’den getirenler “bereketçi” olarak adlandırılır. TMT tarafından kulla-

nılan telsizler “çalgı”, telsizciler ise “çalgıcı” olarak adlandırılır. TMT komutanı 

Bozkurt dışında Bayraktar olarak da adlandırılır, ayrıca Ali Rıza Vuruşkan’ın 1958-

1960’da Ali Conan, Kenan Çoygun’un 1962-1967 döneminde Kemal Coşkun olması 

gibi bütün Bayraktarların kendilerine özel kod isimleri de bulunmaktadır. Klasik si-

lahlı kuvvetlerdeki takım, bölük, tabur hiyerarşik düzeni ise TMT’de oğul, petek, 

kovan şeklindedir.  TMT’de haberleşmede kullanılan muhabere sistemleri alfabetik 

ve şifreli sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Orijinal, gizli olmayan veya açık ola-

rak ifade edilen mesajların, şifreli bir hale dönüştürmek için algoritma işlemi ve bunu 

çözümleyecek bir sisteme gereksinim duyulur. Kullanılan işlemler dizisi özellikle 

bütün TMT mensupları tarafından bilinse de bütün şifreleme sisteminin tamamı ya 

da bir kısmı sadece mesajı alan ve mesajı getiren tarafından bilindiğinden bu tehlikeli 

bir sonuç arz etmez. Şifreleme yapan kişi orijinal ve gizli olmayan mesaja, şifreleme 

algoritmasını anahtarın belirlediği şekle göre uygulardı.88 Eski TMT mensubu sancak 

merkezinde telsizcilik yapan Mehmet Ersen şifreleme sistemini şöyle anlatıyor;89 

                                                                            
88 Soyalp Tamçelik, a.g.e., s.132 
89 Eski TMT mensubu Mehmet Ersen ile 12 Nisan 2016 tarihinde Mağusa’da  yapılan görüşme. 
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 “Şifreleme sistemimiz NATO’da da kullanılan bir şifreleme sistemiydi. 

Bazen biz kendimiz hazırlardık. Ama Lefkoşa’daki bizim aramızdaki şifre Lef-

koşa’dan hazırlanıp kitap halinde bize gelirdi. Biz de o sistem üzerinden hazır-

lanıp kendi köylerimize şifreli kitaplarını yapardık. Teksir makinesinde nemli 

kâğıdın üzerine karışık harfler yazıp teksiri kitap haline getirirdik. O harflerin 

altına da artık mesaj neyse onu yazardık. K ve U ya da Z ve K başka bir harf 

olurdu. Bu şekilde mesajlar şifrelenir ve kodlanırdı. Yani o kitap olmadan 

kimse o şifreleri çözemezdi. Bu kitaplar da sancaktarın kasasında muhafaza 

edilirdi. Herhangi birinin ele geçmesi durumunda hepsi imha edilirdi. Talimat 

o şekilde idi. Mağusa’nın kitabı Bayraktarlıktan gelirdi. Diğerlerini biz hazırlar 

köylere kitap halinde özel kuryelerle dağıtırdık. 20 Temmuz 1974 de Larnaka 

sancağımız düştü. Ona bağlı olarak Beyarmudu da Larnaka’yla temas kurardı. 

Larnaka düşünce Beyarmudu bağlantısız kaldı. Haberleşme açısından hiçbir 

yerden bağlantısı yok. Bizimle bağlantı kurmaya çalıştılar. Oradaki barış gü-

cünden bir binbaşı elinde bir şifreli kâğıtla geldi, bize durumu anlattı ve ‘işte 

telsizcilerden yardım isterler’ dedi. Bize özel bir şifre verdi aldık şifreyi, o şifre 

de ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’tı. Biz de Beyarmudu’yla 

temas kurduk ama oyuna gelmemek ve emin olmak için, Beyarmudu soru sordu 

bize ‘Türk gücünün kalesi kimdir?’ Cevabı söyledik, bizde onlara sorduk , ’Be-

yarmudu’nun muhtarı kimdir?’ Birkaç soru cevaptan sonra Türk olduklarına 

inandık. Çünkü bir Rum ile de temas kurabilirdin. Bir oyuna gelmemek için 

emin olduk.” 

TMT’de kodlama sisteminin kullanılmasına 1974 yılına kadar devam edilir. 

Örneğin 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sırasında Baf’ta sivil ve askeri komutayı 

Bayraktarlıktan gelen telsiz emri üzerine devralan Murad Hüsnü Özad o dönemde 

Sancaktar olarak görev yapan Cengizhan Özoğul’u Baf’ın çatışmalar sonrasında 

Rumların eline geçmesiyle beraber bölgeden dışarıya çıkarma gayretine girişir. 30 

Eylül 1974 Pazartesi günü merhum Dr. Halim Hocaoğlu’nun arabasıyla gizlice önce 

Piskobu İngiliz üssüne getirilen sancaktar 6 Ekim 1974 günü de Lefkoşa’ya ulaştırı-

lır. Baf Sancaktarının Baf’tan çıktığı andan itibaren emniyette ve güvende olduğunu 

Lefkoşa’da Bayraktara bildiren mesaj ise şöyledir; “Baf’ın kaynar cezvesinde kahve 

telvesi muhafaza edilmektedir.”90 26 Temmuz 1974 tarihinde Aydoğan köyü bölük 

komutanı olan Ayer Hasan ile irtibata geçen Murad Hüsnü Özad bu şifreli mesajın 

Lefkoşa’da karargâha ulaştırılmasını böylece sağlar.91  1972 yılından itibaren sancak 

                                                                            
90 Murad Hüsnü Özad, Baf ve Mücadele Yılları, Akdeniz Haber Ajansı Yay., İstanbul, Temmuz 2002, 

s.56. 
91 Baf Sancaktarı ve yardımcısı Mehmet Aksu’nun Lefkoşa’ya salimen vardığı konusunda mesaj ise 
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karargâhlarına kadın personel de alınmaya başlanır ve bunlar DAL-5 komutasında 

telsiz operatörü olarak görev yapmaya başlarlar. Mağusa Sancağında ilk görev yap-

maya başlayan telsiz operatörleri Yüksel Meneviş, Havva Denizer, Ülgen Gülnihal 

ve Suna Pir’dir.92 Aynı şekilde Erenköy bölgesinde 1964 sonrası süreçte Özgül Kı-

zılbora, Emel Benar, Huriye Sadi, Ayşe Cahit, Nigar Şerifali, Yasemin Musa, Özten 

Sadi yanında Lefkoşa merkezde ise 1974 Barış Harekâtı sonuna kadar Türkan Aslan 

da dâhil Şenay Berrin, Huriye Nurten Asya, Melek Hasan ve Şukufe Hasan ilk akla 

gelen telefon/telsiz operatörleridir.93 

 

6. TAKSİ POSTASI VE İLETİŞİM 1964-1967 

Kanlı Noel olarak bilinen dönemin ardından Rum saldırılarının gittikçe art-

maya başlaması üzerine Kıbrıslı Türkler de dünyayla haberleşmek ve adada olup bi-

tenleri duyurabilmek amacıyla alternatifler aramaya başlar. Bu dönem haberleşme 

tarihi bağlamında en özel ve farklı uygulamaların hayata geçirildiği dönem olarak da 

adlandırılabilir. Örneğin 24 Aralık 1963 günü Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde Rum-

ların saldırılarında yaralanan 5 Kıbrıslı Türk yanında aynı bölgede Severis Un Fab-

rikası önünde yaralanan iki mücahit de dâhil olmak üzere toplam 28 Kıbrıslı Türk’ün 

Kızılay vasıtasıyla ve acilen Türkiye’ye gönderilmesine karar verilir.94 Tam da bu 

noktada düşünülen bir yol ise yaralıların sargı bezleri ve alçıların arasına gizli belge-

lerin, raporların ve özellikle Kumsal saldırısıyla ilgili fotoğrafların da gönderilmesi-

dir. Gönderilecek belge ve fotoğrafların tespitinin ardından alçıların arasına bunlar 

özenle sarılır ve Kızılhaç’la Kızılay gözetiminde Lefkoşa Uluslararası Havali-

manı’ndan 28 yaralı Kıbrıs Türk’ü Ankara’ya sevk ederler.95 Yaralıların Ankara’da 

uçaktan indirilmelerinin ardından beraberlerinde ve sargı bezleri arasında getirdikleri 

belge, rapor ve fotoğraflar doğrudan dönemin KKK Org. Cemal Tural'a verilir.96 Bu 

uygulama daha sonraki süreçte de aynı şekilde devam eder ve yaralıların sargı bezleri 

arasına   yerleştirilen belge, fotoğraf vs. Rumlara hissettirilmeden Ankara’ya 

                                                                            

Lefkoşa Bayraktarlığı’nda görevli olan Güner Necat isimli Lefkoşalı bir kadın vasıtasıyla ve Barış Gücü 

kanalıyla Baf’a ulaştırılır.  Murad Hüsnü Özad, a. g. e., s. 123 ve 165. 
92   Hasan Şener’den aktaran Mücahit Komutanları Derneği, a. g. e., s. 195–196. 
93 Elmaziye Töre Temiz ve Mustafa Aydın Başar, (Yayına Hazırlayan Ulvi Keser) “Kıbrıs Türk 

Mücadele Tarihinde Görev Alan Kadın Kahramanlar”, İkinci Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-25 

Ekim 2010, Seferihisar-İzmir, s.410.  
94 TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan 

görüşme. 
95 KGMA. K. 4634, D.1964-65, 9/4 Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Bürosu tarafından Kızılay Genel 

Başkanlığına gönderilen 27 Ocak 1964 tarihli ve 740.119/315 sayılı yazı. 
96 KGMA. K. 4634, D.1964-65, 9/4 Dışişleri Bakanlığı tarafından Kızılay Derneği Genel Başkanlığına 

gönderilen 11 Mayıs 1964 gün ve 1680 (17358) sayılı yazı 
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ulaştırılır.97 Rumların 24 Aralık 1963 günü saldırdıkları ve içeride Dr. Bnb. Nihat 

İlhan’ın eşi ve çocukları yanında ev sahibesi Feride Hasan Gudum’u katledip 4 kişiyi 

de yaraladıkları ve Kıbrıs tarihine Kumsal Baskını geçen olayın ardından burada çe-

kilen fotoğrafların da Türkiye’ye gönderilmesi gündeme gelir. Bu fotoğraflar daha 

sonra yaralıların sargı bezleri arasına sarılmak suretiyle ve bizzat Bnb. Nihat İlhan 

vasıtasıyla gizlice Türkiye’ye ulaştırılacaktır.98  TMT’nin adanın dört bir yanındaki 

teşkilatlanması sırasında en çok dikkat edilen noktalardan birisi görev verilen kişile-

rin ruh hali, psikolojisi, insanlarla ilişkisi de olacaktır. Kendilerine görev verilen 

TMT mensuplarının kavgalı, birbiriyle küs, dargın ve zıt hareketler içinde olmaması 

gerekmektedir. Sosyal hayatın devam ettiği süreçte ve hayatın normal akışında bir 

araya gelmeyen, farklı statüler veya iş alanları nedeniyle bir arada olmaları düşünül-

meyen kimselerin bambaşka ortamlarda ve dikkat çekici olarak beraber olmaları şüp-

hesiz yabancı istihbarat birimlerinin de dikkatinden kaçmayacaktır. Bu durum sosyal 

statü, hiyerarşik toplum düzeni, sosyal hayat farklılıkları anlamında da TMT açısın-

dan üzerinde önemle durulan ve hassas davranılan hususlardır.  

Burada belirtilmesi gereken bir başka posta uygulaması ise dünya posta tarihi 

bağlamında da benzerine zor rastlanacak türden bir uygulamadır ve Taksi Postası 

olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulama 21 Aralık 1963 sonrasında Kıbrıslı Türklerin 

nispeten daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldıkları, pil, akü, çivi, batta-

niye, çimento, un, ilaç, kan, demir vs. gibi sosyal hayatın sıradan ihtiyaçlarının Rum-

lar tarafından yasaklanması ve hayatın artık iyiden iyiye katlanılmaz hale geldiği bir 

ortamda mutlak gizlilik, işbirliği ve dayanışma içerisinde posta haberleşmesi yürü-

tülmeye çalışılır. Kıbrıslı Türkler posta haberleşmesi için ağaç gövdelerinden mezar-

lara ve kabristanlara, okullar, mescit ve camiler, spor kulüpleri, kâğıt paralar, kart-

postal ve resimlere kadar her şeyi haberleşmede araç olarak kullanmayı başarır. Bu 

arada spor kulüpleri yanında taksi ve otobüs yazıhaneleri de adeta birer posta şubesi 

haline gelmiş durumdadır. 1955 sonrasında İngiliz yönetiminin uyguladığı sıkıyöne-

tim baskısı ve silahlı Rum saldırılarının ardından 1960’lı yıllarda da posta haberleş-

mesi için yeni yollar düşünülmeye başlanır ve başta Lefkoşa’da bulunan Lozan, 

NATO, Kambilili, Samos Universal yanında Mağusa’daki Zafer ve Salamis Taksi ve 

Otobüs Yazıhanesi birer postane haline dönüşür. Bu işletmelerde görev yapan güve-

nilir TMT mensubu şoförlere teslime dilen belge ve mektuplar aracın yapılacak 

arama ve kontrollerde hiç bulunamayacağı bir yerine saklanır ve gideceği yerde de 

                                                                            
97 M. Said Arif Terzioğlu, ”Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Kızılay Derneği”, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, 

Lefkoşa, Kasım 1988, Sayı 6, s. 20 
98 Tbp. Bnb. Nihat İlhan’la 18 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. TMT Limasol Sancağı 

üyesi Mehmet Y. Manavoğlu ile 25 Ağustos 2004 günü Girne’de yapılan görüşme. 
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güvenilir taksi yazıhanesinin TMT üyesi şoförüne kimsenin dikkatini çekmeyecek 

şekilde boş bir arazide, mezarlıkta, ormanda, harabe bir binada teslim edilir. Zarfın 

üzerine ilk alan şoför tarafından zarfı aldığı tarih yanında kendi taksi yazıhanesinin 

damgası vurulurken aynı işlemi alıcı da yapar ve böylece günümüz taahhütlü/sigor-

talı mektup gönderilerinde olduğu üzere mektubun hangi gün kimin tarafından gön-

derildiği, hangi gün teslim edildiği anlaşılır. Ayrıca mektup kaybolma, çalınma vs. 

gibi nedenlere karşı da garantiye alınmış olur.99 Teslim edilecek gönderinin alıcıya 

verilmesi de içinde bulunulan durum, yer ve zaman anlamında önemlidir. Şüphesiz 

TMT tarafından çeşitli nakil araçları kullanılarak gönderilen başka mektuplar da söz 

konusudur; ancak Taksi Postası uygulaması çok daha farklıdır ve çıkış ve varış nok-

talarında uygulanan iki farklı damga yanında mektubun alındığı ve teslim edildiği 

saatlerin de zarf üzerinde görünmesi sadece Taksi Postası’na has uygulamalardır.  

TMT’nin bir mesajını alan ve bunu daha önceden belirlenen bir adrese veya 

kişiye teslim etmesi istenen kurye bunu doğrudan kişiye götüremez. Çok özel ve acil 

durumlarda ve önemsiz bazı haberler için uygulanabilecek bu sistemin dışında daha 

önceden belirlenmiş bir ağaç gövdesi, köy girişinde bir çeşme, mezarlık, okul, cami 

gibi mekânlar yanında samanlık, garaj, kimsenin dikkatini çekmeyecek kurumuş bir 

dere yatağı mesajın bırakılacağı yerler arasındadır.100 Mesajı getirenle alan birbirle-

rini görmeyeceğinden her ikisi açısından bir tehlike de söz konusu değildir;101  

“Biz teşkilat olarak canlı ve cansız posta kutuları kullanırdık. Yani ticaret 

sahibi, dükkân sahibi, devamlı surette olan birisini kullanırdık. Derdik ki ’Siz 

haberleri, emirleri falan sokaktaki kırtasiyeciden alacaksınız’. Veyahut da öyle 

bir emir gelir ve siz bundan sonra emirleri falan bölgede bulunan camideki me-

zarın altından alacaksınız. Bunlar da cansız posta kutularımızdı. Dolayısıyla 

kimse kimseyi görmez, gider oradan emirleri alırdı gayet güzel...”   

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1955 sonrası süreçte kullandığı haberleşme 

araçlarından olan içleri özel olarak oyularak posta kutusu haline getirilmiş bazı kü-

tükler Lefkoşa’daki Millî Mücadele Müzesi’nde ziyaretçilerce görülebilir. Lozan 

Taksi ve bu şirketin ortakları arasında bulunan Veysi Cam, Cemal Desoto ve Cemal 

Hamza dönemin işbirliği ruhu içerisinde Kıbrıs’ın mahalli kola fabrikası Bel-

                                                                            
99 Taksi Postası ile ilgili bilinen 3 nadir ve önemli mektup halen “Kıbrıs Türk Posta Tarihi” başlıklı bir 

koleksiyonun içindedir. 
100 Naciye Vardar ile 15 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme. 
101 Aşağı yukarı aynı yeraltı taktikleri EOKA tarafından da uygulanmaktadır ve örneğin Grivas 

tarafından kaleme alınan direktifler bazen 25-30 kilometrelik bir mesafenin içinde bazen 100 

kilometrelik bir daire çizilerek yerine ulaştırılmakta, bu işle görevlendirilen kuryeler özel olarak 

belirlenmekte ve hemen bütün yazışmalar da aynı şekilde yapılmaktadır. TMT Mücahitler Derneği 

Başkanı Yılmaz Bora ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan görüşme. 
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Cola’dan bir seyyar yazıhane, ayrıca polis subayı Ahmet Sami’nin yardımlarıyla da 

buraya elektrik ve telefon bağlanmasını sağlayıp yazıhaneyi hizmete açarlar ve burası 

özellikle Lefkoşa’da başta Girne, Mağusa, Limasol, Baf ve Larnaka olmak üzere ada-

nın farklı noktalarına yönelik haberleşme trafiğinin de merkezlerinden birisi haline 

gelir.102 Bütün dünya ülkelerinde titizlikle uygulandığı üzere gönderilen herhangi bir 

mektup göndericiyle alıcı arasındadır ve mahkeme kararı olmadan bunların başkaları 

tarafından görülmesi de mümkün değildir. Tıpkı resmi posta hizmetlerinde olduğu 

üzere Lozan Taksi Yazıhanesi de güvenilir TMT mensubu çalışanları aracılığıyla 

kendilerine teslim edilen herhangi bir mesajı sorgulamadan, hakkında herhangi bir 

yorum yapmadan, başkalarıyla paylaşmadan büyük bir gizlilik içerisinde ve titizlikle 

alıcısına ulaştırır ve konu o an itibarıyla kapanır.  

TMT üyelerinin sıcak ve soğuk yaklaşım denilen deneme süreci ve teşkilata 

alınmaları konusunda olumlu bir kanaate varılmasının ardından davet edilerek 

TMT’ye kabul edilmelerinin ardından titizlikle uymaları gereken belki de ilk kural 

“Gördükleri, duydukları, öğrendikleri her şey ölünceye kadar kendilerinde saklı ka-

lacak ve öldükten sonra da kendileriyle birlikte öbür tarafa gidecektir. TMT mensubu 

ölünceye kadar hiçbir şekilde sırları ifşa etmeyecektir.”103 kuralıdır. TMT mensupları 

için “yegâne onur geride mezar taşı bile bırakmamasıdır.”104 En üst düzey komuta 

kademesinden eldeki mevcut silahlara, harekât emirlerinden istihbarat, personel ve 

personel temini ile askeri eğitimlere, TMT mensubu olan her düzey personele kadar 

her şeyin ve herkesin kod isimlerinin bulunduğu bir teşkilatta bunun tersi bir davranış 

göstermek ise söz konusu değildir. Özellikle 1963 sonrası daha güvenli bölgelere göç 

etmek zorunda kalan insanların da katılmasıyla çok daha iç içe bir hayat sürmek zo-

runda kalan ve neredeyse bütün Kıbrıslı Türklerin birbirlerini şu veya bu şekilde ta-

nıyıp bildikleri bir ortamda gizliliğe azami dikkat ve özen gösterilir.105     

 

 

 

                                                                            
102 Ancak aynı dönem içinde EOKA da Kıbrıs’ın neredeyse en büyük nakliyat şirketi durumunda olan 

KEM ile yakın irtibat içindedir. Kiryakos Markides ve kardeşleri Leonidas ve Kalogiru ise şirketin 

sahibi durumundadırlar ve EOKA’nın neredeyse bütün nakliyat ve haberleşme faaliyetlerini üstlenmiş 

durumdadırlar. Kiryakos Markides o günkü durumlarını “164 otobüs ile kamyon ve 45 taksimiz, tüm 

kasabalar ile büyük köylerde telefonlu bürolarımız vardı. O zaman özel otomobiller yoktu. Nüfusun ve 

ticari malzemelerin büyük bölümünü biz taşıyorduk. Bu hizmet EOKA’nın emrindeydi.” sözleriyle 

ifade eder. Makarios Druşotis, Karanlık Yön EOKA, Galeri Kültür Yay., Lefkoşa, 2005, s. 267.  
103 Erdoğan Tilki ile 15 Ağustos 2000 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme 
104 Ahmet Tolgay, Şahinler Yılı, KTMD Yay., Lefkoşa, 1996, s.  34. 
105 TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan 

görüşme 
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7. 1964-1967 KOKKNA VE H/M İLETİŞİMİ 

16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlü-

ğünde Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları bir araya getiren Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 

21 Aralık 1963 günü Rum saldırılarının ardından fiilen yıkılmasının ardından Kıb-

rıslı Türkler üzerindeki şiddet, baskı ve ambargolar da gittikçe artmaya devam eder. 

Adanın farklı noktalarındaki Kıbrıslı Türklerin çoğunlukla Lefkoşa civarında oluş-

turdukları göçmen kamplarında toplanmaya başlamalarının ardından saldırılar daha 

çok gözden ırak ve coğrafi olarak daha sıkıntılı bölgelerdeki Kıbrıslı Türklere yöne-

lir. Erenköy ve civarındaki 9 Kıbrıs Türk köyü de bunlar arasındadır ve Rum Milli 

Muhafız Ordusu ile adadaki Yunan Alayı’nın da içinde bulunduğu silahlı güçler 

EOKA lideri Grivas yönetiminde bölgeyi kuşatırlar. Bölgede yaşayan sivil ve silah-

sız Kıbrıs Türkleri kurtarmak amacıyla Yüzbaşı Cengiz Topel’in de içinde bulun-

duğu Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir filo 8 Ağustos 1964 günü bölgede uyarı 

uçuşu yapar. 1964-1967 döneminde Rum kuşatması altında kalan bu köyler yavaş 

yavaş tahliye edilirken en sonunda sadece Erenköy’de Türkiye ve İngiltere’de oku-

yan Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan ve ellerinde vurucu gücü yüksek olmayan ve 

çoğu paslı ve nemli silahlar bulunan106  yaklaşık 600 kişilik bir güç kalır. Bu üç yıllık 

dönemde bölgeyle dış dünyanın, Lefkoşa’daki askeri karargâh ve ailelerle haber-

leşme konusunda da alternatifler aranmaya başlanmıştır.107  

Özellikle Lefkoşa çevresinde oluşan göçmen evleri, Kızılay tarafından kurulan 

çadır kentler ve buralardaki zorlu hayat şartlarına rağmen Kıbrıslı Türkler mücade-

leden vazgeçmezler ve direnirler.108 Bu dönemde olağanüstü toplanan BM Güvenlik 

Konseyi Kıbrıs adasına çok uluslu bir güç gönderilmesi kararı alır ve bu karar 17 

Mart 1964 günü uygulamaya geçirilir.109 Özellikle Erenköy bölgesinde yoğunlaş-

maya başlayan çatışmalar ve savaş ortamı her iki taraf arasında tam anlamıyla psiko-

lojik harp ve propaganda savaşı haline gelir. Rumlar bütün posta teşkilatını ellerinde 

bulundurmanın verdiği avantajla dünya kamuoyunu yanıltmak ve bilgi kirliliği yara-

tarak bambaşka bir Kıbrıs portresi çizmek üzere ada dışına gönderilen bütün mek-

tupların üzerine iki tarafında Napalm bombası resmi bulunan ve İngilizce olarak 

                                                                            
106 TMT Lefkoşa Sancağı Kovanbeyi merhum Nevzat Uzunoğlu ile 13 Temmuz 2003’de Girne’de 

yapılan görüşme. TMT Limasol kadrosundan merhum Macit Aydınova ile 13 Temmuz 2003’de Girne’de 

yapılan görüşme 
107 Ulvi Keser, “Askeri Posta; 1964 Erenköy”, Çizgi Ötesi Dergisi, KHO Yay.,, Sayı 2, Ankara, Ocak 

1994, s. 25 ve Ulvi Keser, “Cyprus Covers Handled By Turkish Postal Service In Turkey”, OPAL The 

Journal of Oriental  Philatelic Association of London, Whole No. 208, Londra, Nisan 2004, s. 12-15. 

Ulvi Keser, “Üç İnsan, Üç Anı”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD Yay., Cilt 16, No.3, Ankara, Mayıs-

Haziran 2003, s. 2. 
108 TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan 

görüşme 
109 The United Nations, The Blue Helmets, New York, 1990, s. 85. 
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üzerinde “Turkish Bombs on Cyprus Endangered World Peace–Kıbrıs’ta Türk Bom-

baları Dünya Barışını Tehdit Ediyor.” kaşesi vurmaya başlarlar. 1964-1967 döne-

minde Erenköy bölgesinde kuşatma altında yaşamak zorunda kalan Kıbrıslı Türklerle 

bölgeyi savunmaya çalışan üniversite öğrencilerinin başta Lefkoşa’daki karargâh ol-

mak üzere aileleriyle ve Türkiye’yle haberleşmeleri de dünya savaş tarihi yanında 

posta tarihi açısından da benzeri olmayan farklı bir yolla gerçekleştirilmeye çalışılır. 

Silahlı Rumların, Yunan Alayı’nın, ayrıca BM Barış Gücü ile bölgedeki İngiliz as-

keri gücünün kontrol, sansür ve baskılarından kurtulabilmek amacıyla düşünülen 

plana göre Lefkoşa’da dış halkasında “Lefkoşa/Kıbrıs” ifadeleri bulunan, iç kısım-

daki iki dairenin ortasında da “H/M” ifadesi yer alan bir damga hazırlanır. Erenköy 

bölgesine gönderilecek bütün mektupların üzerine bu damga vurulurken özellikle gü-

nümüz taahhütlü posta uygulamasında olduğu üzere ayrıca bir de kayıt numarası ve-

rilir. Üzerinde “H/M”  damgası bulunan askeri mektuplar özellikle Rum ve Yunan 

kuşatmasını çok rahatlıkla aşar. Bu zarfların üzerine vurulan ve açılımı “Hizmete 

Mahsustur.” olan “H/M” ifadesini bölgede bulunan İngiliz askeri yetkililerinin “Her 

Majesties” ya da  “His Majesties” şeklinde algılaması ve bunun İngiltere’ye ait bir 

posta gönderisi olduğunu düşünmeleri, eski alışkanlıklarla “sömürgeci ruhlarının 

canlanması” sonrasında bu mektuplar doğrudan İngiliz askeri yetkilileri ya da BM 

Barış Gücü tarafından Rumların hiçbir şekilde haberi olmadan Erenköy’e getirilir. 

Erenköy bölgesini savunan öğrencilerin ve az sayıdaki askeri personelin gönderileri 

de buna benzer bir usulle bölgeden çıkarılır. Ağırlıklı olarak ada içine ve seyrek de 

olsa Türkiye’ye gönderilen bu mektupların üzerine köyün İngilizce ismi olan Kok-

kina’dan esinlenerek “KOKKINA Rural Service- Köy Postası” mühürü vurulur. Kul-

lanılan çelik damga çok eski olduğundan “Kokkina” ifadesi de mektuplarda “Kokna” 

olarak görünmektedir. İngiliz sömürge yönetiminin devam ettiği 1878-1960 döne-

minde kullanılan bu resmi köy damgasını gören İngiliz ve BM Barış Gücü askeri 

personeli bu mektupları da tıpkı “H/M” damgalı mektuplar gibi emniyete alır ve köy-

den çıkarılmalarını da bizzat kendileri üstlenir. Sivil mektupların dışında askeri olan-

lara ise ayrıca bir kayıt numarası yanında “Destek Kıtaları” anlamında “Destek” ke-

limesi de yazılır. Gerek “Kokkna” ve gerekse “H/M” damgaları ağırlıklı olarak kır-

mızı renklidir ve ender de olsa bazı mavi renkli olanları bulmak da mümkündür. Bu 

arada Erenköy’de bulunan Kıbrıslı Türklere gönderilecek mektuplar ise alıcı isminin 

ardından “Posta Kutusu 82, Bakanlıklar-Ankara” adresinin yazılmasıyla gönderilir. 

Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kızılay Genel 

Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan Kıbrıs İşleri Planlama 

ve İcra Grubu (KİPİG) tarafından Ankara/Bakanlıklar postanesinden teslim alınan 

bu mektuplar farklı kuryeler vasıtasıyla adaya getirilir ve alıcısına ulaştırılmaya ça-

lışılır.    
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8. ANKARA YENİŞEHİR/ KIZILAY POSTASI  

21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 dönemi Kıbrıslı Türklerin dış dünyayla bağ-

larının koptuğu, Rum ambargosu altında yaşamaya mahkûm oldukları, kısıtlama ve 

tecritlerle mücadele ettikleri bir dönemdir. Bu durum Kıbrıslı Türklerin en doğal in-

sani haklardan birisi olan haberleşme hürriyetinin de ellerinden alınmasının ardından 

yeni yollar, tedbirler bulmaya çalıştıkları bir süreci de başlatır ve bu noktada Kıbrıslı 

Türklere en büyük yardımı yapan ise adaya sağlık malzemesi, doktor, ebe ve hemşire 

yanında ilaç, taze kan, sahra hastanesi, kan bankası ve revir ve poliklinik hizmeti 

götüren ve bunu aralıksız olarak 20 Temmuz 1974 sonrasına kadar devam ettiren 

Kızılay Genel Müdürlüğü olur. 21 Aralık 1963 sonrasında adaya müdahale eden ve 

sağlık ekipleri gönderen Kızılay hasta ve yaralıları Ankara’ya getirirken Kıbrıs Türk-

lerinin mektuplarını da gizlice Ankara’ya getirmektedir. Adanın farklı noktalarından 

Türkiye veya farklı ülkelerde yaşayan akraba ve tanıdıklarına sağlık haberlerini ilet-

mek isteyen Kıbrıs Türklerinin mektupları Kızılay’ın Lefkoşa’da kurduğu sahra has-

tanesinde toplanmakta ve ilgili sağlık personeli vasıtasıyla Ankara’ya götürülecek 

sağlık malzemelerinin arasında gizlice nakledilmektedir. Bu mektupların üzerine An-

kara’da Kızılay’a ait bir kaşe/damga vurulmakta ve ardından mektuplar PTT Genel 

Müdürlüğüne teslim edilmektedir. PTT Tarafından dönemin posta ücretine uygun 

pul yapıştırılan mektuplar Ankara Yenişehir postanesinde sadece Kıbrıslı Türklerin 

mektupları için ayrılan bölümde sanki Türkiye’den gönderilmiş mektuplar gibi “An-

kara-Yenişehir” damgasıyla damgalandıktan sonra alıcısına gönderilmektedir;110 

“Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına 

Bir seneden beri Londra’da bulunuyorum. Kıbrıs’ta Akıncılar ‘Luricina’ 

köyünde evli bir kardeşim bulunmaktadır. Sizin de bildiğiniz gibi yılbaşından 

beri Kıbrıs’ta çarpışmalar oluyor. Kardeşimden birkaç mektup aldım ve müm-

künse biraz para göndermemi istiyordu. Türkiye’de bulunan arkadaşıma bu 

fikrimi yazdım ve sizlere başvurduğumu yazarak benim sizlere ayrıca mektup 

yazarak başvurmamı söyledi. Eğer mümkünse bana lütfen yazın. Kızılay vası-

tasıyla biraz para göndermek istiyorum. Birkaç defa diğer banka ve postayla 

gönderdim fakat aldığını zannetmiyorum. Yapacağınız masrafları da ödemeye 

hazırım. Selamlar. 22 Nisan 1964. Meral Erkan, 131, Isledon Road, N.7, Islıng-

ton/England” 

Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gelen bu müracaata Kızılay Derneği Genel Sek-

reteri Babür Ardahan imzasıyla 23 Haziran 1964 tarihinde bir cevap yazılır ve “Ta-

rihsiz mektubunuzla birlikte Kıbrıs’a gönderilmek üzere yazdığınız mektup alındı ve 

                                                                            
110 KGMA. K–4649, 1964/9–4/Kıbrıs Mektupları Dosyası. 
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adresine ulaştırılmak üzere Kıbrıs’a sevk edildi. Ancak Akıncılar köyünde bulunan 

kardeşinize Londra’dan Lefkoşa’daki İş Bankası kanalıyla para gönderebilirsiniz.”111 

denilir. Aynı dönemde Kızılay Genel Müdürlüğü’nden başka vatandaşlar da yardım 

talebinde bulunurlar;112  

“Kızılay Genel Müdürlüğüne, 

Malazgirt kosteriyle ve Kızılay hastanesinin raporuyla Mersin Devlet 

Hastanesi’ne tedavi maksadıyla geldim. 16 Nisan 1964 tarihinden itibaren Mer-

sin Hastanesi’nde üç gün bakıldıktan sonra Hastane Başhekimliğince gösterilen 

lüzum üzerine İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’ne nakledildim. İlişik hastane ra-

poru gereğince taburcu edildim. Gösterilen yakın alaka ve yardımlarından do-

layı Kızılay’a minnettarım. Kıbrıs’a gönderilmem için yardım ve tavassutunuzu 

saygılarımla arz ederim. 9 Temmuz 1964, Mehmet Kani, Mavi Otel’de Kıbrıslı, 

Ankara” 

“Kızılay Cemiyetine, Ankara 

Kıbrıs adası Lefkoşa şehrinde münteşir Bozkurt isimli günlük gazetenin 

İstanbul muhabiriyim. Basın kartımın numarası 44/64’dür. Gazetemle vaziyet 

dolayısıyla teması kaybettim. Sıhhat haberlerini sorucu mektubumu bu zarfta 

Kızılay’a gönderiyorum. Vasıtanızla mektubumun iletilmesini saygılarımla rica 

ederim. Bozkurt muhabiri Muhsin Şeref Kök”113 

 Ankara’daki Kızılay Genel Müdürlüğü dışında vatandaşların müracaatları La-

tife Kantur’un Antalya’da yaptığı müracaat gibi Türkiye’nin hemen her köşesinde 

bulunan Kızılay şubelerine de yapılır.114 Buraya aktarılan bir başka müracaat ise Kı-

zılay’ın Kocaeli’deki şubesine yapılmıştır.115 Öte yandan Kıbrıs’taki yakınlarıyla Kı-

zılay aracılığıyla haberleşmek isteyen vatandaşların nasıl hareket etmeleri gerektiği 

konusuna da Kızılay Genel Müdürlüğü “Kızılay aracılığıyla gönderilen bütün mek-

tuplar Mersin’den Kıbrıs’a yiyecek malzemesi taşıyan Kızılay ekipleriyle sevk edil-

mektedir. Bu mektuplar Lefkoşa’da Türk Cemaat yetkililerine teslim edilmekte ve 

dağıtımını onlar yapmaktadır.  Fakat son 1 ay içinde Mersin’den sadece 28 Şubat 

1964 günü bir gemi gönderilebilmiş ve son bir aylık dönemde Kıbrıs’a gönderilen 

                                                                            
111 Adı geçen arşiv. 
112 Adı geçen arşiv. 
113 KGMA. Muhsin Şeref Kök’ün 29 Şubat 1964 günü Kızılay Genel Başkanlığına gönderdiği 9084 

sayılı yazı. 
114 KGMA. Antalya Şubesi Başkanı Dr. Refet Tuğay’ın Kızılay Genel Başkanlığına gönderdiği 7 Mart 

1964 tarih ve 18 (10740) sayılı yazı. 
115 KGMA. Kocaeli Şubesi Başkanı Hüseyin Eğe imzasıyla Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 17 

Ocak 1964 tarih ve 21 (2973) sayılı yazı. 
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bütün mektuplar bu gemideki ekiplerimiz vasıtasıyla nakledilmiştir.”116 cevabını ve-

rir. Kıbrıs’taki yakınlarıyla haberleşmeye çalışan ve bunun için Kızılay’a müracaat 

edenlerden birisi de ABD’nin New York kentinden yazan Ahmet Akyamaç isimli 

vatandaştır ve 20 Mart 1964 tarihli mektubunda Lefkoşa, Nuri Efendi Sokağı, No. 

13’de yaşayan babası Yakup Hasan’dan haber almaya uğraşmaktadır.117 Bir başka 

vatandaş ise Kıbrıs’taki yakınlarına okul malzemesi ve eğitim amaçlı kitap gönderme 

derdindedir.118 Hukukçu Nermin Kayabaşı ise Kızılay Genel Müdürlüğü’ne hitaben 

yazdığı mektupta “Kıbrıs’tan aldığımız bir haberde Hüsrev’in sağ ve salim, iyi vazi-

yette olduğu öğrenilmiştir. Bu sebeple duyacağımız sevince imkân sağladığı için son 

derece memnuniyet duyduğumuzu bilgilerinize rica ederim.”119 der. Hüseyin Küçük 

isimli vatandaş ise “Kıbrıs’tan bütün küçüklerin iyi olduğu hakkında aldığımız bil-

giyi sunarız. Bu suretle duyacağınız sevince imkân sağlandığı için memnuniyet duy-

duğumuza bilgilerinizi rica ederiz.”120 diyerek Kızılay’ın hassasiyetine ve haber-

leşme konusundaki yardımlarına teşekkür eder.  

21 Aralık 1963 sonrasında karmaşa, kaos ve iletişimsizliğin yaşandığı adada 

özellikle akrabaları, yakınları, tanıdıkları bulunan ve onlardan hayırlı haberler al-

maya çalışan insanlar Kızılay’a başvurmaya devam eder.121 Kızılay Genel Müdür-

lüğü ise olayların başlamasının hemen ardından son derece profesyonelce düğmeye 

basmış, adaya acil sağlık malzemesi, ayrıca sağlık ekipleri, taze kan ve adadaki hasta 

ve yaralıları da Türkiye’ye getirmek üzere ekipler göndermiştir. Bu arada çok hassas 

davranılan bir konu da Kıbrıs Türklerine yardım amaçlı olarak gönderilen ayni ve 

nakdi yardımları miktar ve ölçüsüne bakmaksızın büyük bir titizlikle kayıtlara ekle-

miş ve muhtemel dedikodulardan devletin bu son derece saygın ve prestijli derneğini 

korumasını bilmiştir.122 Kızılay Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ve özellikle haber-

leşme konusunda vatandaşların büyük takdirini kazanan Kızılay Postası faaliyetleri-

nin planlanmayan nedenlerle aksayabileceği düşüncesiyle Genelkurmay 
                                                                            
116 KGMA. Kızılay Derneği Genel Başkan Vekili Dr. Fikret Pamir imzasıyla Gülsevdi Sunat/Tarsus 

adresine gönderilen 9 Mart 1964 tarh ve 7595 sayılı yazı. 
117 KGMA. Ahmet Akyamaç tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 20 Mart 1964 tarih ve 

12295 sayılı yazı. 
118 KGMA. K–4840. 1966-1967/9–4/Kıbrıs Mektupları Dosyası. 
119 Nermin Kayabaşı tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 20 Ocak 1964 tarih ve 1.403 

sayılı müracaat. KGMA. K–4649. 1964/9–4/Kıbrıs Mektupları Dosyası. 
120 18 Ocak 1964 tarihinde İstanbul Ziraat Fakültesi Talebe Yurdu’nda kalan Hüseyin Küçük’e Kızılay 

Genel Başkanlığı tarafından gönderilen 1.396 sayılı yazı. KGMA. K–4649. 1964/9–4/Kıbrıs Mektupları 

Dosyası. 
121 Kızılay Derneği Genel Başkanlığı adına Dr. Fikret Pamir imzasıyla Merkez Bankası Ankara Şubesi 

Müdürlüğüne gönderilen 20 Nisan 1964 tarih ve 12.300 sayılı yazı. KGMA. K–4649, 1964/9–4/Kıbrıs 

Kızılhaç’larla Yazışma Dosyası. 
122 İngiltere Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Başkanlığına yapılan 10 Nisan 1964 tarihli ve 

15.057 ve 15.058 sayılı müracaat. KGMA. K–4649, 1964/9–4/Kıbrıs Kızılhaç’larla Yazışma Dosyası. 
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Başkanlığı’nca yaptırılan kapsamlı bir çalışmanın ardından “Kıbrıs’ta akrabaları bu-

lunanların mektuplarının Ankara Kızılay Merkezi tarafından gönderildiği ve bu mek-

tupların müracaatta bulunan kapıcı tarafından alındığı, bunların açıkta raf altında dur-

makta olduğu, kapıcı veya ilgili personelin bir zaman için de olsa yerinden ayrılması 

halinde kapı ağzındaki bir mahalde bulunan mektupların muhaberatı takip eden ajan-

lar tarafından alınabileceğine dair bir haber alınmıştır. Emniyetle mahalline gönderi-

leceği muhakkak olan bu sistemin bazı kötü niyetlilerce suiistimal edileceği de muh-

temeldir…”123 denir. Bu arada 1964 yılıyla birlikte Kıbrıs’la Türkiye arasında hava-

yolu trafiği de THY vasıtasıyla çok düzenli olmasa da başlatılır ve adadaki hasta ve 

yaralıların Kızılay uçakları dışında bu uçaklarla da nakledilmesi sağlanır. Uçakların 

adaya her gelişleri ayrıca Kıbrıslı Türklerin her türlü sağlık malzemesi, gıda ihtiyacı, 

battaniye, kan gibi malzemenin de Rum baskılarına rağmen taşınmasına vesile olur. 

1964 yılından itibaren Kıbrıslı Türklerin ağırlıklı olarak Türkiye’ye gönderecekleri 

mektupların nasıl gönderileceği konusunda da planlamalar yapılır. Tam da bu nok-

tada devreye Kızılay Genel Müdürlüğü girer ve adaya her türlü insani yardım malze-

mesi taşımasının ötesinde Türkiye-Kıbrıs arasında bir posta ağı ulaştırır ve asker 

veya sivil demeden bütün posta gönderilerini alıcılarına ulaştırmaya başlar. Türkiye-

Kıbrıs arasındaki Kızılay Postası genellikle aşağıda belirtilen şekillerde uygulanmış-

tır;124 

1- Pul yapıştırılmadan Lefkoşa Kızılay merkezine getirilen posta gönderileri 

burada Kızılay yetkililerince defterlere kaydedilir ve Ankara’ya gidecek olan yardım 

uçaklarına teslim edilir. Posta torbası Ankara’da havaalanında alındıktan sonra Kızı-

lay Genel Müdürlüğü’ne nakledilir ve ardından Ankara/Yenişehir Postanesi’nde Kı-

zılay tarafından Kıbrıs’tan getirilen bu posta gönderileri için ayrılan bölüme havale 

edilir. Burada bütün mektup zarflarının üzerine o günün posta değerine uygun pul 

yapıştırılır ve ardından hepsinin üstüne kırmızı renkte “Türkiye Kızılay Derneği Ge-

nel Merkezi” damgası uygulanır ve bütün posta gönderileri yurtiçi postası gibi pullar 

Ankara/Yenişehir damgasıyla damgalanıp üzerindeki adreslere teslim edilir.  

2- Yukarıdaki uygulamanın aynısı olmakla birlikte zarflar üzerine “Türkiye 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi” damgası uygulanır. 

3- Adaya Türkiye’den gönderilen posta gönderilerine ise adresin yanında “Kı-

zılay Genel Merkezi Kıbrıs Postaları Eli İle” ifadesi yazılır ve ardından Kızılay Genel 

Müdürlüğü’ne getirilen bu gönderilerin üzerine ayrıca kırmızı renk olmak üzere 

                                                                            
123 Genelkurmay Başkanlığı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen Ocak 1967 tarih ve 

İSTH:3.382-3-67 Em./56/2 (3.382) sayılı yazı. KGMA. K–4649, 1964/9–4/Kıbrıs Mektupları Dosyası. 
124 Bu araştırma çerçevesinde burada sözü edilen bütün materyal Ulvi Keser Özel Arşivi’ndedir. UKÖA. 
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“Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi” damgası uygulanır ve uçaklarla adaya 

getirildikten sonra da yine Kızılay vasıtasıyla adreslerine teslim edilir. 

4- Pul yapıştırılmadan Kızılay Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen veya gönde-

rilen posta gönderilerinin üzerine çoğunlukla posta pulu eklenmemekte, bunun ye-

rine Kızılay Postası uygulamasını göstermek amacıyla “Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezi” damgasıyla adrese teslim edilmektedir. 

5- Pul yapıştırılmadan Kızılay Genel Müdürlüğü’ne getirilen posta gönderile-

rine bazen sadece “Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi” veya “Türkiye Kızılay 

Cemiyeti Umumi Merkezi” damgası vurulmakta, pul yapıştırılmamaktadır.   

6- Kızılay vasıtasıyla gönderilen bazı mektuplarda ise ne pul ve ne de Kızılay 

postası olduğunu gösteren herhangi bir emare bulunmaktadır. 

Kıbrıs’la Türkiye arasında posta haberleşmesi Kızılay ve PTT Genel Müdür-

lüğü’nün yardımlarıyla yavaş yavaş da olsa devam ederken Türkiye dışındaki ülke-

lerde yaşayan bazı Kıbrıslı Türkler veya yabancı şahıslar da doğrudan Kızılay Genel 

Müdürlüğü’ne müracaat ederek posta haberleşmesi konusunda yardım isterler.125 Bu 

arada Lefkoşa Kızılay merkezine teslim edilmeyen bazı posta torbalarının aynı ge-

milerle Mersin’e getirildiği ve aksi bir emir verilmediği gerekçesiyle de Kızılay’ın 

Mersin şubesi tarafından kabul edilmediği ortaya çıkar. Durumun öğrenilmesinin ar-

dından KİPİG tarafından yeni bir uygulamaya gidilerek 12 Mart 1964 sonrası bekle-

tilmekte olan ve Kıbrıs’ta alıcılarına teslim edilemeyen mektupların muhafaza edil-

diği 140 posta torbası da Kızılay gemileriyle tekrar adaya sevk edilir.126 Adada 1963 

sonrası süreçte Kıbrıslı Türklerin posta haberleşmesi konusunda yardımcı olan un-

surlar arasında bazı BM Barış Gücü personeli yanında Kıbrıs’taki özerk Agrotur ve 

Dikelya askeri üslerinde görev yapan bazı İngiliz personel de söz konusudur ve onlar 

da özellikle üslerdeki sahra postaneleriyle BM Barış Gücü’nün askeri postanesi va-

sıtasıyla mektupların gönderilmesini sağlar. Kızılay Postası uygulamasının başladığı 

ilk dönemde Türkiye’ye pulsuz olarak getirilen mektupların üzerine önceleri 50-60 

kuruş değerinde pul yapıştırılırken son dönemde bu zarfların üzerine normal posta 

ücretine uygun olarak 130 kuruş değerinde Türk pulu yapıştırılmaya ve Ankara Ye-

nişehir Postanesi’nden gönderilmek üzere zarflar bu şekilde iptal edilmeye başlan-

mıştır.  Bu arada Dışişleri Bakanlığınca da “uzun süreden beri beklemekte olan mek-

tupların muhataplarına ulaştırılması hususunda mevcut olan imkânsızlığın böylece 

bertaraf edilmiş bulunması muvacehesinde mektup çantalarının tamamının Kızılay 

yardım gemisi ile Kıbrıs’a gönderilmesi imkânlarının araştırılması”127 talep edilir. 

                                                                            
125 KGMA. K–4637.1964.9–4/1 Kıbrıs Gıda ve Malzeme Dosyası. 
126 KGMA. K–4643,1965–1966/9–4 Kıbrıs Umumi 1–4. Bölüm Dosyası. 
127 KGMA. 4646/9–4, Kıbrıs’a 18. Parti Yardım Dosyası.  
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Buna göre her iki mahaldeki Türk kesimi sakinlerine ait mektupları Rum ke-

siminde bulunan Posta Genel Müdürlüğü’nden her gün alarak dağıtmak ve aynı şe-

kilde sevk edilecek mektupları Rum posta idaresine tevdi eylemek üzere Lefkoşa için 

2 ve Lefke için de 1 Türk posta acentesi tayin edilmiştir. Lefkoşa Türk kesimi için 

vazifelendirilen posta acenteleri mevcut pul, para, resmi evrak vs. eşyaların karşılıklı 

olarak devir ve tesliminden sonra 20 Ekim’den itibaren normal görevine başlamıştır. 

Lefke acentesi de yakında görevine başlayacaktır. Koli ve para havaleleri ile ilgili 

posta ulaştırması konularında da keza BM’nin aracılığıyla Rum yönetimi ile bir an-

laşmaya varılmaya çalışılmaktadır. Birinci maddede maruz anlaşma muvacehesinde 

Kıbrıslı Türkler için bakanlıklarınca kabul edilen ve sayılarının halen 180’e yüksel-

diği anlaşılan mektup çantalarının muhtevasının muhataplarına ulaştırılması konu-

sunda uzun zamandan beri mevcut olan imkânsızlık böylece bertaraf edilmiş bulun-

maktadır. Bu durumda mektup çantalarının 10 Kasım’da hareket edecek olan Kızılay 

yardım gemisi ile Kıbrıs’a ulaştırılmasını teminen Kızılay Derneği ile birlikte gere-

ken tedbirlere tevessül edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.128         

Türkiye’den veya Türkiye aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden adaya gön-

derilen mektupların toplanma yeri ise başta Lefkoşa’daki Kızılay Kan Merkezi, Kı-

zılay sahra hastanesi, köylerde görev yapmakta olan geçici sağlık ekiplerinin revirleri 

olurken Türkiye adresi ise Ankara Yenişehir Postanesi olur. Kıbrıslı Türklerin posta 

haberleşmesini engellemeye yönelik bütün girişimlere rağmen iletişim şu veya bu 

şekilde devam eder ve bunda özellikle Kızılay personelinin emeği ve desteği çok 

büyüktür.  

 

9. İSKENDERUN ASKERİ POSTA UYGULAMASI 

Kıbrıslı Türklerin Erenköy’de uygulamaya çalıştığı posta haberleşme tekniği, 

ardından Taksi Postası ve son olarak da Kızılay Postası’yla birlikte özellikle 16 

Ağustos 1960 sonrasında karşımıza çıkan bir başka uygulama ise İskenderun kana-

lıyla postaya verilen asker mektuplarıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının ar-

dından varılan antlaşmalara uygun olarak Lefkoşa Kermiya’da konuşlanan Kıbrıs 

Türk Kuvvetleri Alayı (KTKA) da posta iletişimi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır 

ve bunun sebebi de yine Rum ambargo ve kısıtlamalarıdır. Sivil postaneler vasıta-

sıyla Türk askerlerinin ailelerine gönderdikleri mektupların sansürlenmeye başlan-

ması, geç gitmesi veya alıcıya hiç ulaşmaması üzerine 650 kişilik KTKA da buna bir 

çözüm yolu bulmaya çalışır. İskenderun’da bulunan 39. Tümen Komutanlığı’na bağlı 

olarak görev yapmakta olan KTKA da haberleşme için çareyi özellikle ortalama her 

                                                                            
128 Adı geçen arşiv dosyası  
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6 ayda bir adaya gelen değiştirme birliğinde bulur. Söz konusu bu değiştirme faaliyeti 

sırasında genellikle Mağusa’dan İskenderun’a giden gemilere askerlerin mektupları 

da teslim edilir.  Bu mektupların üzerine asker mektubu olduğunu gösteren “Kıbrıs 

Türk Kuvvetleri Alayı” veya “KTKA” şeklinde kaşeler vurulmaktadır ve ardından 

Kızılay Postası’nda olduğu gibi bu sefer İskenderun’da sivil postaneden ve sanki İs-

kenderun’dan gönderilmiş bir mektup gibi alıcı adresine gönderilir. Söz konusu bu 

asker mektuplarının üzerine günün posta ücretine uygun olarak Türk pulları yapıştı-

rılması ve pul ücretinin devlet tarafından karşılanması ise “Rumların müdahalesi üze-

rine 39. Tümen Komutanlığı vasıtasıyla Türkiye’ye aktarılan Kıbrıs Alayımız men-

suplarına ait 552 mektubun Türkiye’deki adreslerine ulaştırılması için yapıştırılan 

posta pulu tutarı 224.60 liradır…”129  örneğinde olduğu gibi Kızılay Genel Müdür-

lüğü’nden istenir. Böylece Kıbrıs’ta Rumların Kıbrıslı Türkler üzerinde uyguladık-

ları haberleşme ambargosu ve kısıtlamaları kaçınılmaz olarak Türk askerlerini de et-

kilemeye başlar. Durum böyle olunca da sivillerin Ankara Yenişehir Postanesi vası-

tasıyla gönderilen mektupları gibi bazen sivillere ait mektuplarla birlikte askerlerin 

mektupları da İskenderun Postanesi kanalıyla gönderilecektir.  

Bu arada belirtilmesi gereken hususlardan biri ise TMT tarafından 16 Ağustos 

1960 sonrasında yapılan garantörlük antlaşmalarına uygun olarak Kıbrıs’ta konuşla-

nan 650 kişilik Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın altı aylık devreler halinde yapılan 

değiştirme birlikleri sırasında bir takım bilgi, personel ve malzemenin adaya getiril-

mesi veya ada dışına çıkartılmasıdır. Aynı şekilde özellikle 23 Aralık 1963 sonra-

sında Kıbrıs’ta yardım faaliyetlerine başlayan Kızılay yardım gemileri de bu mak-

satla kullanılmıştır. Şüphesiz Kızılay yetkililerinin bu konuyla ilgili doğrudan bilgi-

leri söz konusu değildir; ancak bu yardım gemileri vasıtasıyla yaralı TMT mensup-

larının Türkiye’ye gönderilmesi yanında bazı bilgi ve belgelerin ulaştırılması konu-

sunda da destek alındığı söylenebilir.130     

                       

10. SOSYAL YARDIM PULLARI VE RUM AMBARGOSU 1970-1973 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılmasının ardından ada fiilen ikiye bölünürken Kıb-

rıslı Türkler de daha güvenli bölgelere göç etmeye başlarlar. Bugün Lefkoşa’nın ban-

liyösü durumundaki Göçmenköy ve Hamitköy 1963 sonrasında farklı yerlerden ka-

çıp gelen Kıbrıslı Türklerin oluşturdukları meskûn mahallerdir.  Bütün bunların yanı 

sıra posta haberleşmesi konusunda Kıbrıslı Türklerin 1970 yılıyla birlikte buldukları 

bir başka alternatif yol ise “Sosyal Yardım Pulu” denilen yardım pullarının postada 

                                                                            
129 KGMA. K–4637.1964.9–4/1 Kıbrıs Gıda ve Malzeme Dosyası. 
130 KGMA. K–4646/9–4, Kıbrıs’a 18. Parti Yardım Dosyası. 
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kullanılması olur. Motifleri Kıbrıs Türk Maarif Müdürlüğü görevlisi ve Resim Mü-

fettişi Fikri Direkoğlu’nca çizilen, ardından Dr. Fazıl Küçük’e ait Halkın Sesi Mat-

baası’nda 100’lük tabakalar olarak basılıp tedavüle çıkartılan seri toplma iki puldur. 

Pullardan ilki 500.000 adet basılan 5 Mils ve diğeri de 200.000 adet basılan 15 Mils 

değerindedir. Özellikle yurtdışında Kıbrıs Türk Posta tarihi araştırmaları yapanlarca 

“Muhasara Pulları” adı verilen bu pullar 3 Nisan 1970 günü tedavüle çıkartılır ve 

yardım pulu olmasına rağmen doğrudan ve gizlice posta haberleşmesinde kullanılır. 

Bu pullar normal şartlarda normal posta hizmetinde kullanılmak üzere hazırlanmadı-

ğından klasik posta pullarından çok farklıdır. Ocak 1964 döneminde uygulanan “Kıb-

rıs Türk Postaları” uygulamasını Rumların BM’de engellemesi nedeniyle aynı şeyin 

yaşanmaması için bu sefer azami özen gösterilir. Sosyal Yardım pulları üzerinde de-

ğerini gösteren bir rakam bulunmamaktadır. Ayrıca Kızılay, Çocuk Esirgeme Ku-

rumu, Türk Hava Kurumu gibi insani yardım amaçlı faaliyet gösteren derneklerin 

bastıkları ve diploma, karne, bilet gibi çeşitli matbua üzerine basılarak kullanılan 

pullarda olduğu üzere bunlarda da pulları çıkartan devletin ismi yerine “Türk Cemaat 

Meclisi” ifadesi bulunmaktadır. 5 Mils değerli olan pulun üzerinde fiyatını gösteren 

5 yapraklı bir yonca bulunurken 15 Mils değerli olanda ise 5 yapraklı 3 adet yonca 

vardır. Son derece hassas davranılan ve kurulması planlanan düşkünler yurdu ile bu-

rada kalması beklenen yaşlı bir kişinin tekerlekli sandalyede resmedildiği pullar bu 

şekliyle tedavüle çıkartılır. Esasında böyle bir düşkünler yurdu söz konusu değildir 

ve pullar sadece posta haberleşmesi için kullanılacaktır. Aralık 1972’ye kadar yakla-

şık 2 yıl 8 ay kullanılan bu pulların kullanılmasında da başka bir yol izlenir. Posta 

için bu pullar mektup üzerine yapıştırıldığında pulları iptal etmek üzere posta dam-

gası kullanılmaz. Bunun yerine Lefkoşa, Mağusa, Limasol, Baf, Lefke, Larnaka’da 

zarfın boş bir yerine İngiliz döneminden kalma posta damgası vurulurken pulların 

üzeri metal ve düz bir çizgi şeklinde hazırlanmış olan bir damgayla iptal edilir. Kıb-

rıs’ta Türklerin yaşadıkları bölgelerde yerleşim yerlerinin Türkçe isimleriyle posta 

damgası kullanılması ise 8 Kasım 1973 günü gerçekleştirilmiştir. İki puldan oluşan 

Sosyal Yardım Pulu serisi postanın dışında başta belediye hizmetleri olmak üzere 

resmi evraklarda damga pulu olarak da kullanılır. Zor şartlar altında ve gizlice yürü-

tülen bu faaliyet sırasında şüphesiz kullanılan ve “zikzak damga” adı verilen düz iptal 

damgalarının her yerde fabrikadan çıkmış gibi aynı olması beklenemez. Durum böyle 

olunca örneğin başkent Lefkoşa’da 7 Kasım 1973 gününe kadar “cetvel çizgi” veya 

“dişli cetvel çizgi” kullanılır. Lefkoşa’da İngilizce “Nicosia” damgası yanında bu 

zikzak damga kullanılırken Mağusa’da 7 Kasım 1973’e kadar Famagusta Town dam-

gası yanında “siyah cetvel çizgi” vardır. Hemen iki gün sonrasında ise Mağusa’da 

“Mağusa 1” Türkçe damgası kullanılmaya başlanmıştır. Her iki şehirde de ayrıca 



Ulvi KESER - Münevver KATA 

612 

taahhütlü/sigortalı posta gönderileri kabul edilmiştir ve Girne, Larnaka, Limasol, Baf 

ve Lefke’de taahhütlü uygulaması yoktur. Lefke’de ve Larnaka’da da “siyah cetvel 

çizgi” uygulaması 7 Kasım 1973 gününe kadar söz konusudur. Larnaka’da ayrıca 

mavi renk uygulama da zaman zaman görülmektedir.  Bu uygulama Limasol’da ve 

Baf’ta da 8 Kasım 1973’e kadar devam eder. Sosyal Yardım serisi pullar şehir mer-

kezleri dışında zaman zaman köy posta damgalarıyla da kullanılmıştır. 1964 yılında 

olduğu üzere 1972 yılının son günlerinde bir Türk posta torbasının yanlışlıkla Ma-

ğusa’da Rum posta idarecilerinin eline geçmesinin ardından Rum yetkililer derhal 

harekete geçer ve bu uygulamanın devam etmesi halinde başta Mağusa ve bağlı 33 

köy olmak üzere posta haberleşmesi konusunda yeni ambargolar uygulanacağı teh-

didinde bulunurlar.    

                                           

11.  20 TEMMUZ 1974 VE HABERLEŞME 

1 Nisan 1955 tarihinden itibaren EOKA’nın başlattığı, ardından eski EOKA 

mensupları tarafından oluşturulan EOKA-B’nin Makarios’u devirmek üzere Yuna-

nistan’daki Albaylar Cuntası tarafından yönlendirilmesiyle 15 Temmuz 1974’de ada 

bir kere daha çatışma ve savaş ortamına girer.131 Makarios’un gerek asker ve gerekse 

polis nezdinde çeşitli önlemler alması nedeniyle cuntacılar darbeyi gündüz saatle-

rinde yapmaya karar verir132 ve Afrodit-3 adı verilen darbe girişimi de 15 Temmuz 

1974 günü sabahı Lefkoşa’da fiilen başlatılır.133 Cumhurbaşkanı Makarios’u devirip, 

“Kasap“134 adıyla bilinen eski EOKA üyesi Nikos Sampson’u geçici başkan135 yapa-

bilmek amacıyla girişilen hareketin nihai hedefi ise adanın bir Yunan adası olması 

ve Kıbrıslı Türklerin de ortadan kaldırılmasıdır. 21 Aralık 1963 Akritas Planı da, 15 

Temmuz 1974 darbe girişimi de böylece aynı hedefe yönelik yapılmıştır.136 Tür-

kiye’nin garantör devlet olarak Yunanistan ve İngiltere’yle birlikte adaya müdahale 

teklifi ise her iki ülke tarafından pek de sıcak karşılanmaz.137 Bu durum karşısında 

Türkiye tek başına müdahale kararı alır138 ve ilk çıkarma da 20 Temmuz 1974 sabahı 

Girne yakınlarında bugün yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen Pladini Plajı’nda baş-

lar.139 Öte yandan adaya Türkiye’nin müdahale sebepleri İngilizce, Rumca ve 

                                                                            
131 Pierre Oberling, Kıbrıs Faciası, Ankara, 1990, s. 16.  
132 Samtay Vakfı, Özgürlük ve Barış 27 Yaşında, Gazi Mağusa, Temmuz 2001, s. 91.  
133 Pierre Oberling, a.g.e., s. 16. 
134  Ali Fikret Atun, Yunan Karakterinin Anatomisi, Lefkoşa, 1996, s. 36. Derviş Manizade, a.g.e., s. 

509. 
135  Pierre Oberling, a.g.e., s. 17. 
136 K. Rüstem and Brother, North Cyprus Almanack, Londra, 1987, s. 16 
137 Halil Fikret Alasya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara, 1987, s. 43 
138 Sevinç Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul, 1977, s. 316 
139 Özkan Konca, “ Dünden Bugüne Kıbrıs “, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Nisan 1995, Sayı 25, s. 7 



Psikolojik Harp Unsurları Bağlamında Kıbrıs’ta İletişim ve Haberleşme 1955-1974 

613 

Yunanca bildiriler halinde adaya çıkan askerler vasıtasıyla çeşitli yerlere asılarak du-

yurulur.140  

Adanın 15 Temmuz 1974 Sampson darbesinin ardından bir kargaşa ortamına 

girmesi ve ardından Türkiye’nin müdahalesiyle Kıbrıslı Türkler adanın kuzeyine, 

Kıbrıslı Rumlar da adanın güneyine göç etmeye başladıklarından ada bir kere daha 

ikiye bölünür. 20 Temmuz 1974 tarihinden itibaren Türk postanelerindeki stoklarda 

bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti pullarının ve damgalarının kullanılmasına da son verilir. 

Bu dönemde özellikle Türkiye’de cumhuriyetin 50. Yılı kapsamında çıkartılan 7 pul-

luk Cumhuriyet Serisi pulları posta haberleşmesinde ve Türkçe yer isimleriyle kulla-

nılmaya başlanır. Öte yandan Kıbrıslı Türklere uygulanan uluslararası posta ambar-

gosu nedeniyle bu dönemde yurtdışına mektup gönderilmesi de pek kolay olmaya-

caktır.    

Barış Harekatı’ndan bir hafta sonra adanın kuzeyindeki Türk bölgesinde 

Türkçe posta damgaları hizmete girmeye başlar. Buna göre 27 Temmuz 1974 günü 

Girne, 9 Aralık 1974’de Trikomo, 1 Mart 1976 sonrasında Trikomo yerine Türkçe 

İskele ismi, 9 Aralık 1974’te Omorfo, 1 Mart 1976 sonrası Türkçe Güzelyurt ismi, 

16 Aralık 1974’te Değirmenlik, 27 Ocak 1975’te Lefkonuk, 1 Mart 1976’da Geçit-

kale, 3 Mart 1975’te Lapta, 3 Şubat 1975’den itibaren de Yenişehir-Lefkoşa damga-

ları kullanılır. Bu dönemde resmi daireler yanında Kıbrıs Türk toplumunun da en 

büyük sıkıntılarından birisi ise mektup yazacak zarf bulamamaktır. Yetkililerin 

elinde sadece Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden kalma zarflar ve antetli kâğıtlar bu-

lunmaktadır ve bu sorun çözülünceye kadar bunların üzeri karalanmak, zarfların arka 

yüzlerini kullanmak veya zarfların arka taraflarına da yazmak suretiyle soruna çözüm 

bulunmaya çalışılır. 

 

11.a. KIZILHAÇ MESAJ FORMLARI  

1975 yılında KTFD’nin kurulmasının ardından Rumların Türkler üzerindeki 

baskı kurma gayretleri de son bulmaz ve son olarak 1979’da Rio de Jenerio’da top-

lanan Dünya Postalar Birliği (Universal Postal Union/UPU) kongresinde KTFD aley-

hine muazzam bir propaganda faaliyetine girişerek üye ülkelerin bu devleti kanundışı 

kabul etmeleri kararını çıkartırlar. Bu kararın alınmasının ardından KTFD de karşı 

hamleler içerisine girer. Bu noktada karşılaşılan husus ise Kızılhaç Mesaj Formu kul-

lanımıdır. “Kızılhaç Esir Mektubu” da denilen söz konusu mesaj formları Kızılay ve 

Kızılhaç gibi insani yardım kuruluşları tarafından savaş ve çatışma ortamlarının bu-

lunduğu yerlerde evlerini terk etmek zorunda kalan, ailelerinden haber alamayan 

                                                                            
140 KTMA, Kıbrıs Barış Harekâtı Dosyası 
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veya esir düşen kişiler tarafından kullanılan bir posta haberleşme şeklidir. Bu uygu-

lama halen dünyanın farklı noktalarında uygulanmaktadır ve Türkiye’yi ilgilendiren 

en son uygulama ise eski Yugoslavya’da çıkan savaşın ardından özellikle Boşnak 

göçmenler tarafından kullanılan ve Türk askerinin de güvenliğini sağladığı posta ha-

berleşmesidir. Kıbrıs adasında da 15 Temmuz 1974 sonrasında ailelerin bölünmesi, 

insanların daha güvenli yerlere göç etmeye başlamaları ve karşılıklı esirlerin alınma-

sıyla birlikte Kızılhaç devreye girer ve bu mesaj formlarını insanlara dağıtır.  Adada 

dağıtılmaya başlanan ilk formlar İngilizce, Almanca ve Fransızca matbu ifadelerle 

yazılı olmasına rağmen daha sonra bu formlar Türkçe-İngilizce-Rumca olarak üç 

dilde hazırlanır ve servis edilir. Bu formların ön tarafında mektubu yazan kişiyle ilgili 

bilgi kısmı ve adres bulunmaktadır. Hemen altında da mektup yazılan kişinin ismi, 

yaşadığı yer, anne ve baba adı kısmı bulunmaktadır. Mesaj formunun arka tarafında 

ise alıcıya yazılan 25 kelimelik mektup için boş yer bulunmaktadır. Mektubu yazan-

lar sadece aileyle ilgili ve kişisel bilgileri aktarabilmektedirler. Bunun dışına çıkan 

mektuplar ise alıcısına ulaştırılmaz. 25 kelime sınırlaması savaşın devam ettiği gün-

lerde 12 kelimeye kadar düşürülür. Bu kısıtlamalar içinde aile haberlerini yazan kişi 

mektubunu Kızılhaç yetkilisine teslim eder. Mektubun alıcıya ulaştırılmasının ardın-

dan o da aynı form üzerine kendisiyle ilgili kısa bazı bilgileri yazar ve yine Kızılhaç 

görevlisine teslim eder. Böylece mesaj formu belli bir zaman dilimi içerisinde ilk 

gönderen kişiye geri gelmiş olur.  Bu uygulamanın tek istisnası Türk tarafında kalan 

Rumlar olur. Bu mesaj formlarından Türk esirler de Rum esirler de istifade ederler. 

Burada örneği verilen Kızılhaç Mesaj Formu da 15 Temmuz 1974 tarihinde günü 

Gaziveren köyündeki kızını ve eşini merak eden Saadet Eseri tarafından Kızılhaç 

temsilcisine teslim edilerek gönderilmiştir;141 

 “Sevgili Kızım Hülya ve damadım Hüseyin, 

Bizler iyilikte, sizin sağ ve selamette olmanızı bize bildirmenizi rica ede-

rim. Hüseyin’in ailesini merak ediyoruz. Bize en erken bir zamanda bildirin.” 

Mektup yazılan aile bireyleri 15 Temmuz 1974 günü risk altında değillerdir. 

Mektubu alan Saadet Eseri’nin kızı da hemen iki gün sonra cevabını formun arka 

yüzüne yazarak gönderir;142 

“Canım anneciğim ve kardeşlerim, 

Ben, Hüseyin ve bütün ailemiz iyiyiz. Merak etmeyin. Kaynım Kıbrıs’a 

geldi. Size geldi mi bildirin. Neneme ve bütün aileye selam. Türk askerlerimiz 

                                                                            
141 Saadet Mehmet’in gönderdiği 15 Temmuz 1974 tarihli esir mektubu 
142 Hülya Karamehmet’in gönderdiği 17 Temmuz 1974 tarihli esir mektubu 
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bizi kurtardı. Semra kaynanasına haber yollasın, çok merak eder.  Hülya-Hü-

seyin.” 

Bu mesajda söz konusu kişinin “Türk askerlerimiz bizi kurtardı.” ifadesi daha 

Türk askeri adaya ayak basmadığından kayda değerdir ve muhtemelen bölgede görev 

yapan TMT mensubu mücahitlerle KTKA personeli Türk askeri kastedilmektedir.143 

Adaya yönelik Türk müdahalesinin 20 Temmuz 1974 sabahı başlamasının ardından 

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Asaf İnhan ve dönemin TMT Bayraktarı 

Kur.Alb.Arif Eryılmaz da Rauf R. Denktaş’ı bilgilendirirler.144 Bu arada köyde bu-

lunan Hülya Karamehmet annesine bir mesaj formu daha gönderir;145 

 “Anneciğim ve kardeşlerim ben ve Hüseyin diğer ailemiz sağ ve salimiz. 

Merak etmeyin. Durumunuzu arkaya yazın.” 

Gaziveren bölgesine adaya çıkartma yapan Türk askerinin henüz gelememiş 

olması nedeniyle çok zor durumda kalan ve üstün Rum güçleri karşısında av tüfek-

leriyle savunma yapan Gaziveren köylüleri de bir süre sonra cephanelerinin bitmesi-

nin ardından teslim olmak zorunda kalırlar.146 Köye giren silahlı Rum güçleri kendi-

lerini günlerdir meşgul edenlerin askerler değil de Gaziverenli köylüler olduğunu gö-

rünce insanlara psikolojik işkenceler uygulamaya başlar. BM’nin araya girmesi son-

rasında günler sonrasında kadınlar ve çocuklar serbest bırakılırken erkekler ise Ye-

roşibu esir kampına götürülürler ve bu esirlerin arasında Hüseyin Karamehmet de 

vardır. Hayatta kalmayı başaran, Rumlara esir düşmeyen, ancak Türk bölgesine ge-

çemeyenler ise Agrotur ve Episkopi İngiliz özerk askeri üsler bölgesine sığınır. Bun-

lardan birisi de Mağusa’nın Balalan (Bladanisso) köyünden Karaayşe Batsali de İn-

giltere Yorkshire’da bulunan William Taylor isimli tanıdığına 24 Temmuz 1974 ta-

rihli bir haber göndermeye muvaffak olur;147 

 “ Sevgili Taylor,  

İyilik haberlerimizi Kızılhaç vasıtasıyla araştırdığın için çok teşekkürler. 

Hepimiz iyiyiz. Lütfen iyi dileklerimizi eşine ilet. Sevgilerimle. Karaayşe.” 

Yeroşibu esir kampına götürülen Hüseyin Karamehmet buradan da BM göz-

lemcileri nezaretinde ailesine mesaj göndermeyi başaracaktır;148 

 “Hülya ben iyiyim. Sizleri merak ediyorum. Annenden, kardeşlerinden 

haber var mı? Para gönderin. Eniştelerim iyidirler. Selamlar.” 

                                                                            
143 Pierre Oberling, The Road To Bellapais, New York, 1982, s. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
144 Rauf R. Denktaş, “Anadolu’nun Ümit Rüzgârları “, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Lefkoşa, Temmuz 

1988, Sayı 8, s. 2 
145 Hülya Karamehmet’in gönderdiği 20 Temmuz 1974 tarihli esir mektubu 
146 Hüseyin Karamehmet’le 12 Nisan 2011 günü Lefkoşa’da yapılan görüşme. 
147 Batsali Karaayşe tarafından 24 Temmuz 1974 tarihinde İngiltere’ye gönderilen askeri mesaj formu 
148 Hüseyin Karamehmet tarafından gönderilen 24 Ağustos 1974 tarihli esir mektubu 
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Kızılhaç’ın uyguladığı 25 kelime sınırlaması daha sonra 12’ye indirilmesine 

rağmen bunun insanlarda yarattığı rahatsızlık ve psikolojik sıkıntı nedeniyle özellikle 

BM yetkilileri tarafından bazı müsamahalar söz konusu olur.         

 

11.b. 1974 ASKERİ POSTA HABERLEŞMESİ 

1960 antlaşmalarına uygun davranarak Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 günü tek 

başına Kıbrıs’a yönelik bir askeri harekât başlatmasının ardından adaya çıkan Türk 

askeri personelinin Türkiye’yle nasıl haberleşeceği konusunda kısa süreli bir tereddüt 

yaşanır. Savaşan askerlerin yakınlarına haber gönderme konusunda sıkıntı yaşama-

maları için bulunan ilk çözüm ise Kıbrıs’taki askeri personelin yazıp bağlı bulunduk-

ları birlik komutanlıklarına verdikleri mektupların çıkarma gemileriyle Mersin’e ge-

tirilmesi şeklinde olur. Genelkurmay Başkanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 

varılan anlaşma sonrasında bu askeri mektuplar 1960’lı yıllarda Kızılay aracılığıyla 

gönderilen mektuplar gibi Mersin Postanesi’nde adadan gelen ve adaya gidecek olan 

mektupların toplandığı özel birime getirilir. Bu mektuplar için Mersin Postanesi’nde 

31 numaralı Mersin damgası hazırlanmıştır. 20-27 Temmuz 1974 sürecinde ve sa-

dece bir hafta süreyle askeri posta faaliyetleri Mersin 31 damgası vurulmak ve Mer-

sin Postanesi aracılığıyla gönderilmek suretiyle yapılır. 27 Temmuz 1974 sonrasında 

soruna daha kalıcı bir çözüm bulabilmek amacıyla adada askeri postane açılmasına 

karar verilir. Bu bağlamda Gazi Mağusa merkez olmak üzere Lefkoşa, Mirtu149, Pa-

şaköy, Girne, Lefke’de askeri postaneler açılır. Bu postanelerden Lefke sadece bir 

gün açık kalmış ve 28 Temmuz 1974 tarihinde kapatılmıştır. Halen adada görev ya-

panKTBK Komutanlığı personeline hizmet eden ve Gazi Mağusa Müdürlüğü’ne 

bağlı olarak faaliyet gösteren Lefkoşa, Girne, Paşaköy, Çamlıbel ve Değirmenlik’te 

6 aylık sürelerle görevlendirilen PTT personeli çalışmaktadır. Söz konusu askeri pos-

tanelerin tamamı askeri kışlaların içinde hizmet vermektedir ve “As. Pos.” şeklinde 

başlayan kod numaraları vardır.   

Savaşın devam ettiği 20 Temmuz-16 Ağustos 1974 döneminde askeri posta 

haberleşmesi açısından farklı bir uygulama daha vardır. Buna göre Genelkurmay 

Başkanlığı tarafından Kıbrıs’a getirilecek Türk savaş muhabirlerini taşıyan helikop-

terler vasıtasıyla da asker mektupları adaya ulaştırılır. Özellikle Kıbrıs’ta bulunan 

yakınlarından haber alamayan asker aileleri için bu uygulama son derece pratik so-

nuçlar doğurur. Bu uygulamaya söz konusu savaş muhabirleri de destek verir. Örne-

ğin bu kapsamda Ankara’daki askeri karargâhta kendisine teslim edilen asker mek-

tuplarını adaya getiren Hürriyet gazetesi muhabiri vasıtasıyla bu mektupların üzerine 

                                                                            
149 Mirtu Askeri Postanesi daha sonra isimn değişikliği nedeniyle Çamlıbel Askeri Postanesi olarak 

hizmete devam eder. 
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“Hürriyet Asker Postası” şeklinde bir kaşe vurulur.150 Adaya gelince askeri makam-

lara teslim edilen mektuplar üzerinde ismi yazılı askeri personele vakit kaybetmeden 

teslim edilir.   

 

13. SONUÇ 

1 Nisan 1955 günü başlayan EOKA saldırılarıyla aşama hakları ellerinden alı-

nan, yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Kıbrıs Türkleri Türkiye’nin Yu-

nanistan ve İngiltere’yle birlikte garantör devlet olduğu, 16 Ağustos 1960 tarihinde 

tesis edilen Kıbrıs Cumhuriyeti ile de istediği huzur ve güven ortamına kavuşamaz. 

Bu süreç Kıbrıs Türkleri için esaret, acı, gözyaşı ve göç anlamına gelmektedir. Sa-

dece dış dünyayla değil, ada içinde de köyler ve kasabalar arasında iletişim ağları 

kesilen, Rum baskıları altında her türlü hakları ellerinden alınan Kıbrıs Türkleri bü-

tün olumsuzluklar ve çaresizliklere rağmen haberleşmenin yolunu şu veya bu şekilde 

bulacaklardır. 1960 sonrasında Kıbrıs Türk Postaları damgasıyla başlayan süreçte 

Rumların ambargo ve yıldırma taktikleri Kıbrıs Türklerinin kararlı yaklaşımları, pes 

etmemeleri ve çok zor şartlar altında profesyonel bir askeri eğitimden geçmedikleri 

halde tepki göstererek çözüm yolları üretmeye yönelik gayretleri savaş postası bağ-

lamında dünyanın belki de ilk ve tek haberleşme usullerini ortaya çıkartır. Bu çerçe-

vede Kıbrıs Türk Postaları damgalarıyla başlayan, H/M ve KOKKNA damgasıyla 

Erenköy’de devam eden, ardından Taksi Postası olarak karşımıza çıkan, Ankara Ye-

nişehir ve İskenderun uygulamalarıyla Türkiye’nin de dâhil olduğu süreç son olarak 

Sosyal Yardım Pulu ile 1973 yılına kadar gelir. Bu arada askeri postaneler ve Kızı-

lay/Kızılhaç esir mektuplarını da bu uygulamalar arasına almakta fayda vardır. Eşit 

haklara sahip iki kesimli bir toplum hayatından başka bir düşünceleri olmayan, ya-

yılmacı bir zihniyeti asla taşımayan ve adada devamlı olarak esaret, çaresizlik, göç, 

zulüm, baskı, izolasyonlar ve tecrit uygulamalarıyla karşılaşan Kıbrıs Türk halkı di-

renmesinin karşılığını 20 Temmuz 1974 tarihinde alır ve bugün KKTC’ye kadar ula-

şan yol da ardına kadar açılır. Kıbrıs Türklerinin askeri ve sivil haberleşme bağla-

mında çaresizliklerin içinde kendilerine çıkış yolu bulma gayretleri, H/M’den Kızı-

lay postasına, Taksi Postası çabalarından İskenderun ve Mersin üzerinden yapılan 

haberleşmeye kadar uyguladığı hemen bütün yollar iletişim tarihi açısından da dünya 

üzerinde bir ikincisi olmayan çabalar olarak tarihteki yerini alır.     

   

 

 

                                                                            
150 Kıbrıs Gazisi Fikret Gökçe ile 15 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Gelişimiyle Kamu 

Kurumlarında Uzaktan Çalışma: Yalova Örneği 

Yusuf Deniz İNAN 

Yalova Belediyesi  

Özet: Çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle kamu ku-

rumlarında uzaktan çalışma konusu incelenmiştir. Öncelikle bilgi ve iletişim 

teknolojileri ve mobil elektronik gelişmeler incelenmiş, ardından Rusya ve 

dünyadan örnekler sunulmuş, son olarak Yalova Belediyesince bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler kullanılarak uygulanan gelişmiş kamu hizmeti 

verileri ortaya konulmuştur. Belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaş/iş-

letmelerin (Bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır) tercihlerini ölçerek,  bilgi 

toplumu yolculuğunda söz konusu iki değişkenin ilişkisini incelenerek uzaktan 

çalışma ile bir bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Araştırma,  Yalova Belediyesi 

bünyesinde hayata geçirilen gelişmiş kamu hizmetinde ortaya çıkan sayısal ve-

riler ve internet sayfası analizlerine dayanarak 2008-2013 yılları arasını kapsa-

maktadır. Çalışmada kamu kurumlarının bilgi toplumuna geçişi katman üzerin-

den, bir kamu kurumu olan Yalova Belediyesince yapılan çalışma evrelerini ise 

dalga üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, kamu kurumu, e-kamu,  uzaktan 

çalışma, toplum 5.0, yerel yönetim, Yalova Belediyesi, Sanallaşma, Yalova 

Modeli. 

 

Telework  in the Public Institutions With Devolopment of Com-

munication and Information Technologies:  Example of Yalova 

 

Abstract: This paper deal with telework (Remote Opreration) in the  

public institutions  development of information and communication technolo-

gies. First information and communication technologies and the mobile elect-

ronic developments have been checked, then Russian and world examples are 

presented and finally developments in information and communication techno-

logies by using advanced applied to the public service are examined  in Yalova 

Municipality. Municipal services that citizens/businesses (After that will be re-

ferred to as the user preferences) as well as their journey, the information soci-

ety were examined by a connection with remote operation to be installed in. 

Research, Yalova Municipality passed back to life in time and space Indepen-

dent Public Administration numeric data, and web page analysis based on 
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between 2008-2013. Information society public institutions in transition layer 

theory, a public agency, Yalova Municipalities devolopment stages explain 

with wave theory.   

Keywords : Information Society,  Public Administration, e-public, Te-

lework, Society 5.0,  Local Administration, Yalova Municipality, virtualiza-

tion,  Yalova Model . 

 

SUMMARY 

Giriş 

İnsan, yeryüzünde ilk dolaşmaya başladığı günden bu yana sürekli bir değişme 

ve gelişme içindedir. Duygusal varlığı hep aynı kalsa da ihtiyaçları, üretim, tüketim 

ve yönetim biçimleri sürekli değişim halindedir. Yaşanan bu değişim ve gelişme sü-

recinde değişmeyen tek şey insanın zaman ve mekânla olan ilişkisidir. İnsan sürekli 

zamanı kısaltmaya ve mekânı yaklaştırmaya çalışmaktadır.1 Mevcut yüksek hızlı 

bilgi ve iletişim ağları, yüzyıl önce elektrik ve taşıma ağlarının gösterdiği devrimsel 

etkiye sahiptir. Geçmişte ticaret kervanlarının, günümüzde hızlı ulaşım araçlarının 

yaydığı uygarlık, gelecekte hızlı ve güvenli internet yolları üzerinde bilgiyi üretme, 

kullanma ve yayma becerileriyle yükseleceği bir gerçektir.  

Son yıllarda yaşanan köklü değişimin sanayi toplumundan; bilginin giderek 

hammaddenin, emeğin ve diğer kaynakların yerini alacağı ve geçişin şimdiki bilinen 

toplumdan tümüyle farklı bir Bilgi Toplumu’na doğru gerçekleştiği görülmektedir.2 

Bilginin elektronik ortamda saniyeler içerisinde dünyanın her hangi bir yerinden 

başka bir yerine nakledilebilmesi başlı başına bir devrimdir. Bu durum diğer devrim-

lere ivme kazandırabilecek, birey ve toplumların yaşamının her boyutunu hızla de-

ğiştirebilecek bir potansiyele sahip olmasıyla da ayrı bir önem taşımaktadır. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin sürekli gelişen teknolojiler olması, kullanıcılara sinerji oluş-

turarak farklı ivme kazandırmaktadır. Mobil internet teknolojileri uygun fiyatlarla 

kullanıcılar tarafından hızla benimsenerek yaygınlaşması, her an her yerde bilgiye 

erişimi sağlamaları farklı bir yaşam tarzını önümüze sunmaktadır. Büyük veri işleme 

sistemleri, verileri akıllandırarak karar destek sistemlerine altyapı sunmaktadır. 

Kamu kurumları da bilgi toplumuna dönüşümde doğal olarak gelişmelerden nasibini 

almakta ve değişime zorlanmaktadır.  

 

 

                                                                            
1 Yalova Belediyesi Zamandan Ve Mekândan Bağımsız Kamu Yönetimi (ZAMBAK) tanıtım broşürü, 

YALOVA, 2013. 
2 Yonesji Masuda, Managing in the Information Society, Mass., Basil Blackwall, ABD 1990. s.3. 
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Türkiye’ deki durumu anlamak için bazı verilere göz atmak gerekirse; 

 

 

Şekil  1. Türkiye'de Hanelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sahipliği3  

 

Şekil 1 de Türkiye’de taşınabilir bilgisayar ve internet kullanımı önemli ölçüde 

artış görülmektedir. Taşınabilir bilgisayarlarda hızla artış dikkat çekmektedir. Top-

lum mobil internet teknolojilerini ve internet kullanımını hızla benimsemekte ve bu 

konuda para harcama eğilimi göstermektedir.  

Aşağıda Bilişim Teknoloji Kurumu (BTK)’ nun 2013 yılı dördüncü üç aylık 

pazar verileri raporunda yayımlanan mobil abone sayısı ve nüfusa göre oranı görül-

mektedir. O dönem yaygın olan 3G abone sayısında artış dikkat çekmektedir. Kamu 

kurumlarının hizmet sunumlarında altyapısını bu yönteme adapte etmesi kaçınılmaz-

dır. Çünkü yeni nesil mobil abone sayısı arttıkça, kamu kurumlarından bu yolla hiz-

met talebi artacaktır. Diğer yandan kamu çalışanları da yeni nesil mobil cihazlar üze-

rinde basit yazılımlarla kurum işlemlerini anlık takip edebilmeli, yani gerekli esnek-

liği kazanmalıdır.  

 

                                                                            

 
3 Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2013. 



Yusuf Deniz İNAN 

626 

 

Şekil 2. Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Oranı. 4 

 

Türkiye’ de belediyelerin durumu aşağıda gösterilmiştir. Günümüzde belediye 

sınırları içinde yaşayanların oranı % 97 ‘ye ulaştığı bilinmektedir. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu hizmetlerinden faydalanacak vatandaşların sayısal ortama hazır bulu-

nuşçuluğu çok önemlidir. Hazır bulunuşçuluğa en iyi örnek finans sektörü ve e-

ticaret yapan firmaların internet arayüzleri olabilir. Parekende e-ticaret yapan 

kullanıcılar, uzaktan çalışmaya daha meyilli olduğu söylenebilir. 

 

 

 

                                                                            
4 BTK (Bilişim Teknolojileri Kurumu) , 2013 Yılı 4’üncü Çeyrek Pazar Verileri Raporu. 
5 Türkiye Belediyeler Birliği http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/ (E.T. 14 Ağustos 2014). 

 

  

Toplam çalışan sayısı : 

323.796  (2012) 

 

Gerçekleşen bütçe: 

43.768.502 (Bin TL) (2009) 
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Şekil-2 Türkiye mobil abone sayısı. 

 

Şekil 3. Dünyada ve Türkiye’ de 2012 Yılı Parekende e-Ticaret Pazar Hacmi.6 

 

Türkiye ve Rusya kullanıcılarının e-ticaret yapma alışkanlığı giderek artış eği-

limi göstermektedir. Devletin ticarethanelere internet sayfası bulundurmaya teşvik 

etmesi,  hukuksal güvence ve internet teknolojisine yaptığı yatırımlar olumlu artışlar 

kaydedilmesini sağlamaktadır. Ticaret yapmaya alışan kullanıcıların benzer ilgiyi 

kamu kurumlarından bekleyeceği ve bu konuda kullanıcı taleplerinin artacağı söyle-

nebilir. Rusya’ nın parekende e-ticaret hacminin Türkiye’den az bir farkla yukarıda 

olduğu görülmektedir. Ancak her iki ülke dünya ortalamasının altındadır.  

Türkiye e-devlet kapısı 2005 yılında www.turkiye.gov.tr adresinde kurulmuş-

tur. Türkiye e-Devlet kapısının sunulan 2008-2013 yılları arası kullanıcı ve hizmet 

sayısı grafikte görülmektedir. 

 

 

                                                                            

6 McKinsey Analizi, Euromonitör 2012.  
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Şekil 4. Türkiye e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) 2008-2013 kullanıcı ve 

hizmet sayısı.7 

 

Rusya  e-devlet kapısı 2009 yılında  https://www.gosuslugi.ru adresinde ku-

rulmuştur. Rusya e-devlet kapısının kullanıcı ve hizmet sayısı aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Şekil  5 .  Rusya e-Devlet Kapısı 2008-2013 kullanıcı ve hizmet sayısı. 8 

                                                                            

7 www.turkiye.gov.tr  (E.T. 12.12.2013). 

8 https://digital.gov.ru/en/activity/statistic/rating/elektronnoe-pravitelstvo-v-rf/  (E.T. 12.08.2014). 
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Türkiye ve Rusya e-Devlet kapıları kıyaslandığında; Rusya e-devlet kapısı bu-

lunduğunuz yeri tespit etmek istemesi ve anaokulu hizmetini ilk ekranda sunması 

göze çarpmaktadır. Türkiye e-Devlet kapısında ise askerlik ve hukuk gibi hizmetler 

öne çıkmaktadır. Ülkelerin nüfus oranına göre bakıldığında Rusya’nın servislerini 

sayısallaştırmada çekimser kaldığını söylenebilir.  

 

Bölüm 1: Bilgi Toplumu Kamu Kurumları 

Imai’ ye göre geleceğin işletmeleri ağlara dayalı olacaktır. 9 Yazar, belirli bir 

zamanda belirli bir bölgeden gelen bilgilerin kilit öneme sahip olduğunu ifade etmiş-

tir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılımla vücut bularak sisteme canlı veri akışını 

sağlar ve sisteme esneklik kazandırır. Merkezden bağımsız olarak gelen bilgiler, en 

tepedeki veriyle birleştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağ-

layacaktır.  Sistem sürekli yenilenebilme, uyarlanabilme becerisine sahip ağlarla zen-

ginleşmeye devam ederken kurum kendini geliştiren bir yapıya doğru değişmeye baş-

lar. Bu değişimin hızı ve yönü önemlidir: Yönü, kurum kültürü ve amacı doğrultu-

sundan sapmamalıdır. Hızı ise, iç ve dış paydaşlardan gelen verilerle bazen gaza, 

bazen frene basarak, ama kurumu sürekli otobanda tutarak yola devam etmelidir.  

Bu esnek yapının en önemli sorunu eklemlenme sorunudur. Süreçlerin birbi-

rine giderek daha esnek yapıda bağlanması, merkezden bağımsızlaşma ile birlikte, 

eklemlendirme sorunlarından kaçınmayı zorlaştırmaktadır. Esneklik, hızla değişen 

ortamlara verilen yanıtları fazlalaştırmakta, kurum kaynaklarının amacının dışında 

kullanılması gibi olumsuzlukları ortaya çıkartmaktadır. Yeterli bilgi düzeyine ve 

kaynaklara sahip işletmeler, esneklikle birlikte stratejik yönetim becerisinden yarar-

lanarak, bu tür hatalarla merkezsiz ağlara göre iyi baş edebilir. Yeni çalışma tarzı 

doğal olarak beraberinde bir takım yeni problemleri ortaya çıkarmaktadır. İster kamu, 

ister özel olsun işletme amaçlı örgütler çok hızlı değişen ortamda hem yenilenmeyi, 

hem de sürekliliği sağlamak amacıyla esnekliği ve koordinasyon becerilerini tecrübe 

edilmiş deneylerle güçlendirmelidir. Yazılımla, işletmenin kritik noktalarına alarm 

değerleri sorumlular tarafından serbestçe konulması, faaliyetlerin aksama noktala-

rında ikaz vermesi yönetimsel açıdan büyük kolaylıklar sağlar. Doğal olarak sistemin 

sağlıklı yürümesi, alarm noktalarının doğru belirlenmesine ve doğru verilerin canlı 

olarak akmasına bağlıdır. 

                                                                            
9 Ken’ichi Imai, Japan’s Industrial Organisation and its Vertical Structure, Hitotsubashi Univercsity, 

Institute of Business Research, No : 101, Kunitachi,  1990 s. 623. 
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Castells’e göre örgütlenme biçiminin dönüşümlerinde sanayileşme döneminde  

“Fordism” ise, ağlara dayalı ekonomi işletme modeli de Cisco Sistem’dir.10 Şirketin 

verimliliği, karlılığı ve rekabet gücünün sırrı, öncülüğünü yaptığı işletme modelinde 

yatmaktadır. Cisco, müşterilerine sattığı ağlar oluşturma mantığını bizzat kendisi uy-

gulayarak geliştirmiştir. Müşterileriyle, ortaklarıyla,  tedarikçileriyle ve çalışanla-

rıyla ilişkilerini oluşturduğu bir ağın etrafında örgütlenmiştir. Mükemmel bir mühen-

dislik, tasarım ve yazılımla birlikte bu karşılıklı etkileşimin büyük bir bölümünü oto-

matikleştirmiştir. Cisco çalışanlar ağı, şirketin dünya çapında on bini aşkın üyesi 

olan, ortak mühendislik projelerinden pazarlama ve eğitim alanına kadar uzanan bir 

yelpazede bilgi, her bölümün ve her çalışanın gereksinimlerine uygun bilgi güvenliği 

çerçevesinde serbestçe, anında dolaşmaktadır. 

Verimlilik muammasına gelindiğinde, bu, her alanda hemen mümkün olma-

maktadır. Bunun nedeni,  çalışanların mevcut görevlerini elektronik hale getirilme-

sini otomasyon olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Kurum çalışanları, geç-

mişten miras kalan alışkanlıklar nedeniyle, verilerin bilgi ve iletişim ortamına giril-

mesinin yeterli olduğunu düşünmektedirler. Eski kâğıt üzerinde devam eden alışkan-

lıklar devam ettirilmek istenilmektedir.  Genelde, verimsiz iş yapma biçimi elektro-

nik olarak otomatikleşmiştir. Ağ teknolojisinin potansiyelini hayata geçirmek, ciddi 

bir yeniden örgütlenmeyi gerektirir. Otomatikleştirilen işleri yeniden örgütleyebilme 

becerisi, büyük ölçüde tutarlı bir altyapının; bilgisayarlara dayalı çeşitli işletme faa-

liyetleri arasında bağlantı kurabilecek esnek veri altyapının elde edilmesine bağlı-

dır.11 Meslek tanımlarının yapılarak, rol tanımlarının süreçler üzerinde doğru adım-

larla eşleştirilmesi, bilmesi gereken prensibinde veriler uyumlu ve kullanılabilir hale 

getirilmesi ve mutlaka elektronik olarak izleme yapılması atılması gereken adımlar-

dan sadece bir kısmıdır.  Konu, aşağıda Yalova belediyesi örneğinde detaylı olarak 

ele alınmıştır. 

Tüm bu unsurlar yeni kalkınmacı paradigmanın bileşenleri olsa da, insanları 

bir araya getirecek kültürel tutkaldan yoksundurlar. Ağ kurumlarının ahlaki temelle-

rini ve bilgi ve iletişimin ruhunu da sorgulamamız gereklidir. Weber kapitalizmin 

doğuşunu  “  ..... özelliklerine çok iyi uyarlanmış bir hayat tarzının seçilebilmesi, bir 

başka deyişle diğerlerine baskın çıkabilmesi, hükmedebilmesi için bir yerde, yalıtıl-

mış bireyler arasında değil, bir insanlar grubunun ortak yaşam tarzı olarak doğmuş 

olması gerekir. Asıl açıklanması gereken bu köken, bu doğuştur..” cümleleriyle 

                                                                            
10 Manuel Castell, Enformasyon Çağı, Ekonomi, Toplum ve Kültür: Ağ Toplumunun Yükselişi.  İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul 2013,  s. 227. 
11 Manuel Castell, AGE,  s. 267. 
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açıklamaya çalışmıştır. 12 Sanal ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerçekliği 

yeniden düzenleyerek yarattığı görsel deneyimler çok yüzlü ve sanal bir kültür ortaya 

çıkmaktadır. Ağların ruhu 1 ve 0 lardan oluşan sinyalleri işleyerek ışık hızından yük-

sek bir “Yaratıcı yıkım”13 kültürünü oluşturmaktadır. İşte bu noktada Schumpeter 

sanal evrende Weber’le karşılaşmaktadır:  

“Modern ekonomik düzen, bugün yalnızca karşı konulmaz bir güçle ekonomik 

kazançla doğrudan ilgili olanların değil, bu mekanizmanın içinde doğan bütün bi-

reylerin hayatlarının belirleyen teknik ve ekonomik koşullarına bağlıdır. ... muzaffer 

kapitalizm mekanik temeller üzerinde yükseldiği için, artık onun (Dinin) desteğine 

ihtiyacı yoktur. Gelecekte bu kafeste kimin yaşayacağını kimse bilmiyor, bu büyük 

gelişmenin sonunda belki tümüyle yeni peygamberler ortaya çıkacak ya da eski dü-

şünceler büyük bir doğuş yaşayacak, bunlar değilse sarsıcı nitelikte bir kendini 

önemsemeyle süslenmiş mekanik bir sersemleşme olacak belki de. Bu kültürel geliş-

menin son aşaması için şöyle söylenebilir: Ruhsuz uzmanlar, kalpsiz duyumcular; Bu 

hiçlik, daha önce erişilmemiş bir medeniyet seviyesinde olduğunu hayal ediyor.”  14 

Ağların 1 ve 0 lardan oluşan sayısal ruhu, kendi kültürünü eninde sonunda 

sosyal ve hukuksal anlamda kendini bulacak ve yerini koruyacaktır. Ancak bu ruhun 

sanatçı (Yazar, tiyatrocu, şair vb. ), felsefe, psikoloji, din adamları, diğer meslek di-

siplinleri tarafından tüm boyutlarıyla tartışılarak ortaya konulması gerekmektedir. 

Ortaya çıkan yeni model, genel tarafından kabul görme süreci mutlaka kolay olma-

yacaktır. Bilgiye ve teknolojiye egemen olanın kazanacağı ve kuralları koyacağı bir 

sürece doğru hızla ilerliyoruz. Ancak bu değişimden toplumun tüm bireyleri eşit ol-

masa da mutlaka etkilenecektir.  

Kamu kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması denildiğinde 

ilk akla gelen her masaya birer bilgisayar cihazı koyarak işlemlerin kısmen elektronik 

ortamda yapılması olarak algılanmaktadır. Aslında verimsiz çalışma biçimi 

elektronik ortamda devam ettirilmektedir. Hatta daha kötü olanı bilgi ve iletişim 

cihazlarının yanında işlemlerin kağıt ortamına kaydedilmesidir. Elektronik ortama 

geçişi ilk adım olarak görmeli ve süratle Yalova Modelinde işlenen adımlarla sisteme 

entegre edilmelidir. Elbette mevzuatın yetişemediği, delile dayalı veya iki imza 

olması gerektiren işlemlerde ıslak imza vb. maksatlı kağıt ortamında bazı hizmetler 

sunulabilir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi kapitalizm  sürekli kendini yenileme 

                                                                            
12 Marx Weber,   Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep GÜRATA, Ayraç Yayınevi, 

Ankara 1999  s. 49. 
13. Joseph A. Schumpeter  “Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi”, Çev. Dr.Tunay Akoğlu, Varlık Ya-

yınevi, İkinci Basım, Ankara 1968. S.48.  
14 Weber, AGE, s. 157-158. 
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çabası içinde, finans sektörünü çok ileri noktalara taşımıştır. Kamu kurumlarının 

yapısında finans sektöründe tecrübe edilmiş  süratli ve doğru olarak bilgiyi 

sayısallaştırma, yayma ve kullanma  örnekleri uygulanabilir. Finans sektörü ile kamu 

kurumları arasıdna fark, finans sektörü para gibi cansız bir meta ile uğraşırken, kamu 

insan odaklı olmak zorundadır. İnsan odaklı olmayan yapıların kabul görme ve 

başarılı olma şansı yoktur. Bu elbette kolay bir çalışma olmayacaktır. Vizyon sahibi 

akıllı yöneticiler ve ileri görüşlü yazılımcıların desteğiyle gerekli kontrol noktaları 

oluşturarak akılcı dönüşüm mümkün olabilir.  

 

1.1.Kamu Kurumlarında Katman Kavramı  

Uzaktan çalışmanın gerçekleşebilmesi için kamu işletmelerinin e-kamuya 

dönüşümü gerekir. Hizmet sununumda işletmelerin yeniden yapılanmasında 

aşağıdaki kavramsal katman çalışması uygulanabilir. 

 

Şekil 6. e-Kamu Katman Çalışması. 
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1.1.1. Sunum Katmanı  

Şekil 6’ de görüldüğü üzere kamu paydaşları, diğer kamu ve özel işletmelerle 

sunum katmanı üzerinden haberleşme sağlanabilir. Sunum katmanı, tercihen internet 

arayüzü, hizmet masaları ve çağrı merkezi  gibi işlemin durumu ve faydalanacakların 

e-becerilerine bağlı olarak çok yönlü olabilir. Ortak konu işlemlerin 

standartlaştırılaması, kayıt altına alınması, süreçlerin canlı olarak tetiklenmesi, 

izlenilmesi ve sonuç aktarımı olmalıdır. Bu durum ancak bilginin belirli standartlarda 

veriye dönüşerek işlenmesi ve süreç yönetimi ile mümkündür. Kamu hizmetlerinden 

faydalanmak arzusunda olan paydaşların bilgisayar okur-yazarlığı göz önüne 

alınarak belirli bir hızda sanallaşmaya devam edilmelidir. Hizmetten faydalanma, 

memnuniyet ve geri bildirimler alınarak iyileştirme sürekli olmalıdır. Sunum 

katmanında kullanıcı dostu arayüzler ve insan kalitesi ön plana çıkmaktadır. 

Sayısallaştırma, mevzuatlar çerçevesinde ilk noktada gerçekleşmektedir. Anket 

sorgulamaları ve  bildirimler sunum katmanı üzerinden yapılarak işletmenin dışarıya 

açılan yüzü olmaktadır.  

 

1.1.2.Ağ Katmanı 

Ses ve veri gibi tüm bilginin aktığı fiziksel ve yapısal tüm cihazlardır. Ağ 

katmanının performansı, icra edilen görevlere uygun teknoloji seçimi, teknolojik 

olarak birlikte çalışabilirlik, iletişim altyapısının kalitesi önemlidir. Süreçler her 

noktadan canlı olarak tetiklenebilmelidir. Ağ katmanına gerektiği yerde, gerektiği 

kadar yatırım yapılmalıdır. Aksi halde kurum bilgi ve iletişim teknolojileri çöplüğüne 

dönebilir. Burada üzücü olan nokta maalesef bilgi ve iletişim ürünlerinin üretiminin  

pek azı ülkemizde yapılmaktadır.  

 

1.1.3.Uygulama Katmanı 

Merkezde ve sahada çalışanlar,  atipik istihdam vb. tamamı bu katmanın içine 

girmektedir. Gerçek iş üretimi bu katmanda gerçekleşmektedir. İş olgusu,  mesleki 

tanımlar, standartlar, süreç üzerindeki rol tanımları yazılımla olgunlaşmıştır. 

Denetim ve geri beslemeyle iyileştirme  sürekli yapılmaktadır. 

 

1.1.4.Veri Katmanı 

Bilginin depolandığı ve sorgulamaların yapıldığı hassas katmandır. Veri 

standartları diğer işletmeler/kurumlarla konuşabilen yapıda olmalıdır. Üretilen 

işlerin depolandığı en iyi korunması gereken katmandır. Diğer katmanlarda yanlış 

giden işler bir şekilde telafi edilebilir. Ancak veri katmanında bilgi bütünlüğünde 
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bozulması, yetkisiz erişim, virüs veya kötü niyetli saldırıların vereceği zararların 

telafisi zor olmaktadır. Mutlaka kötü durum senaryoları ve işlemlerin kayıt altına 

alınması  (Loglama) yapılmalıdır. İş zekası ve verimlilik analizleri veri katmanında  

elde edilen veriler üzerinde yapılmaktadır. 

 

1.1.5 Ortak Veri Tabanı 

İhtiyaç duyulan verinin bir protokol çerçevesinde diğer gerçek veya tüzel 

işletmelerle paylaşımıdır. Bilgi güvenliği ve bütünlüğü her safhada, yeteri kadar 

korunması gereklidir. Bilgi güvenliği kriterleri ayrı bir çalışma alanı olduğundan bu 

yazıda çok bahsedilmeyecektir. Ancak teknojinin milli olması, bilgiyi üretenin sahibi 

ve sorumlusu olması ve eğitimle farkındalık yaratılması önemlidir. Bilmesi gereken 

prensibinde bilgi üretim, dağıtım ve kullanımının yapılması gereklidir.   

 

Bölüm 2: Dünya Örnekleri 

2.1. Rusya 

Rusya, SSCB’nin dağılmasından sonra hızla Avrupa Birliği ile ticaretini art-

tırmaya başlamıştır. Özellikle Almanya ile e-ticaret ve işçi hakları konularında ortak 

çalışmalara gözlemci göndermektedir. Rusya işçi kanunları, tam olarak uzaktan ça-

lışma veya telework tanımlarını kullanmadan standart olmayan işçi formu tanımını 

kullanmayı tercih etmektedir. 15 Uzaktan çalışan ve diğer işçi hakları gibi önemli 

konular, her ülkede olduğu gibi, Rusya için de çözülmesi gereken bir mesele olarak 

yerini korumaktadır.  Rusya, geçmişten gelen mirasını terk ederek uzaktan ve esnek 

çalışma konularında çok istekli davranmadığı ortadadır.   

 

2.2. ABD  

Ayda bir gün de olsa uzakta çalışanı “Telework” olarak isimlendirmektedirler. 

ABD uzaktan çalışma konusunda 2010 yılında yasa çıkartmış ve her yıl mart ayının 

ilk haftasında gelişmeler tartışılmaktadır. Telework çalışanları için http://www.te-

lework.gov/ sitesi kurularak eğitim, istihdam vb. konularda irtibat sağlamaktadır. Di-

ğer çalışmalar  https://www.mobileworkexchange.com  site adresinde ve ulusal med-

yada yayımlanmaktadır.  İşletmeye faydaları hesaplanmakta, işletme ve çalışanlar 

açısından sorunlar masaya yatırılmaktadır.  Uzaktan çalışanların sayısı 2008 yılında 

aşağıdaki raporda gösterildiği gibi otuz dört milyona ulaşmıştır.  

                                                                            
15 Astamur Tedeev, Information Technologies In Business Processes and Modern Labour ActivityRe-

gulation Problems, Journal of Law and Technology, Masaryk University, Brno 2014,  s. 223. 
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Şekil 6. ABD Yıllara Göre Uzaktan Çalışma Grafiği. 16 

 

Uzaktan çalışmanın sektörlere göre dağılım tablosu : 17 

Federal hükümet çalışanları :  % 3.3 

Gelir beklemeyen özel sektör çalışanları :  % 2.9 

Gelir amaçlı özel sektör çalışanları : %  2.6 

Devlet Kamu Sektörü  :  % 2.4 

Yerel Yönetimler : % 1.2 

 

2.2. Kanada 

Kanada,  uzaktan çalışmayı kamu işletmelerinde ilk uygulamaya başlayan ül-

kelerden biridir.  Calgary belediyesi ve yerel üniversite birlikte kamuda uzaktan ça-

lışmayı bilimsel araştırmalarla yönetmeye çalışmışlardır. http://www.workshiftca-

nada.com/ internet adresinde güncel veriler sunulmaktadır. Ancak 2011 yılından 

sonra uzaktan çalışma konusunda kamu geneline yaygınlaşmayışı, çalışanlar tarafın-

dan kabul görülmeyişi ve beklentilerin gerçekleşmediğini tartışmaktadırlar. Bunun 

kökeninde ulusal yol haritasının belirlenmeyişi ve alışkanlıkların kolay kolay terke-

dilemeyişi gösterilmektedir. 

 

2.3. Güney Kore  

Güney Kore, son yıllarda geliştirdiği teknolojik markalar ve akılcı yönetimiyle 

adından sıkça söz ettirmektedir. Devlet eliyle kurulan ve genişletilen “SmartWorks”  

                                                                            
16 Telework  WorldatWork Special Report. Based on Data Collected by The Dieringer Research Group 

Inc. and WorldatWork  2011 (E:T. 12 Ağustos 2012). 
17 “Latest Telecommuting Statistics” (http://www.globalworkplaceanalytics.com /telecommuting-

statistics); Global Workplace Analytics. N.P. (E.T. 11 Kasım 2013). 
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merkezleriyle uzaktan çalışmayı desteklemektedir. Kore Kamu Yönetimi ve Güven-

lik Bakanlığı 2012 yılında basın açıklaması ile uzaktan çalışmanın devlete kazançla-

rını sıralamış “ .. SmartWorks merkezlerini kullanarak başkent Seul’ e  gitmek zo-

runda kalmayan çalışanlar haftada 1-2 günle yıllık 310 dolar ve günlük 90 dakika 

zamandan tasarruf etmektedir” ifadesine yer vermişlerdir.18 

 

Bölüm 3 : Yalova Modeli 

Yalova’ da e-dönüşümün temelleri ilk olarak 1998 yılında Yalova Kongresi’ 

nde atılmıştır. Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması, bilgi 

toplumuna dönüşümün sağlanması ve e-Avrupa Eylem Planının Türkiye’ye uyarlan-

ması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başbakanlığın 9.10.2001 ta-

rihli ve 352 sayılı Genelgesi ile e-Türkiye projesinde yerel yönetim uygulamalarında 

pilot il olarak Yalova seçilmiştir.1999 depreminin ardından bir yandan deprem yara-

ları sarılırken, diğer yandan 2001 yılında ISO 9001 kalite belgesi alınmıştır. 04-05 

Eylül 2003 tarihlerinde Avrasya E-belediye Forumunda “Dünyadan ve Türkiye’ den 

Gerçek e-Yönetim Örneği” seçilmiştir. 04-05 Eylül 2003 Tarihlerinde Türkiye’ den 

sadece Yalova, Eurocities (Telecities)  ve Global Cities Dialog üyeliklerine kabul 

edilmiştir.  

 

 3.1. Yalova Modelinin Değişim Adımları: 19 

Bir kamu kurumu olan Yalova Belediyesinin yaşamış olduğu evreleri anlat-

mak maksadıyla değişim dalgaları şeklinde ele alabiliriz. Yalova Belediyesi, Yalova 

Modeliyle e-kamuya geçiş adımlarında, geleneksel kamu kurumu kimliğinden sıyrı-

larak aşağıda anlatılan dönemleri yaşamış ve halen yaşamaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                                            
18 (http://publicsectorview.com/federal/a-lesson-on-telework-from-south-korea/ (E.T. Ağustos 2012). 
19 Yusuf Deniz İNAN, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin gelişimiyle Kamu Kurumlarında Uzaktan 

Çalışanın Uygulanabilirliği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Yalova Üniversitesi, 2013, s.14.  
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3.1.1. Birinci Dalga 

Bilindiği üzere geleneksel kamu kurumları mevzuatlar çerçevesinde sırasıyla 

misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını belirleyerek kaynakları ölçüsünde hizmet üret-

mektedirler. Söz konusu basamak birinci dalga olarak adlandırılabilir.  2000’ li yıl-

ların ilk çeyreğinde tüm kamu kurumları bu standartlara yakın hizmet vermeye baş-

lamıştır. 

 

3.1.2. İkinci Dalga  

İkinci dalga ise bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak toplam kalite, süreç 

yönetimi, performans analizi, karar destek sistemleri ve yazılım gibi e-kamuya geçiş 

çalışmalarından oluşmuştur. Söz konusu çalışmalarda iyileştirme ve olgunlaştırma 

çabaları sürekli devam etmektedir. Toplam kalitenin analitik bakış açısı kurum bün-

yesine uyarlanarak hayata geçirilmiştir. Kurumun sorumluluk alanına giren iş tanım-

ları, söz konusu işlerin karşılığı personel rol tanımları, süreçlerin mantığı ve canlı 
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olarak akması ortaya konulmuştur. Süreç yönetimi ile işler ve rol tanımları eşleştiril-

miş, bilgi ve iletişim ağları üzerinde yazılımla hayata geçirilmiştir. Her süreç adı-

mında toplam kalitenin “Yaptığını yaz, yazdığını yap” mantığından hareketle perso-

nelden sürekli veri girişi yapılması istenmiştir. Elektronik imza ve elektronik arşiv 

kurum bünyesine hayata geçirilmiştir. Mantık ve altyapı doğru kurgulandığından ku-

rum belirli noktalarda esneklik kazanmış ve değişimlere daha süratli ayak uydurabil-

mektedir. Yönetim şekli ve idare yapısı tekrar gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler 

mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İkinci dalgada kullanıcı ve hizmetler 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteğiyle artık uzaktan erişilebilir durumdadır. Di-

ğer bir deyişle kullanıcı ve hizmetler artık sanallaşmıştır. Yalova Belediyesi ikinci 

dalgayı kısmen 2010 yılında tamamlanmıştır.  

 

3.1.3. Üçüncü Dalga  

Bilgi toplumu gerçeğinde kamu kurumlarını üçüncü dalga olarak adlandırabi-

lecek daha zorlu bir yolculuk beklemektedir. Yaşam alışkanlıklarının tümüyle değiş-

tiği,  çalışanların da esnek olması, yani zamandan ve mekândan bağımsız olması ge-

reklidir. Bir başka deyişle çalışanlar da artık sanallaşmaktadır. Kamu kurumlarında 

esnek veya uzaktan çalışma olarak bilinen kullanıcı ve hizmetlerin yanında çalışan-

ların da sanallaşmasını üçüncü dalga olarak adlandırabiliriz. Üçüncü dalgada artık 

iş ve yaşam anlayışı değişmeye başlamıştır. İkinci dalganın etkisiyle üretilen büyük 

miktarda veriler iş zekâsı raporlarıyla daha akılcı bir şekilde analiz edilebilir durum-

dadır. Artık kararların tamamına yakını ve performans raporları veriler üzerinden 

alınmaktadır. Esnek çalışma, iş zekâsı raporları, yüksek mobilite, sosyal medya işin, 

dolayısıyla hayatın içine girmiştir. Artık iş gidilen bir yer değil, yapılan bir şey ha-

line gelmektedir. Tüm belediye personeli uzaktan veya yakından e-Kamunun bir par-

çasıdır. 2013 yılı itibarıyla uzaktan çalışabilen personel sayımız sayısı 350’ yi bul-

muştur.  

Eylül 2012 tarihinde aktif olarak kullanılan Yalova Modeli, Marmara Beledi-

yeler Birliği’nce kurumsal gelişim projeleri kategorisinde birincilik ödülü almıştır. 

Kasım 2012 tarihinde TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Kongresinde başarı öyküleri 

kısmında sunumu yapılmış, büyük beğeni toplamıştır. 2013 Yılı içinde Sayın Cum-

hurbaşkanı başta olmak üzere devletin diğer AR-GE ile ilgili sorumlularına proje ile 

ilgili bilgiler verilmiştir. Yalova Modeli, 12 Aralık 2013 tarihinde TBMM Başkanlığı 

makamının himayesinde Ankara’ da düzenlenen törende, bağımsız jüri oylaması so-

nucu yerel yönetimler e-Kamu alanında birincilik ödülünü almıştır. Diğer kamu yö-

netimleriyle proje hakkında bilgi paylaşımları devam edilmektedir. 
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Bir kenti daha iyi yönetme çabasından ortaya çıkan Yalova Modelinde,  kay-

nakların etkin ve verimli kullanılmasına önem verilmektedir. e-Dönüşümün yalnızca 

bilişim teknolojilerinde dönüşüm olarak algılanmaması daha doğru bir yaklaşım ola-

caktır. Bu sebepten dolayı proje yaklaşımında sırasıyla iş analizleri, süreçler, insan 

kaynakları, mali kaynaklar ortaya konulmuştur. Mevzuatlar defalarca tartışılmış, ge-

rekli devler mercileri ile yazışmalar yapılmıştır. Süreçlerin eklemlendirme sorunu 

olan yerlerde süreçler katı model olarak tasarlanmış, bazen de süreçler kontrol nok-

taları konularak bölümlenmiştir. Bu yolda ilerlerken bilişim teknolojilerine ihtiyaç 

olduğu kadar adım adım yatırım yapılmıştır.  Yazılım konusunda dışardan destek 

alınarak iş analizlerinden ortaya çıkan program modülleri oluşturulmuştur. Müraca-

ata uygun her türlü talep, evrak ve görevin akış tanımı, yani işin tamamlanana kadar 

geçtiği aşamaları ve standart süresi kurumsal bilgi yönetim sistemi üzerinde tanım-

lanmıştır. Bu kapsamda belediye iş yapısına uygun Dilekçe, Talepler, Evrak ve Gö-

rev olmak üzere dört ana süreç, 4.000 (Dörtbin)’ e yakın alt süreç, 359 (Üçyüz elli 

dokuz) adet farklı talep formu ve 164 (Yüz altmış dört) adet farklı şikâyet sistem 

üzerinde tanımlanmıştır. İşlemlerin hangi aşamada ve hangi personele gideceği bir 

başka deyişle rol tanımlaması belirlenmiştir. Program kısmen açık kaynak kodla ya-

zılmış, süreçler esnek olarak müdahale edilebilir durumdadır.20 

  

3.2. Yalova Modeli İşleyişi  

Yalova Modelini daha iyi anlamak maksadıyla hizmetten yararlanan ve hiz-

meti sunan olarak iki açıdan bakmakta yarar vardır:  

 

3.2.1. Hizmetten Yararlanan 

Hizmetten faydalanmak isteyenler internetten e-belediye sayfasından, e-posta 

yoluyla, çağrı merkezi üzerinden telefonla veya bizzat başvuruda bulunabilir. İşin 

niteliğine göre hizmet masalarında mümkün olan bütün başvurular sayısallaştırıl-

makta ve herkes için standart olan uygun bir süreci tetiklenmektedir. Süreçlerde gö-

revler aksi gerekmedikçe direk işi yapacak olan rol tanımına yani işi yapana aktarıl-

makta, yöneticiye ise bilgi olarak düşmektedir. Süreçler sayesinde işlemin akışı ve 

sonucu sayısal ortamda takip edilmektedir. Sisteme entegre edilen dokunmatik tele-

vizyon üzerinden interaktif olarak ekrandan sorgulama ve izleme ekranı imkanı sağ-

lanmaktadır.  Ayrıca rastgele belirlenen işlerde hizmetten faydalanandan kısa anketle 

hizmeti değerlendirmesi istenmektedir. Anket sonucu ortaya çıkan memnuniyet ve-

rileri sisteme iyileştirme olarak girdi sağlamaktadır.  

                                                                            
20 Yalova Belediyesi ZAMBAK Tanıtım Kitapçığı. Yalova 2013. 
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3.2.2. Hizmeti Sunan 

Çalışan personel, nerede olursa olsun, kendisine görev geldiğini sistem tara-

fından otomatik olarak gönderilen cep telefonu mesajından anlamaktadır. Görevini 

almak üzere kullanıcı herhangi bir ev bilgisayarı, dizüstü veya el bilgisayarından in-

ternete erişerek, güvenlikli ağ ile sertifika tabanlı güvenlik duvarını aşarak sisteme 

erişim sağlamaktadır. Kullanıcının görevini 60 dakika içinde başlatması gereklidir. 

Kullanıcıdan sekiz saatlik tam gün mesaisi içinde en az dört saat aktif çalışması bek-

lenmektedir. Süreçlerde süre uzatımı yapılan, ertelenen veya olumsuz tamamlanan 

adımlar yönetici ekranında takip edilerek anında müdahale imkânı sağlanmaktadır. 

Yöneticilerin asıl sorumluluğu süreçlerde tıkanma olmadan akışın ilerlemesi, tıkan-

dığı yerlerde gerekli müdahalenin yapılması olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin su 

patlağı şikâyetine giden bir ekip malzeme eksikliğinden dolayı “olumsuz” veya “er-

teleme” veriyorsa, yönetici, bu durumu sistemden anında görebilmekte ve müdahale 

edebilmektedir. Süreci biten işlemler için vatandaş ve çalışan memnuniyet anketleri 

yapılmakta, sonuçlar canlı olarak İş Zekası raporlarından izlenmektedir. Tüm çalı-

şanlar ve üst yönetim bu raporlara erişim sağlayarak süreç, işlem bazında (Dilekçe, 

şikayet, evrak, görev), çalışan kullanıcı, servis ve tüm belediye karnesini canlı olarak 

görebilmektedir. Yalova Modeli ile bilginin tamamına yakını sayısallaştığından hiz-

meti sunanlara paralel çalışma imkânı sağlanmıştır. Parelel çalışmanın önemi bele-

diyeciliğin ana işlerinden biri olan “İnşaat Ruhsat Başvurusu” gibi çok yönlü yapılan 

çalışmalarda büyük bir hız ve doğruluk kazandırmıştır.  

 

3.2.3. Elektronik Arşiv 

Üretilen bilgi,  Standart Dosya Planı (SDP) ile elektronik arşivde depolan-

makta ve gerektiğinde yeniden kullanılmaktadır. İmar sorgulama, borç sorgulama, 

imar başvurusu vb. pek çok işlem adımı elektronik arşiv sayesinde hızlı ve uzaktan 

erişilebilir durumdadır. Uzaktan erişim imkânı personelin kuruma gelmeden mekân 

bağımsız çalışma imkânı sağlamaktadır. Elektronik arşiv sisteminin geliştirilmesine 

devam edilmektedir.  

 

3.2.4. Elektronik İmza  

Veri bütünlüğünü ve inkâr edilemezliği sağlamak maksadıyla 5070 sayılı 

elektronik imza kanununa uygun olarak e-imzaya geçilmiş, personelin aktif kullan-

ması sağlanmıştır. Kağıt ortamı terk edilmeye ve imza kuyruklarında bekleme olum-

suzluğu ortadan kaldırılmaya gayret göstermiştir. E-İmza işlemiyle sayısallaşması 
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süreçlere büyük bir hız kazanımı sağlamıştır. Özellikle yöneticiler sistem üzerinden 

zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışmaya başlamışlardır. 

 

3.2.5. Kablosuz Ağ Şemsiyesi 

Yalova’ da belediye tarafından belirli bölgelerde kablosuz geniş bant internet 

servisi ücretsiz olarak çalışanlar ve tüm halkımızın hizmetine sunulmuştur.   

Yalova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalova Modelinde takip edilen 

yol diğer e-devlet uygulamalarından farklıdır. Sadece bir takım sorgulamaların ya-

pıldığı verimsiz kamu çalışma sisteminin elektronikleştiği bir e-devlet ya da e-bele-

diye uygulaması değildir. Aksine e-belediye ve e-devlet uygulamalarını da kapsayan, 

toplumun ve bireylerin yaşam alışkanlıklarıyla uyumlu olarak değişerek gelişen ge-

leceğin bütünleşik bir yönetim ve yaşam sistemidir.  

Hizmetlerin sunumunda kişisel İnisiyatif ortadan kaldırılmıştır. Her vatanda-

şımızın bütün talep ve şikâyetleri standart bir süre içerisinde karşılanmakta ve hiz-

metler belirli bir kalite standardında hemşerilere sunulmaktadır. Bu, son derece poli-

tik bir yönetim birimi olan belediyelerde, hizmeti sunan bakımından partizanca karar 

verme baskısını minimize etmekte; karar ve hizmetten yararlanan bakımından ise 

keyfi uygulamalarla karşılaşma riskini ortadan kaldırmaktadır. 

Başta tepe yöneticisi (Belediye başkanı) olmak üzere her kademede bulunan 

yöneticiler için kimin hangi işi, hangi kalitede ve hangi miktarda ürettiği bakımından-

sağladığı objektif izleme ve istatistikî veriye dayalı karar verme imkânı sunulmakta-

dır. Yalova Belediyesi bünyesinde ve aynı zamanda da belediye sınırları içerisindeki 

her mahallede oluşturulan Hizmet Masaları (Hizmet İletişim Merkezleri) sistemin 

başlangıç ve hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla buluşma noktasını oluşturmakta-

dır. Zira sistemin ilk ve en önemli girdisi vatandaşlarımızın belediyeden talep ve 

şikâyetleridir.  

 

3.4. Yalova Belediyesi Sanallaşma 

Yalova belediyesince yürütülen çalışmaların en önemli paydaşı olan vatandaş-

ları tarafından benimsenme oranını ölçmek maksadıyla aşağıdaki çalışma ortaya ko-

nulmuştur.  Sanallaşma oranı çalışanların ve hizmetten faydalananların uzaktan ça-

lışmanın içselleştirilerek yaygınlaştığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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Yalova Belediyesi  

Yıllara Göre Vatandaşların Tercih Ettiği Şahsen Veya Uzaktan Başvuru Tablosu 

     

YILLAR ŞAHSEN SANALLAŞMA 
SANALLAŞMA 

 ORANI 

TOPLAM 

HİZMET ADEDİ 

2008 28.748 9.552 % 33 38.300 

2009 25.788 10.747 % 42 36.535 

2010 26.135 14.347 % 55 40.482 

2011 45.502 14.573 % 32 60.075 

2012 49.848 20.405 % 41 70.253 

2013 52.642 23.875 % 45 76.517 

 

Yalova Belediyesi 2008-2013 Yılları Şahsen Veya Uzaktan Hizmet Tablosu. 

Aşağıda söz konusu tablonun grafiksel gösterimi yer almaktadır.  

 

Şekil 8. Yalova Belediyesi Hizmetlerde Şahsen Başvuru Ve Sanallaşma Gra-

fiği.21 

                                                                            
21 Yalova Belediyesi Kurumsal Bilgi Sistem Verileri, Yalova Belediyesi 2014.  
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Şekil 8 de Yalova Modeli projesinin doğal sonucu olarak sanallaşmanın yük-

selme eğiliminde olduğu görülmektedir. Verilerde 2008-2013 yılları arasında verilen 

hizmet sayıları yer almaktadır. Belediye binasına şahsen gelmeden türü ne olursa ol-

sun teknoloji kullanmayı tercih edenler sanal kullanıcı olarak kabul edilmiştir. Ortaya 

çıkan sonuçlar nüfus oranıyla kıyaslandığında Yalova modeline geçişle birlikte hiz-

met sayısında ve sanallaşma oranında belirgin bir artış söz konusudur. 2011 Yılında 

e-belediye sayfasının bakım ve yenilenme çalışmalarıyla sanallaşmanın sekteye uğ-

radığı ifade edilmiştir. İşlem sayısında artışın bir nedeni de toplam kalite çalışmaları 

gereği işlemlerin elektronik ortamda kayıt edilmesi ve süreçlerdeki boşlukların dol-

durulması olabilir. 

 E-Belediye sayfalarının e-devlet ve mobil alanda yer alması, bilinirliğinin art-

tırılması, erişilebilirliğinin kolaylaştırılması sanallaşmayı hızlandıracaktır. 

 

3.5. Karşılaşılan Güçlükler 

Proje süresince olumlu olduğu gibi bazı olumsuz güçlüklerle de karşılaşılmış-

tır. Söz konusu karşılaşılan güçlükler ve bazı çözüm yolları aşağıda sıralanmıştır: 

1. Yönetimsel anlamda bilgi işlem biriminin iş yükü ve sorumluluğu artıyor 

olarak görülmektedir. Ancak yazılım geliştirilmesi sürecinde ve eğitimlerle servis 

personelinin uygulama iş yükünü zamanla servis üzerine almaları sorumluluğun ya-

yılmasını sağlamaktadır. Sürekli İyileştirme Merkeziyle koordineli olarak servis so-

rumlularının değişime inisiyatif almaları hedeflenmektedir.   

2. İlk yatırım maliyeti eleştirilebilmektedir. Ancak tam bir hesaplama yöntemi 

olmasa da bizim hesaplarımıza göre iki yıl içinde sistem kendini amorti etmektedir. 

İlk yatırım maliyeti (Yazılım, donanım, lisanslama, eğitim) mümkün olduğu kadar 

yerel kaynaklardan çözülmelidir. ABD’nin uzaktan çalışma sitesi olan 

https://www.mobileworkexchange.com sayfasında ilgili ülkeye göre hesaplama 

araçları bulunmaktadır.  

3. Çalışanlarımız arasında uzaktan veya esnek çalışmayı “Dışlanma” algısı 

olarak görenler olmuştur. Ancak sistem anlaşıldıkça, kurum tarafından ödüllendir-

menin de katkısıyla personel kendisi uzaktan çalışmayı talep eder olmuştur. Perso-

nele uzaktan bağlantı maksadıyla verilen mobil internet teknoloji cihazları ve bu ci-

hazların sahada kullanımı diğer kamu çalışanlarından pozitif bir fark olarak ortaya 

çıkmıştır.  

4. Bazı kullanıcıların “Zaman Yönetimi” konusunda eksikliği tespit edilmiştir. 

Bu konuda bir dizi eğitim programı uygulanmıştır.  
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 5. Toplum olarak elektronik sistemlere, özellikle e-imzaya güvenin tam olarak 

tesis edilememesi gecikmelere neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde medyada çıkan 

bazı güvenlik açıkları bu şüpheyi arttırmaktadır.  

6. Bilişim teknolojileri kurulumu, işletimi ve yönetiminde özellikle bilgi gü-

venliği alanında güçlü yerli teknolojilerin önemi büyüktür. Bu konularda maalesef 

milli yazılım ve donanım üretimi çok düşüktür. Yurtdışına bağımlılık pek çok zafi-

yetlere yol açmaktadır. 

7. Performans ölçümü bazı meslek alanlarında tam anlamıyla mümkün olma-

maktadır. Meslek tanımlarının ve yetkinliklerin sorumlu oda ve devlet kuruluşları 

tarafından yapılması sağlıklı olacaktır.  

8.  Kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımı istenilen seviyede değildir. Özel-

likle belediye çalışma alanına giren imar konularında tapu ve kadastro ile belirlenen 

standartlarda, bilgi paylaşımı güçlendirilebilir. Vatandaşın kurumlar arası gidip-gel-

mesi gibi olumsuz durum ortadan kaldırılmış olur.  

9. Gerekli hukuki çerçevenin (E-imza, sözleşmeler, işçi çalışma saatleri, işçi 

güvenliği, elektronik işlem güvenliği performansa dayalı ücretlendirme vb.) yete-

rince olmamasıdır. 

10. Personel üzerinde zaman baskısı veya uyarı sisteminin olmayışı stres ya-

ratmaktadır. Bu sorun, süreçler tetiklendiği anda personelin telefonuna mesaj gönde-

rilerek aşılmıştır. Personel cep telefonuna gelen bilgi mesajıyla süreçlerden anında 

bilgi sahibi olmaktadır.  

11.Vatandaşların hizmete ulaşma yöntemlerinde sanallaşmanın daha çok ol-

ması beklenmektedir. Ancak e-belediye kapısının bilinirliğinin az olması, e-belediye 

ara yüzünün gerektiği kadar anlaşılabilir olmaması vb. etkenler olumsuz etkilemek-

tedir.  

12. Aylık üst yönetim toplantılarında iş zekâsı platformundan elde edilen kritik 

noktalar değerlendirilmekte, yeni öneriler ve iyileştirmeler tartışılmaktadır. Programı 

yöneten verimlilik ekibi tüm servisleri sürekli alarm noktalarını takip etmekte, ge-

rekli verileri görünür kılmaktadır. Yönetimsel anlamda bu kritik noktada yetişmiş 

insan kaynağı ve eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.  

13. Sürekli İyileştirme Merkezi, aylık olarak iyileştirme istemekte ve sonuçla-

rını rapor halinde üst yönetimle paylaşmaktadır. Ancak bu hız, çalışanlar üzerinde 

aşırı baskı ve strese sebep olduğu gözlenmiştir.  

14. İyileştirme sunan birimlerin, temsil ettikleri meslek disiplini veya birimin 

kurum içinde ağırlığını arttırmayı ve kaynaklardan daha çok pay almaya çabaladığı 
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gözlenmiştir. İyileştirmelerin üst yönetim ve stratejik yönetim tarafından denetlen-

mesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.   

 

3.6. Yalova Modeli  Uygulamasının Sonuçları 

Yalova modeline geçişle bir kamu kurumu olan Yalova Belediyesi bünyesinde 

uzaktan çalışmanın mümkün olduğu, vatandaşlar tarafından benimsenmeye başladığı 

grafiklerden görülmektedir. Kurumdan hizmet üretiminde artış, dolayısıyla verimli-

likte yükselme olduğu görülmektedir. Yalova Belediyesinin iş görebilme hızında 

2008-2013 yılları arasında yaklaşık % 100 e yakın artış meydana gelmiştir. Bir başka 

deyişle 2008 yılında yapılan bir birim iş enerjisi ile 2013 yılında iki birim iş yapıla-

bilmektedir. Aynı çalışan sayısı taleplerin karşılanabilmesi Yalova Modeli sayesinde 

mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  

 

 

Şekil 9. Yalova İli Nüfus ve Belediye Hizmet Talebi Kıyaslaması.22 

 

Belediyelerin en yoğun işlerinden biri olan İmar Durum Talebi tamamlanma 

süreleri grafikte gösterilmiştir.  Sürenin 1 aydan 1 güne indiği İş Zekâsı raporlarından 

izlenmektedir.  

 

                                                                            
22 Yalova Belediyesi Kurumsal Bilgi Sistem Verileri, Yalova Belediyesi 2014. 
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 Şekil 10.Yalova Belediyesi İmar Durum Talebi Süreci Tamamlanma Süresi. 

 

Belediyelerin en önemli görevlerinden olan İnşaat Ruhsat Talebi tamamlanma 

süresinde değişim grafiği aşağıda sunulmuştur. 2011 Yılında bir aydan fazla süren 

İnşaat Ruhsat Talebi 2013 yılında yaklaşık 2 saat gibi çok daha kısa bir süreye geri-

lemiştir. 

 

Şekil 11. Yalova Belediyesi İnşaat Ruhsat Talebi Süreci Tamamlanma Süresi. 

 

İnşaat sürecinin son aşaması olan İskan Talebi süreci Yalova Modeli sayesinde 

1 ay gibi sürelerden 4 gün gibi ortalama bir süreye indiği görülmektedir. Karmaşık 

bürokratik süreçler Yalova Modeli ile kontrol altına alınarak ortadan kaldırılmıştır.  
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Şekil 12. Yalova Belediyesi İskân Talebi Süreci Tamamlanma Süresi. 

 

Yalova Modelinde uzaktan çalışan belediye personel sayısı 2010 yılında 163 

iken 2014 yılında bu sayı 350 olmuştur. Çalışanların yaklaşık %70 e yakın bölümü 

uzaktan çalışabilir durumdadır. Uzaktan çalışması mümkün olmayan sekreter, var-

diya, nöbet gibi hizmetler eskisi gibi devam etmektedir. Çalışanlarda sanallaşma gi-

derek arttığından uzaktan çalışmanın benimsenerek yukarı yönlü ivme yapması bek-

lenebilir.  

Yukarıdaki sonuçlara bakılarak Yalova Modeliyle kamuda daha sosyal, eko-

nomik, çevreci, etkin ve verimli hizmet sunma imkânı sağlandığını söylemek müm-

kündür. Kamu binasına gelmek zorunda kalmayan personel, her gün kamu binasına 

gelmek üzere trafiğe çıkmamaktadır. Bu da daha az karbon salınımı, daha az trafik 

karmaşası, daha az olumsuz stres ve kaza anlamına gelmektedir. Yaşamın bütün ol-

ması, çalışma ve yaşama koşullarının, dolayısıyla çalışma ve yaşam kalitesinin bir-

birinden ayrı düşünülmesini olanaksızdır. Yalova Modeli ile çalışanlarımıza daha ka-

liteli bir yaşam imkanı sağlandığı söylenebilir. 

Ayrıca toplumun dezavantajlı kesimlerinin Yalova Modeli ile istihdama ka-

zandırılabileceği, dolayısıyla üretimde katkıda bulunabilecekleri değerlendirilmekte-

dir. Sadece kadınların ve engellilerin değil, meslek hayatının sonuna yaklaşan vete-

ran diye tabir ettiğimiz tecrübeli personel de üretime katılabilecektir.  Yalova Bele-

diyesinde büyük çabalarla ortaya konulan Yalova Modeli incelendiğinde uzaktan ça-

lışmanın sadece bilgi ve iletişim teknolojileri ile gerçekleşmediği görülmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu çalışma hayatında ve personelin yaşam koşul-

larında bir fark ortaya koyduğu açıktır. Ancak iş süreçlerine doğru entegre edilen 
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bilgi ve iletişim teknolojileri desteği yanında hukuksal mevzuat, değişim mühendis-

liği ve sosyal çalışma ile e-dönüşümün kültürümüze özgü olgunlaşması mümkün ola-

bilmektedir.  

Yalova Modeli yerelde ortaya çıkmış küresel bir projedir. Proje,  tüm tüm yerel 

yönetimlerce kullanılabilir. Ayrıca buradan edinilen tecrübeler diğer kamu yönetim-

lerine yol gösterici olabileceği değerlendirilmektedir. Söz konusu tecrübe başlıklarını 

sıralamak gerekirse; 

Sayısallaştırmalar: Tüm bilgi ve belgeler ilk noktada standart olarak sayısal-

laştırılmaktadır. Standart sayısallaştırma ile tüm e-Devlet çalışmalarında alt yapı ve-

risi olarak girdi sağlamaktadır. 

Süreçler: Süreçler, canlı olarak roller ile eşleştirilmektedir. Verilerin gerçek 

zamanlı süreçler üzerinden akışı sağlanmaktadır. Havuz ve direk olarak rollere ta-

nımlanan görevler anlık olarak yönetici masasından takip edilmektedir. Süreçlerin 

bir kısmı katı, bir kısmı esnek, gerektiği yerlerde eklemlendirme yapılmaktadır. Kri-

tik noktalar iş zekası ile takip edilmektedir. Süreçlerin gelişimini süreç sahibi izleye-

bilmektedir. Tek adımlık dilekçe ve şikayet adımlarının giderek ortadan kalktığı ve 

süreçlere dönüştüğü gözlenmiştir.  

Esnek ve Uzaktan Çalışma: Saha çalışanları teknoloji ve süreçler sayesinde 

işlerinin gerektirdiği konumda esneklik kazanarak kuruma gelmeden çalışabilmekte-

dir. Uzaktan çalışma ve esneklik için e-belge yönetimi mutlaka sağlam yapıda kurul-

malıdır.  

İş Zekâsı Uygulaması: Süreçlerde ortaya çıkan veriler önceden belirlenmiş 

yönetimsel ölçütler iş zekası uygulaması ile takip edilmektedir. 

İş Zekâsı Raporları: İş Zekâsı Raporlarından süreç, birim ve servis karneleri 

ile kritik noktalar takip edilmektedir. Belirli aralıklarla yapılan yönetim toplantıla-

rında veriye dayalı raporlar canlı olarak incelenmektedir. Ayrıca belediye başkanın-

dan çalışana kadar yetkilendirilmiş kullanıcılar raporları görebilmektedir.  

Karne: Süreç, rol, birim bazında belirlenen standartlarla karneler oluşturul-

maktadır. Karnelerde düzenli veri girişi, iş başlatma süresi (Reaksiyon), verimli ça-

lışma takip edilmektedir. 

Mesajla Bildirim: Süreç sahibi ve çalışanlar mesajla bilgilendirilmektedir. 

Mesajla bildirim,  işi takip etme ve anlamlandırma açısından insana psikolojik rahat-

lama sağlamaktadır. Çalışanlar sistem başında olmasa dahi cep telefonuna gelen me-

sajla işi olduğunu bilmektedir. Kullanıcı sürecin gelişim aşamalarından haberdar ol-

makta, ayrıca iş takibine gereksiz enerji harcamamaktadır. Mesaj, sisteme olan gü-

veni arttırarak, otokontrol sağlamaktadır.  
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Sürekli İyileştirme Merkezi: Kurum içi çalışanlardan ve anketler sonucu ge-

ribildirimler üzerinden sürekli iyileştirme raporları düzenlenmektedir. Her ay üst yö-

netimin katılımıyla canlı veriler üzerinden yapılan iyileştirme sonuçları ve olabilecek 

sonuçları hakkında görüş alışverişleri yapılmaktadır. Sürekli iyileştirme hızı çalışan-

lara ilave yük olarak görüldüğünden gönüllü ve teşvik edici ödüllendirmeler üzerin-

den ilerlemesinin daha doğru yöntem olacağı değerlendirilmektedir.  

Önleyici Tedbirler: Süreçler sayısal ortamda takip edildiğinden İş Zekâsı yıl-

lık raporları yılın belirli dönemlerinde aşırı yüklenmeyi göstermekte ve önlem alma 

fırsatı tanımaktadır. Örneğin yağışların çok olduğu zamanlarda tıkanan yağmur suyu 

kanalları tespit edilerek, yağış öncesi temizliği yapılmaktadır. Sayısal veriler üzerin-

den gidilerek muhtemel tıkanma noktaları ve zamanı tespit edildiğinden ekip sayısı 

arttırılarak olaylara müdahale hızı ve doğruluğu arttırılmıştır. 

  

Sonuç ve Değerlendirme 

Günümüzün sürekli değişen koşullar karşısında kamu yönetimlerinin de esnek 

olma ihtiyacı kaçınılmazdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde artan gelişmeler akılcı 

uygulamalarla uzaktan çalışma desteğini gerçek ve tüzel kişilere sunmaktadır. Diğer 

taraftan büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunu, çevre kirliliği, trafikte geçen verim-

siz zaman kaybı, sayısallaştırmanın kolaylığı ve güvenlik problemleri insanları ve 

işletmeleri daha çok uzaktan çalışmaya yönlendirmektedir. Dünyada kar odaklı özel 

şirketler ve yeşil odaklı gelişen akımlar uzaktan çalışmaya sahip çıkmakta ve uygu-

lama yöntemleri tartışılmaktadır. 

Kamu kurumlarında özel şirketler tarafından uygulanan yöntemlerin pek çoğu 

başarılı olamamaktadır. Her işletmenin varoluş misyonu farklı olabildiği gibi aynı 

misyona sahip işletmeler de kendine özgü kültür ve geçmişe sahip olabilirler.  Bu 

açıdan kamu kurumlarının bilgi toplumuna entegrasyonu çok hızlı olarak gerçekleş-

meyebilir. Özellikle yönetimin sahip çıkmaması ve çalışanların “Gözden ırak, gönül-

den ırak” olur anlayışı ve farklı yönetim metodu kamu çalışanlarında uzaktan çalışma 

bazı kaygılara neden olmaktadır. Kamu kişilikleri, sosyal görevlerini göz önünde bu-

lundurarak toplumun benimsediği hızda e-kamuya dönüşmelidir.  

Yalova Belediyesi’nce uygulanan Yalova Modelinde, uzaktan çalışmanın 

kamu kurumlarında mümkün olduğu ortaya konulmuştur. Vizyon sahibi akılcı yöne-

ticilerin önderliğinde, çalışanların eğitimle adaptasyonu sağlanarak, doğru yazılımlar 

ile e-olgunlaşmanın mümkün olabilmektedir. Kamunun sosyal, ekonomik ve ekolo-

jik performansı destekleyerek üçlü saç ayağı oluşturulduğu yepyeni bir e-kamu ya-

şam dünyası hedeflenebilir.  
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Tarihin her dönüşüm döneminde inovasyonlar, “Ruhsuzluk, duyarsızlık vb.” 

söylemlerle ve dirençle karşılanmıştır. Bu değişimde insan odaklı kültür tutkalının 

harcını doğru karabilirsek önümüzde yepyeni bir gelecek bizleri beklemektedir. İn-

sanlığın yeniliklere çabuk adapte olabilen dinamik yapısıyla belki gelecek hayal et-

tiğimizden daha iyi olabilir. 
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A VOLUNTEER AMBASSADOR IN RUSSIA: 

ALEXANDER SERGEYEVICH PUSHKIN 

Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK 

Caucasus University 

Abstract: Alexander Sergeyevich Pushkin, a man, who was the founder 

of “realism movement” because he did not want to lose touch with reality and he 

further followed it, banished, dueled for his love. He was lucky at home, although 

the beginning of poetry was so early after an extraordinary life in the school he 

went for his education, Alexander Pushkin came through it. First, he fell in love 

with poetry, then with his wife.  And these two shaped his life. These were the 

times for poetry in Russian literature, like it was an essential passion in human 

being and it burned the bodies. Everyone had an irresistible admiration for poetry. 

Undoubtedly, Alexander’s contribution to this issue was great. According to 

Alexander’s understanding of literature, absolutely, there was no need for a rule 

in poetry, and the effects of Romanticism could not leave a mark in his poems. 

According to him, everything had to be explained with all its truth. But he aimed 

to explain Islam as it is. In his poems he explained Islam widely and with his 

warm style, he wrote poems, which tell Islam and Quran, like a volunteer ambas-

sador of Islam who believes in Islam. And with his writings he made it clear that 

how much he adopted and absorbed Islam. And this study was written to tell 

Turkish society about this lesser known feature of Pushkin and to bring to light 

this. The following quatrain is a small example of this.   

This is You, this is You o Merciful 

Who gives sultanate to us... 

And who sends holy Koran 

To Muhammad 

Let the walls be destroyed, 

Let the black curtains removed!... 

Come Koran! Rescue us 

Light our souls! 

Keywords: ( English Keywords): Islam, Russia, Volunteer Ambassa-

dor, Pushkin 
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-I- 

His Life and Poetry 

It will be nice to give information about life of poet Pushkin in the first part of 

this text, in which we will examine his relation of Islam. I’d like to state that, these 

are bibliographic information and will be given from their original sources.    

According to a rumor, poet Alexander Sergeyevich Pushkin, son of Sergey 

Lvovich Pushkin and Nadezhda Osipovna, was born on  May 26, 1799, according to 

another rumor he was born on June 6, 1799 in Moscow.1 “Sometimes, the relations-

hip of Poet’s father and mother was bad. There was marital conflict in the family. 

Sergey Lvovich was ignorant, ungenerous and unmanly.  He was a man who has little 

interest in his family, who makes everything for show and who loves to attract those 

around him. Probably, his supreme merit was that he was able to speak French bea-

utifully, and that he could read texts from Moliere in family environment in an artistic 

way. Sergey Lvovich’s links with some men of letters (Dmitryev and Batyushkov 

were often visiting his house) played a positive role in the creation of his son’s plea-

sures and interests. His father certainly did not approve of him because of his quali-

ties such as his opinionatedness, freedom and free spirit.”2   

“The biggest problems in family life were the result of Nadezhda Ossipovna, 

a short-tempered and despotic woman who punished her children for every petty 

things. Nadezhda Ossipovna also did not approve of Alexander because of his opini-

onatedness. Her little son Lev, who was born in 1805, was the one who gain her 

sympathy.  Good hearted and easy going Levloved his brother in his own way. Du-

ring the exiles of the poet to the South and Mihaylovskoye, he fervently carried out 

his brother’s orders, reported the news and sent him the necessary books. The relati-

onship of his sister Olga and the poet was good at the beginning. Olga read the first 

poems written by the poet in French. The two children were reading books and dis-

cussing them together, but in time they began to move away from each other. Pushkin 

did not dedicate a single poem or a madrigal to his sister if we do not count the poem, 

named “To My Sister” (1814), which is about famous people (Rousseau, Hamilton, 

Gray, Thomson and Jukovski) Olga reads, and which reflects two siblings common 

interest.3 “His grandmother, Maria Alekseyevna, was a good and tender-minded per-

son. Pushkin spoke of a wonderful Russian especially he had learned from his 

                                                                            
1 Vasili Ivanovich Kuleshov; Life and Art of Pushkin, translator: Birsen Karaca, Cümle Publications, 

Ankara, 2014, page.10-11.  
2 Kuleshov op. cit., page 13  
3Op. cit., page 14 
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grandmother. His grandmother told her grandson many Russian tales she knew about 

spirits, girls, Bova and Yeruslan.”4  

“The little boy heard only French from his family in Moscow; he really liked 

to read the books in his father’s library, which are about the stories of the Greek and 

Roman heroes described by Plutrakhos, history books of 18th century, books of Vol-

taire, books of tale writers and books of erotic poets.  The visitors, guests and 

acquaintances of Sergey Lvovich and Vasili Lvovich were the people who supported 

the Karamzin movement, in other words, they were the most progressive people of 

Russian literature of that century.”5  

“Pushkin could have heard the legends about Boris Godunov and Grishka Ot-

penyev from Marina Mnishek firstly from Zaharovo, much earlier he read the history 

of the Russian State and began being interested with the writing of historical trage-

dies about the dark period. Zaharovo lived in the village of Vyazemi in Bolshiye on 

the road to Smolneskaya, two verst (Russian measure of length) away.”6  

“The Pushkin family have been in Bolshiye Vyazemi many times. Alexander 

was growing slowly and it was time to do something serious for his education. The 

training methods in home conditions were no longer enough for him. It was necessary 

for Pushkin to be sent to an educational institution.”7 At first, Sergey Lvovich and 

Nadezhda Ossipovna were planning to send Pushkin to the Petersburg Jesuit School, 

which was originally known for its hardpedagogical system.  However, at that point, 

state control had started over Jesuits.  At the same time, a privileged high school was 

opening for the education of the children of the Russian aristocrats. Thus, they deci-

ded to send him to Tsarskoye Selo High School, its foundation declared in newspa-

pers in 1810.”8 

However, Pushkin’s parents had no contacts or privilege to send him such a 

school. Alexander Ivanovich Turgenev, who is a close friend of Pushkin family, pla-

yed an important role to enroll Pushkin to the high school. Turgenev was a man of 

letters, archaeologist and educator at Moscow University.9 In high school, there was 

an extensive education program which included the teaching of living languages. 

There were also Russian, French, German and Latin (one of ancient languages) les-

sons, besides History, Geography and Eloquence lessons. The education was two 

groups. Beginner and senior. Each group was 3-years. In the senior group, much more 
                                                                            
4 Op. cit., page 15  
5 Op. cit., page 15-16 
6 Op. cit., page 21-22  
7 Op. cit., page 22-23.  
8 Op. cit., page 23. 
9 Op. cit., page 23. 
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serious subjects were taught. Physics, Mathematics, Ethics, Aesthetic. Besides, there 

were compulsory courses which are about noble people like dance, fencing, horse 

riding and swimming.”10  

Pushkin would later say “Tsarsekoye Selo” is our homeland. He developed as 

a person in high school and became famous with his poems. In high school, poetry 

competitions among students were commonly held. Pushkin began to take first place 

among poets who are his peers. There, together with his friends and the entire Russian 

community, he experienced the hard times of the National War of 1812 This situation 

of the high school, then, passed to some halls of Peterburg, especially Decabrist en-

vironment and it was tightly socialized with the liberal and libertarian spirit that be-

gan to reign in the progressive environment of the Russian noble society. The sense 

of goodness of mankind fed and strengthened high school. This place was an elite 

educational institution that everyone treated each other kindly. About the poet (Push-

kin), firstly, these words are recorded in registration book:  “He has brilliant talents, 

rather than basic, and he has a fervent and sophisticated intelligence rather than deep. 

He read many French books that were not appropriate for his age, and filled the im-

portant part of his memory with famous writers. He also read a lot of known printed 

poetry in Russian literature. Although he is somewhat accustomed to strong opinions, 

his level of knowledge is usually smattering. He has a pride, mixed with ambition 

about future, which embarrasses him from time to time. A fine spirit, the intense flare 

of anger, thoughtless behavior, and especially the desire for humorous speech are his 

characteristic features. He is good hearted that attracts attention, and accepts his 

weaknesses and assimilates the advices successfully.”11 “What is interesting is that 

the characteristic features in the official writings are close to the Poet’s own descrip-

tion in his youth.”12   

“To build a rapport with Poet friends was very important.”13 Among his high 

school friends (some of them would become famous as a poet), many of whom were 

poetry-writers, Pushkin would became famous in a short time as a poet. Karamzin 

was 15 years old when his first poem was published in the European Journalist Ma-

gazine. The name of the poem was “to Poet friend”. The poem, which is about one 

hundred lines, attracts attention with the wide breathe of the teenager poet, with his 

skill of finding rhyme, with the successful and easy application of syllabic and 

emphatic ballads - first realized by Lomonosov and wrote first successful exams-, 

                                                                            
10 Op. cit., page 34. 
11 Op. cit., page 37. 
12 Op. cit., page 37. 
13 Op. cit., page 43.  
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with the easiness of the conversation that will be seen in all of his poems. In this first 

poem, to his poet-writing friend, Pushkin writes that it is not easy to write a poem, 

and that he cannot write good poems by finding rhymes, by chattering inkwell and 

by showing no mercy to the papers.”14        

“’The honor and glory of the Russians, immortal folk singers’, they fed healthy 

mind, and they were also instructive. On the other hand, many books disappear wit-

hout becoming apparent. Pushkin’s fifteen-year poem is full of Special requiems 

form Mythology and from the history of domestic and foreign literature. ‘The honor 

and glory of the Russians’, the greatest poet of Russian literature in the XVIII cen-

tury, Gavriil Derzhavin, was among the guests of exams in the Tsar village high 

school a year before his death in 1815. After many years, Pushkin tells about this 

incident in his memoirs -his meeting up with Derzhavin-.  Undoubtedly, Derzhavin 

could not know that, this young poet, whom he wanted to embrace in that meeting 

with admiration, would become not only the great poet of nineteenth-century Russian 

literature, but also the founder of national realistic Russian literature and the Russian 

literature’s greatest poet ever. But, of course, he was right to admire.”15  

Some of the most well-known poems he wrote before 1820, the year when 

young Pushkin left Petersburg compulsorily, where his high school years passed, and 

when a new era of his creativity started, are listed according to their writing date as 

follows: The Shadow of Fonvizin-1815; Freedom 1817;  to Chaadayev -1818 etc. In 

the poem titled; “To Plyuskova”, which is one of these poems, the voice became 

simple and concentrated. The poet now speaks of a more decisive and more secure 

way than his own character.  

With my modest and noble lyre 

I did not praise earth gods 

And I did not cringe with my free soul 

In front of strong 

Praising freedom only 

Just dedicating my poems to her  

I was not born to entertain tsars 

With my shy muse 

Her love and secret, freedom 

                                                                            
14, Ataol Behramoğlu;  Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği, Tekin Publications, İstanbul, 2013, page 

94.  
15 Behramoğlu, op. cit.,  page.94-95.  
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It was inspiring a simple anthem to my hearth 

And my unobtainable voice,  

Became the echo of Russian people. 

“Alexander Pushkin completed his education in Tsar Village High School in 

1817 and took office at the foreign ministry in the capital Petrograd. His reputation 

was going beyond Literature environment, his poems and satires, many of which 

were impossible to be published, were being copied by handwriting and they were 

being read throughout Russia. Among the poems he wrote in this period, “the village” 

has a different place among the poems about citizenship and the poems which can be 

called “personal lyric”, and also should be examined in order to trace the populist 

and realistic direction which will become stronger in Puskin poems.”16 “Especially, 

with his poems written between 1817 and 1820, and with his political satires, hard-

line words and behaviors, heard by Tsar, young poet became an admirable talent and 

became famous as the Spokesman of the revolutionary and progressive environment 

of his time, and he disturbed the political government seriously. As he was about to 

be exiled to Siberia, he was exiled to Russia’s Southern District in May 1820, when 

his friends, especially Jukovski, who were influential in the palace, helped him.”17  

“The interesting biographical notes of the years in the South can be summari-

zed as follows. Shortly after arriving in the town of Yekaterinoslav in order to main-

tain his position as Minister of Foreign Affairs, with the permission of his supervisor, 

together with General Rayevski (1812) and with his family, traveled to the Caucasus 

and Crimea. Crossing the land of the Don-Cossacks, fall in love with Rayesvki’s little 

daughter Maria, meeting with George Byron’s poems, and admiration. Visiting the 

Khan Palace in Bahçesaray, Crimea. Going to Kishinev from Bahçesaray Then going 

to Kamenka, and interest of Moldova folk songs and legends during the return to 

Kishinev again. Visiting market places and public fairs. Arriving in Odessa in July 

1823. The decline of the revolutionary wave and national liberation movements in 

Western Europe, suppression of the revolutionary uprisings in Italy and Spain, resig-

nation of Alexander Pushkin, as a result of pressures of local rulers in June 1824 

while he started to become famous in Russia. Accusations of atheism propaganda 

because of a captured letter he talked about the mortality of the soul, this time leaving 

Odessa, and two-year compulsory living in the village of Mihaylovskoye where there 

are family fiefs...”18  

                                                                            
16 Op. cit., page 103.  
17 Op. cit., page 105. 
18 Op. cit., page 112. 
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He wrote epics of “The Caucasian Captive” and “Bahçesaray”, after he assig-

ned to Caucasia by Russian Tsar I. Alexander. In the poems of Pushkin, who wanted 

to tell the truth as it is, there are no effects of prescriptivism or romanticism. Pushkin, 

who was against the administration in Russia, was not allowed to enter the capital for 

4 years after his return from the Caucasus. Pushkin, 24, during his exile period, began 

writing his novel “Eugene Onegin”, which he would complete seven years later. “He 

wrote “Prophet and Boris Godinov” and “The Gypsies” during this exile period. The 

writings of Pushkin, who was called to Moscow by the Russian Tsar I. Nikolay, will 

now be censored by the tsar. Police raids have also become an integral part of Push-

kin’s life. When he proposed marriage to Natalia Goncharova, the daughter of a for-

mer high-ranking official, whom he fell in love with, he got desperate because he 

didn’t get a positive answer and wanted to get away from Moscow. In 1829, he joined 

the Russian army and came to the Ottoman lands. In his work named “A Journey to 

Arzrum (Erzurum)” he told his road impressions and in his many other works there 

are inspirations he got from Erzurum. After returning to Moscow, he again proposed 

marriage to Natalia, and managed to persuade him and they got engaged. He wrote 

the works in this period such as “Eugene Onegin”, “Don Juan” and “A Feast in Time 

of Plague”.  Friendship of Pushkin with Gogol, which gave the idea of writing “Dead 

Souls” novel to Gogol, was in this period. On January 27, 1837, he dueled with a 

man named d’Anthes in a corner of the Black River near St Petersburg. For the duel 

it is claimed that he bought the gun by selling his silvers. D‘Antes wounded Pushkin 

from his belly. Coldbloodedly, Pushkin agonized for two days, and he passed away 

in an afternoon of February. The people gathered in front of the door of his house 

when they heard that the poet had died, and his death almost reached a point of re-

bellion against the government. On this occasion, the police secretly took the coffin 

from the church and moved him to the village of Mihaylovskoye and buried him 

there.”19 

-II- 

Evaluation of Pushkin's Life in Terms of Sociological Factor 

1-The Life of Pushkin in Terms of Time Factor 

Pushkin had been greatly influenced by two ideas of thought as a poet who 

lived the late 18th century and the first half of the 19th century. These ideas are en-

lightenment liberalism and realism. 

2-The Life of Pushkin in Terms of Geographical Factor 

                                                                            
19 Https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/aleksandr-sergeyevic-puskin,, Date of Access: 30.11.2018.  

https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/aleksandr-sergeyevic-puskin
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Pushkin is an Eastern man who has never lost his back to the problems of the 

society in which he lives, and who is concerned with the grievance of his brave, self-

less, outspoken people, but has crossed the boundaries of the moment and geography 

where he lived so much in terms of sensitivity. 

3-The Life of Pushkin in Terms of Family Factor 

As a matter of fact, the fact that a few more grandparents were Muslims were 

the ones who gave him an interest in Islam. On the mother's side is a noble Russian 

family. It is not discriminatory for him to come from an elite family, but he has gained 

a high level of awareness and a distinguished perspective. 

 

4-The Life of Pushkin in Terms of Economic Factors 

Coming from a wealthy family and has led Pushkin to ethical and aesthetic 

concerns rather than material concerns. He spent his entire life in a virtue and aest-

hetic war. He has never been a slave of money and of worldly possessions. This bro-

ught him even closer to Islam. 

5-The Life of Pushkin in Terms of Religion Factor 

Even though Pushkin, who lives in Tsarist Russia, does not always live a very 

religious life, but he has always been questioning about religious matters. It is an 

undeniable fact that it led him to meet the Qur'an and to be honored with Islam. 

6- The Life of Pushkin in Terms of Socio-Cultural Norms 

Russia is a modernized Russia. This is a process of metamorphosis. And the 

spirit of the era is based on the search for truth. Pushkin, who is a true seeker of truth, 

he found the truth in the Qur'an. 

7-The Life of Pushkin in Terms of Education Factor 

In his high school, he learned four foreign languages and he was educated in 

the manner of the nobility, making him a good poet, dominating the spirit of the 

world he lived in. 

8-The Life of Pushkin in Terms of The Reasonability Factor 

The decabrist movement is dominant in Russia. He's a decabricist.  Realism 

prevails in the poetry understanding of the period. He is the most ardent representa-

tive of the school of realism in Russian literature. Even for these reasons, because it 

is driven from the realm of the land to the different worlds to learn to look at their 

sensitivities, is a master Russian crockery. These different perspectives are also an 

important factor in his orientation towards Islam 

9-The Life of Pushkin in Terms of the Cognitive Factor 
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In their own time, the most important idea currents are realism and decabrism. 

Pushkin is both a realistic and a decabrist. 

-III- 

Pushkin’s poems about Islam and their interpretation 

In the “ The Caucaisian Captive”, one of his most important works, the sub-

jective system of Byron romanticism begins to crash from the inside, with the desc-

riptions of the ethnographic material and the descriptions of the Caucasian mountai-

neers and objective landscapes. “Imitation of the Koran-1824” is considered as a de-

cisive stage of Pushkin’s approach to the problems of “local color” and “Eastern 

style” in his poems of the 1820s (about heading his own realistic method). This series 

of poems is a realistic re-creation of Eastern culture. Pushkin’s “Imitation of the Ko-

ran” poem series, which Pushkin wrote at the same period when he read the Bible, 

Shakespeare and Koran in Odessa, in 1824, keeps the tension of Decembrist style, an 

at the same time it is the poem of Muslim sluggishness and pleasure. And in this 

poem series, Pushkin, keeps the Eastern style wording of syntactic effectiveness and 

external elegance, which belongs to the Russian poetry during his time. It keeps anot-

her thing: The motives of hard, cruel and holy warrior, and the theme of prophecy... 

Now, “Imitation of the Koran” poem is a realistic re-creation of Eastern culture...”20   

Some parts of “Imitations of the Koran” poem will be given below with the 

translation of Ataol Behramoğlu, and this poem will be examined  by using Islamic 

references, and the main subject of this presentation will be mentioned hereafter in 

this part, in other words, after the poem.  

 

 “Imitations of the Koran 

I swear by the odd and the even, 

I swear by the sword and righteous battle, 

I swear by the morning wind, 

I swear by evening prayer: 

In the first verse, the poet Pushkin begins his words by emphasizing and swe-

aring by the precious and pure values, just as in the Qur’an.  The morning wind and 

evening prayer are just one of these values. Just like the 1st and 2nd verses of the 

Sura Ad-Duha.  The verses say that: “By the morning brightness, And [by] the night 

when it covers with darkness.”21 

                                                                            
20 Op. cit., page 131-132 
21 Sura Ad-Duha, 93/1-2  



Emine ÖZTÜRK 

662 

No, I didn’t leave you. 

Whom head I caressed, 

And brought to that sheltered place, 

By hiding  from merciless pursuit? 

Here, Poet Pushkin, who very well knows and read about that the Lord never 

leaves us (servants) and merciless pursuit during Hejira (emigration), describes this 

situation by emphasizing the 3th verses of the Sura Ad-Duha. Because, in these ver-

ses, God clearly declares that he has not left his servant. This declaration is like that: 

“Your Lord has not taken leave of you, [O Muhammad], nor has He detested [you].”22   

And did I not in desert days 

Assuage thy thirst and, gentle-minded,  

Empower thy tongue to show the ways 

Of mighty justice to the blinded? 

 

So go and follow truth and teach, 

Despise the evil that dissembles, 

Be bold and, loving orphans, preach 

My Koran while Creation trembles. 

 

And in the fourth verse, poet reminds us this verse of Sura Ad-Duha: “So as 

for the orphan, do not oppress [him]. And as for the petitioner, do not repel [him]. 

But as for the favor of your Lord, report [it].”23  

II 

Oh, you, the Prophet’s women, graced, 

With purity above all others, 

Dread even the shade of vice: it smothers 

The bliss of quiet, clear and chaste 

Live modestly: the guarding veil 

Of the unwedded tells the tale 

Of minds reserved for pure embraces 

And lawful joys, serene and shy; 

                                                                            
22 Sura Ad-Duha, 93/3  
23 Sura Ad-Duha, 93/9-12 
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And never shall the cunning eye 

Of infidels behold your faces. 

Pushkin, who assimilated this verse of God, which is in Surah Al-Ahzab and 

is about Prophet Muhammad’s wives, like God told this verse to himself.  The mea-

ning of the verse is as follows: “O wives of the Prophet! You are not like anyone 

among women. If you fear Allah, then do not be soft in speech [to men], lest he in 

whose heart is disease should covet.  But speak with appropriate speech.”24 

And you, Mohammed’s guests, who find 

My Prophet quiet in devotion,  

Beware, beware, lest word or motion 

Of worldliness disturb his mind. 

Beware of empty talk and bridle 

Immodest tongues, profane and idle; 

Respect the peace of thought he craves 

And humbly share his feast, allowing 

Due deference and chastely bowing 

Before his graceful women slaves. 

 And he also emphasizes the meaning of the 53rd verse of the Surah Al-Ahzab, 

which refers to the Prophet's guests and tells them which way should be sat in the 

house of the Prophet. “O you who have believed! Do not enter the houses of the 

Prophet except when you are permitted for a meal, without awaiting its readiness. 

But when you are invited, then enter; and when you have eaten, disperse without  

seeking to remain for conversation. Indeed, that [behavior] was troubling the Prophet, 

and he is shy of [dismissing] you. But Allah is not shy of the truth. And when you 

ask [his wives] for something, ask them from behind a partition.  That is purer for 

your hearts and their hearts. And it is not [conceivable or lawful] for you to harm the 

Messenger of Allah or to marry his wives after him, ever. Indeed, that would be in 

the sight of Allah an enormity.”25 

 

III 

The Prophet, deeply frowning, heard 

The blind man came. Disturbed and weary,  

                                                                            
24 Surah Al-Ahzab, 33/32  
25 Surah Al-Ahzab, 33/53 



Emine ÖZTÜRK 

664 

He fled, lest Vice that doubts the Word, 

Assail his mind with the idle query. 

 

In another verse, the poet emphasizes the first 3 verses of Surah al Abasa. “The 

Prophet frowned and turned away. Because there came to him the blind man, [inter-

rupting]. O Muhammad!  But what would make you perceive, that perhaps he might 

be purified, Or be reminded and the remembrance would benefit him?”26 

The heavenly copy of the Book 

Is thine, but, Prophet, not for scoffers:   

Declare the Koran’s peace, but look 

Past those who spurn the truth it offers. 

The next verse is devoted to the next verses of the same Surah. As for he who 

thinks himself without need, To him you give attention. And not upon you [is any 

blame] if he will not be purified. But as for he who came to you striving [for 

knowledge], While he fears [ Allah ], From him you are distracted. No! Don’t do 

that! Indeed, these verses are a reminder; So whoever wills may remember it.”27 

And the three of the next verses are about this self-righteous notables, who do 

not get advice, of Quraysh or to all self-righteous people. And this is a critique about 

the self-righteous people.    

 

What does man boast of? Is he proud?  

Of being born in naked meekness? 

Of lying helpless in his shroud? 

Of all his days and ways of weakness? 

 

Of dying by the will of God?  

Of resurrection at His leisure?  

Of owing Him those years that plod 

In fear and hope, in pain and pleasure? 

 

Of bread and dates and olives’ oil 

And all the fruit his garden yielded 

                                                                            
26 Surah al Abasa, 80/1-3  
27 Surah al Abasa, 80/4-12  



A Volunteer Ambassador in Russia: Alexander Sergeyevich Pushkin 

665 

Because God’s blessing helped his toil 

In fields and vineyards that He shielded? 

The last two verses are about the doomsday. The poet tells the doomsday in a 

realistic language as far as possible.  

Twice shall the Angel’s trumpet call  

And lightning strike when horror smothers 

This crumbling word, till kin shall fall 

From kin and sons forsake their mothers. 

 

And all, the just and the unjust, 

Shall stream to God and shrink with terror,  

And showers and clouds of flame and dust 

Shall drown iniquity and error.”28 

 

And, according to another translator, the other part of the poem is like that:   

Under the Influence of the Koran (Podrazanija Koranu) 

Constant earth, constant 

And the sky, dome to dome... 

This is You, O supreme Creator!  

Who rules to all reasons...? 

 

The sea does not choke the land 

The land does not swallow the sea 

In storms 

You are the one who protects us! 

 

This is You, this is You o Merciful 

Who gives sultanate to us...? 

And who sends holy Koran 

To Muhammad 

 

                                                                            
28 Alexander Sergeyevich Pushkin, Seviyordum Sizi Seçme Şiirler, translation: Ataol Behramoğlu, 

Türkiye İş Bankası Yayınları,  İstanbul, 2018, page.28-32.  
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Let the walls be destroyed, 

Let the black curtains removed...! 

Come Koran! Rescue us 

Light our souls!”29 

In this poem, there is a Pushkin who, in fact, believes in Islam and has confes-

sed, but never announced, his faith. This poem is like this announcement. Of course, 

a poet’s faith will be announced with a poem. There is a Pushkin who declares that 

he is Allah who sent the Koran to the Prophet and that the black curtains in his soul 

crashed by the Koran. And Pushkin said that his soul needs the light of the Koran.  

Pushkin, who came to Turkey from the distant cities of Russia, and wrote the 

poem of “Unknown Country”.  By mentioning this poem, it is useful to look at his 

own views on Anatolia.   

 

 “Unknown Country 

O beautiful country, remote country 

Country I do not know 

I did not come to you with my own will 

And not on a noble horse 

Me, this brave young man 

Fire of youth brought me to you 

And also wine smokes...”30 

As it is seen,  in this poem, Pushkin did not hesitate to say that it was the youth 

fire and drunkenness that had brought him to Anatolia. However, he says that he has 

found Anatolia beautiful but he does not know it.  

With the translation of Ataol Behramoğlu, in a part of “Imitations of the Ko-

ran”, which tells about Hazrat(Majesty) Uzair, it is told as follows:  

And faintly the wanderer muttered to God  

With thirst and despair in the desert he trod. 

Three noondays had lingered, three midnights had hovered  

On wastes, and his eyelids were burning and covered    

With dust, and his anguish too heavy to tell,  

                                                                            
29 http://www.tulipandrose.net/wp/791-o-bir-kuran-hayraniydi.html; Poem: Pushkin, Alexander 

Sergeyevich, translator: Cemal Aydın,  Date of access: 30.11.2018. 
30  https://www.insanokur.org/puskin-ey-guzel-ulke-uzak-ulke-ey-bilmedigim-ulke-seslendiren-

ezginin-gunlugu/,Alexander Sergeyevich Pushkin, translator: Ataol Behramoğlu, Date of Access: 

30.11.2018. 

http://www.tulipandrose.net/wp/791-o-bir-kuran-hayraniydi.html
https://www.insanokur.org/puskin-ey-guzel-ulke-uzak-ulke-ey-bilmedigim-ulke-seslendiren-ezginin-gunlugu/
https://www.insanokur.org/puskin-ey-guzel-ulke-uzak-ulke-ey-bilmedigim-ulke-seslendiren-ezginin-gunlugu/
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When under a palm tree he noticed a well. 

 

And straight to that palm tree he hurried, and drenched  

His eyes in the quickening coolness, and quenched  

The fever and torment that numbed and encumbered  

His tongue, and lay down by his she-ass, an slumbered... 

And years without number passed over his sleep. 

Thus ordered the Lord of the height and the deep.  

At last, at the hour he was destined to wake,  

A voice from on high made the slumberer quake: 

“How long hast thou slept in these desolate places?”  

He answered: “The sun shone on yesterday’s spaces  

Of desert, some hours after daylight was born.  

My slumber has lasted from morn until morn.” 

 

He heard: “No, thou, friend, hast slept more than a day. 

Look: then you wert youthful, and now thou art grey. 

The palm tree is gone with the well that is shaded,  

The sparkle of whispering water has faded;  

It died of the sand storms, the glare of the sky. 

The bones of thy she-ass are whitened and dry.” 

 

And, old in a moment, the wanderer shrank,   

His head shook with weakness, and, sobbing, it sank... 

But see! Of a sudden a miracle lightened 

His gloom, and the past, resurrected and brightened,   

Shone forth, and the palm tree waved, shady and cool, 

Protecting the spring and its whispering pool. 

 

Life thrilled through the bones of the she-ass, and made  

Them cover with flesh, and they shuddered and brayed. 

Exultant, the wanderer rose, and, bestowing 

New vigor of youth, a high rapture shot glowing 

And fresh through his blood streams; and, deeply restored, 

Devoutly he went on his way with the Lord.”31 

 

                                                                            
31 Pushkin, Seviyordum Sizi Seçme Şiirler, page.38-39. 
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This poem is a reminder of the incident, that happened to Hazrat(Majesty) 

Uzair, told in the 258th verse of Surah Al-Baqarah. “Or [consider such an example] 

as the one who passed by a township which had fallen into ruin?  He said, “How will 

Allah bring this to life after its death?”  So Allah caused him to die for a hundred 

years; then He revived him. He said, “How long have you remained?" The man said, 

“I have remained a day or part of a day.” He said: “Rather, you have remained one 

hundred years. Look at your food and your drink; it has not changed with time. And 

look at your donkey; and We will make you a sign for the people.  And look at the 

bones [of this donkey] - how We raise them and then We cover them with flesh.” 

And when it became clear to him, he said: “I know that Allah is over all things com-

petent.”32 In this verse, it is reminded to us that how Allah revived and resurrected 

Prophet Uzair after sleeping 100 years, as a miracle, to show Hazrat(Majesty) Uzair 

that both how a city revived and as a warning for people.     

-III- 

Conclusion 

As it is seen, the poet Pushkin reflected the beauty of Koran to his poems as 

someone who believed and admired Islam and the one who read Koran very well. He 

addresses to us with his poems, which are like ambassador of Islam in Russia, from 

200 years ago, by overcoming all prejudices and boundaries.   

Pushkin’s poems and lines, which breaks down the time and prejudices, are 

like a proof that being human, being truth seeker and reaching truth can only be re-

ached by overcoming one's prejudices. And he exemplifies in his lines and verses to 

all mankind that he has the courage, determination and success to overcome his pre-

judices. It is a clear fact that , due to the courage and poetic sensitivity of the poet 

Pushkin, who bravely reflected the pain, love, prophetic sensitivity of distant count-

ries and the whispers of poetic inspiration of revelation, he deserves the supreme 

prestige of Old Eastern Men.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
32 Surah Al-Baqarah, 2/258. 
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Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimine  

Akademik Açıdan Bir Bakış 

Nisa Gökden KAYA 

MEB Nasreddin Hoca İlkokulu 

Özet: Üstün yetenekli öğrenci, “zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasi-

tesi veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösteren 

öğrenci” olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, üstün yetenekliler, kendi ak-

ran gruplarından rastgele seçilmiş kümenin % 98’inden üstündür.  

Devlet yönetiminde yer alacak yetenekli kişilerin seçilerek eğitim aldık-

ları bir saray okulu olan Enderun Mektebi, dünya tarihinde üstün yeteneklilerin 

eğitimindeki ilk kurumdur. Altı yüz yıl hüküm süren Osmanlı’nın ‘en güçlü 

dayanaklarından biri’ olarak nitelendirilen bu önemli mirasa rağmen, bugün 

üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye’nin dünyada en ön sırada yer aldığını 

söylenemez. Gelişmiş ülkeler, özellikle son yüzyılda üstün yeteneklilerin eği-

timi konusuna önem vererek bu konuda bilimsel çalışmalar yaparken; maalesef 

Türkiye tutarsız uygulamalar ve günübirlik eğitim politikaları nedeniyle yeterli 

gelişme kaydedememiştir.  

Bilim ve teknolojide hızlı gelişmelerin yaşandığı ve bu bağlamda üstün 

yeteneklilerin eğitiminin daha da önem kazandığı günümüzde, ülkemizin şart-

larına uygun model ve politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim fakül-

telerinde, öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin tanılanması ve eğitimi ko-

nusunda yeterli hale gelmeleri önemlidir. Ayrıca öğretmenlerin bu konudaki 

eksikliklerinin hizmet içi eğitim programlarıyla tamamlanması yararlı olacak-

tır.         

Anahtar Sözcükler: Üstün yetenekliler, eğitim, Enderun Mektebi, öğ-

retmen. 

 

Abstract: A gifted student can be defined as “a student who has a high 

level of success in terms of intelligence, creativity, art, leadership capacity or 

academic fields, compared to their peers”. In other words, gifted are superior 

to 98% of the randomly selected group from their peer group. 

Enderun School was a palace school where gifted people were selected 

and trained in order to take a role state administration, also considered as the 
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first institution in the education of gifted people in the world history. Although 

this important heritage is described as ‘one of the strongest pillars’ of Ottoman 

Empire that reigned six hundred years, it cannot be said Turkey is pioneer of 

gifted education in the world. While developed countries give importance to 

the education of gifted people doing scientific studies on this issue especially 

in the last century; Turkey, unfortunately, could not make sufficient progress 

because of inconsistent practices and short-dated educational policies. 

Nowadays, rapid developments in science and technology, and in this 

context, the development of models and policies in accordance with the condi-

tions of our country need to be developed. In education faculties, it is important 

that pre-service teachers become proficient in the diagnosis and education of 

gifted people. In addition, it would be useful to complete the inadequacies of 

teachers in this subject with in-service training programs. 

Key Words: Gifted, education, Enderun School, teachers. 

 

 

Giriş 

Üstün yetenekli öğrenci, “zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya aka-

demik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösteren öğrenci” olarak ta-

nımlanabilir.1 Üstün yetenekliler, kendi akran gruplarından rastgele seçilmiş küme-

nin % 98’inden üstündür.2 Bir başka deyişle, belirli bir yaş grubundaki 100 kişiden 

ikisi üstün yetenekli olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılıp 

eserlere dönüşmesi için kaliteli eğitim vazgeçilmezdir.    

Enç tarafından “üstün beyin gücü” olarak nitelendirilen üstün yetenekliler, 

tarih boyunca buluşları, ürünleri, liderlik ve yaratıcılık özellikleri ile toplumlara 

önderlik etmiştir. Bu bireyler, Eflatun’un “Ülküsel Devlet” adlı eserinde ortaya 

koyduğu dört sınıftan en üstte yer alan altın yaradılışlı olanlardır. Eflatun, yönetici 

olacak bu sınıfa en iyi etkili eğitim verilmesi gerektiğini belirtmiştir.3 Eflatun’un 

bu düşüncesini hayata geçiren ise Osmanlı Devleti olmuştur. Enç, Osmanlı Devleti 

döneminde faaliyet gösteren Enderun Mektebi’ni, dünya eğitim tarihinde üstün ye-

tenekliler eğitiminin planlı, kapsamlı ve sistematik olarak uygulandığı ilk eğitim 

kurumu olarak tanımlamaktadır. Sultan II. Murat zamanında kurulup, çeşitli deği-

şikliklere uğramakla beraber, II. Meşrutiyetin ilanına kadar varlığını sürdüren bu 

saray okulu, dört yüz yıldan fazla Osmanlı devletinin ihtiyacı olan yönetici kadro-

larını yetiştirmiştir.4 Hristiyan ailelerden devşirilen çocukların zeki ve gösterişlileri 

alınarak özel bir şekilde yetiştirilirlerdi. Enderun’un asıl gelişimi Fatih Sultan Meh-

met zamanında olmuş, 18. yüzyılda sistemle birlikte bozulmaya başlamış ve 1908 

yılında,  II. Meşrutiyetin ilanından sonra tamamen kapatılmıştır.5 
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1. Enderun Mektebi 

Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar dünyada etkili bir konuma sahip olmasının en 

önemli etkenlerinden biri olarak kabul edilen Enderun Mektebi, devletin idarî ve as-

kerî işleyişine yön vermiştir. Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nin gücünü koru-

mak ve geliştirmek için nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur. 

Osmanlı eğitim sisteminin en önemli müessesesi olmanın yanı sıra üstün yetenekliler 

eğitiminin planlı, kapsamlı ve sistematik olarak uygulandığı dünyadaki ilk eğitim 

kurumu olarak tanımlan Enderun Mektebi, günümüzde de eğitimcilerin ilgisini çeken 

özgün bir eğitim kurumudur.6 Tarihimizden bize ışık tutan çok önemli bir miras olan 

Enderun Mektebi, sadece Türk araştırmacılar değil, farklı ülkelerden araştırmacılar 

tarafından incelenerek eğitim sistemindeki özgün uygulamalar örnek alınmıştır. Türk 

eğitim tarihinde; bireyin yeteneklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve ihtiyaçlarını ön 

plana çıkaran bu eğitim-öğretim yaklaşımı modern yöntemlerden yüzyıllarca önce 

Enderun Mektebi’nde başarıyla uygulanmıştır. 7 Osmanlı Devleti, devletin bekasını 

sağlamak amacıyla kendinden önceki devletlerin deneyimlerinden de yararlanarak 

gelişme ve genişlemesinde ihtiyaç duyacağı mülki, idarî, diplomatik ve diğer elit 

kadroları kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yetiştirecek özel bir eğitim sistemi ve 

kurumu ortaya koymuştur.8 

Akkutay’ın ‘Enderun Mektebi’ (1984) adlı çalışması mektebin tarihi, işleyişi 

ve kurumsal düzeni üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biridir. Akkutay, ki-

tabın giriş yazısında Enderun Mektebi’ni ‘tereddütsüz eğitim mucizesi’ olarak nite-

lemektedir. Enderun Mektebinde okutulan dersler, devrin yüksek medreselerinde 

okutulan dersler ayarında olup ayrıca medreselerde okutulmayan derslerin varlığı, 

Enderun Mektebindeki eğitimi medreselerde uygulanan eğitimden üstün kılmaktadır. 

Enderun’da dini ilimlerin yanı sıra pozitif bilimlere, Türkçe’nin kurallarına, el bece-

rilerine, sanat eğitimine yer vermesi ve her kademede karakter ile kişilik eğitimine 

ağırlık verilmesi mektebin önemli özelliklerindendir.9 

Dünya eğitim tarihinde orijinal bir örnek olan Enderun Mektebi, 15. yüzyılın 

ortalarında Sultan II. Murat tarafından kurulmuş ve işlevini kendisi de üstün yete-

nekli olan10 Fatih Sultan Mehmet zamanında kazanmıştır.11  Osmanlı sarayında, dev-

let işlerini görecek olanların sistemli tarzda mükemmel bir tahsile tâbi tutuldukları 

ve terbiyenin öğretildiği bu okul, sarayın iç kısmı anlamına gelmekte olup, “Enderûn-

ı hümâyûn” şeklinde de kullanılırdı. İstanbul’un alınmasından sonra Fatih Sulan 

Mehmet tarafından Saray-ı Cedîd adı verilen Topkapı Sarayı yaptırılmış 12 ve yakla-

şık 450 yıl boyunca Enderun Mektebi burada varlığını sürdürmüştür. Fatih, Osmanlı 

devletinin teşkilâtını temelleştirirken, meşhur kanunnamesinde Enderûn için bazı 

maddeler koyarak Enderûn’u da sağlam esaslara oturtmuştur.  
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Osmanlı tebaasından bazı Hristiyan çocuklarının bir kanun dâhilinde toplan-

ması olarak tanımlanan ‘devşirme’ yoluyla, gayrimüslim ailelerin çocukları içinden 

seçilerek alınanların bir kısmı saray için ayrılır, bir kısmı da Türk kültürü ile yetiş-

meleri için Türk ailelerin yanına verilirdi. Sonra acemi ocağına alınarak eğitilir ve 

başarılı olanlar Topkapı Sarayı’nın Enderun-u Hümayun adı verilen iç bölümüne alı-

nırdı.13 Fatih Sultan Mehmet zamanında Enderun Mektebi sadece Hıristiyan ailelerin 

yetenekli çocuklarını eğiten bir devşirme mektebi olma özelliğinden kurtulmuş, aynı 

zamanda devletin gelişmesi için ihtiyaç duyulan üstün nitelikli yönetici eğitimine de 

yönelmiştir. Bu okulda fiziki görünüş ve zekâ özellikleri gibi belirli ölçütler dikkate 

alınarak devşirme çocuklar arasından seçilen adaylar özel programlarla ve seçkin öğ-

retmenlerle becerilerine göre aşamalı bir eğitim almaktaydı. Topkapı Sarayı’nın dışa 

kapalı iç bölümünde yer alan bu Saray Okulu, imparatorluğun sınırlarının genişle-

mesinde ve yüzyıllarca varlığını sürdürmesinde çok etkili olmuştur. Üstün vasıflı yö-

neticiler yetiştirmesinin yanı sıra Yeniçeri olarak adlandırılan askeri teşkilata da as-

ker yetiştiren okul, bu özellikleri ile üst düzey bir meslek okuludur. Bu okula seçilen 

öğrencilerin bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile uygulanan eğitim programlarının başa-

rısı ileri ve üstün bir medeniyet anlayışının göstergesidir.14   

 

1.1.Enderun Mektebinin Amacı 

Enderun Mektebi’nin kuruluş amacı; sınırlarını genişleten ve büyüyen Os-

manlı Devleti’nin fethettiği ülkelerin, merkezî otoriteye karşı direnmelerini önleye-

rek pasifize etmenin yanı sıra devletin ihtiyacı olan yönetici kadrolara uygun gençleri 

seçerek yetiştirerek devlet yönetimine güçlü bir işlerlik kazandırmaktır.15 Bir başka 

deyişle, devlet için Türk ve İslam terbiyesi ile bezenmiş, hem sadık hem nitelikli 

yönetici yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda mektebin kuruluşunda bireyin ih-

tiyaçlarından çok devletin ihtiyaçlarının göz önüne alındığı söylenebilir.  

Enderun Mektebi’nin üç temel amacı vardır. Bunlar kültürleşme, disiplinleş-

tirme ve yetenekleri geliştirmedir.16 Devşirme sistemiyle Hristiyan ailelerden alına-

rak Anadolu’da Türk ailelerin yanında Türk kültürü ile yetiştirilen üstün yetenekli 

çocuklar, kabiliyetlerine göre sınıflandırılarak Enderun Mektebinde üst düzey bir 

eğitim aldıktan sonra, sivil memur, yeniçeri ağası, sadrazam, defterdar, vezir, şair, 

tarihçi, hattat, beylerbeyi ve vali olarak devlet yönetiminde görev almaktaydı. Böy-

lece hem Hristiyan çocuklar Türk kültürü ile eğitiliyor, hem disiplin kazanıyor, hem 

de yetenekleri geliştiriliyordu.17  

Eğitimini tamamlayanlar yeteneklerine göre istihdam edilmekteydi. Örneğin 

askerlikte yetenekli olanların yeniçeri ağası, siyasette yetenekli olanların ise 
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reisülküttap, vezir ya da vali olabildiği belirtilmektedir. 18  Bu bağlamda Enderun aynı 

zamanda dünyanın ilk “kamu yönetimi okulu” olarak da nitelendirilebilir. 19  

Enderun Mektebi’ni üstün yetenekli çocukların eğitimi yönünden inceleyerek 

günümüzdeki üstün yetenekli çocukları eğitiminde uygulanan modellerle karşılaştı-

ran Kılıç, Enderun Mektebi’nin öğrenci seçimi, eğitimin niteliği ve eğitim sürecinin 

özellikleri bakımından, modern kurumlarla eşdeğer nitelikte olduğu değerlendiril-

miştir.20 Benzer şekilde Tuncay 21 Enderun Mektebi ile günümüzde üstün yetenekli 

öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerini amaç, öğrenci seçimi, öğ-

retmen seçimi ve okutulan dersler açısından karşılaştırmıştır. Öğretmen seçimi ve 

okutulan derslerde farklılıklar olduğu belirtilse de amaç ve öğrenci seçimi bakımın-

dan benzerlikler olduğu belirtilmektedir.      

 

1.2.Enderun Mektebi’ne Seçim 

Enderun mektebine öğrenci olarak acemi oğlanlar alınırdı. Bunlar iki şekilde 

sağlanırdı: 1. Pençik oğlanları: Savaşta esir alınan çocukların beşte biri. 22 2. Dev-

şirme oğlanları: Devşirme kanununa göre, uygun çocukların seçilerek alınması.  

Öğrenci alımı Yeniçeri ve Acemioğlan Ocaklarının nezareti ve yönetimi al-

tında yapılırdı. Ağa, Ocak ağalarından, bu tür işlerde tecrübeli olan bir “Devşirme 

ağası” ile bir kâtip atardı. Bunların eline, uygulamanın nasıl ve hangi usuller takip 

edilerek yapılacağını gösteren yönetmelik niteliğinde bir ağa buyruğu ile devşirme-

nin yerini ve zamanını belirten bir de sultan fermanı verilirdi. Bu sisteme göre, 3-5-

7 yılda bir görevli memurlar aracılığı ile Hıristiyan tebaanın çocukları belli özellik-

lere göre toplanırdı. 

Devşirme kanununa göre devşirme yaşı 8 ile 18 yaşları arasındadır.23 Hıristi-

yan ailelerin asilleri ile papaz çocuklarının devşirilmesine öncelik verilirdi. Müslü-

man çocukların yanında, Yahudi çocukları, anadan babadan veya her ikisinden yok-

sun olanlar, hayatının bir kısmı kentte geçenler, köy kethüdalarının çocukları devşi-

rilmezdi. Sebebi ise Yahudi çocuklarının alış-verişe alışkın ve paraya düşkün olma-

ları; Müslümanların ise aile etki ve nüfusundan yararlanacakları düşünülmesidir. Ök-

süzlerin yeterince aile eğitimi görmemiş olma, kent görenlerin ise kötü alışkanlıklar 

kazanmış olma ihtimalleri dolayısıyla devşirilmezdi. 24 

Köylerden veya mahallelerden 40 haneden bir çocuk devşirilirdi. Bu oran da 

bugün bilimsel olarak kabul edilen üstün yeteneklilerin toplumda %2 oranında gö-

rüşmesi gerçeğine yakın olması açısından önemlidir. Fiziksel görüşüne dikkat edilir, 

yüzleri güzel, vücut yapıları uygun ve tam sağlıklı olanlar devşirilirdi.25 Günümüzde 

üstün yetenekli çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda üstün yetenekli 
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çocukların fiziksel özellikleri arasında vücutça gelişmiş olmaları, sıhhat bakımından 

akranlarından daha sağlıklı olması, devşirme kanunlarının ne kadar isabetli olduğunu 

kanıtlamaktadır.26 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında az da olsa Türklerden de devşirmeler ol-

muştur. 16. yüzyılın sonlarına doğru devşirme sisteminde bozulmalar görülmüş, ço-

cuklar muayene edilmeden rüşvetle alınmaya başlamıştır. 27  

Devşirme usulü ile seçilen çocukların bazıları saray için ayrılır, kalanları da 

Müslüman Türk ailelerin yanına verilerek Türk-İslam adetlerini öğrenmeleri sağla-

nırdı. Buradan sonra bir sınava tabi tutularak Acemi Oğlanlar Ocağı’nda askeri eği-

time alınırlardı. Buradaki eğitimden sonra tekrar sınava tabi tutularak ya Yeniçeri 

Ocağının ilgili birimlerine ya da hazırlık saraylarına (Edirne, Galata Sarayı, İbrahim 

Paşa sarayı, İskender Çelebi Sarayı)  gönderilerek eğitimlerine burada devam eder-

lerdi. Çünkü hazırlık sarayları Enderun Mektebi’ne öğrenci yetiştiren yerlerdi. Sonra 

Topkapı Sarayının Enderun-u Hümayun denilen iç bölümüne alınırlar; seferli, kiler, 

hazine odalarından birisinde hizmet görürler ve eğitimlerine devam ederlerdi. 28 En-

derun mektebine alınan öğrencilere “iç oğlanları” veya “gılman” denirdi. Eğitim ha-

yatlarının tümünü Enderun sistemi içerisinde geçirirlerdi. 

 

1.3.Enderun Mektebi’nde Odalar 

Enderun Mektebinde eğitim ve öğretim “oda” olarak tanımlanan birimlerde 

farklı düzeylerde verilmekteydi. Bu okula alınan öğrenciler acemi oğlanlar olarak 

adlandırılan devşirme çocuklar arasından seçilmekteydi. Hıristiyan ailelerden alına-

rak Anadolu’da Türk ailelerin yanına gönderilen ve Türk kültürü ile yetiştirilen bu 

çocuklar, Enderun Mektebinde üst düzey bir eğitim aldıktan sonra toplumun elit ola-

rak tabir edilebilecek bürokratik ve yönetici kesimini meydana getirmekteydi. 29   

Enderun Mektebinde eğitim, birbirini izleyen altı odada verilirdi. Ancak bazı 

tarihçiler küçük ve büyük odaları ayrı saydıkları için, bazı kaynaklarda yedi oda 

olarak da yer almaktadır. Odalara “Koğuş” da denilirdi. Öğrenciler sarayda her 

odanın gereklerini yerine getirirlerdi. Enderun Mektebinde eğitim süresi 7-8 sen-

eydi.30  

Enderûn mekteplerine alınan içoğlanları öncelikle buradaki hazırlık sınıfları 

olan küçük ve büyük oda gılmanları arasına katılırlardı. Buradaki okuma-yazma, 

özellikle Kur’ân-ı kerîm tahsiliyle ilgili derslerdi. Buradan doğancı koğuşuna geçen 

içoğlanları eğitim ve öğretime devam ederlerdi. Doğancı koğuşunun 1675’te kaldırıl-

masından sonra yüksek tahsilin ilk basamağı seferli odası oldu.31 
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Bu odalar küçük ve büyük oda, doğancılar odası, seferli odası, kiler odası, 

hazine odası ve has oda şeklinde sıralanmaktaydı. Öğrenciler odaların alt basa-

mağında öğretime başlar, üste doğru yükselirdi. Eğitim ve öğretim, uygulamalı ve de 

teorik olmak üzere iki şekilde yapılırdı. Enderun’daki talebeler, “dolamalı” ve “kaf-

tanlı” olmak üzere iki kısımdılar. Giydikleri elbiseden dolayı, büyük ve küçük oda-

dakilere “dolamalı”, diğer odadakilere “kaftanlı” denirdi.32 

1)Küçük ve Büyük Oda (Hane-i Kebir ve Hane-i Sağır): Enderun’un ilk iki 

kademeleridir. Meslek okullarıdır. Giydikleri kıyafetlerinden dolayı kendilerine 

”dolamalı” da denilirdi. Enderun’un hazırlık sınıfı konumunda olan bu odalarda, Tü-

rkçe, Arapça ve Farsça dersleri öğretildikten sonra, güreş, atlama, koşu, ok atma, cirit 

talimleri yapılırdı. 

2)Doğancı Koğuşu (Hane-i Bâzyân): Enderun’un üçüncü basamağıdır. ”Kaf-

tanlılar” olarak da anılırdı. Hünkârın av doğanlarının bakımı ve yetiştirilmesi, saray 

kuşlarının bakım ve üretimi, av ve avcılık hizmetlerini yerine getirirlerdi. Yaklaşık 

kırk öğrenciden oluşurdu. Ağalarına “doğancıbaşı” denirdi. 

3)Seferli Odası (Hane-i Seferli): IV. Murat zamanında kurulmuştur. Bu odanın 

öğrencileri eğitim ve öğretimin yanında pratik yaparlar, padişahın gittiği yerlere 

giderler, Enderun halkının çamaşırlarının yıkanması ve tertibiyle ilgilenirlerdi. Daha 

sonraları, deri işleri, dokuma, tezhip, musiki, oyma ve kakma işleri yaparak meslek 

öğrenmişlerdi. Meşkhane denilen klasik musiki öğretimi de burada yapılırdı. Tanburi 

Osman, Enderunî Ali Bey gibi bestekârlar ve musikişinaslar buradan yetişmiştir. 

Ağalarına “saray kethüdası” denirdi. 

4)Kiler Koğuşu (Hâne-i Kiler): II. Murat zamanında kurulmuştur. Enderun ve 

saray halkının her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını hazırlayıp korurlardı. Sofra 

hizmetleri, çeşitli şerbetlerin, macunların, hastalık ilaç ve merhemlerinin yapımı ve 

korunmasını sağlarlardı. Ağaları “kilercibaşı” idi. 

5)Hazine Koğuşu: II. Mehmed zamanında kurulmuştur. Buradaki öğrenciler 

hazinenin açılıp kapanması ve korunmasını sağlarlar, hazineye paranın giriş ve 

çıkışını deftere kaydederlerdi. Amirlerine “hazinedarbaşı” denirdi. 

6)Has Oda: Enderun’un en yüksek, en son ve en seçkin kademesidir. II. 

Mehmed’in emri ile kurulmuştur. Has odadakiler, Enderun mektebinin elit (en 

yüksek) kısmı idiler. Defalarca testlerden geçerler, bundan sonra da bizzat padişaha 

takdim edilirlerdi. Genç olmalarına rağmen büyük bir mevkiye sahip olurlardı. Bu-

rada bulunanlara devrin en iyi eğitimi ve öğretimi verilirdi. Buradaki eğitimin ana 

hedefi elemanları idarecilik yönünden yetiştirmekti. Bu odanın mevcudu kırk ci-

varındaydı. Amirlerine “hasodabaşı” denirdi. Has odada kalanlar Hırka-i Saadet 
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odasını temizlemek, mukaddes emanetleri muhafaza etmek, kandil gecelerinde öd 

ağacı yakmak ve gül suyu dökmek gibi sorumlulukları da vardı. Hünkâr müezzini, 

sır kâtibi, sarıkçıbaşı, başçavuş gibi padişahın hususi hizmetinde bulunanlar da genel-

likle bu odadan seçilirdi.33 

Enderun’daki eğitim sisteminin kurallarından biri “çıkma” idi. Bu kurala göre, 

hazırlık sınıflarından Enderun eğitiminin sonuna kadar geçen süre içinde başarı ve 

ilerleme sağlayamayanlar okuldan çıkarılarak ordunun çeşitli kademelerine gönde-

rilirlerdi. Sonuçta sadece üstün başarı gösterenler eğitim süresini tamamlayabilirl-

erdi. 34 

 

1.4.Enderun’da Eğitim Öğretim  

Enderun eğitiminin temel amacı, devletin üst kademelerinde görev alabilecek 

yetenekli gençleri keşfederek teorik ve uygulamalı eğitimle devletin yönetiminde on-

lardan yararlanmaktır. 35 Bu eğitimin karakteristik özellikleri arasında, beceri ve 

yeteneklere göre öğrenci seçiminin yapılması; sürekli ve sistemli olarak karakter ve 

kişilik eğitimine yer verilmesi; eğitimin bireysel farklılıkları karşılayacak biçimde 

düzenlenmesi; Kur’an ve din bilimleri gibi konuların yanı sıra matematik, astronomi, 

tarih, yabancı dil ve edebiyat gibi pozitif bilimlere de yer verilmesi; müziğe yer ver-

ilmesi, müzik ve matematiğin uyumunun sağlanması ve öğrenim ile sosyal çevrenin 

bütünleştirilmesi yer almıştır. Enderun Mektebinde, devrin yüksek medreselerindeki 

derslerin yanı sıra, sanat eğitimi ve karakter ile kişilik eğitimine ağırlık verilmiştir. 36  

 

1.4.1. Enderun’da Eğitimin Temel İlkeleri 

Enderun eğitiminin en temel ilkesi disiplindi.37 Enderun Mektebi’ni başarıya 

götüren en önemli özelliği de budur. Ceza ve ödülün kullanıldığı, liyakata dayalı bir 

sistem uygulanmıştır.38 Eğitim süresi boyunca “içoğlanı” adı verilen Enderun öğren-

cilerinin günlük hayatları sıkı kurallarla düzenlenmiştir. Gece yatma, sabah kalkma, 

gün içerisinde yemek ve istirahat ile eğitim vakitleri belli olup, bu vakitlerin dışında 

farklı bir uğraş ile meşgul olmaları mümkün değildir. İçoğlanlarının saraydan 

ayrılıncaya kadar adeta bir manastır hayatı yaşamaktadır.39  

Enderun, eğitim olarak aşamalı bir yapıya sahipti. Enderun Mektebi’nde 

okuyanların eğitim süresi boyunca geçmeleri gereken on iki terfi sınavı vardı, ancak 

sınavlardaki başarılarının yanında; öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve bireysel 

farklılıkları da önemli bir rol oynardı. Çok üstün başarı göstermediği müddetçe bir 

içoğlanı, asla Enderun’u tamamlayamaz, ara kademelerde “çıkma” olarak ayrıldığı 

odanın derecesine göre bir birliğe tayin olunurdu. Şöyle ki: Enderun Mektebi’nde 
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öğrenciyi sık sık imtihan etmek suretiyle öğrenci eleme usulü, elenenlerin sokağa 

bırakılmayıp yan hizmetlerde değerlendirilmesi, yeteneklilerin tespiti, eğitimde te-

ori-pratik bütünlüğü ve en önemlisi de, adâb-ı muaşeret kurallarının öğretilmesi 

önemli bir yer tutmaktadır. Bazı uzmanların, Osmanlıların elitleşmesini sağlayan bu 

rekabetçi ve başarısızlığı affetmeyen buluşuna “eğitim mucizesi” demeyi tercih et-

meleri bu yüzdendir. Bilgiyi ahlâkla beraber verme, teoriyi uygulamalı olarak 

öğretme, Enderun Mektebi’nin ana gayelerinden olmuştur.  

Enderun Mektebi’nde verilen eğitiminin temel özelliği İslam ve Osmanlı kim-

liğinin ve kültürünün öğretilip benimsetilmesiydi. 40 Osmanlı düşünürleri ve bilim 

adamları, devletin dini ve etnik açıdan farklı toplulukları barındırdığının şuuruyla, 

devlet idaresini ırk temeli üzerine bina etmemeyi yeğlemişler, çeşitli din ve mil-

letlerden devşirilen, padişaha ve devlete sadık bir yönetici sınıfı oluşturmuşlardı. 

Farklı coğrafya ve kültürlerden gelen bu gençler Türk-Müslüman kültürüyle 

yoğruluyor, İslam-Osmanlı devlet ve dünya görüşünü ediniyor ve bu düşüncenin mu-

hafızlığını ve bayraktarlığını yapıyorlardı. Asli müesseselerin bozulmadan ko-

runduğu klasik dönemde Enderun halkı ve Enderun’dan yetişenler bu anlayışı ye-

nileyerek ve canlı tutarak sürdürebilmişlerdir. Bu sayede devlet, bütün kurumlarıyla 

misyonunu lâyıkıyla yerine getirebilmiş, böylece cihan devleti olmayı 

başarabilmiştir. 

 

1.4.2. Enderun’da Okutulan Dersler 

Enderun mektebinde okutulan dersler, devrin yüksek medreselerinde okutulan 

dersler ayarında olup ayrıca medreselerde okutulmayan dersler de Enderun 

mektebinde yer almaktadır. Dini bilimlerin yanında pozitif bilimler ile Türkçe’nin 

kurallarının da okutulduğu belirtilmektedir. 41 Türkçe, Arapça, Farsça, Türk ve Fars 

Edebiyatı, Arapça, dil bilgisi, ses bilgisi, Kur’an ve yorumu, İslam dini, hukuk ve 

Türk tarihi, müzik, matematik dersleri bulunuyordu. 42 Ayrıca öğrencilere ilgilerine 

uygun olarak konu seçiminde tercih fırsatı verilmekteydi. 43 

Enderun Mektebi’nde eğitim öğretim faaliyetleri bir bütün ve uygulama 

ağırlıklı olarak yapılırdı. Uygulamalı olarak da silah kullanmak, ok atmak, ciritbazlık 

gibi savaşa yarayacak fenleri de öğrenirlerdi. Enderun Mektebi’nin karakteristik 

özellikleri arasında müziğe, özellikle koro müziğine önem verilmekte, müzik ve ma-

tematik entegre edilmekteydi.44 Okulda verilen eğitimin bir başka özelliği ise, akad-

emik eğitim ile uygulamanın bir arada yürütülmesidir. Her bir içoğlanı bulunduğu 

odanın görev alanına uygun hizmetlerde çalışırken, diğer yandan da belli bir pro-

grama uygun olarak eğitim almaktadır. Bu eğitim programı askerlikten, güzel 
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sanatlara ve politikadan diplomasiye kadar sarayın ihtiyaç duyduğu her alanı 

içermektedir. 45  

Enderun’dan yetişenler kabiliyetlerine göre devlet işlerine atanırdı. Askerlikte 

kabiliyeti olanları Yeniçeri Ağası, siyasette yetenekli olanları Reisülküttap olurlar, 

yine bilgilerine göre Vezirlik veya Valilik gibi hizmetlerle görevlendirilirlerdi.  46 

Enderun’da eğitim öğretim şu beş konu üzerinde toplanmıştı: 

1) Öğrencinin İslamî ilimlerde en iyi şekilde yetişmesi sağlanırdı. 

2) Dönemin, bütün pozitif ilimleri okutulurdu. 

3)Saray protokolünü, saray ile ilgili diğer işleri “mefruşat” uygulamalı olarak 

en iyi şekilde öğrenirlerdi. 

4) Güzel sanatlarla ilgili eğitim öğretim verilerek “estetik bilgisi”nin gelişmesi 

amaçlanır; böylece bireyin güzel duygulara, güzel düşüncelere sahip olması 

sağlanırdı. 

5)Meslekî eğitim verilerek, bir meslekte uzmanlaşması sağlanırdı. 

İslamî İlimler: Kuran-ı Kerim, İlmihal, Tefsir, Hadis, Kelam, Tecvit, Akaid, 

Arapça ve Farsça, Peygamberler Tarihi, Ferâiz(Miras İlmi). 

Müsbet ilimler: Tıp, Heyet(Astronomi), Hendese (Geometri), Tarih, Coğrafya, 

Mantık, Hikmet, Türk Dili ve Edebiyatı, Sarf, Nahiv, Bed-i Beyan (Güzel Konuşma), 

Şiir ve İnşa, Medni (Söz ve Lügat), Hitabet, Maanî (Sözdizimi, Sentaks). 

Güzel Sanatlar: Musiki, Tezhip, Hüsn-ü hat, Cilt Sanatı, Mimari, Minyatür. 

Beden Eğitimi ve Spor: Binicilik, Kılıç çekme, Ok atma, Atlama, Mızrak, 

Çelik-Çomak, Güreş, Meç, Ağırlık kaldırma, Cirit, Şamar Atma. 

Meslekî eğitim: Giyim, deri işlemeciliği, kuyumculuk, çeşitli ilaç ve merhem yapımı 

gibi. 

 

Bu dersleri alanlarında uzman hocalar ve mesleğinde ehil sanat erbabı üstatlar 

verirdi. Bu eğitim sistemi sayesinde mezunlar birçok alan hakkında gerekli temel 

bilgileri öğrenirken, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını belirleyip o alanlarda uz-

manlaşma imkanına da sahip olabiliyordu. Bu mektepte, 1850’lere kadar 79 sadra-

zam, 3 Şeyhülislam, 36 kaptan-ı derya, çok sayıda Kubbealtı Veziri, Defterdar, 

Beylerbeyi, Sancakbeyi, Yeniçeri Ağası, Mimar, Nakkaş, Ressam, Minyatür Ustası, 

Hattat, Musikişinas, Kâtip, İmam, Müezzin, Müverrih, Şair, Âlim, Hanende vb. 

yetişmiş ve uzun yıllar başarıyla hizmet etmişlerdir. 47 

 

1.5.Enderun Mektebi’nin Bozulma Nedenleri 
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Enderun Mektebi, 17. yüzyılda askerî daha sonra siyasi alanda yaşanan çözül-

meler ile birlikte önemini kaybederek bozulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında; 

devşirme usulüne aykırı öğrenci alınması, birçok kimsenin şeref bulmak düşünce-

siyle, çocuklarını Enderun’da okutmak için köle diye satması; böylece bu okula ehil 

olmayan yeteneksiz kimselerin alınması sayılabilir. , Batı metotları ile eğitim yapan 

okulların açılması ve bunların gitgide çoğalmasıyla mektebin önemi iyice azaldı. 

Yine Enderun Mektebi’ndeki eğitim sisteminin asrın gereklerine ve donanımlarına 

ayak uyduramaması ve özellikle devlet ve saray idaresinin, yeniçeri ağaları ve valide 

sultanlar tarafından bozulması gibi nedenlerle imparatorluğun başka pek çok mües-

sesesi gibi Enderun’un da disiplini ve eğitimi yozlaşmıştır. Modern eğitimin gittikçe 

yerleşip yayılması karşısında, Enderun Mektebi’nde de modern eğitimin ilkelerini 

uygulanmaya başlandı. Ancak, şehirde Türk ve ecnebi olmak üzere çeşitli genel kül-

tür kurumlarının ve meslek okullarının açılması, özellikle Enderun mektebi’nden çı-

kanların, Tanzimat’tan önceki dönemde olduğu gibi, devlet görevlerine tayinlerdeki 

üstün durumlarını kaybetmeleri, halk arasında özellikle devlet ileri gelenleri katın-

daki değerini sarstığından bu eğitim yuvası kalkınamadı ve 1908 İkinci Meşrutiyet’in 

ilânını takip eden günlerde, 1 Temmuz 1909’da tamamen kapatıldı. 48 

Sonuç olarak Devlet-i Aliye’nin eğitim öğretim hususundaki temel müesse-

selerinden biri olan Enderun Mektebi, devletin en üst düzeyde siyasî, idarî, bür-

okratik, askerî, ilmî ve sanatsal personelinin yetişmesini sağlamıştır. Osmanlı’dan 

bize kalan camiler, kervansaraylar, türlü mimari harikalar, muhteşem çiniler ve 

gözümüzü ışıldatan hatlar ve ebrular; gök kubbeyi kaplayan bir hoş sedâ, bir musiki; 

binlerce sayfalık bir edebiyat ve nağmeler kadar önemli bir miras da dünya eğitim 

tarihinde bir çığır açmış, birçok noktada öncü olmuş Enderun Mektebi’dir. Enderun 

Mektebi, çok yönlü amaçları olan bir eğitim ve devlet felsefesi, bir siyasî ve idarî 

nizam, bir dünya görüşüdür. Enderun Mektebi, kuruluş amacı, programları, çalışma 

sistemi ve teşkilatlanması bakımından, üstün yeteneklilerin eğitiminde özgün ve 

başarılı bir model olarak günümüz eğitim bilimcileri tarafından incelenmesi gereken 

bir örnektir. 

 

2. Cumhuriyet Dönemi’nde Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi 

Cumhuriyetin kuruşu ile eğitimde çok önemli adımlar atılmış, üstün yetenekli 

çocuklar eğitim için yurt dışına gönderilmiştir. 1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı “ 

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun” sonrasında da 1943 

ve 1948 yıllarında sanat alanında üstün yetenekli çocuklar, devlet bursu ile yurt dı-

şında eğitim görmüşlerdir. 1960’lı yıllarda “Özel Sınıflar ve Türdeş Yetenek 
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sınıfları” uygulaması ve matematik ve fen alanında üstün yetenekli öğrenciler için 

Ankara Fen Lisesi’nin açılması da önemli gelişmelerdendir.49  

Ancak üstün yetenekli çocukların sadece bilişsel özelliklerini geliştirmeye yö-

nelik eğitimler yeterli görülmemektedir. Sosyal ve duygusal gelişimlerinin de göz 

önüne alınarak tüm gelişim alanlarını desteklemek için, normal gelişim gösteren ya-

şıtlarıyla bir arada olmaları son derece önem taşımaktadır. 50 Üstün yetenekli öğren-

cilerin bu ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden eğitimlerini destekleyen kurumlar olarak 

da karşımıza Bilim ve Sanat Merkezleri çıkmaktadır.   

Üstün yetenekli öğrenciler için Türkiye’de en yaygın kurum olan Bilim ve Sa-

nat Merkezleri’nin ilki 1995 yılında Ankara’da açılmıştır. Milli eğitim Bakanlığı’na 

bağlı olan bu kurumlar, üstün yetenekli öğrencilere okul dışında kalan saatlerde ge-

reksinim duydukları özel eğitimi vermek üzere kurulmuştur. BİLSEM’e devam ede-

cek öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimi aksamayacağı ve alternatif 

oluşturmayacağı bir planlama içinde olunması düşünülmüştür. 51 

BİLSEM' in, özel yetenekleri açısından yaratıcı, akranlarından daha hızlı, 

farklı, kalıcı ve derin öğrenen öğrencilerle, kapasitesini daha çok geliştirmek ya da 

kullanmak isteyenlerin gereksinimlerine cevap vermesi planlanmıştır. Günümüzde 

zekâ testleriyle tanılama yaparak öğrenci seçen tek devlet kurumu olan BİLSEM’le-

rin sayısı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 81 ilde toplam 130’a ulaşmıştır.  

 

3. Günümüz Türkiye’sinde Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi  

Günümüz dünyasında, bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanırken üstün 

yetenekli öğrencilerin eğitimine her zamankinden daha çok önem verilmektedir. An-

cak maalesef Osmanlı’yı Osmanlı yapan Enderun gibi bir mirasa sahip olma şansı-

mıza rağmen, bugün Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki gibi üstün yeteneklilerin eğiti-

mine yönelik bir politika olmayışı eleştirmektedir. 52  Üstün yetenekliler, ülkeler için 

stratejik öneme sahip olup, gerektiği gibi eğitim verilemediği durumda, ya potansi-

yelleri yok olacak, ya da kendilerine uygun eğitim ortamı buldukları ülkelere göç 

edeceklerdir. 53     

Son yıllarda üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmaların 

sayısı artmış ve uygulamalardaki eksiklikler ortaya konmuştur. Gündemdeki bu ça-

lışmaların da etkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile “üstün ye-

tenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine 

katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması” amacıyla 6 Mart 2012 tarihinde 

TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Bu kap-

samda hem yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumlara geziler düzenlenmiş, hem de 
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üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleriyle ilgili akademisyenlerden görüşleri alınmış-

tır. Komisyon, yaptığı çalışmaları raporlaştırarak 27/05/2014 tarihinde TBMM Baş-

kanlığı’na sunmuştur. Raporda; üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimi 

alanında bazı tespit ve önerilerde bulunmuştur. Fen liselerinin laboratuvarlarının ye-

tersiz, kütüphanelerinin güncelliğini yitirmiş olduğu, BİLSEM’ler arasında eşgüdüm 

olmadığı, öğretmenlerin seçiminde sorunlar yaşandığı, merkezi sınavlar nedeniyle 

öğrencilerin sanat çalışmalarını bıraktığı belirtilen sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca 

komisyonun, ülkemizdeki üstün yetenekli çocuklar ve ailelerinin haklarına yönelik 

işlevsel ve somut bir katkı sağlayamadığını belirtilmektedir. 54 

 

Sonuç 

Özel eğitim alanının en fazla ihmal edilen grubu olan üstün yetenekliler, iyi 

bir eğitim aldıklarında, çok önemli işlere imza atabilecek bireylerdir. Ancak uygun 

eğitim alamadıkları zaman, sonuç istendiği gibi olmamakta, hem beklenenin altında 

bir performans göstermekte, hem de kendini gerçekleştirememenin yarattığı olumsuz 

duygular yaşamaktadır. Bu nedenle üstün yeteneklilerin tanılanması ve uygun bir 

eğitim programıyla gelişimlerinin desteklenmesi son derece önemlidir. Ancak bugün 

ülkemizin bu konuda yeterli seviyede olduğu söylenemez. 55   

Eğitim tarihimizde, kendine özgü bir sistemle, dünyada ilk olarak üstün yete-

neklileri tespit edip yeteneklerine uygun eğitim veren Enderun Mektebi örneği bu-

lunmaktadır. Bu sistem üzerine Avrupalı bilim adamları araştırmalar yapmış ve altı 

yüz yıl hüküm süren Osmanlı’nın ‘en güçlü dayanaklarından biri’ olarak nitelendi-

rilmiştir. 56 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise, üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili ça-

lışmalar çok yetersiz kalmış ve başlanan projeler tamamlanamadan sona erdirilmiş-

tir.57 1995 yılına gelindiğinde ise Bilim ve Sanat Merkezleri adı verilen destek eğitim 

kurumları açılmış ve son on yıl içinde de yaygınlaştırılmıştır. Ancak Milli Eğitim 

Bakanlığı İç Denetim Birimi tarafından ‘Bilim ve Sanat Merkezleri Süreci- Üstün 

Yetenekli Bireylerin Eğitimi’ başlıklı 2011 yılı raporunda BİLSEM’lerin % 90’ının 

üstün yetenekli bireylerin eğitimine uygun olarak tasarlanmadığı belirtilmektedir.58 

BİLSEM’lerinin amaçlarına ne düzeyde ulaşılıp ulaşılamadığı birçok bilimsel araş-

tırmaya konu olmuştur. Bu çalışmaların sonucunda ortaya konan uygulamaya yöne-

lik öneriler dikkate alınmalıdır. Elde edilen verilerin sorgulaması, içerik, yapı, işle-

yiş, planlama, araç-gereç durumu ve bina donanımı gibi konularda da bu kurumlara 

yön vermesi açısından önemlidir. Öğrenci seçimi, eğitim programı, okul-merkez iş-

birliği, alt yapı yatırımları, öğretmen yetiştirilmesi, merkezdeki proje çalışmalarının 
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geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması merkezlerin işlevselliği açısından çok önemli so-

runlardır. Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulamalarında bir birlik sağlanamamış ol-

ması, öğretmenlerin belirlediği etkinliklerle eğitimin şekillenmesi bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Üstün yeteneklilerin eğitiminde çok önemli bir mirasa sahip olmamıza rağ-

men, Türkiye’de üstünlerin eğitiminde istenilen düzeye ulaşılamamış, üstün yetenek-

lilerin eğitimi konusunda farklı alternatifler geliştirilememiş ve başlatılan çalışmalar 

yarım kalmıştır. 59 Bu nedenle Enç’in ‘üstün beyin gücü’ olarak nitelendirdiği bu 

grubun eğitimi konusunda olması gereken düzeye ulaşılamamıştır.  

Eğitimin niceliğinden çok niteliğinin önem kazandığı günümüzde, üstün yete-

nekli bireylerin eğitimine önem verilmeli; bu bağlamda BİLSEM’lerde yaşandığı bi-

limsel çalışmalarla ortaya  konan sorunlar giderilmelidir. Ayrıca olağanüstü üstün 

yetenekliler için önerilen Bilim ve Sanat Okulları gibi örgün eğitim modelleri üze-

rinde de çalışmalar yapılması gerekmektedir.60 Kısacası, üstün yetenekli öğrencilerin 

eğitiminde gelişmiş ülkelerde uygulanan örneklerle politikalar incelenip, geçmişten 

gelen kültürel zenginliklerimizle birlikte ülkemiz şartlarına uygun modeller ve poli-

tikalar geliştirilmelidir.    
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Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Çalışma 
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Özet: Sanal materyal, hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere paralel ola-

rak kavram eğitimine yönelik ortaya çıkmıştır. Ulaşımı zor, elde edilemeyen 

veya tehlike arz eden kavramların öğretiminde kullanılan dijital materyallerdir. 

Bu araştırmanın temel amacı sanal materyal geliştirmede kullanılabilecek, en 

çok tercih edilen arka plan rengi, yazı rengi ve yazı puntosunu belirlemektir. 

Araştırmada karma yöntem tercih edilmiştir. Yöntemin nicel kısmında kesitsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Yöntemin nitel kısmında görüşme yapılmıştır. 

Araştırmada rastgele örneklem yöntemi kullanılarak 206 gönüllü öğrenci ile 

veriler toplanmıştır. Araştırma Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesindeki bir 

devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir.   Ayrıca beş öğrenci ile yüz yüze gö-

rüşme yapılmıştır. Nicel veriler, iki aşamada uygulanan anket ile toplanmıştır.  

Nitel veriler ise görüşme kayıtları ile elde edilmiştir. Tüm verilerin analizinde 

Microsoft Office Excel paket programı kullanılmıştır. Nicel verileri yüzde (%) 

ve frekans (f) değerleri ile nitel veriler ise içerik analizi ile yorumlanmıştır. 

Araştırmanın ön çalışmasında en çok tercih edilen ilk üç arka plan rengi, yazı 

rengi ve yazı puntosu kombinasyonuna göre 18 adet örnek sanal materyal say-

fası hazırlanmıştır. Hazırlanan bu sayfalar teker teker katılımcılara gösterilmiş 

ve ellerindeki anketi sayfaya göre doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların an-

ket değerlerine göre 9 numara ile hazırlanmış olan sayfa (f:77) % 47.23 oranla 

en çok tercih edilen sayfa uyumu olarak belirlenmiştir. Buna göre en çok tercih 

edilen sanal materyal web sayfası, arka plan rengi koyu kayrak grisi, yazı rengi 

sarı ve yazı puntosu 24 olarak belirlenmiştir. Görüşme verilerinin analizi so-

nucu katılımcılara gösterilen örnek sayfalar içerisinde koyu kayrak renginin 

sarı renkli yazılar ile uyum gösterdiği ve 24 puntonun ideal yazı büyüklüğü 

olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunul-

muştur. 

Anahtar Kavramlar: Kavram eğitimi, Sanal materyal, Renk uyumu, 

Yazı puntosu  
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A Study on the Design of Virtual Course Materials 

 

Abstract: Virtual material has emerged for concept education in paral-

lel with rapidly developing technological developments. Virtual materials used 

in the teaching of concepts that are difficult to reach, unacceptable or danger-

ous. The main purpose of this research is to determine the most preferred back-

ground color, text color and font size which can be used in virtual material 

development. Mixed method was preferred in the study. In the quantitative part 

of the method, cross-sectional scanning model was used. The qualitative part 

of the method was interviewed. The data were collected by using 206 random-

ized students using random sampling method. The study was carried out in a 

state secondary school in the Marmaraereğlisi district of Tekirdağ province. In 

addition, five students were interviewed face to face. Quantitative data were 

collected by a questionnaire applied in two stages. Qualitative data were ob-

tained through interview records. Microsoft Office Excel package program was 

used to analyze all data. Quantitative data was interpreted by percentage (%) 

and frequency (f) values and qualitative data were analyzed by content analysis. 

In the preliminary study, 18 sample virtual material pages were prepared ac-

cording to the three most preferred background colors, text color and font size. 

These pages were shown to the participant’s one by one and were asked to fill 

in the questionnaire according to the page. According to the questionnaires of 

the participants, the page prepared with 9 numbers was determined as the most 

preferred page fit with (f: 77) 47.23%. According to this, the most preferred 

virtual material web page, background color is dark slate gray, text color is 

yellow and font size is set to 24. As a result of the analysis of the interview 

data, it was determined that the color of the slate was consistent with the yellow 

text in the sample pages shown to the participants and that the 24 font size was 

the ideal font size. Suggestions were made according to the results of the re-

search. 

Keywords: Concept education, Virtual material, Color harmony, Font 

size 

 

 

Giriş 

Kavram eğitimi, eğitim öğretim süreci için önem arz etmektedir. Özellikle fen 

bilimleri dersinde kavram eğitiminin hassasiyeti son derece fazladır. Öğrenci erken 

çocukluk döneminden itibaren fen bilimleri kavramları ile tanışır ve onları zihinsel 

yapısında yer edinmesi için uğraşır (Demir ve Akarsu, 2013; Say ve Özmen, 2018). 

Bu süreçte bilginin yapılandırılması kavram eğitiminde kullanılan yöntem ve teknik-

lere bağlıdır (Gülen, 2018a). Fen bilimleri eğitiminde kavramların öğretilmesi konu-

sunda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kavram haritaları, kavram hacmi gibi 
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kavram ilişkilendirme araçları (Gülen, 2018c ), modellemeler, görseller (Mutlu ve 

Söylemez, 2018), metinler, simülasyonlar, canlı modeller, materyaller gibi daha bir-

çok yöntemle kavram eğitiminin gerçekleşmesi hedeflenir (Gökalp, 2018; Tezcan, 

Karakuzu ve Ekmekci, 2011). Günümüzde özellikle artan teknolojinin de etkisi ile 

kavram eğitiminde farklı bir boyut ortaya çıkmaktadır. Özellikle ulaşımı zor, tehli-

keli veya elde edilemeyen kavramların eğitiminde kullanılan bu yöntemde bilgisayar 

ve internet başlıca öğretim araçları haline gelmektedir (Taş ve ark., 2015; Gülen, 

2018b). 

Teknolojinin hızla gelişmesi, toplumların teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve 

kendilerine uyarlamalarını zorunlu hale getirmiştir (Kutluca ve Ekici, 2010). Tekno-

loji, teknik bilginin yaşama geçirilmesini öngören tüm toplumsal ve ekonomik etkin-

likleri ve örgütlenmeleri kapsayan bir alandır. İyimser bir tanımla teknoloji bilimsel 

ilke ve yeniliklerin, sorunların çözümüne uygulanması ve yaşamın kolaylaştırılması-

dır (Erdemir ve ark., 2009). Öğrenme ortamlarında öğretmen rehberliğine ve öğren-

cilerin aktif olabilecekleri etkinliklere ve bunların uygulanabilecekleri ortamlara ih-

tiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin aktif olacakları öğrenme ortamlarında öğrencilerin 

ilgisi, uygulanan etkinlikler ve materyaller yoluyla çekilmeye çalışılmaktadır (Çepni 

ve ark., 2010). İlgi çekici materyaller hiç şüphesiz günümüzde öğrencilerin en çok 

hoşlandıkları bilgisayar ve tabii ki internettir. İnternet kullanımı ile ilgili yapılan is-

tatistiklere göre dünyada yaklaşık 400 milyon internet kullanıcısının olduğu ve inter-

nette 300 milyondan fazla web sitesinin bulunduğu tahmin edilmektedir (Çakmak ve 

ark, 2011). Ayrıca bilgisayar ve internetin kullanımı hızla artmaktadır. Özellikle eği-

tim ortamları da bu artıştan faydalanmaktadır (Horzum, 2011). Ülkemizdeki FATİH 

projesi bunun bir göstergesidir. Bu projenin temel amacı bilginin sanal yollarla eri-

şimini kolaylaştırmaktır (Şenyurt, 2015).  Özellikle öğretmen ve öğrencilerin bu du-

ruma ayak uydurması gerekmektedir (Alaca ve Önal, 2017). Son gelişmelerde gös-

teriyor ki eğitim öğretim sürecinde öğrencinin bilginin yapılandırması ve kavram 

eğitiminin gerçekleşmesi amacıyla birçok sanal materyal yapılmaktadır (Demirkuş 

ve Gülen, 2017). 

Kavram eğitiminde kavram değişimini sağlayabilecek her türlü araç, metin 

veya videonun öğrenciye sunulmasında kullanılan bilgisayar ve internet entegreli 

tüm araç gereçlere sanal materyaller denir (Demirkuş, 2018; Gülen ve Demirkuş, 

2014). Sanal materyallerin ilgi çekmesi ve öğrenimi artırması, materyalin kullanışlı-

ğına bağlıdır. Sanal materyalin hazırlanmasında tasarımın önemi burada karşımıza 

çıkmaktadır. Tasarım; kullanıcının materyalle ile etkileşimlerini kolaylaştıracak gör-

sel düzenlemelerin bütünüdür (Çakmak ve ark., 2011). Nitekim sanal materyalin ta-

sarımı sonucunda kavram eğitimi kolaylaşmaktadır (Gülen, 2016). Yapılan bazı 
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araştırmalarda bilgisayar ve internet tabanlı bu tarz materyallerin öğrencilerin ilgisini 

çektiğini göstermektedir (Kahyaoğlu, 2011; Gülen ve Demirkuş, 2014). Sanal mater-

yallerde en temel öğrenin materyalin tasarımı olduğu bilinmektedir. Araştırmacılara 

göre tasarlanan bir sanal materyalde renk uyumu, yazı puntosu büyüklüğü ve hatta 

yazı stili bile önem arz etmektedir (Demirkuş, Acar ve Gülen, 2018). 

Demirkuş’un (2018) yaptığı çalışmaya göre sanal materyal tasarımında kulla-

nılacak renklerin özellikleri ve tamamlayıcı renkleri Tablo 1 de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1. Sanal materyal tasarımında kullanılan renkler ve özellikleri 

Sır

a 
Renkler Tamamlayan Özellikleri 

1 Siyah Beyaz 
Kâinat rengi, Saygınlığın, otoritenin, anlayışın 

soylu simgesidir. 

2 Beyaz Siyah 
Tüm renklerin kaynağı, saflık, dürüstlük, masumi-

yet için kullanılır. 

3 Kırmızı Turkuaz 
Pozitif ana renktir.  Sıcaklık, dikkat çekici, uyarıcı 

özelliklere sahiptir. 

4 Mavi Turuncu 
Negatif ana renktir. Motive edici, huzuru, kuşku ve 

tembelliği temsil eder. 

5 Yeşil Magenta 
Dengeleyici ana renktir.  İş birlikteliğinin paylaşı-

mın, yardımseverliğin 

6 Mor Sarı 
Varlık rengidir. Asalet, özgüven ve beceri temsil 

eder 

7 Turuncu Mavi 
Canlı renktir, canlılık, yaratıcılık ve mutluluk kav-

ramlarıyla temsil edilir. 

8 Sarı Mor Kıymetli renktir. Değerliliği ve umudu simgeler. 

9 Magenta Yeşil 
En zarif renktir. Duyguları, saygıyı, anlayışı, ifade 

eder. 

10 
Kayrak 

Grisi 
Sarı Absorbe edicidir. Durağan ve emici olarak bilinir 

Tablo 1’de bazı renklerin özellikleri ve uyum durumlarına yönelik bilgiler ve-

rilmiştir. Bu renklerin özelliklerinden yola çıkarak sanal materyalin tasarımına dikkat 

edilmektedir. Ayrıca yazarın http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/renk/ 

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/renk/%20renkcetveli.html


Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Çalışma 

697 

renkcetveli.html adresinde kullandığı renk cetvelleri ve uyum paletleri de bu tarzda 

araştırmalar için önem arz etmektedir. Aşağıda Demirkuş’un (2018) çalışmalarında 

kullandığı renk uyumlarından bir örnek sunulmuştur. 

 

 

Resim 1. Sanal materyal geliştirmede kullanılan renklerin uyum cetveli 

 

Resim 1’de görüldüğü gibi renk cetveli kullanılarak sanal bir materyalin renk 

uyumu konusunda fikir sahibi olunabilmektedir. Ayrıca sanal materyallerde kullanı-

lan yazının büyüklüğü yani puntosu da önem arz etmektedir. Punto büyüklüğünün 

okuma hızını ve anlamayı etkilediği düşünülmektedir. İdeal yazı büyüklüğünün be-

lirlenmesi çalışmanın önemini artıracaktır. 

Sanal materyal tasarımında kullanılacak renklerin uyumu son derece önemli-

dir. Zemin renginin sayfaya hâkim olmasından dolayı göze avantajları ve dezavan-

tajları bilinmelidir. Ayrıca zemin rengi ile uyum sağlayacak ve okumayı kolaylaştı-

racak yazı rengi seçilmelidir. Ayrıca kullanılan yazının büyüklüğü de göz sağlığı açı-

sından önem arz etmektedir. Bilgisayar veya sanal materyaller kullanan öğrenciler 

bilgisayara daha yakın mesafe durmaktadırlar. Bunun en temel sebebi okuyabilmek-

tir. Öğrencinin okuyabileceği ideal yazı büyüklüğünün belirlenmesi göz sağlığı ile 

ilgili sorunları azalacaktır. Öyleyse sanal materyalin tasarımında renk uyumu ve yazı 

büyüklüğünün ideal hali nasıl olmalıdır? Bu çalışmada gelişen teknolojiye paralel 

olarak hazırlanan sanal ders materyallerinin tasarımında kullanılan arka plan rengi, 

yazı rengi ve yazı puntosu büyüklüğünün belirlenmesi amaçlanmaktadır.   

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/renk/%20renkcetveli.html
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı sanal materyal tasarımında kullanılabilecek, en 

çok tercih edilen arka plan rengi, yazı rengi ve yazı puntosunu belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır. 

1. Katılımcılara göre en çok hangi renkler arka plan ve yazı rengi olarak uyum 

sağlamaktadır? 

2. Katılımcılara göre sanal materyalde kullanılan yazının büyüklüğü ne kadar-

dır? 

3. Katılımcıların sanal materyallerin tasarımı konusundaki görüşleri nelerdir? 

 

Yöntem 

Araştırmada karma yöntem tercih edilmiştir. Yöntemin nicel kısmında kesitsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Kesitsel tarama veri toplama sürecinin bir seferde ger-

çekleştirildiği taramadır (Karasar, 2009; Metin, 2014). Yöntemin nitel kısmında gö-

rüşme yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak derinlemesine bilgi edinil-

mesi amacıyla görüşme yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Simsek, 2013). 

Güvenirlik ve Geçerlilik 

Araştırmanın güvenirlik ve geçerliliğinin sağlanmasında bilimsel yöntemlere 

uyulmuştur. Bu kapsamda; nitel verilerde geçerlilik için içerik analizinde sonuçların 

doğruluğu için direkt alıntılara yer verilmiştir. Güvenirlik çalışmasında ise kavramsal 

çerçeve, veri toplamı ve analizi ile örneklem grubun durumu ayrıntılı belirtilmiştir.  

Ayrıca bu veriler nicel veriler ile desteklenmiştir. Nicel veriler için; hedeflenen ka-

zanımların kapsamı, yapı, görünüş gibi geçerlilik ilkeleri doğrultusunda ölçme aracı 

hazırlanmıştır (Creswell, 2013; Merriam, 2013). 

 

Tablo 2. Sanal Materyal Tasarımının Uygulama basamakları 

A) 

Pilot uygulama                                      N:43 

B) 

Asıl uygulama                                       N: 163 

Sanal materyalin tasarımı Materyalin yeniden tasarımı 

Sanal materyalin uygulanması Sanal materyalin yeniden uygulanması 

C) Sanal materyale son şeklinin verilmesi 

D)  Görüşme 

A) Pilot uygulama 
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Çalışmada kullanılacak sanal materyalin ara yüzünün hazırlanması ve pilot uy-

gulaması için öncelikle araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılmıştır (Çalış-

mada kullanılan ve yararlı olduğu düşünülen web sayfaları kaynakça bölümünden 

sonra sunulmuştur). Literatür taramasında en çok kullanılan 20 farklı arka plan rengi 

olabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca yine en çok tercih edilen 10 farklı renkte yazı 

rengi ve 6 farklı karakter de yazı büyüklüğü kullanıldığı belirlenmiştir. Pilot uygula-

mada kullanılacak sanal materyalin ara yüzünün tasarımında literatür taraması so-

nucu elde edilen veriler kullanılmıştır. Hazırlanan ara yüzde tek sayfada 60 kutu içe-

risine farklı zemin rengi ve buna uyum sağlayan yazı renkleri ile farklı puntolarla 

yazılar yazılmıştır (Resim 2). Kutulara 1’den 60’a kadar numaralar verilmiştir. Sanal 

materyalin ara yüzünün pilot uygulanmasında okula gelen gönüllü veli ve öğrenci-

lerden oluşan 43 katılımcıya bilgisayar ortamında farklı zamanlarda teker teker gös-

terilmiştir. Katılımcılardan Ek 1’de verilen anketi doldurmaları istenmiştir. 

 
   

Resim 2. Pilot uygulamada kullanılan renk-punto uyumu kutuları 

Resim 2’de pilot uygulamada kullanılan zemin rengi, yazı rengi ve yazı bü-

yüklüğünü gösteren örnek tabloların bazıları gösterilmektedir. 
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B) Asıl uygulama  

Pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler frekans ve yüzde değerlerine 

göre analiz edilmiş ve en çok tercih edilen üç arka plan rengi, üç yazı rengi ve üç yazı 

büyüklüğü belirlenmiştir. Bu çerçevede sanal materyalin ara yüzü yeniden tasarlan-

mıştır. Elde edilen pilot uygulama verilerinin kombinazyonu ile 18 adet materyal ara 

yüzü tasarlanmıştır (Resim 3). Sanal materyalin yeniden uygulanması ile 1’den 18’e 

kadar numaralandırılmış ara yüz sayfaları toplamda 163 öğrenciye gösterilmiş ve 

gösterim esnasında Ek 2’belirtilen anketi doldurmaları istenmiştir. 

 

 

Resim 3. Tasarlanan ara yüzlerden örnek  

Resim 3’te Tasarlanan ara yüzlerden bir tanesi verilmiştir. Bu örnekte sarı 

(gold) zemin rengi üzerine 24 punto ile yazılmış mavi renk yazı gösterilmiştir. 

 

C) Sanal materyale son şeklinin verilmesi 

Asıl uygulama sonucunda en çok tercih edilen arka plan rengi, yazı rengi ve 

yazı büyüklüğüne göre materyal tasarlanmıştır. Pilot ve asıl uygulamada elde edilen 

veriler ile sanal materyalin ara yüzü çalışmasının son şekli bulgular bölümünde su-

nulmuştur. 

D) Görüşme 
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Uygulama sonucunda katılımcılar arasından gönüllü beş öğrenci ile en çok ter-

cih edilen ara yüzlerin tercih edilme nedenlerinin anlaşılması açısından yüz yüze gö-

rüşme yapılmıştır. Veriler bulgular bölümünde sunulmuştur. 

Örneklem 

Araştırmada rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde evren-

deki tüm bireylerden ziyade temsil edebilen katılımcılara ulaşılarak veri toplanır 

(McMillan ve Schumacher, 2014). Çalışmanın pilot uygulamasında 43 öğrenci ve 

veliye ulaşılırken asıl uygulamada 6., 7. ve 8. sınıflarda toplam 127 öğrenci ve 36 

veli ile toplamda 163 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma Tekirdağ ili Marmaraereğ-

lisi ilçesindeki bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir.   Ayrıca beş öğrenci ile 

yüz yüze görüşme yapılmıştır (3 kız, 2 erkek).  

 

Veri toplama araçları 

Nicel veriler, iki aşamada uygulanan anket ile toplanmıştır (Anketler ekte su-

nulmuştur).  Nitel veriler ise görüşme kayıtları ile elde edilmiştir. Ayrıca sanal ma-

teryalin ara yüzünün hazırlanmasında Adobe Dreamweaver CS3 paket programı kul-

lanılmış bilgisayar ve internet aracılığıyla katılımcılara gösterilmiştir. 

 

Verilerin analizi 

Tüm verilerin analizinde Microsoft Office Excel paket programı kullanılmış-

tır. Nicel verileri yüzde (%) ve frekans (f) değerleri ile nitel veriler ise içerik analizi 

ile yorumlanmıştır. İçerik analizinde direkt alıntılar, kodlama ve kategoriler yapıla-

rak derinlemesine yorumlanmıştır. Katılımcıların alıntıları kodlanarak sunulmuştur. 

Buna göre kız öğrenciler K1, K2 ve K3, erkek öğrenciler ise E1 ve E2 olarak kod-

lanmıştır. Bu verilerde bulgular bölümünde sunulmuştur. 

 

Bulgular 

Araştırmanın soruları kapsamında elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 3’de pilot çalışma sonucunda en çok tercih edilen renkler ve yazı büyüklüğü 

sunulmuştur. 

Tablo 3. Pilot çalışma sonucunda en çok yapılan tercihlerin istatistiği 

No Arka Plan Rengi Yazı Rengi Yazı Puntosu 

1 Sarı Sarı 18 

2 Koyu Kayrak Grisi Siyah 16 

3 Beyaz Mavi 24 



Salih GÜLEN – Nasip DEMİRKUŞ 

702 

         Tablo 3’de görüldüğü gibi ön çalışma neticesinde arka plan rengi olarak; 

sarı, koyu kayrak grisi ve beyaz renkler, yazı rengi olarak; sarı, siyah ve mavi renkler 

ve yazı büyüklüğü olarak 16, 18 ve 24 punto büyüklükleri en çok oy alarak sanal 

materyal tasarımında kullanılmıştır. Asıl uygulamada kullanılmak üzere en çok ter-

cih edilen renkler ve yazı büyüklüğünden yola çıkarak Tablo 4’te belirtilen özellikleri 

taşıyan sanal materyal ara yüzleri hazırlanmıştır. 

Tablo 4 de üç arka plan rengi (sarı, beyaz ve koyu kayrak grisi), üç yazı rengi 

(mavi, siyah, sarı) ve üç yazı puntosunun (16, 18 ve 24) kombinezonu ile 18 adet 

sanal materyalin ara yüzleri hazırlanmıştır. 

 

Tablo 4. Sanal materyal ara yüzleri tasarım özellikleri 

No Arka Plan Rengi Yazı Rengi Yazı Puntosu 

1 Sarı Siyah 16 

2 Sarı Siyah 18 

3 Sarı Siyah 24 

4 Sarı Mavi 16 

5 Sarı Mavi 18 

6 Sarı Mavi 24 

7 Koyu Kayrak Grisi Sarı 16 

8 Koyu Kayrak Grisi Sarı 18 

9 Koyu Kayrak Grisi Sarı 24 

10 Koyu Kayrak Grisi Siyah 16 

11 Koyu Kayrak Grisi Siyah 18 

12 Koyu Kayrak Grisi Siyah 24 

13 Beyaz Siyah 16 

14 Beyaz Siyah 18 

15 Beyaz Siyah 24 

16 Beyaz Mavi 16 

17 Beyaz Mavi 18 

18 Beyaz Mavi 24 
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Toplamda 27 adet ara yüz elde edilse de, beyaz arka plan ile sarı yazı rengi, 

koyu kayrak grisi arka planı ile mavi yazı rengi ve sarı arka plan rengi ile sarı yazı 

renginin uyum sağlayamaması yani okunamaması nedenlerinden dolayı 9 adet ara 

yüz kullanılmamıştır. Hazırlanan ara yüzler 1’den 18’e kadar numaralandırılmış ve 

projeksiyon yardımı ile katılımcılara gösterilmiştir. Ek 2’de belirtilen anket yardımı 

ile katılımcıların en çok beğendikleri ara yüz numarasını yazmaları istenmiştir. Ka-

tılımcıların oyları sonucunda tablo 5 elde edilmiştir. 

 

Tablo 5: Sanal materyal ara yüzlerinin frekans ve yüzde değerlerine göre sı-

ralanması 

Sıra 
Materyal  

numarası 
Frekans (f) Yüzde (%) 

1 9 77 47,23 

2 8 21 12,89 

3 18 20 12,27 

4 Diğerleri 45 27.61 

 

 Tablo 5 göre 9 numaralı sanal materyal ara yüzü en çok oyu alarak birinci 

sırada yer almıştır.  9 numaralı ara yüz katılımcıların % 47.23’nü, 8 numaralı ara yüz 

katılımcıların % 12.89’nun ve 18 numaralı ara yüz ise katılımcıların % 12.27’sinin 

oyunu alarak ilk üç sırada yer almıştır. Asıl uygulama sonucunda en çok tercih edilen 

sanal materyal ara yüzleri hakkında gönüllü beş öğrenci ile görüşülmüştür. Bu veriler 

aşağıdaki tema ve kategoriler altında ele alınmaktadır.  

A) Sanal materyal özellikleri 

Bu tema altında tercih edilen ara yüzlerin özellikleri üzerine katılımcılar ile 

görüşme yapılmıştır. Görüşme verileri iki kategori altında sunulmuştur. 

Renk uyumu 

Bu kategoride ara yüzlerin zemin ve yazı renkleri uyumuna yönelik katılımcı-

ların görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

9 numaralı sayfa gözümü yormuyor.. güzel gözüküyor… (E1). 

Bana göre kayrak rengi sarı ile iyi uyum sağlamış. Yormuyor. Belki uzun süreli 

bakmakta fayda olabilir. Ama bu güzel (E2). 
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Sarıyı daha çok severim ama ona diğer (mavi) renk uyum sağlamıyor tam. 

Ama bu (kayrak) renk uyumu güzel… (K1). 

Aslında beyaz üzerine mavi de olabilir… ben böyle seviyorum. Daha çok ho-

şuma gidiyor (K2) 

Bu renk (kayrak) pek bilmiyordum ama güzel gözüküyor. Bakabiliyorum uzun 

uzun. Diğer de güzelde sanki çok parlak (K3). 

Yukarıdaki alıntılarda da görüldüğü gibi koyu kayrak grisi renginin arka plan 

olarak kullanılmasında rengin gözü “yormaması” ve görüntünün “güzel” gözükme-

sinden dolayı tercih edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sarı yazı renginin arka plan rengi 

ile “uyum” sağladığı belirtilmiştir. Buna göre sanal materyal tasarımında arka plan 

renginin koyu kayrak grisi ve yazı renginin sarı olmasının gözü yormadı ve bu renk-

lerin uyum sağladığı söylenebilir. Bu verilerin dışında yazının büyüklüğü açısından 

elde edilen aşağıda belirtilmiştir. 

Yazı büyüklüğü 

Bu kategori altında sanal materyalin ara yüzünde kullanılan yazının büyüklü-

ğüne yönelik belirtilen görüşler aşağıda sunulmuştur: 

Aslında tüm yazıların büyüklüğü iyi benim için sorun yok. Ama büyük olsa 

daha iyi tabi (E1). 

Bu 24 demi. Çok güzel geriden bakınca bile güzel oluyor (E2). 

Diğer iki yazı büyüklüğü de iyi ama bu renklerle bu büyüklük daha iyi (K1). 

Olabilir uzaktan bakınca daha okunaklı bu. Ben bunu (9 numarayı işaret edi-

yor) okumak isterim daha rahat diye… (K2). 

Bilmem büyük olması daha iyi çok büyükte güzel olmaz bence (K3). 

Alıntılara göre ara yüzde kullanılan yazının büyüklüğü çok abartmadan “bü-

yük” olunabilir. Ayrıca 24 puntonun daha “güzel”, “iyi” ve “okunaklı” göründüğü 

belirtilmiştir. Buna göre sanal materyalin ara yüzündeki yazıların büyük olmasının 

yazıyı iyi, güzel ve okunaklı kıldığı söylenebilir. 

 

Tartışma 

Ön çalışma neticesinde arka plan rengi olarak; sarı, koyu kayrak grisi ve beyaz 

renkler, yazı rengi olarak; sarı, siyah ve mavi renkler ve yazı büyüklüğü olarak 16, 

18 ve 24 punto büyüklükleri en çok oy alarak sanal materyal tasarımında kullanıla-

bilecek renkler ve yazı büyüklükleri oldukları söylenebilir. Bu verilerden elde edilen 

kombinasyon sonucunda 18 adet ara yüz tasarlanmış ve asıl uygulamada 
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kullanılmıştır. Burada elde edilen sonuçlara göre katılımcıların % 47.23’nün tercihi 

alan koyu kayrak grisi arka plan rengi ile sarı yazı rengi ve 24 yazı büyüklüğü ol-

muştur. Sanal materyal ara yüzü tasarımı bu sonuçlara göre tasarlanmıştır. Bu veri-

lere dayanarak ideal bir sanal materyalin tasarımında arka plan rengi olarak koyu 

kayrak rengi, yazı rengi olarak sarı ve yazı büyüklüğü olarak 24 puntonun kullanıl-

ması gerektiği söylenebilir. Yapılan literatür taramasında Demirkuş, Bozkurt ve Gü-

len (2017) ile Demirkuş, Acar ve Gülen (2018) çalışmalarında bu özelliklere benzer 

özellikleri taşıyan materyal tasarımı yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca Demirkuş ve 

Gülen (2017), Gülen ve Demirkuş (2014) ile Taş ve arkadaşlarının (2015) kullandık-

ları materyallerin benzer özelliklerde olduğu söylenebilir.  

Yapılan görüşme analizinde sanal materyal tasarımında arka plan renginin 

koyu kayrak grisi ve yazı renginin sarı olmasının gözü yormadığı ve bu renklerin 

uyum sağladığı söylenebilir. Sanal materyalin ara yüzündeki yazıların büyük olma-

sının yazıyı iyi, güzel ve okunaklı kıldığı belirlenmiştir. Nitekim İpek ve Sözcü 

(2013) çalışmalarında sanal materyallerde öğrencinin dikkatinin ve ilgisinin çekil-

mesi gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca Hırça ve Genç (2012) bu materyallerin tasarımı 

ve kullanımında öğretmenlere çok sorumluluk düştüğünü belirlemişlerdir. Son olarak 

Pişkintunç, Durmuş ve Akkaya (2012) çalışmalarında öğretmen adaylarının nesnel 

materyalleri sanallarına oranla daha kullandıklarını belirlemişlerdir. Bu araştırmalar 

gösteriyor ki çalışmanın sonucunda elde edilen verileri uygulanmasında ve sanal ma-

teryallerin hazırlanmasında büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Bu ça-

lışma öğretmen veya öğretmen adaylarına materyal tasarımında hangi renklerin 

uyumu olduğunu ve tercih edildiğini ayrıca yazı büyüklüğünün kullanılması gerek-

tiği konusunda fikir verebilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

İdeal sanal materyalin tasarımında arka plan rengi olarak koyu kayrak rengi, 

yazı rengi olarak sarı ve yazı büyüklüğü olarak 24 puntonun kullanılması gerektiği 

tespit edilmiştir (Resim 4). Özellikle fen bilimleri dersi kavram eğitiminde kullanılan 

bu tarz materyallerin tasarımında bu verilerin kullanılması gerekmektedir.  Bu özel-

likleri taşıyan sanal materyaller ile başka materyallerin deneysel olarak gözü yorma, 

anlamayı kolaylaştırma ya da okunabilme konuları üzerinde araştırma yapılabilir. 
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Resim 4. En çok tercih edilen sanal materyal ara yüzü 

 

Sanal materyal tasarımında arka plan renginin koyu kayrak grisi ve yazı ren-

ginin sarı olmasının gözü yormadığı ve bu renklerin uyum sağladığı belirlenmiştir. 

Ayrıca sanal materyalin ara yüzündeki yazıların büyük olmasının yazıyı iyi, güzel ve 

okunaklı kıldığı tespit edilmiştir. Sanal materyal tasarımında renk uyumunun gözü 

yormaması ve yazı büyüklüğünün okunaklı görünmesi materyali kullanır kılmakta-

dır. Yapılacak materyallerde bu durumların göz önünde bulundurulması gerekmek-

tedir. Ayrıca mevcut kullanımdaki materyallerin bu özellikleri taşıma durumları in-

celenebilir. 
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Ekler 

Ek 1: Araştırmada kullanılan ön çalışma anketi 

Değerli katılımcılar, bilgisayar ortamında kullandığınız eğitim materyallerinin 

ara yüzlerinin arka plan rengi, yazı rengi ve yazı puntosuna yönelik bilimsel bir araş-

tırmanın ön çalışması yapılmaktadır. Lütfen aşağıdaki soruları objektif bir şekilde 

cevaplayınız. 

1. Baktığınız sayfada hazırlanmış olan kutu içi renklerin hangisinin sanal ma-

teryalin ara yüzünün arka planı olmasını isterdiniz? En çok beğendiğiniz ilk üç rengin 

kodlarını aşağıya yazınız. 

a. 

b. 

c. 

2.  Baktığınız sayfalarda hazırlanmış olan kutu içi renklerin üzerine farklı 

renklerde yazılar yazılmıştır, hangisinin sanal materyalin ara yüzünde kullanılan yazı 

rengi olmasını isterdiniz? En çok beğendiğiniz ilk üç rengin adlarını aşağıya yazınız. 

a. 

b. 

c. 

3. Baktığınız sayfalarda hazırlanmış olan kutu içi renklerin üzerine farklı pun-

tolarda (büyüklük) yazılar yazılmıştır, hangisinin sanal materyalin ara yüzünde kul-

lanılan yazı puntosu olmasını isterdiniz? En çok beğendiğiniz ilk üç puntonun kod-

larını aşağıya yazınız. 

a. 

b. 

c. 
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EK 2: Araştırmada kullanılan çalışma anketi 

Değerli katılımcılar, bilgisayar ortamında sizlere gösterilen sanal materyalin 

ara yüzlerini teker teker inceleyiniz.  

Sanal materyalin ara yüzünün; 

a) Arka plan rengi (zemin rengi)                     …………………. 

b) Yazı rengi  

c) Yazı büyüklüğü (punto)  

d) Uzun süreli kullanımda gözü yormama gibi kriterleri düşünerek en çok be-

ğendiğiniz sayfanın numarasını noktalı yere yazınız. 
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Farklı Puan Dağılımlarında Öğrencileri Seçmek veya 

Onlardan Vazgeçmek 

Doç. Dr. Tülin ACAR 

 Ankara Parantez Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Yayıncılık 

Özet: Bireylerin seçilmesinde, yönlendirilmesinde, yerleştirilmesinde 

veya yetiştirilmesinde ‘değerlendirme’ süreci kaçınılmazdır. Gerek okullarda 

gerekse ulusal ya da uluslararası geniş ölçekli sınav uygulamalarında nesnel 

ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin başarılarına dayalı değerlendirme iş-

lemleri yapılmaktadır. Seçme ve yerleştirme kararlarında dikkate alınan çoğu 

kez ölçütün niteliğidir. Ancak, ölçme sonuçlarının dağılım özelliği de öğrenci-

lerin seçilmesinde veya öğrencilerin vazgeçilmesinde birinci dereceden etki 

eden bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda seçme sürecinde öl-

çütün değişmediği ancak puan dağılımlarının farklılaştığı durumlarda seçilen 

ya da vazgeçilen öğrencilerin sayısı farklılık göstermekte midir? Bu farklılık 

göz ardı edilebilir mi? Bu bildirinin amacı da test puanlarının farklı dağılım 

özelliği göstermesi durumunda hem mutlak hem de bağıl ölçüte göre öğrenci 

seçme işlemleri yapıldığında seçilen öğrenci sayıları arasındaki değişkenliği 

tespit etmek ve tartışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: ölçüt, değerlendirme, puan dağılımları, karar 

 

To Select Students or Dispense With Them With Respect to the 

Different Score Distributions 

 

Abstract: The process of evaluation plays a crucial role in selection, 

placement and guidance of students. Evaluation is carried out at school and 

national and international exams through objective evaluation tools. The qual-

ity of evaluation tools plays a role in selection and placement of students. How-

ever, score distributions, also, plays a primary role in selecting and dispensing 

with students. In this case, when evaluation tools remain the same and score 

distribution gets different, the number of selected or dispensed students 

change? Is this difference ignored? The aim of this presentation is when the test 

score differentiate, is to determine and discuss the variance among the selected 

students through norm and criterion referenced selection procedures. 

Key Words: criter, evaluation, score distributions, judgment 
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PROBLEM DURUMU 

Öğrencilerin yeteneklerinin, öğrenme eksikliklerinin veya öğrenme düzeyleri-

nin (başarılarının) yorumlanmasında; eğitim sisteminin beslenmesinde ve geliştiril-

mesinde; bireylerin tanılanmasında, seçilmesinde, yönlendirilmesinde, yerleştirilme-

sinde veya yetiştirilmesinde değerlendirme süreci kaçınılmazdır. Değerlendirme 

kavramı, özellikle okullarda öğretmenler tarafından öğrencilere  “not verme” işlemi 

olarak bilinse de aslında çok daha kapsayıcı bir işleve sahiptir. Ulusal ve uluslararası 

sıfatlandırmalarıyla yapılan değerlendirmelerin yapılış amacının, sınıf içinde öğrenci 

performansının değerlendirilmesinden farklı olduğu düşünülecek olursa eğitim siste-

minde değerlendirmelerin yapılış amacı, aynı zamanda değerlendirmenin mahiyetini 

de ortaya koymaktadır. Özellikle bir üst düzey eğitime geçişte ulusal sınavlarla ya-

pılan seçme ve yerleştime amacına hizmet eden değerlendirmelerin isabetli olup ol-

madığı, ölçümlerin dağılım özelliği ile birlikte ölçütün geçerliliğinin neliği tartış-

maya değerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme kavramı,  geçerli bir ölçme sonucu hakkında verilmiş bir karar 

ya da yorumlanmış ölçme sonucu/sonuçları olarak tanımlanabilir. Karar vermek veya 

bir yargıda bulunmak söz konusu olduğunda, bu karara ya da yargıya dayanak oluş-

turan bir ölçünün veya ölçütün/ölçütlerin hâlihazırda olması gerektiği sonucu tahmin 

edilebilir. Aksi takdirde verilen kararın kime göre, neye göre verildiği sorgulanacak-

tır.  İşte bu kime göre, neye göre sorusunun cevabı karara dayanak oluşturan ölçütün 

geçerliliğine gönderme yapmaktadır. Örneğin bir bireyin okuduğunu anlama perfor-

mansı 440 puan olduğunu düşünelim. Bu puanı nasıl yorumlayalım? Bu puana sevi-

nelim mi üzülelim mi? Eğer bu puanı ülke ortalaması puanı (428 puan) ile 

Karar / 

Yorum 

Ölçüm 

Ölçüt 
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karşılaştırırsak -ki burada ülke içi ortalama puan ölçütümüzdür- bu birey için okudu-

ğuna anlama performansının ortalamanın üstünde olması sebebiyle sevinilecek bir 

durum olarak yorumlanabilir. Ancak, bireyin bu puanını, tüm ülkelerin ortalaması 

olan 460 puanla karşılaştırırsak bireyin okuduğunu anlama performansının ortalama-

nın altında kalması sebebiyle üzüntü duyulacak bir durum olarak yorumlayabiliriz. 

Dolayısıyla ölçütün değişmesi durumunda verilen kararın, edinilen yargının değiş-

kenlik gösterdiği aşikârdır. Aynı zamanda değerlendirmenin türü,  ölçütün niteliğine 

göre sınıflandırılmaktadır. Alanyazında mutlak ve bağıl olmak üzere iki türlü ölçüt 

tanımlanmıştır (Crocker&Algina, 2008). Bağıl ölçüt, ölçme sonuçlarının elde edil-

diği grubun performansına (norma) bağımlıdır. Bir başka deyişle, ölçümler elde edil-

dikten sonra bağıl ölçüt tanımlı hale gelmektedir. Örneğin sınıf ortalamasının ölçüt 

alınabilmesi için sınıftaki tüm öğrencilerin sınav sonuçlarının elde edilmesi gerekir.  

Bu ölçümler elde edilmeden ortalama olarak belirlenen ölçütün kaç olduğu da bili-

nemezdir. Sınıf ortalamasından düşük puan alan öğrencileri, başarısız; sınıf ortala-

masından yüksek puan alanları başarılı olarak yorumlamak bağıl ölçütten dolayı ba-

ğıl değerlendirme yapıldığına işaret etmektedir. Mutlak ölçüt ise önceden belirlen-

miştir, grup performansından etkilenmez. Örneğin sınavdan 50 puan ve üstü puan 

alanların başarılı sayılacağı bir değerlendirmede, ölçüt önceden belirlenmiş olduğun-

dan mutlak ölçüte dayalı değerlendirme söz konusudur. 

Gerek okullarda gerekse ulusal ya da uluslararası geniş ölçekli sınav uygula-

malarında nesnel ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin başarılarına dayalı değer-

lendirme işlemleri yapılmaktadır. Bireylerin seçilmesinde, yönlendirilmesinde, yer-

leştirilmesinde veya yetiştirilmesinde değerlendirme süreci kaçınılmazdır. Seçme ve 

yerleştirme kararlarında belirleyici unsur ölçütün kendisidir. Ancak ne var ki ölçme 

sonuçlarının dağılım özelliği de öğrencilerin seçilmesinde veya öğrencilerin vazge-

çilmesinde birinci derecede etki eden bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durumda seçme sürecinde ölçütün değişmediği ancak puan dağılımlarının farklılaş-

tığı durumlarda seçilen ya da vazgeçilen öğrencilerin sayısı farklılık göstereceği ra-

hatlıkla tahmin edilebilir. Peki, bu farklılık, seçilen veya vazgeçilen öğrenci sayısı, 

göz ardı edilebilir mi? İşte bu sorunun cevaplandırılması bu araştırmanın konusu ola-

rak düşünülmüştür.  

 

Araştırmanın Amacı 

Ölçümlerin farklı dağılım özelliği göstermesi durumunda hem mutlak hem de 

bağıl ölçüte göre öğrenci seçme işlemleri yapılması durumunda seçilen veya vazge-

çilen öğrenci sayıları arasındaki değişkenliği belirlemek, bu araştırmanın amacıdır. 

Bu amaçla, araştırmanın sınanacak soruları şu şekildedir:  
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1-Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde bağıl ölçüte göre seçilen öğ-

renci sayıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

2-Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde ortak olarak bulunan öğrenci-

lerin (n=238) bağıl ölçüte göre seçilme sayıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

3-Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde mutlak ölçüte göre seçilen öğ-

renci sayıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın türü, betimseldir. Araştırma sorularının niteliği gereği,  ku-

ramsal bir bilginin pekiştirilmesi söz konusudur. Araştırmanın konusu gereği, bu 

araştırmada bir evren-örneklem tanımlaması yapılmamıştır. Ancak araştırma sorula-

rının cevaplandırılabilmesi için veri kaynağından veri setleri oluşturulmuştur. Veri 

kaynağını, OKS-2006 sınavına katılan 10727 öğrencinin Türkçe testine ilişkin doğru 

cevap sayıları (test puanları) oluşturmaktadır. Bu veri kaynağından Türkçe test pu-

anları bakımından normal, sağa ve sola çarpık dağılım özelliği gösteren örneklemler 

oluşturulmuştur. Ölçüm dağılımları farklı olan oluşturulan örneklemlere ilişkin be-

timsel istatistikler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Örneklemlere göre betimsel istatistikler 

  Sağa Çarpık Dağılım Sola Çarpık Dağılım Normal Dağılım 

Ölçüm sayısı 2579 2579 2579 

Ortalama 8,7 14,78 12,41 

Ortalamanın Standart 

Hatası 

0,1 0,09 0,09 

Ortanca 7 16 12 

Tepedeğer 5 17 12 

Std. Sapma 5,19 4,67 4,51 

Varyans 26,96 21,83 20,31 

Çarpıklık 0,70 -0,77 0,03 

Çarpıklık katsayısı-

nın hatası 

0,05 0,05 0,05 

Basıklık -0,59 0,06 -0,27 
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Basıklık katsayısının 

hatası 

0,1 0,1 0,1 

Ölçüm genişliği 25 25 25 

En küçük 0 0 0 

En yüksek 25 25 25 

Yüzde-

likler 

25 5 12 9 

50 7 16 12 

75 13 18 15 

Cronbach Alfa Katsa-

yısı 

0,846 0,808 0,769 

Testin Ortalama Güç-

lüğü 

0,35 0,59 0,5 

Testin Ortalama 

Ayırt Ediciliği 

0,47 0,43 0,4 

 

Betimsel istatistikler incelendiğinde üç farklı dağılım özelliği gösteren örnek-

lemlerdeki öğrencilerin sayıları eşittir. Bu eşitlik, farklı dağılım özelliği gösteren da-

ğılımlarda mutlak ve bağıl ölçüte göre seçilen öğrenci sayısına, örneklem büyüklü-

ğünün etkisini elimine etmek için bilhassa sağlanmıştır. Test puanları 0 ile 25 puan 

arasında değişkenlik göstermektedir. Test puanlarının ortalaması, ortancası ve tepe 

değer istatistikleri arasındaki ilişki incelendiğinde sağa çarpık olan bir dağılımda tepe 

değer, ortancadan küçük; ortanca değerde aritmetik ortalamadan küçüktür. Aynı za-

manda sağa çarpık dağılımların çarpıklık katsayısı pozitif yönlü bulunmaktadır.  

Oluşturulan sağa çarpık dağılım özelliği gösteren örneklemin çarpıklık katsayısı 

(0,70) pozitif yönlü bulunmuş olup Tepe değer= 5 < Ortanca=7 < Ortalama=8.70 

ilişkisi gözlenmiştir. Şekil 1’den de gözleneceği gibi test puanlarının dağılımı, sola 

yığılımlıdır.  Bir başka deyişle sağa çarpık dağılımlarda, düşük ölçme sonuçlarının 

sıklığının fazla olduğu gözlenebilmektedir. 
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Şekil 1. Sağa çarpık dağılım özelliği gösteren örneklem 

 

Sola çarpık olan bir dağılımda aritmetik ortalama, ortancadan küçük; ortanca 

değerde tepe değerden küçüktür. Aynı zamanda sola çarpık dağılımların çarpıklık 

katsayısı negatif yönlü bulunmaktadır.  Oluşturulan sola çarpık dağılım özelliği gös-

teren örneklemin çarpıklık katsayısı negatif yönlü  (-0.77) bulunmuş olup Orta-

lama=14.78 < Ortanca=16 < Tepe değer=17 ilişkisi gözlenmiştir. Şekil 2’den de göz-

leneceği gibi test puanlarının dağılımı, sağa yığılımlıdır.  Bir başka deyişle sola çar-

pık dağılımlarda, yüksek ölçme sonuçlarının sıklığı fazladır.   

 

 

Şekil 2. Sola çarpık dağılım özelliği gösteren örneklem 
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Normal dağılım özelliği gösteren bir örneklemde aritmetik ortalama, ortanca 

ve tepe değer istatistikleri birbirine eşittir ve çarpıklık katsayısı, sıfıra eşit çıkmakta-

dır.  Oluşturulan normal dağılım özelliği gösteren örneklemin çarpıklık katsayısı, 

0.03 bulunmuş olup neredeyse sıfıra eşittir. Aynı zamanda aritmetik ortalama, or-

tanca ve tepe değer sonuçlarının 12 olan ölçme sonucuna eşitliği ilişkisi gözlenmiştir. 

Şekil 3’den de gözleneceği gibi test puanlarının dağılımı, simetriktir.  

 

 

Şekil 3. Simetrik (Normal) dağılım özelliği gösteren örneklem 

 

Üç farklı dağılım özelliği gösteren örneklemlerin oluşturulduğu veri kaynağı-

nın aynı ve sabit olması sebebiyle bazı öğrencilerin her üç örneklemde de bulunacağı 

aşikârdır (Bkz Şekil 4). Her üç örneklemde de bulunan öğrencilerin sayısı 238 olarak 

tespit edilmiştir. Araştırma metninde bu 238 öğrenciye “ortak öğrenciler” adlandır-

ması yapılmıştır. Araştırmanın ikinci sorusu, bu 238 öğrenci ile sınanmıştır. 
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Şekil 4. Veri kaynağından oluşturulan örneklemlerin ve ortak öğrencilerin temsili 

 

Birinci ve üçüncü araştırma sorularının analizinde yüzde frekans istatistikleri 

elde edilmiş olup seçilen öğrenci sayıları arasındaki fark iki oran farkının Z testi ile 

test edilmiştir. Araştırmanın ikinci sorusu da yine yüzde frekanslara ilişkin çapraz 

tablolar elde edilmiş ve istatistiksel sınamasında Fisher’ın ki-kare istatistiği elde edi-

lip yorumlanmıştır. Anlamlılık düzeyi, 0.05 olarak ele alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde bağıl ölçüte göre seçilen öğ-

renci sayıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde bağıl ölçüte göre seçilen öğrenci 

sayıları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için bağıl ölçüte karar 

verilmiştir.  Bağıl ölçüt, ilkin her bir örneklemin test puanları olarak ele alınmıştır. 

Her bir örneklem için test puanlarının aritmetik ortalaması bağıl ölçüt olarak ele alın-

dığında, ortalamadan düşük puan alan (vazgeçilen) ve yüksek puan alan (seçilen) 

öğrencilerin sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Farklı dağılımlarda bağıl ölçüt ortalamaya göre seçilen öğrenci sayı-

ları 

Bağıl Ölçüt Dağılım özelliği (N=2579) Seçilen Öğrenci Sayısı 

O
rt

a
la

m
a

 p
u

a
n

 

Sağa (X =̅ 8,70) 1091 (%42) 

Sola (X =̅ 14,78) 1594 (%62) 

Normal (X =̅12,41) 1256 (%49) 

 

Dağılım özelliği sağa çarpık olan örneklemde bağıl ölçüt olarak örneklemin 

aritmetik ortalaması ele alındığında bu örneklemin ortalaması 8.70 olup bu puandan 

yüksek puan alan 1091 öğrenci bulunmuştur. Bir başka deyişle, sağa çarpık dağılım 

özelliği gösteren örneklemden bağıl ölçüte (aritmetik ortalama istatistiğine) göre se-

çilen öğrencilerin oranı %42’dir. Öğrencilerin %58’inden vazgeçilmiştir. 

Dağılım özelliği sola çarpık olan örneklemin aritmetik ortalaması 14.78 olup 

bu puandan yüksek puan alan 1594 öğrenci bulunmuştur. Bir başka deyişle, sola çar-

pık dağılım özelliği gösteren örneklemden bağıl ölçüte (aritmetik ortalama istatisti-

ğine) göre seçilen öğrencilerin oranı %62’dir. Öğrencilerin %38’inden vazgeçilmiş-

tir. 

Dağılım özelliği normal olan örneklemin aritmetik ortalaması 12.41 olup bu 

puandan yüksek puan alan 1256 öğrenci bulunmuştur. Bir başka deyişle, normal da-

ğılım özelliği gösteren örneklemden bağıl ölçüte (aritmetik ortalama istatistiğine) 

göre seçilen öğrencilerin oranı %49’dur.  Öğrencilerin %51’inden vazgeçilmiştir. 

Seçilen öğrenci sayılarına ilişkin oranlar, birbirleriyle ikili olarak karşılaştırıl-

mıştır.  Dağılım özelliği sağa çarpık olan örneklemden seçilen öğrenci sayıları ile 

dağılım özelliği sola çarpık olan örneklemden seçilen öğrenci sayıları arasında; da-

ğılım özelliği sağa çarpık olan örneklemden seçilen öğrenci sayıları ile dağılım özel-

liği normal olan örneklemden seçilen öğrenci sayıları arasında; dağılım özelliği nor-

mal olan örneklemden seçilen öğrenci sayıları ile dağılım özelliği sola çarpık olan 

örneklemden seçilen öğrenci sayıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0.05). 
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Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde ortak olarak bulunan öğren-

cilerin (n=238) bağıl ölçüte göre seçilme sayıları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?  

Ölçüm dağılımları farklı örneklemlerin hepsinde ortak olarak bulunan 238 öğ-

rencinin bağıl ölçüte göre seçilip seçilmeme durumlarını belirlemek için ilkin her bir 

örneklemde seçilen öğrencilerden kaçının ortak öğrenciler olduğu Tablo 3’de göste-

rilmiştir. 

 

Tablo 3. Farklı dağılımlarda bağıl ölçüt ortalamaya göre seçilen öğrenci sayı-

ları 

Ölçüt alı-

nan Puan Dağılım özelliği (N=2579) 
Seçilen Öğrenci 

Sayısı 

Ortaklığı 

olan öğrenci 

sayısı 

O
rt

a
la

m
a
 p

u
a
n

 

Sağa Çarpık (X ̅= 8,70) 1091 (%42) 221 

Sola Çarpık (X =̅ 14,78) 1594 (%62) 154 

Normal (X =̅12,41) 1256 (%49) 186 

 

Tablo 3’e göre dağılım özelliği sağa çarpık olan örneklemde bağıl ölçüt arit-

metik ortalamaya göre seçilen öğrencilerin sayısı 1091 olup bu öğrencilerin 221’i 

ortak öğrencilerdendir. Dağılım özelliği normal olan örneklemde bağıl ölçüt aritme-

tik ortalamaya göre seçilen öğrencilerin sayısı 1256 olup bu öğrencilerin 186’sı ortak 

öğrencilerdendir. Dolayısıyla dağılım özelliği sağa çarpık ve normal olan örneklem-

lerin bağıl ölçütlerine göre bulunan ortak öğrencilerin seçilip seçilmeme durumları 

Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Sağa çarpık ile normal dağılımlı örneklemlerdeki ortak öğrencilerin 

bağıl ölçüte göre seçilme durumları  

Normal Dağılım (X= 12.40) Toplam 

Seçilmedi Seçildi 

Sağa Çarpık 

Dağılım 

(X=8.70) 

Seçilmedi n 17 0 17 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Seçildi n 35 186 221 

% 15,8% 84,2% 100,0% 

Toplam n 52 186 238 

% 21,8% 78,2% 100,0% 

 

Dağılım özelliği sağa çarpık olan örneklemden bağıl ölçüte göre seçilen ortak 

öğrencilerin sayısı 221’dir.  Bu öğrencilerin dağılım özelliği normal olan örneklemde 

bulunmaları durumunda 35’inden vazgeçilmiştir. Bir başka deyişle, sağa çarpık ör-

nekleme göre seçilen öğrencilerin %15.8’inden normal dağılımlı örneklemde vazge-

çilmiştir. İstatistiksel olarak da ölçüm dağılımı sağa çarpık olan örneklem ile ölçüm 

dağılımı normal olan örneklemin bağıl ölçütlerine göre seçilen ortak öğrencilerin sa-

yıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Fisher’ın p<0.05).  

Tablo 3’e  göre dağılım özelliği sola çarpık olan örneklemde bağıl ölçüt arit-

metik ortalamaya göre seçilen öğrencilerin sayısı 1594 olup bu öğrencilerin 154’ü 

ortak öğrencilerdendir. Dağılım özelliği normal olan örneklemde bağıl ölçüt aritme-

tik ortalamaya göre seçilen öğrencilerin sayısı 1256 olup bu öğrencilerin 186’sı ortak 

öğrencilerdendir. Dolayısıyla dağılım özelliği sola çarpık ve normal olan örneklem-

lerin bağıl ölçütlerine göre seçilen ortak öğrencilerin seçilip seçilmeme durumları 

Tablo 5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Sola çarpık ile normal dağılımlı örneklemlerdeki ortak öğrencilerin 

bağıl ölçüte göre seçilme durumları  

Sola Çarpık Dağılım 

(X= 14.78) 

Toplam 

Seçilmedi Seçildi 

Normal  

Dağılım 

(X=12.41) 

Seçil-

medi 

n 52 0 52 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Seçildi n 32 154 186 

% 17,2% 82,8% 100,0% 

Toplam n 84 154 238 

% 35,3% 64,7% 100,0% 

Dağılım özelliği normal olan örneklemden bağıl ölçüte göre seçilen ortak öğ-

rencilerin sayısı 186’dır.  Ortak öğrencilerin, dağılım özelliği sola çarpık olan örnek-

lemde bulunmaları durumunda 32’sinden vazgeçilmiştir. Bir başka deyişle, normal 

dağılımlı örnekleme göre seçilen ortak öğrencilerin %17.2’sinden dağılımı sola çar-

pık olan örneklemde vazgeçilmiştir. İstatistiksel olarak da ölçüm dağılımı sola çarpık 

olan örneklem ile ölçüm dağılımı normal olan örneklemin bağıl ölçütlerine göre se-

çilen ortak öğrencilerin sayıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Fisher’ın 

p<0.05). 

Tablo 3’e  göre dağılım özelliği sola çarpık olan örneklemde bağıl ölçüt arit-

metik ortalamaya göre seçilen öğrencilerin sayısı 1594 olup bu öğrencilerin 154’ü 

ortak öğrencilerdendir. Dağılım özelliği sağa çarpık olan örneklemde bağıl ölçüt arit-

metik ortalamaya göre seçilen öğrencilerin sayısı 1091 olup bu öğrencilerin 221’i 

ortak öğrencilerdendir. Dolayısıyla dağılım özelliği sola çarpık ve sağa çarpık olan 

örneklemlerin bağıl ölçütlerine göre seçilen ortak öğrencilerin seçilip seçilmeme du-

rumları Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Sağa çarpık ile sola çarpık dağılımlı örneklemlerdeki ortak öğrenci-

lerin bağıl ölçüte göre seçilme durumları 

 

Sola Çarpık Dağılım 

(X= 14.78) Toplam 

Seçilmedi Seçildi 

Sağa Çarpık 

Dağılım 

(X=8.70) 

Seçilmedi 
n 17 0 17 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Seçildi 
n 67 154 221 

% 30,3% 69,7% 100,0% 

Toplam 
n 84 154 238 

% 35,3% 64,7% 100,0% 

 

Dağılım özelliği sağa çarpık olan örneklemden bağıl ölçüte göre seçilen ortak 

öğrencilerin sayısı 221’dir.  Bu öğrencilerin dağılım özelliği sola çarpık olan örnek-

lemde bulunmaları durumunda 67’sinden vazgeçilmiştir. Bir başka deyişle, sağa çar-

pık örnekleme göre seçilen öğrencilerin %30,3’ünden dağılımı sola çarpık olan ör-

neklemde vazgeçilmiştir. İstatistiksel olarak da ölçüm dağılımı sola çarpık olan ör-

neklem ile ölçüm dağılımı sağa çarpık olan örneklemin bağıl ölçütlerine göre seçilen 

ortak öğrencilerin sayıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Fisher’ın p<0.05). 

 

Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde mutlak ölçüte göre seçilen 

öğrenci sayıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

Ölçüm dağılımları farklı olan örneklemlerde mutlak ölçüte göre seçilen öğ-

renci sayıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını sınamak için ilkin mutlak öl-

çüt 13 puan olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle, ölçüm dağılımları farklı olan 

örneklemlerde 13 puan üstünde puan alan öğrenciler seçilmiştir. Farklı dağılım özel-

liği gösteren örneklemlerden 13 puan mutlak ölçüte göre seçilen öğrenci sayıları 

Tablo 7’de gösterilmiştir.  
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Tablo 7. Farklı dağılımlarda mutlak ölçüt 13 puana göre seçilen öğrenci sayı-

ları 

Mutlak Ölçüt Dağılım özelliği (N=2579) Seçilen Öğrenci Sayısı 

1
3

 p
u

a
n

 

(B
ek

le
n

en
 O

rt
a

la
m

a
) 

Sağa (X =̅ 8,70) 655 (%25) 

Sola (X =̅ 14,78) 1913 (%74) 

Normal (X =̅12,41) 1256 (%49) 

 

13 puan olarak belirlenen mutlak ölçüte göre dağılım özelliği sağa çarpık olan 

örneklemden seçilen öğrencilerin sayısı 655; dağılım özelliği sola çarpık olan örnek-

lemden seçilen öğrencilerin sayısı 1913 ve dağılım özelliği normal olan örneklemden 

seçilen öğrencilerin sayısı 1256’dır. 13 puan mutlak ölçütüne göre en fazla oranda 

seçilen öğrenciler, sola çarpık dağılım özelliği gösteren örneklemde gözlenmiştir. 13 

puan mutlak ölçütüne göre sağa çarpık örneklemden seçilen öğrenci sayıları ile sola 

çarpık örneklemden seçilen öğrenci sayıları arasında; sağa çarpık örneklemden seçi-

len öğrenci sayıları ile normal dağılımlı örneklemden seçilen öğrenci sayıları ara-

sında;  sola çarpık örneklemden seçilen öğrenci sayıları ile normal dağılımlı örnek-

lemden seçilen öğrenci sayıları arasında anlamlı birer fark bulunmuştur (p<0.05).  

Mutlak ölçüt 20 puan olarak belirlendiğinde farklı dağılım özelliği gösteren 

örneklemlerden seçilen öğrenci sayıları Tablo 8’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 8. Farklı dağılımlarda mutlak ölçüt 20 puana göre seçilen öğrenci sayı-

ları 

Mutlak Ölçüt 
Dağılım özelliği 

(N=2579) 

Seçilen Öğrenci 

Sayısı 

20 puan 

Sağa (X= 8,70) 79 (%3) 

Sola (X= 14,78) 331 (%13) 

Normal (X=12,41) 166 (%6) 
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20 puan olarak belirlenen mutlak ölçüte göre dağılım özelliği sağa çarpık olan 

örneklemden seçilen öğrencilerin sayısı79; dağılım özelliği sola çarpık olan örnek-

lemden seçilen öğrencilerin sayısı 331 ve dağılım özelliği normal olan örneklemden 

seçilen öğrencilerin sayısı 166’dır. 20 puan mutlak ölçütüne göre en fazla oranda 

seçilen öğrenciler, yine sola çarpık dağılım özelliği gösteren örneklemde gözlenmiş-

tir. 20 puan mutlak ölçütüne göre sağa çarpık örneklemden seçilen öğrenci sayıları 

ile sola çarpık örneklemden seçilen öğrenci sayıları arasında; sağa çarpık örneklem-

den seçilen öğrenci sayıları ile normal dağılımlı örneklemden seçilen öğrenci sayıları 

arasında;  sola çarpık örneklemden seçilen öğrenci sayıları ile normal dağılımlı ör-

neklemden seçilen öğrenci sayıları arasında anlamlı birer fark bulunmuştur (p<0.05).  

 

SONUÇLAR 

Dağılım özelliği sağa çarpık ve normal olan örneklemlerden seçilen öğrenci 

sayılarına göre dağılım özelliği sola çarpık olan örneklemden bağıl ölçütle seçilen 

öğrenci sayısının daha fazla olduğu bulunmuştur. Bir başka deyişle, bağıl ölçüt arit-

metik ortalamaya göre seçilen öğrenci sayılarının örneklem özelliklerine göre farklı-

laştığı gözlenmiş olup istatistiksel olarak da seçilen öğrenci sayıları arasındaki farkın 

anlamlı olduğu gözlenmiştir. 

Dağılım özelliği farklı olan örneklemlerin bağıl ölçütüne göre ortak öğrenci-

lerin (n=238) seçilme sayılarının da farklılaştığı gözlenmiştir. Bir başka deyişle, ör-

neklemim dağılım özelliğine göre seçilen ortak öğrencilerin yaklaşık %20’sinden 

vazgeçilmektedir. 

Mutlak ölçüte (13 veya 20 puan) göre seçilen öğrenci sayılarının farklı dağı-

lımlı örneklemlere göre farklılaştığı bulunmuştur. Bir başka deyişle, sola çarpık da-

ğılım özelliği gösteren örneklemde mutlak ölçüte göre seçilen öğrenci sayısı daha 

fazla bulunmuştur.  

 

TARTIŞMA 

Mutlak ölçüte göre mi yoksa bağıl ölçüte göre mi değerlendirme yapılmalıdır 

sorusuna verilecek cevap, değerlendirmenin yapılış amacına düşünülmeden cevap-

landırılmamalıdır. Ölçütün niteliğine, ölçme sonuçlarının ne amaçla kullanılacağı bi-

linmeden karar verilmemelidir. Bu nedenle değerlendirme sürecinde ilk ilke, değer-

lendirmenin yapılış amacının göz ardı edilmemesidir. 

 Değerlendirmenin yapılış amacı göz ardı edilmeden özellikle «yeterlilik veya 

yetiştirme» amaçlandığında öğretim programının hedefleri dikkate alınarak mutlak 

ölçüte göre değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu noktada mutlak ölçüt kaç olmalıdır 
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sorusu, Angoff, Ebel, Nedelsky’ın (bkz. Mills, 1983) ölçüt belirleme yöntemlerinden 

yararlanılarak cevaplandırabilir. 

Değerlendirmenin yapılış amacı göz ardı edilmeden özellikle «seçme ve yer-

leştirme» amaçlandığında talep-arz (kontenjan) dengesi ve ülkenin ekonomik göster-

geleri dikkate alınarak değerlendirmede bağıl ölçütün kullanılıp kullanılmayacağına 

karar verilmelidir. 
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Türkiye Yüksek Eğitim Sisteminde Rus Dili Eğitimi: 

Gelenekler ve Çağdaşlık 

Ольга Игоревна КЛИМКИНА 

кандидат филологических наук, доцент 

Стамбульский университет – Стамбул 

Özet: Türkiye’de yüksek eğitim sisteminde Rus dili eğitiminin temeli, 

1936 yılında milli önder Mustafa Kemal Atatürk’ün teklifi ve katılımı ile An-

kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde ilk Rus Dili ve Edebiyatı 

kürsüsü açılması ile atıldı. Ankara’da açılan mevcut kürsü, uzun zamandır ül-

kede Rusça uzmanları hazırlayan yegâne eğitim birimi idi. 

1990’lı yılların sonundan itibaren Türkiye eğitim değerler dizisinde Rus 

Dili statüsü yükseliş gösterdi. Rusya’da Perestroyka döneminde görünen de-

mokrasi süreci, Rus-Türk ilişkilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. 

Bu da iki devlet arasında ticari iktisadi ve siyasi ilişkilerin canlanmasını ve so-

nuç olarak, Rus dili ve kültürüne olan ilginin yeniden gündeme gelmesini sağ-

ladı. Türkiye’de talep değerlendirmesinde Rus dili, İngilizce Arapça Fransızca 

Almanca ve Farsçayı takiben altıncı sırayı aldı. Böylece, Rusça uzmanlık kür-

süleri İstanbul, Kayseri, Konya, Kars, Erzurum, Eskişehir, Trabzon gibi şehir-

lerde faaliyet gösteren üniversitelerde açılmaya başladı. Türkiye Milli Eğitim 

Bakanlığı kararı ile Türkiye’de Rus dili, ticaret ve turizm üzerine kurulan üni-

versitelerde eğitimi tavsiye edilen yabancı diller listesinde de yer almakta. 

Son on yıl içerisinde Rus-Türk ilişkilerinin küresel içeriği her ne kadar 

değişken olsa da Rusça, Türkiye’nin dil eğitimi sisteminde kendi yerini koru-

maya devam ediyor. 2018/2019 eğitim yılında ülkenin 15 tane en önde gelen 

devlet ve özel üniversitelerinde Rus dili eğitimi verilmekte. Rusça üzerine dip-

loma alma imkânı genel olarak Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, 

Rus Dili Eğitimi uzmanlık alanlarında sunulmaktadır. Aynı zamanda Türk öğ-

rencileri için Rus dili eğitimi yurtdışında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 

ve Moldova üniversitelerinde de mümkündür. Ayrıca, Rusçayı geliştirmede 

Rusya’da ve Türkiye’de bulunan üniversiteler arasında eğitim bilim ve kültür 

üzerine kabul edilen çeşitli işbirliği programları da önemli rol oynamaktadırlar. 

Anahtar kelimeler: Türkiye’de Rusça eğitimi, yüksek eğitim. 
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Teaching of Russian Language in the System of Higher Education 

of Turkey: Tradition and Modernity 

 

Abstract: Full-fledged teaching of Russian language in the Turkish sys-

tem of higher education started in 1936, when the first Department of Russian 

language and Literature was opened in Ankara University at the Faculty of Phi-

lology, History and Geography, founded on the initiative and with the personal 

participation of the leader of the nation M.K. Ataturk. For a long time, the Rus-

sian Department in Ankara remained the only educational institution that pro-

vided training for professional Russianists in the country. 

Since the late 1990s, the status of Russian language in the educational 

paradigm of Turkey has been increasing. The democratization processes that 

took place in Russia during the Perestroika years launched a mechanism for the 

reset of Russian-Turkish relations, which led to the revival of trade, economic 

and political ties between the states, and, as a consequence, to the resumption 

of interest in Russian language and culture. In the ranking of demand among 

the population Russian language rises to the sixth place after English, Arabic, 

French, German and Farsi. Specialized departments are opened in the leading 

universities of Istanbul, Kayseri, Konya, Kars, Erzurum, Eskisehir, Trabzon. 

By the decree of the Ministry of Education of Turkey Russian language is in-

cluded in the list of foreign languages recommended for teaching in universities 

at commercial and tourist departments. 

Over the past decade, despite the nonlinearity of the global context of 

Russian-Turkish relations, Russian language retains its position in the system 

of language education in Turkey. In 2018/2019 academic year, the study of 

Russian language is possible in 15 prestigious public and private higher educa-

tional institutions of the country. The main areas of training the certified spe-

cialists in Russian language in the specialized departments are the specialties – 

Russian language and literature, translation studies and translation (from Rus-

sian), teaching Russian. The study of Russian by Turkish students is also pos-

sible abroad – in the universities of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and 

Moldova. Various programs of cooperation between Russian and Turkish uni-

versities in the field of education, science and culture contribute to improving 

the level of language proficiency. 

Key words: teaching Russian in Turkey, higher education. 
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Преподавание русского языка в системе высшего образования 

Турции: 

традиции и современность 

Введение 

Начало полноправному преподаванию русского языка в системе 

высшего образования Турции было положено в 1936 году, когда в Анкарском 

университете на факультете языкознания, истории и географии, основанном по 

инициативе и при личном участии лидера нации М.К. Ататюрка, была открыта 

первая кафедра русского языка и литературы. В течение длительного времени 

«русская» кафедра в Анкаре оставалась единственным учебным заведением, 

осуществлявшим подготовку профессиональных русистов внутри страны. 

В первое время изучение русского языка не выходило за рамки 

ограниченного круга специалистов и их узкопрофессиональных потребностей. 

Русский язык активно применялся в военно-политической сфере, что 

диктовалось присутствием Турции на дискуссионной международной арене, в 

том числе с сопредельной Российской державой. С 1962 года русский язык был 

введен в качестве обязательного в программу военных учебных заведений 

наряду с английским, французским и немецким. Именно с учетом военных 

нужд создавались первые национально ориентированные, т.е. с разъяснениями 

на турецком языке, учебники русского языка.1 Знание русского языка 

приветствовалось, а со временем стало правилом хорошего тона в 

академических кругах. И сегодня турецкие лингвисты, диалектологи и 

этнографы стремятся к непосредственному знакомству с фундаментальными 

трудами российских ученых-тюркологов, к прямому освоению и осмыслению 

значимых для всего тюркского мира аутентичных источников и словарных 

материалов на русском языке.2 

В 1990-е годы сфера применения русского языка расширяется и, 

соответственно, повышается его статус в образовательной парадигме Турции. 

Процессы демократизации, происходящие в России в годы перестройки, 

запускают механизмы перезагрузки российско-турецких отношений, что 

приводит к оживлению торгово-экономических и политических связей между 

двумя государствами, и, как следствие, к возобновлению интереса к русскому 

языку и культуре. Анализ причин, по которым среднестатистический турок 

                                                                            
1 Караджан, Хасан, «Исторические основы обучения русскому языку в Турции», Русский язык за 

рубежом, 2013, №1, С. 103-104. 
2 Йылмаз, Гюльсум, Килли, «Изучение и преподавание тюркских языков сибирской группы в 

университете Анкары», Новые исследования Тувы, 2018, № 1, С. 124. 
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начинает изучать русский язык, позволяет говорить о превалировании 

«инструментальной» мотивационной основы – русский язык оказывается 

эффективным средством в сфере делового общения.3 Знание русского языка 

отныне открывает широкие социальные перспективы, становится условием 

карьерного роста и стабильных доходов в объемном сегменте рынка труда. 

Русский язык выходит из категории малоизучаемого и узкоспециального. В 

рейтинге востребованности среди населения он поднимается на шестое место 

после английского, арабского, французского, немецкого и фарси (за ним 

следуют еще восемь языков).4 Постановлением Министерства национального 

образования Турции русский язык включается в список иностранных языков, 

рекомендуемых к преподаванию в вузах коммерческого и туристического 

направления.5 Русский язык начинает активно вводиться в учебные программы 

ряда турецких вузов как в качестве основного предмета, так и как элективная 

дисциплина – урок по выбору. В дополнение к старейшей кафедре Анкарского 

университета, все время своего существования сохраняющей лидирующие 

позиции по подготовке специалистов высокого уровня, профильные кафедры 

открываются в вузах Стамбула (1992 г.), Коньи (1992 г.), Кайсери (1993 г.), 

Анкары (университет Гази, 1995 г.), Карса (2004 г.). 

 

Место русского языка в современной вузовской системе Турции 

В последнее десятилетие, несмотря на нелинейность глобального 

контекста российско-турецких отношений, русский язык сохраняет свои 

позиции в образовательной системе Турции. 

В 2018/2019 учебном году, в соответствии с регулирующим 

студенческие потоки Турции «Руководством по программам и квотам высшего 

образования»6, изучение русского языка в рамках 4-летней образовательной 

программы (степень бакалавра) возможно более чем в 15-ти престижных 

государственных и частных высших учебных заведениях страны, а также за 

рубежом. В вузах смежных государств – университетах Азербайджана, 

                                                                            
3 Барут, Озге, Лингвометодические основы создания учебных материалов по обучению турецких 

студентов деловому общению на русском языке (в сфере строительства), Автореф. дисс. … 

канд. пед. н., Москва 2013, С. 11. 
4 Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», 

Москва 2003, 287 с. 
5 Актай, Шакип, «Историко-хронологический процесс и современное преподавание русского 

языка и литературы в Турции», İDİL: Sanat ve Dil Dergisi, 2012, № 1 (4), С. 52. 
6 Yükseköğretim Kurumları Sınavı. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ӦSYM, 

Yükseköğretim Kurulu, 2018, 582 s. 
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Киргизии, Казахстана, Молдавии – для турецких студентов предусмотрены 

специальные учебные квоты. Основными направлениями подготовки 

дипломированных специалистов в области русского языка являются профили: 

«русский язык и литература» (Rus Dili ve Edebiyatı), «теория и практика 

перевода» (Mütercim-Tercümanlık (Rusça)), «преподавание русского языка и 

литературы» (Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği). 

Обучение бакалавров по специальности «русский язык и литература» в 

2018/2019 учебном году предусмотрено в 13-ти вузах с достаточно широкой 

географией на территории Турции, а также в Киргизии. 

 

ТУРЦИЯ   

Анкара 

Анкарский университет, 

факультет языкознания, истории 

и географии 

Ankara Üniversitesi, Dil 

ve Tarih Coğrafya 

Fakültesi 

 

Анкарский университет 

имени  Хаджи  Байрама  Вели, 

факультет гуманитарных наук 

Аnkara Haci Bayram Veli 

Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi 

Стамбул 
Стамбульский университет , 

факультет гуманитарных наук 

İstanbul Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

 

Университет Едитепе, 

факультет естественных и 

гуманитарных наук  

Yeditepe Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Эскишехир 
Анатолийский университет, 

факультет гуманитарных наук 

Anadolu Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

Конья 
Сельджукский университет , 

факультет гуманитарных наук 

Selçuk Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

Кайсери 
Университет Эрджиес, 

факультет гуманитарных наук 

Erciyes Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

Эрзурум 

Университет имени 

Ататюрка,  факультет 

гуманитарных наук 

Atatürk Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

Карс 

Кавказский университет, 

факультет естественных и 

гуманитарных наук 

Kafkas Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi 

http://www.derszamani.net/anadolu-universitesi-taban-puanlari-ve-bolumleri.html
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Ардахан 

Ардаханский университет , 

факультет социальных и 

гуманитарных наук 

Ardahan Üniversitesi, 

Аrdahan İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi 

Агры 

Агрыйский университет 

имени  Ибрагима  Чечена, 

факультет естественных и 

гуманитарных наук 

Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi 

Трабзон 

Черноморский технический 

университет,  факультет 

гуманитарных наук 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi 

КИРГИЗИЯ   

Бишкек 

Киргизско -турецкий 

университет Манас, 

факультет коммуникаций 

Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi, 

İletişim Fakültesi 

За исключением Ардаханского университета и университета Едитепе, 

каждое из вышеперечисленных турецких учебных заведений имеет 

собственное подготовительное отделение, осуществляющее довузовское 

обучение русскому языку. На подготовительном курсе турецкие студенты, 

имеющие диплом о законченном среднем образовании, но не владеющие 

русским языком, осваивают практический русский на уровне, необходимом и 

достаточном для сдачи «порогового» проходного экзамена и последующего 

обучения по программе бакалавриата.7 

Профессиональных переводчиков широкого профиля, владеющих как 

минимум двумя иностранными языками (основной язык – русский) и 

специализирующихся в отдельном виде перевода – устном, письменном, 

синхронном, художественном, в 2018/2019 учебном году готовят в 3-х 

турецких вузах и 1-ом зарубежном. 

 

 

 

 

ТУРЦИЯ   

                                                                            
7 Йылдырым, Ариф, «Из практического опыта преподавания русского языка как иностранного на 

подготовительном факультете Эрджиесского университета в Турции», Довузовский этап 

обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность, Ч. 1, Москва 2017, С. 33-36. 

http://www.derszamani.net/ardahan-universitesi-taban-puanlari-ve-bolumleri.html
http://www.derszamani.net/agri-ibrahim-cecen-universitesi-taban-puanlari-ve-bolumleri.html
http://www.derszamani.net/agri-ibrahim-cecen-universitesi-taban-puanlari-ve-bolumleri.html
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Стамбул 

Стамбульский университет 

Айдын, высшая школа 

иностранных языков 

İstanbul Aydın 

Üniversitesi, Yabancı 

Diller Yüksekokulu 

 

Стамбульский университет 

Окан, факультет социальных 

наук 

İstanbul Okan 

Üniversitesi, İnsan ve 

Toplum Bilimleri 

Fakültesi 

 

Университет Бейкент, 

факультет естественных и 

гуманитарных наук 

Beykent Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

КИРГИЗИЯ   

Бишкек 

Киргизско -турецкий 

университет Манас, 

факультет коммуникаций 

Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi, 

İletişim Fakültesi 

Подготовку преподавателей русского языка и литературы выполняют на 

территории Турции педагогические училища (в частности Anadolu Oğretmen 

Lisesi) и за ее пределами вузы Азербайджана, Казахстана, Молдавии. 

Получение квалификации «преподаватель» обеспечивают специальности: 

«преподавание русского языка» (Rus Dili Öğretmenliği); «преподавание 

русского языка и литературы» (Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği); 

«преподавание английского и русского языка и литературы» (İngiliz ve Rus 

Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)). 

 

АЗЕРБАЙДЖАН   

Баку 

Бакинский 

государственный 

университет,  

филологический факультет 

Bakü Devlet 

Üniversitesi, Filoloji 

Fakültesi 

 

Бакинский славянский 

университет,  факультет 

филологии и преподавания 

иностранных языков, 

педагогический факультет 

Bakü Slavyan 

Üniversitesi, Filoloji ve 

Yabancı Dil 

Öğretmenliği Fakültesi, 

Pedagoji Fakültesi 

http://www.derszamani.net/istanbul-aydin-universitesi-taban-puanlari-ve-bolumleri.html
http://www.derszamani.net/istanbul-aydin-universitesi-taban-puanlari-ve-bolumleri.html
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Нахичевань 

Нахичеванский 

государственный 

университет,  факультет 

международных отношений и 

иностранных языков 

Nahcivan Devlet 

Üniversitesi, Uluslararası 

İlişkiler ve Yabancı 

Diller Fakültesi 

КАЗАХСТАН   

Туркестан 

Международный 

казахско -турецкий 

университет имени Ходжи 

Ахмеда Ясави, факультет 

гуманитарных наук 

Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi 

МОЛДАВИЯ   

Комрат 

Комратский 

государственный 

университет,  факультет 

национальной культуры 

Komrat Devlet 

Üniversitesi, Milli Kültür 

Fakültesi 

 

В 2018/2019 учебном году общий набор студентов на «русские» 

специальности предусмотрен в количестве 839 человек. При этом госзаказ на 

подготовку специалистов с высшим образованием распределен следующим 

образом: русисты – 606 мест (из них 10 в зарубежных вузах), переводчики – 

150 мест (из них 10 в зарубежных вузах), преподаватели – 83 места (в 

зарубежных вузах). 

Преподавательский корпус кафедр русского языка составляет 

18 профессоров, 14 доцентов, 29 ассистентов. Кафедры укреплены кадрами 

квалифицированных зарубежных русистов: в каждом из университетов, 

помимо турецких граждан, работающих на постоянной основе, трудятся 

носители языка – приглашенные преподаватели из России, Украины, 

Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Казахстана. 

Как правило, обучение проходит на двух языках – родном (турецком) и 

русском. Исключение составляют Анкарский университет, университет 

Едитепе, Анатолийский университет, Сельджукский университет и 

Черноморский технический университет, использующие в аудитории 

преимущественно русский язык. Однако некоторые дисциплины 

общегуманитарного цикла в них также читаются на турецком языке. 
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Преподавание русского языка в турецких вузах ведется как на 

бюджетной, так и на договорной основе. Если имеет место плата за обучение, 

ее размер зависит от статуса учебного заведения и профиля подготовки. 

Педагогическое образование обычно бесплатное. Ряд частных вузов, например 

Стамбульский университет Окан, университет Бейкент, предлагают обучение 

с выплатой стипендии и определенной системой льгот. При этом за каждый 

год, в течение которого студент пользовался стипендией, в дальнейшем 

необходимо будет отработать по специальности 1,5 года. 

В Агрыйском университете имени Ибрагима Чечена, Ардаханском 

университете, университете Эрджиес работает вечернее отделение. Это дает 

возможность изучать русский язык без отрыва от профессиональной 

деятельности. 

Согласно данным, представленным на страницах информационного 

справочника «Карта русского языка в Турции»8, русский язык в системе 

высшего образования присутствует также в качестве второго иностранного 

языка по выбору. В 7-ми вузах изучение русского языка предусмотрено для 

специальностей коммерческого и туристического направления: 

«международные отношения» (Uluslararası İlişkiler), «международный бизнес» 

(Uluslararası Ticaret), «туристический менеджмент» (Turizm İşletmeciliği), 

«туристический и гостиничный менеджмент» (Turizm ve Otel İşletmeciliği), 

«гостиничное дело» (Konaklama İşletmeciliği), «ресторанный бизнес», 

«технология продукции и организация общественного питания» (Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları), «организация путешествий и экскурсоведение» (Seyahat 

İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği). 

 

Анкара 

Анкарский университет 

социальных наук, факультет 

иностранных языков 

Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi, Yabancı 

Diller Fakültesi 

 
Университет Хаджеттепе , 

факультет гуманитарных наук 

Hacettepe Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

 

Университет Билькент 

имени Ихсана Дограмаджи, 

факультет социальных и 

гуманитарных наук 

İhsan Doğramaci Bilkent 

Üniversitesi, İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

                                                                            
8 Карта русского языка в Турции: информационный справочник, Анкара 2018, 107 с. 
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Стамбул 

Университет Озйегин , 

факультет менеджмента, 

факультет социальных наук 

Özyeğin Üniversitesi, 

İşletme Fakültesi, Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Эдирне 
Тракийский университет , 

факультет гуманитарных наук 

Trakya Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

Чанаккале 

Чанаккалийский 

университет 18  марта , 

факультет туризма 

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Turizm 

Fakültesi 

Анталья 

Аланийский университет 

имени Алааддина 

Кейкубата, факультет 

менеджмента, факультет туризма 

Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi, İşletme 

Fakültesi, Turizm Fakültesi 

 

Факультатив по русскому языку имеет место в 11-ти турецких вузах и 

открыт для посещения студентами, обучающимися специальностям, 

ориентированным на международную кооперацию и сотрудничество: 

«международные отношения» (Uluslararası İlişkiler), «международная 

предпринимательская деятельность» (Uluslararası Girişimcilik), 

«международный бизнес и финансы» (Uluslararası Ticaret ve Finans), 

«международная логистика и управление транспортными системами» 

(Uluslararası Lojistik Yönetimi), «авиастроение» (Uçak Mühendisliği), 

«космическая инженерия» (Uzay Mühendisliği), «аэронавигация» (Havacılık 

Yönetimi) и др. 

 

Анкара 
Университет Атылым , 

факультет менеджмента 

Atılım Üniversitesi, 

İşletme Fakültesi 

 

Университет Чанкая , 

факультет естественных и 

гуманитарных наук, факультет 

экономики и управления 

Çankaya Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

 

Экономико -

технологический 

университет Объединения 

торговых палат и бирж 

TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
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Турции, факультет экономики 

и управления 

 

Университет гражданской 

авиации Турции , 

аэрокосмический факультет, 

инженерный факультет 

Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi, Havacılık ve 

Uzay Bilimleri Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi 

Стамбул 

Стамбульский университет 

Медениет, гуманитарный 

факультет 

İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi 

 

Стамбульский университет 

имени Сабахаттина Заима , 

факультет менеджмента и 

управления 

İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi, İşletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

 

Университет МЕФ , 

факультет экономики и 

социальных наук 

MEF Üniversitesi, 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Анталья 

Научный университет 

Анталии, факультет 

социальных наук, экономики и 

управления 

Antalya Bilim 

Üniversitesi, İktisadi, İdari 

ve Sosyal Bilimler 

Fakültes 

Измир 

Университет Яшар , 

факультет коммуникации, 

факультет менеджмента 

Yaşar Üniversitesi, 

İletişim Fakültesi, İşletme 

Fakültesi 

Кахраманмараш 

Кахраманмарашский 

университет имени Сютчю 

Имама, факультет экономики и 

управления 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Мугла 

Муглский университет 

имени Сыткы Кочмана, 

гуманитарный факультет 

Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi 

 

Ряд турецких университетов в своей структуре имеет научные 

подразделения, работа которых ограничена исследовательской и издательской 

деятельностью в сфере русистики, так как на сегодняшний день они не 
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обладают достаточным кадровым потенциалом для приема и обучения 

студентов.9 

 

Артвин 
Артвинский университет 

Чорух  
Artvin Çoruh Üniversitesi 

Бурдур 

Бурдурский университет 

имени  Мехмета Aкифа 

Эрсоя  

Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi 

Гиресун Гиресунский университет  Giresun Üniversitesi 

Йозгат 
Йозгатский университет 

Бозок  
Yozgat Bozok Üniversitesi 

Невшехир 
Невшехирский университет 

имени Хаджи Бекташ Вели  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi 

Текирдаг 
Текирдагский университет 

имени  Намыка  Кемаля  

Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi 

Дюздже Университет Дюздже  Düzce Üniversitesi  

Денизли Университет Памуккале  Pamukkale Üniversitesi 

Караман 

Университет 

имени  Караманоглу 

Мехмет -бея  

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 

 

Преподавание русского языка в Стамбульском университете 

Кафедра русского языка и литературы славянского отделения 

гуманитарного факультета Стамбульского университета – старейшего 

университета Турции и одного из лучших университетов страны – готовит 

специалистов широкого гуманитарного профиля с углубленными знаниями в 

области русского языка и литературы и навыками профессионального 

перевода. 

Русская кафедра в стенах Стамбульского университета была открыта в 

1992 году и первоначально числилась в составе отделения западных языков. В 

2009 году кафедра русского языка и литературы обрела самостоятельный 

статус и вместе с кафедрой польского языка и кафедрой македонского языка 

                                                                            
9 Актай, Соннур, «История обучения русскому языку в Турции (на примере Анатолийского 

университета)», Самарский научный вестник, 2015, № (1) 10, С. 129. 
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начала функционировать в организационной структуре вуза как отделение 

славянских языков. В 2018 году отделение пополнилось еще одним славянским 

звеном – кафедрой украинского языка. 

Со дня своего основания кафедра русского языка и литературы 

Стамбульского университета является выпускающей. На сегодняшний день в 

ее структуре представлены все ступени высшего профессионального 

образования: подготовительное отделение (Hazırlık) с 2001 года, бакалавриат 

(Lisans) с 1992 года, магистратура (Yüksek Lisans) с 1994 года, аспирантура 

(Doktora) с 2007 года. В настоящее время на кафедре работает 3 профессора, 

2 доцента, 4 преподавателя и 5 ассистентов. Обучение ведется на двух языках: 

турецком (70% учебного времени) и русском (30% учебного времени). 

Динамика приема студентов в Стамбульский университет на 

специальность «русский язык и литература» в последние 10 лет демонстрирует 

устойчивую тенденцию к повышению социального заказа на специалистов в 

области русского языка и увеличению студенческого контингента вуза.10 

 

Стамбульский Университет 

Учебный Год 

Количество Мест, Открытых По 

Специальности «Русский Язык И 

Литература» 

2008/2009 35 

2009/2010 40 

2010/2011 40 

2011/2012 40 

2012/2013 45 

2013/2014 45 

2014/2015 45 

2015/2016 40 

2016/2017 40 

2017/2018 50 

2018/2019 50 

                                                                            
10 По данным, представленным в «Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS). Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu» за 2008-2018 гг. 



Ольга Игоревна КЛИМКИНА 

742 

На подготовительном отделении  русский язык изучается в 

количестве 25 кредитов в неделю в течение одного года. В учебном процессе 

представлены все аспекты речевой деятельности – чтение, письмо, говорение, 

аудирование. Программа подготовительного курса ориентирована на 

достижение по его окончании базового уровня общего владения языком (в 

соответствии с Российской государственной системой сертификационных 

уровней в изучении русского языка как иностранного уровень А2). 

Обучение бакалавров рассчитано на 4 года или 8 учебных полугодий 

– семестров. Продолжительность периода аудиторной работы в течение одного 

семестра в соответствии с календарным учебным графиком (Eğitim Ӧğretim Yılı 

Akademik Takvim) составляет 14 недель. Распределение кредитов, 

регулирующее соотношение в учебном процессе предметов 

общегуманитарной направленности, и дисциплин, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в сфере русского языка и 

литературы, выглядит следующим образом. 

 

Курс Семестр 

Общее 

Количество 

Кредитов 

Общепрофессиональные И 

Специальные Дисциплины 

Обязательные Предметы По Выбору 

1 I-II 19 14 – 

2 III-IV 18 14 4 

3 V-VI 16 12 2 

4 VII-VIII 16 12 2 

Программа специализации «русский язык и литература» для бакалавров 

включает нижеприведенные учебные блоки и модули (предметы). 

Языкознание: введение в языкознание (Rusça Dilbilime Giriş) I семестр; 

сопоставительное языкознание (Karşılaştırmalı Dilbilim) II семестр. 

Современный русский литературный язык: фонетика (Rusça Fonetik) III-

IV семестр; лексикология (Rusça Sözcük Bilimi) III-IV семестры, по выбору; 

грамматика (Rusça Dilbilgisi) III-IV семестры; морфология (Rusça Morfoloji) V-

VI семестры; синтаксис (Rusça Sentaks) VII-VIII семестры. 
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Практический курс современного русского языка: практическая 

грамматика (Rusça Uygulamalı Dilbilgisi) I-II семестры; чтение (Rusça Metin 

Okuma) I семестр; комментированное чтение (Rusça Metin Açıklaması) 

II семестр; развитие устной и письменной речи (Rusça Sözlü ve Yazılı Anlatıma 

Giriş) I-II семестры; устная и письменная связная речь (Rusça Kompozisyon 

(Yazılı ve Sözlü)) III-IV семестры; речевой практикум (Rusça Anlatım 

Uygulamaları) V-VI семестры; технология связной речи (Rusça İleri Anlatım 

Teknikleri) VII-VIII семестры; практическая риторика (Rusça Etkin Konuşma 

Becerisi) VIII семестр, по выбору. 

Переводоведение: переводоведение (Rusça Çeviri Yöntemleri) V семестр; 

перевод и критерии его оценивания (Rusça Çeviri ve Eleştiri) V-VI семестры, по 

выбору; научный перевод (Rusça Bilimsel Metinler Çevirisi) VI семестр; перевод 

деловой корреспонденции (Rusça Yazışma Metinleri Çevirisi) VII-VIII семестры. 

Литературоведение: древнерусская литература (Erken Rus Edebiyatı) 

III семестр; лингвостилистический анализ древнерусских текстов (Eski Rus 

Metinleri İncelemeleri) IV семестр, по выбору; литературоведение (Rusça 

Edebiyat Bilimi) III-IV семестры; русская литература XVII и XVIII веков (17. ve 

18. yy. Rus Edebiyatı) IV семестр; русская литература XIX века (19. yy. Rus 

Edebiyatı) V-VI семестры; серебряный век русской литературы (Gümüş Çağ 

Edebiyatı) VII семестр, по выбору; современная русская литература (Çağdaş Rus 

Edebiyatı) VII-VIII семестры. 

История и культурология: культура Древней Руси (Erken Dönem Rus 

Kültürü) I семестр; русская культура Смутного времени (Geçiş Dönemi Rus 

Kültürü) II семестр; русская культура в Петровскую эпоху (Avrupalılaşma 

Döneminde Rus Kültürü) III семестр; эпоха и культура русского Просвещения 

(Aydınlanma Döneminde Rus Kültürü) IV семестр; русская культура XIX века 

(19. yy. Rus Kültürü) V-VI семестры; современная культура России (Çağdaş Rus 

Kültürü) VII-VIII семестры. 

Каждое полугодие имеет посеместровую проверку знаний. Следует 

особо отметить, что модель турецкого высшего образования, взявшего на 

вооружение кредитную технологию обучения, предусматривает гибкую 

систему учебного контроля, ориентированного на дифференцированное 

оценивание знаний, т.е. практика зачетов отсутствует. Промежуточная 

аттестация (Vize, Ara Sınav) выполняет корректировочную функцию, указывая 

на пробелы в знаниях студентов по ходу учебного процесса. Для тех, кто ее 

пропустил по уважительной причине, оговорены дополнительные даты (Vize, 

Mazeret Sınavı). Финальный экзамен (Bitirme Sınavı) подытоживает знания, 
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полученные на протяжении всего семестра. Еще один – окончательный – 

экзамен (Bütünleme Sınavı) дает возможность пересдать предмет тем, кто не 

справился с итоговым. Студенты выпускного курса могут также использовать 

экзамен «три хвоста» (Mezuniyet Üç Ders Sınavı), который разрешает сдать 

задолженности за весь учебный период, если их накопилось не более трех. В 

общей сложности аттестационный период в течение одного учебного семестра 

занимает до 7 недель. В оценке за предмет (максимально 100 баллов) 

суммируется 40% от отметки, полученной за промежуточный экзамен, и 60% 

от отметки за финальный. Присутствие на аудиторных занятиях является 

обязательным. Студенты, не посетившие достаточное количество занятий, к 

сессии не допускаются. 

 

Период теоретического  обучения магистров  составляет один год 

в рамках установленных кредитов. 

Год 

Обучения 
Семестр 

Общее 

Количество 

Кредитов 

Общепрофессиональные И 

Специальные Дисциплины 

Обязательные 

Предметы 
По Выбору 

1 I-II 15 9 6 

Программа магистратуры предполагает расширение и углубление, 

полученных на предшествующем этапе обучения. Существенное место в 

перечне обязательных и рекомендуемых к изучению дисциплин отводится 

спецкурсам и предметам свободного выбора. 

Литературоведение: русская лирика и эпос (Rus Edebiyatında Lirik ve 

Epik) I семестр; западноевропейские влияния в русской литературе (Rus 

Edebiyatında Avrupalılaşma Süreci) I семестр; натурализм в русской литературе 

(Rus Edebiyatında Doğalcı Okul) I семестр, по выбору; литературная жанрология 

(Edebiyat Türleri ve Akımları) II семестр; взаимосвязи литературы с другими 

видами искусства (Edebiyat Sanat İlişkisi) I семестр; эволюция русского 

реализма XIX века (19.yy. Rus Gerçekçiliğinin Evreleri) II семестр; русский 

модернизм (Rus Modernizmi) II семестр, по выбору; славянская мифология 

(Slav Mitolojisi) II семестр, по выбору. 

История и культурология: имперский период в истории России (Çarlık 

Dönemi Rusya Tarihi) I семестр, по выбору; история современной России 
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(Yakınçağ Rusya Tarihi) II семестр, по выбору; искусство советского периода 

(Sovyet Dönemi Öykü Sanatı) II семестр, по выбору; история современного 

русского искусства (Çağdaş Rus Öykü Sanatı) I семестр, по выбору. 

Язык и культура: лингвокультурология (Rus Dili ve Lingvokültüroloji) 

I семестр, по выбору; современная русская лексикография (Çağdaş Rus Dilinde 

Sözlükbilim) II семестр, по выбору. 

Основы научных исследований: методология научных исследований и 

публикационная этика (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği) II семестр. 

 

Период теоретического  обучения аспирантов  составляет один 

год в рамках установленных кредитов. 

Год 

Обучения 
Семестр 

Общее 

Количество 

Кредитов 

Общепрофессиональные И 

Специальные Дисциплины 

Обязательные 

Предметы 
По Выбору 

1 I 12 9 3 

1 II 15 9 6 

Программа для аспирантов ориентирована на овладение технологией 

критического мышления и навыками научно-исследовательского анализа, 

необходимыми для дальнейшей академической карьеры. 

Литературоведение: история русской литературной критики (Rus 

Edebiyat Eleştirisinde Yeni Eğilimler) I семестр; русские литературные 

направления и течения (Rus Edebiyat Kuramları ve Yöntemleri) II семестр; 

новелла и роман в русской литературе XVIII века (Rus Edebiyatında Öykü ve 

Roman (18. yy.)) I семестр, по выбору; поэтика русского рассказа (Rus Öykü 

İncelemeleri) I семестр; поэтика русского романа (Rus Roman İncelemeleri) 

II семестр; методология литературоведческого анализа (Metin Yorumlama ve 

İncelemeleri) II семестр, по выбору. 

История и культурология: Россия и Европа в эпоху раннего модерна 

(Erken Modern Dönemde Rusya ve Avrupa) I семестр, по выбору; новейшая 

российская дипломатия (Modern Dönem Rus Dış Politikası) II семестр, по 

выбору; классицизм в русском изобразительном искусстве (Klasik Rus Resim 

Sanatı) I семестр; соцреализм в русском искусстве (Rus Sanatında Toplumsal 
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Gerçekçilik) II семестр; театральные концепции модернизма (Tiyatroda 

Modernist Akımlar) II семестр, по выбору. 

Языкознание: основы психолингвистики (Dil Psikolojisi) I семестр, по 

выбору; история синтаксических учений (Sözdizimi Kuramı Tarihi) II семестр, 

по выбору. 

Программы всех этапов подготовки соответствуют обещегосударственным 

образовательным стандартам. Содержание программ из года в год может 

варьироваться, но обязательно предполагает преемственность обучения по данной 

специальности. Высокий удельный вес в программах магистров и аспирантов 

дисциплин литературоведческого цикла свидетельствует о приоритетах в сфере 

научных интересов кафедры и соответствующей тематике подготавливаемых к 

защите диссертационных исследований. 

Большинство читаемых на кафедре теоретических курсов являются 

авторскими, знакомят с личным вкладом лектора в ту или иную 

филологическую проблематику. Результаты научных изысканий находят 

отражение на страницах учебников и пособий, адресованных собственной 

студенческой аудитории. На сегодняшний день список учебной литературы, 

изданной профессорско-преподавательским составом кафедры как на 

турецком, так и на русском языке, довольно внушителен. 

 

 ПРЕДМЕТ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

К
У

Р
С

 

Развитие речи O.İ. Klimkina , Ç. Zaripova Çetin «Rusça Konuşmanın Etik 

Formları. Türkçe Konuşan Türk Öğrencilere Yönelik Rus Dili 

Ders Kitabı. Basit Seviye» (Этикетные формулы русской 

речи для говорящих на турецком языке. Элементарный 

уровень) (Aнкара, 2015, 146 s.) 

Б
А

К
А

Л
А

В
Р

И
А

Т
 

Древнерусская 

литература 

E. İnanır «Rus Edebiyatı İncelemeleri: Kiev Rusyası’ndan 

XVII. Yüzyıla» (Литературные штудии: от Киевской Руси 

до XVII века) (Стамбул, 2003, 106 с.) 

Русская литература 

XVII и XVIII веков 

E. İnanır «I. Petro ve II. Katerina’nın Kanatları Altında 

XVIII. Yüzyıl Rus Edebiyatı» (Русская литература 

XVIII века под покровительством Петра I и Екатерины II) 

(Стамбул, 2008, 288 с.) 
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Эпоха русского 

Просвещения 

E. İnanır «Rus Edebiyatında Aydınlanma Çağı» (Эпоха 

Просвещения в русской литературе) (Стамбул, 2017, 

205 с.) 

Русская литература 

XIX века 

T. Олджай «Русская литература первой половины 

XIX века» (Стамбул, 2011, 300 c.) 

T. Олджай «Иван С. Тургенев» (Стамбул, 2005, 286 с.) 

Русская культура 

в Петровскую 

эпоху 

G. Uzelli «I. Petro Döneminde Sanat» (Искусство 

Петровской эпохи) (Стамбул, 2014) 

Развитие устной и 

письменной речи 

Т. Олджай «Развитие речи» (Стамбул, 2003, 226 с.) 

Введение 

в языкознание 

О.И. Климкина «Введение в языкознание: 

Систематизирующий курс для иностранных студентов-

филологов» (Киев, 2015, 238 с.) 

М
А

Г
И

С
Т

Р
А

Т
У

Р
А

 Натурализм 

в русской 

литературе 

T. Оlcay «Rus Edebiyatında Doğalcı Okul» (Натурализм в 

русской литературе) (Стамбул, 2003, 231 с.) 

Славянская 

мифология 

G. Uzelli «Slav Mitleri İnanışları Söylenceleri» (Мифы и 

верования славян) (Стамбул, 2015, 321 с.) 

G. Uzelli «Rus Mitolojisinde Pagan Tanrılar» (Языческий 

пантеон русской мифологии) (Дюссельдорф, 2017, 68 с.) 

Лингвокультурология О.И. Климкина «Лингвострановедение: русский язык. 

Учебное пособие для иностранных студентов-

филологов» (Киев, 2013, 319 с.) 

А
С

П
И

Р
А

Н
Т

У
Р

А
 

Россия и Европа в 

эпоху раннего 

модерна 

E. İnanır «A.P. Tolstoy’un Avrupa Gezi Notlarında Ben ve 

Öteki Konusu» (А.П. Толстой в Европе: путевые заметки 

и не только) (Стамбул, 2004, 204 с.) 

E. İnanır «Rusların Gözüyle İstanbul» (Стамбул глазами 

русских) (Стамбул, 2013, 146 с.) 

Классицизм в 

изобразительном 

искусстве 

G. Uzelli «XVIII-XIX Yüzyıllarda Rus Resim Sanatı» 

(Русское изобразительное искусство XVIII-XIX веков) 

(Стамбул, 2002, 209 с.) 
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На нивелирование трудностей изучения языка вне языковой среды 

направлена работа кафедры по созданию информационно-образовательного и 

культурного окружения, призванного приблизить студентов к «миру 

изучаемого языка». 

На кафедре русского языка и литературы Стамбульского университета 

работает библиотека профильной филологической и художественной 

литературы на русском языке. 

Внеклассная работа кураторов осуществляется совместно с российскими 

общественно-культурными организациями и фондом «Русский мир». 

Поддерживаются контакты с русской диаспорой Стамбула. 

В мае каждого года проводятся ставшие доброй традицией и праздником 

для всего факультета Дни русского языка и культуры. В настоящее время 

ведется активная подготовка студентов кафедры к участию в проведении 

перекрестного российско-турецкого Года культуры и туризма – 2019. 

Уровень своей языковой подготовки студенты Стамбульского 

университета проверяют, ежегодно участвуя в Тотальном диктанте и на 

Олимпиадах по русскому языку, организуемых ведущими российскими вузами 

для иностранных учащихся. 

Договоры о взаимном сотрудничестве и научном обмене с Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова (действует с 

2014 года), а также Киевским национальным университетом 

имени Тараса Шевченко (с 2018 года) способствуют академической 

мобильности студентов, предоставляют возможность пройти включенное 

обучение в зарубежных вузах по своей специальности. 

Кафедра русского языка регулярно становится площадкой 

международных конференций, круглых столов, рабочих встреч, гостеприимно 

принимая у себя русистов со всего мира. 

Залогом отвечающего требованиям высоких европейских стандартов 

уровня подготовки студентов, магистров и аспирантов на кафедре русского 

языка и литературы Стамбульского университета являются профессионализм, 

творческие методики и инновационные подходы в сфере РКИ ее 

преподавателей. 

 

Выводы и перспективы 

На сегодняшний день единого источника, отражающего все нюансы 

преподавания русского языка в системе высшего образования Турции не 
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существует. Для этого есть ряд объективных причин. Учету поддаются 

выпускающие кафедры, ярко заявляющие о себе своими выпускниками, в то 

время как в тени остаются вузовские центры русистики, в которых ведется 

научная работа, но пока не запущен образовательный процесс. Определенные 

трудности связаны с процессом переформатирования турецких вузов, в 

результате чего одни кафедры закрываются, другие меняют место своей 

прописки. Так, например, одна из старейших кафедр русского языка 

университета Гази в Анкаре в настоящее время передана вновь образованному 

университету Хаджи Вели Байрам. Подготовка турецких студентов по русским 

специальностям доверена также иностранным вузам, не ограничена 

территориально. 

Первым шагом в направлении упорядочения информации о 

преподавании русского языка можно считать справочник «Карта русского 

языка в Турции», вышедший в конце 2018 года. Научно-популярное издание 

тезаурусного типа, максимально полно представляющее всю многостороннюю 

картину и возможные перспективы присутствия русского языка в современной 

образовательной системе Турции, стоит на повестке дня. Будем надеяться, что 

это дело ближайшего будущего. 
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