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ÖNSÖZ 

Geçmişin bilgisi tarihin konusunu oluşturur. Bu nedenle tarih 

geçmişle günümüz arasında bağ kurulmasını sağlama özelliğine 

sahiptir.  Geçmişte yaşayan devletlerin, toplumların ya da insanların 

sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki, dinsel ve coğrafi yapılarını ve 

yaşam biçimlerini araştıran bilim dalı tarihtir. Geçmişi yorumlayan 

insanlar tarihçilerdir. Tarihçi, bulduğu geçmişte olan olayların 

kanıtlarından elde ettiği bilgilerden yola çıkarak geçmiş hakkında 

mantıklı ve tutarlı değerlendirmeleri ortaya koyan kişidir. Gelecek ile 

ilgili doğru kararlar alabilmek için geçmişin bilgi ve deneyimlerine 

ihtiyaç vardır. Bundan yola çıkarak kitapta, farklı yazarların katkısı ile 

tarih biliminin faklı alanlarına yeni bakış açıları getirilmiştir.  Kitap 

yedi bölümden oluşmaktadır. Bölümler faklı tarihi dönemlerin 

konularını içermektedir. Kitapta bölümler yakın dönemden geçmişe 

doğru sıralanmıştır. Kitabın birinci bölümünde; Osman YALÇIN’ın 

“Türkiye’nin Çağdaşlaşması Yolunda Bir Dönem: Atatürk Dönemi 

Sanayileşme Politikası” başlıklı araştrımasına yer verilmiştir. 

Araştrımada, Atatürk döneminde, Türkiye’de ekonomik alanda 

özelikle de sanayi alanında yaşanan gelişmeler ayrıntılı olarak 

günümüze ışık tutacak şekilde değerlendirilmiştir. Bu dönem, 

Türkiye’de fabrikalar açılması, demiryolu yapımı,  dokuma endüstrisi, 

madencilik, denizcilik, askeri havacılık gibi konulara önem verildiği 

ve bu konularda önemli gelişmeler yaşandığı araştrımada 

görülmektedir. Eserin ikinci bölümünde;  Davud KAPUCU’nun 

“Egemenliğin Değişimi Açısından Halifeliğin Kaldırılması” başlıklı 

araştırması yer almaktadır. Araştırmada Türkiye’nin ümmetçi devlet 
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anlayışından ulus devlet anlayışına geçişi sürecinde yaşananlara yer 

verilmiştir. Çalışmada, Fransız İhtilali ile egemenliğin kaynağının 

değişmesi yönünde yaşanan gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkisi ve 

Cumhuriyet döneminde Halifeliğin kaldırılmasına kadar yaşananlar 

araştırılıp incelenmiştir. Kitabın üçüncü bölümünde;  Mustafa 

Güncü’nün “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı 

Modernleşmesinin Önemli Bir İsmi: Hristiyan Bir Arap ''Halil 

Ganem''” başlıklı araştırması bulunmaktadır. Halil Ganem’in 

faaliyetleri, Jön Türklere katılması ve bu bağlamda Fransız İhtilali ile 

birlikte oluşan, yayılan milliyetçi fikirler, bunun Osmanlı Devleti’ne 

etkisi ve Osmanlı Devleti’nin buna karşı aldığı önlemler araştırmanın 

konusu olmuştur. Eserin dördüncü bölümünde,  Yasin TAŞ’ın 

“Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine; Bozova ve Bir Osmanlı 

Eseri Kırmızıpınar Camii” başlıklı araştırması yer almaktadır. 

Çalışmada, Şanlıurfa’nın kuzey batısında, Adıyaman yolu üzerindeki 

Bozova’nın ve Kırmızıpınar Camii’nin tarihi araştırılmıştır. Kitabın 

beşinci bölümde; İsmail COŞKUN ve Selin KARATEKİN’in 

“Anadolu’da Ubeyd Dönemi Mühür Kullanımı” başlıklı çalışmasına 

yer verilmiştir. Araştırmada,  Ubeyd kültürü ve ticaretin gelişmesine 

bağlı olarak sayısı artan Ubeyd mühürleri ve mühür sanatında yaşanan 

gelişmeler değerlendirilmiştir.  Eserin altıncı bölümünde;  Davut 

Şahbaz’ın “Sir Stafford Cripps ve Cripps Heyeti’nin Hindistan’ın 

Bağımsızlık Sürecine Etkisi” başlıklı eseri yer almaktadır. Bu bölümde 

Cripps ve Cripps Heyeti’nin siyasi görüşlerinin Hindistan’a ve 

bölgeye etkisi üzerinde durulmuştur. Kitabın yedinci ve son 

bölümünde; Aysel Erdoğan’ın “Rus Senatör Konstantin 
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Konstantinoviç Von Der Pahlen’in Taşkent’teki İzlenimleri ve Rus 

İdaresine Bakışı (1908-1909)” adlı araştırmaya yer verilmiştir. 

Çalışmada Pahlen’in Rus hâkimiyeti döneminde ziyaret ettiği Taşkent 

Pahlen’in incelemesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Tarih alanında 

farklı dönemlere yönelik yapılan bu çalışmada her bölümün 

sorumluluğu yazarına aittir. Kitaptaki tarihi araştırmaların literatüre 

katkısı olacaktır. Kitabın bölümlerinde yer verilen araştırmaların 

tarihin farklı alanlarında yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu kitabın hazırlanmasında emeği olan yazarlara ve 

basımını ve yayınlanmasını sağlayan İKSAD International Publishing 

House çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Dr. Ayşe ERKMEN 

Mart - 2020
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BÖLÜM 1 

TÜRKİYE’NİN ÇAĞDAŞLAŞMASI YOLUNDA 

BİR DÖNEM: ATATÜRK DÖNEMİ 

SANAYİLEŞME POLİTİKASI 

Doç. Dr. Osman YALÇIN1 

1 Osman YALÇIN, Doç.Dr.(E.)Hv.Öğ.Kd.Alb.,osmanyalcin3334@gmail.com, 29 
Şubat 2020. 
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Türkiye’nin Çağdaşlaşma Yolunda Bir Dönem: Atatürk Dönemi 

Sanayileşme Politikası Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu, 18. asırdan itibaren gücünü kaybetmeye 

başlamasıyla birlikte sorunu çözmeye yönelik bir takım tedbirler 

almaya çalışmasına rağmen istediği başarıyı elde edememiştir. Niyazi 

Berkes ve Hilmi Ziya Ülken’in bu konuda yapmış oldukları ve 

birbirine uygun düşen tespite göre Osmanlı idarecileri kanseri tespit 

etmiş ancak türünü tespit etmek mümkün olmadığından2 doğru bir 

tedavi uygulanamamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun bugünkü sanayii 

anlamında bir gücü bulunmuyor, daha ziyade zirai alanda br bu alanda 

üretilen ürünlerin ticareinden kaynaklanan bazı imkanları 

bulunuyordu.3 Osmanlı İmparatorluğu, teknolojik  alanda geri kalmış 

olmasının bedelini ekonomik alanda daha derinden yaşamıştır. 

Geçmişte büyük bir güç olmasının sonucu olarak siyasal olarak son 

zamanlarda bile önemli bir güç merkezi olarak varlığını sürdürmesini 

sağlamıştır. Bu özelliğinden dolayı diğer ülkelere karşı uygulanan sert 

ve silahlı tehditi içeren yöntemler burada uygulanamamıştır4.Ger 

kalmışlığın hikayesi uzun asırlar içerisinde oluşmuştur. Küresel bir 

güç olan Osmanlı İmparatorluğunun 1571 İnebahtı Savaşı’nda ele 

geçirilen 225 topunun Avrupalıların toplarına göre metal olarak 

yerersiz olması nedeniyle kullanılamadan fırına atılması aradaki farkın 
                                                           
2  Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKM, 17.Baskı,İstanbul,2012,s.35; 
Hilmi Ziya ÜLKEN, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul,2014,s.12. 
3 Vedat ELDEM, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, 
TTK Basımevi, Ankara, 1994, s.57. 
4 Erdoğan AYDIN, Osmanlı’nın Son Savaşı, 5. Baskı, Literatür Yayınları, 
İstanbul,2013, s.69. 
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başlama tarihi bakımından önemlidir5. Bu gücü elde tutmadaki önemli 

başarı; pragmatizm, muhafazakârlık, esneklik ve tolerans olarak 

tanımlanmıştır6. Bir Alman subayı bu durumu Osmanlı son 

zamanlarında bile cihangirlik ruhunu harekete geçirecek potansiyeli 

olan bir ülke olarak tanımlar. Birinci Dünya Savaşı başladığında, 

Osmanlı İmparatorluğu savaşın dışında kalmıştı. Ancak bu durumunu 

devam ettirememiş ve Almanya’nın taraftarı olarak 3 Kasım 1914’de 

fiilen savaşa girmek zorunda kalmıştır. Osmanlı ordusunun savaştığı 

bir çok cephe daha çok Almanların öngörüleri ile açılmıştır. Savaşın 

sonunda her iki devlet tasfiye edilirken, Türkler bir milli mücadele ile 

dayatılan antlaşmayı tanımamıştır. Milli Mücadele sonrasında 

imzalanan Lozan Antlaşması ile yüzyıllardır, batı ülkeleri ile Osmanlı 

devleti arasında devam eden sorunlar önemli ölçüde 

sonuçlandırılmıştır. Yeni bir yönetim ve lider kadrosu ile ortaya çıkan 

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çok alanda batı ile aradaki gelişmişlik 

farkını kaldırmaya yönelik önemli gelişme sağlamıştır. Bu dönemi 

enperyalizme karşı mücadele, medeniyet alanında ise batılı ülkeler ile 

paydaş duruş olarak tanımlamak mümkündür. Öncelikle iktisat ve 

sanayiyei, ülkenin gelişmesi ve bayındır hale gelmesi için en önem 

verilmiştir. Milli sanayiinin geliştirilmesi, yer altı ve yer üstü 

kaynakların değerlendirilmesi milli politika olmuşur. Bu çalışmada 

sanayii alanında yapılan çalışmalar incelenmiştir. 

                                                           
5  Geoffrey PARKER, Askeri Devrim Batı’nın Yükselişinde Askeri Yenilikler 
1500-1800, Küre  Yayınları, İstanbul,2006,s.151-160,228-230. 
6 Mesut UYAR-Edward J.ERICKSON, Osmanlı Askeri Tarihi, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul,2014,s.550. 
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Türkiye Cumhuriyeti, Türklerden beklenenin çok üstünde bir 

performans göstererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 

önemli bir dönüşümü başarmıştır. Bu dönüşümün önemli 

unsurlarından biri sanayileşmedir. Doğu dünyasında genel bir kanaat 

olarak yüzyıllardır batı karşısında alınan yenilgilerin en önemli sebebi 

teknolojik alanda yaşanılan mağduriyetler ve yetersizliklerdir. Bu 

dönem ekonomik alanda olduğu gibi hemen her alanda diğer doğulu 

devletlere örnek olması bakımından 21. yüzyılın dünyasının 

şekillenmesine katkı sağlamıştır. Türkiye’nin ilk yıllarında yapılan 

çalışmalar ile 1920’lerde öncelikle geçmiş dönemin bağlayıcı 

unsurlarından arınmak, 1930’lardan itibaren ise planlı sanayiileşme 

süreci ile geçmişte yaşanan şartların tekrarlanmamasına çalışılmıştır. 

Takiben Mustafa Kemal Atatürk’ün nihai hedefi olan “muasır 

medeniyet” seviyesine ulaşmak için önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışma 20. yüzyılın ilk yarısında Türklerin kendi başarılarını 

anıtlaştırma mücadelesini konu almış ve Büyük Önder döneminde 

sanayii alanında yapılan çalışmalar ve uygulanan iktisadi politikalar 

incelenmiştir. 

1.Kaynak ve Metodoloji 

Atatürk’ün Cumhuriyet döneminde önem verdiği önemli konulardan 

biri, Türk milletinin yüzyıllardır kan kaybetmesi sonucu özellikle 

teknoloji alanında çağı yakalayamaması sebebiyle kaybettiği 

zenginliği ve muasır medeniyette hak ettiği yeri alması olduğu 

görülmektedir. Bu konu bir çok akademisyen tarafından çalışılmış, 

konu değişik boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu çalışmada iki farklı hususa 
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daha değinilmek şistenmiştir. Bunların birincisi, Atatürk’ün 

düşüncelerini anlayabilmek için sözleri arasından seçmeler yapılmış 

ve bir kısmı çalımaya dahil edilmiştir. Bununla Atatürk’ün sanayiiden 

ne kast ettiği incelenmiş ve modern ama özgün sistemlere olan 

vurgusuna temas edilmiştir. İkinci olarak Atatürk’ün hayatında 

havacılık müstesna bir yere sahiptir. Bunun en önemli sebebi şüphesiz 

harp sahasında uçakların tayin edici rolüne şahit olmasının da özel bir 

yeri bulunmaktadır. Kaldı ki, havacılığın gücünü gösteren dünyanın 

ilk uygulamalarının yapıldığı Picardie Manevralarında bizzat 

bulunmuştu. Sanayiileşme projelerinde Türk Hava Harp Sanayiine de 

sıklıkla yer verilerek, günümüzde çok fazla incelenmeyen ve boş bir 

saha olduğu değerlendirilen bu husus da incelenmiştir. 

Kaynak olarak arşiv belgelerine başvurulmuş ve bazı belgelere ekte 

yer almıştır. Alan ile ilgili bir çok kaynaktan yararlanılmış ve 

özeelikle Türk havacılık tarihi alanında yapılan bazı çalışmaların 

kullanılması ile bu alandaki gelişmelerin de incelenmesi yapılmıştır. 

Sempozyumlar ve seminerlerden yararlanılmış, alan uzmanı 

çalışanların eserleri incelenmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir. 

2. İstiklâl Savaşı Yıllarında Andolu’da Sanayiinin Durumu 

İstanbul ve çevresinin işgali ile buradaki bazı makinaların ve teknik 

personelin Anadolu’ya taşınması Milli Mücadele’nin başarılı olması 

için önem arz etmiştir. Bu maksatla bir takım teknik ve donanımsal 

malzemeler ile teknik personel Anadolu’ya geçirilmiştir. Millî 

Mücadele yıllarında İstanbul işgal altında bulunduğundan, 182 fabrika 
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ustası, 11 tayyare ustası ve 75 usta mektebi talebesi dahil 268 kişi 

Anadolu’ya geçmiştir. Yine İstanbul’da bulunan askerî  fabrikaların 

bir kısım techizatları Anadolu’ya kaçırılmıştır. Ankara ve Kırıkkale’de 

oluşturulan askerî  tesislerin temelleri savaş yıllarında atılmıştır7. 

Diğer taraftan savaşın devam ettiği sürece mahalli imkanlar harekete 

geçirilmiş, vatandaşların bir araya gelmesi ile mümkün olan her yer 

bir atölyeye dönüştürülerek savaşın teknik altyapısı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Savaştan sonra da Türk savunma sanayiinin sağlam bir 

şekilde ve milli olarak inşaasına önem verilmiştir.  

Dönemin sanayii alanındaki yetersizliğini ifade etmek bakımından 

havacıların ihtiyaç duyduğu ve uçaklar için hayati olan bir emayit 

sorunu ilginç bir örnektir. Konya Çarşısı demirci dükkânındaki 

aletlerden ve manifatura mağazalarındaki malzemelerden istifade 

etmek suretiyle uçaklardan bir kısmının tamirleri yapılıyor, tedarik 

edilen kaput bezleriyle uçakların gövde ve kanatları kaplanıyor, 

tutkal ve ayakkabı çivisi ile de yapıştırılıp tutturuluyordu. Tamir 

işleminde en önemli safha ise gövde ve kanatların kayganlığının 

temin edilmesiydi. Bu işlem için “emayit” ismi verilen bir 

maddenin kullanılması gerekiyordu. O zamanın uçaklarında 

yapılacak en küçük bir onarım işinde bile, “emayit” denilen bu 

maddenin rolü çok önemliydi. Uçaklar için hayati bir ihtiyaç olan 

                                                           
7  Mehmet EVSİLE, Atatürk Devri Harp Sanayii (1920–1938), Fırat Ünv. Sos. 
Blm. Enst. Basılmamış Doktora Tezi, Elazığ, 1992, s.70-140; Osman YALÇIN, 
Türk Hava Harp Sanayi Tarihi, G.Ü.Sos.Bil.Enst.T.C.Tarihi Bilim Dalı, Basılmış 
Doktora Tezi, Ankara, 2004,s.223; Osman YALÇIN, Türk Hava Harp Sanayii 
Tarihi 1913-2009, Hv.Bsm.ve Neş.Md.lüğü, Ankara,2009,s.286; Osman YALÇIN, 
Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul,2013,s.298. 
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bu maddenin Türk ordusunda hiç mevcudu bulunmuyordu. 

Emayitin imali için çevredeki eczacı ve kimyagerlere örnekleri 

gönderilmiş ve bunun benzerini imal edecek olanlara mükafat vaat 

edilmişse de, emayitin alaşımında bulunan bazı ham maddelerin 

bir kısmının tedarik edilememesi yüzünden emayitin imalinde 

başarı sağlanamamıştır. Emayitin benzeri yapılmış ancak bunda 

tam başarılı olunamamıştır. Yağmurlu ve çok rutubetli havalarda 

üretilen mamul gerginlik yerine gevşeklik yaratıyor ve buna bağlı 

olarak uçağın aerodinamik yapısını bozuyordu8. Uzun süre 

bakımsız kalan ve tekniğe uygun şekilde tamir edilemeyen bu 

uçaklarla yapılan uçuşlarda tehlikeli kazalar meydana geliyordu9. 

Esasen Milli Mücadele yıllarında havacıların sayısal olarak 

yetersizliğine rağmen başarılı performansları yanında uçakların 

temin edilme yöntemi de başlı başına bir lojistik ve diplomatik 

başarı olmuştur.10  Çok basit kabiliyetlerle yapılacak işler 

imkânsızlıktan yapılamaz haldeydi. 

3.  1923-1932 Arası Dönemde Sanayiileşme Politikası 

Lozan Antlaşması sürecinde Lord Curzon’un İsmet Paşa’ya söylemiş 

olduğu bir söz dönemin liderlerinin karşılaşacağı zorlukları göstermesi 

bakımından önemlidir. İngiliz Heyeti Başkanı Lord Curzon; 
                                                           
8  Vecihi HÜRKUŞ, Bir Tayyarecinin Anıları, Yapı Kredi Bankası Yay., 
İstanbul, 2000,s.75; İrfan SARP, Türk Hava Kuvvetlerinin Doğuş Yılları, Hv. 
Bas. ve Neş. Md., Ankara,1986,s.124; YALÇIN,a.g.dt.,s.43; Avni OKAR, 
Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924, 2. Baskı, YKY,2010, İstanbul, s.54. 
9  Sıtkı TANMAN, Türk Havacılık Tarihi İstiklâl Harbi (1918–1923), C.II-II. 
Kitap, Hava Basımevi, Eskişehir,1953, s.38, 39; Yalçın,a.g.dt.,s.43. 
10 Osman YALÇIN, Türk Hava Gücü Kuruluşu, İlk Seferleri ve Yükselişi 1911-
1950, Türkiye İşbankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017,s.425,426. 
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”Konferanstan bir neticeye varacağız. Ama memnun ayrılmayacağız. 

Hiçbir işte bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizi makul 

olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyorsunuz. Hepsini 

reddediyorsunuz. En nihayet şu kanaate vardık ki, ne reddederseniz 

hepsini cebimize koyuyoruz. Memleketiniz haraptır. İmar etmeyecek 

misiniz? Bunun için paraya ihtiyacınız olacaktır. Parayı nereden 

bulacaksınız? Para, bugün dünyada bir bende bir de bu yanımdakinde 

(ABD Delegesi). Unutmayın ne reddederseniz hepsi cebimdedir. 

Nereden para bulacaksınız, Fransızlardan mı? Para kimsede yok. 

Ancak biz verebiliriz. Memnun olmazsak kimden alacaksınız? Harap 

bir memleketi nasıl kurtaracaksınız? İhtiyaç sebebi ile yarın para 

istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman, bu gün 

reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkarıp size göstereceğiz” 

demiştir11.  

Asırlardır biriken sorunlar Lozan’da çok zor şartlar ve çetin 

müzakereler ile çözülmeye çalışıldığı bir zamanda İngiliz Heyeti 

Başkanı Lord Curzon’un; sözü bugün de önemini korumaktadır. 

Şüphesiz bunun altında yatan en önemli neden İngiltere’nin sahip 

olduğu ileri teknoloji ve güçlü sömürge ekonomisiydi. Türkler ise 

Anadolu’yu işgale kalkan Yunanlar ve destekçileri karşısında zafer 
                                                           
11 İsmet İNÖNÜ, İstiklal Savaşı ve Lozan, AAM, Ankara,1993,s.28(23 Ekim 1973 
Tarihinde Türk Tarih Kurumu’nda İsmet İNÖNÜ tarafından Cumhuriyetin 50. Yılı 
Münasebetiyle verilen Konferanstır.); İhsan TAYHANİ, Atatürk’ün Bağımsızlık 
Politikası ve Uçak Sanayii 1923–1950,Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 
2001,s.19,20; Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadî Gelişme Tarihi 1914-2001, 6. 
Baskı, Ankara, 2001,s.41; Sevtap DEMİRCİ,”Lozan Görüşmelerinde Lord Curzon 
ve İsmet Paşa’nın Liderlik uygulamaları”, Hava Harp Okulu 3. Ulusal Liderlik 
Sempozyumu  Dönüşümcü Liderlik ve Tarihten Günümüze Uygulamaları, 20-
21 Mart 2014, İstanbul, 2014,Bildiri. 
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kazanmış bir millet olarak daha önce verilen ödünleri ortadan 

kaldırmak ve eşit şartlarda bir devlet olmanın mücadelesini 

vermiştir12.  

İktisadi alanda yaşanan yarı bağımlı durumun devleti nasıl bir 

çıkmaza düşürdüğünü Mustafa Kemal Paşa; “Bir devlet ki, tebaasına 

koyduğu vergiyi ecnebilere koyamaz; bir devlet ki, gümrükleri için 

resim muamelesi ve saire tanzimi hakkından men edilir, bir devlet ki, 

ecnebiler üzerinde hakkı-ı kazasını tatbikten mahrumdur, o devlete 

müstakil denemez...”13 ifadesiyle değerlendirmiştir. Bir başka 

konuşmasında ise;“…yeni Türkiye devleti temellerini süngü ile değil, 

süngünün dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır…” ifadelerini 

kullanmıştır14. Mustafa Kemal Atatürk, hemen her alanda devleti 

yeniden yapılandırırken ekonomik ve sanayii alanında gelişmeye 

büyük önem vermiştir. Yapmış olduğu inkılâp hareketleri ile bir 

kopukluktan ziyade ilk adımları önceki yüzyılda birçoğu Sultan 

Üçüncü Selim ve özellikle Sultan İkinci Mahmut zamanında atılan 

adımların tamamlayıcısı olmuş ve devrimlerin bütünlüğü sağlanmıştır. 

                                                           
12  İNÖNÜ, a.g.e.,s.16; İhsan TAYHANİ, Atatürk’ün Bağımsızlık Politikası ve 
Uçak Sanayii 1923–1950,Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 
2001,s.184,185;Yalçın,a.g.dt.,s.59,60. 
Açıklama:İsmet İnönü’nün  İstiklal Savaşı ve Lozan isimli eserinde,  Lozan 
Görüşmelerinde, Yunan delegesi Venizelos ile İngiliz Delegesi Lord Curzon 
arasında sert münakaşalar yaşanır. Yunan delege Sevr’de n  varsa istediklerinin 
söyler. Curzon ise siz daha sonraki harpte yenildiniz der. Venizelos ise biz sizinle 
müttefiktik, böyle durumda tek taraflı yenilme olmaz der ve isteklerinde ısrar eder. 
İstiklal Harbi, görünüşte Türk-Yunan Savaşı gibi olsa da Savaşın sorumlusu ve 
Yunanlıların finansörü İngiltere’dir. (ALBOY-2018) 
13 S.Rıdvan KARLUK, Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal 
Değişim, 4. Baskı, Beta Yay., İstanbul, 1996, s. 195;Yalçın, Son Bin Yılda..,s.315. 
14Ahmet MUMCU-Agah ÇUBUKÇU, Atatürkçülük Atatürkçü Düşünce 
Sisteminin Temelleri, Yük.Öğ.Krm.Yay.,Ankara,1987,s.68. 
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4. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanayiileşme Girişimleri ve 

Alınan Tedbirler 

İzmir İktisat Kongresi ile ülkenin içinde bulunduğu hal ile gelecekte 

muhtemel hareket tarzları açık olarak ortaya konulmuş, yeni 

yönetimin yol haritası oluşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

kendi imkân ve kabiliyetlerini harekete geçirmesi için adeta 

seferberlik ilan edilmiştir. Uzun yıllardır sanayii ve ticari hayatın 

dışında kalan Türkler, bu alanlara yönelmeleri konusunda teşvik 

edilmeye başlanmıştır.  

Türkiye, siyasi bağımsızlığın yanında iktisadi bağımsızlığa da önem 

vermiştir. Yöneticiler siyasi bağımsızlığın teminatının iktisadi ve 

ekonomik bağımsızlıktan geçtiğine inanmış durumdaydı15. Tam 

bağımsızlık bir slogandan ibaret olmayıp, ciddi çalışma ile onlarca yıl 

sonunda elde edilebilecek büyük bir hedeftir.  

4.1.  İzmir İktisat Kongresi ve Alınan Kararlar 

17 Şubat-5 Mart 1923 tarihleri arasında farklı mesleklerden 1.135 

kişinin katıldığı ve İzmir’de icra edilen bir toplantıdır. Lozan 

görüşmeleriin ilk safhasında, Türk tarafının kırmızı çizgilerinin 

zorlaması nedeniyle kesintiye uğradığı bir zamanda yapılması yeni 

Türkiye’nin mesajını dünyaya duyurma amacı taşır16. 

                                                           
15Aytekin ALTIPARMAK, “Türkiye’de Devletçilik Döneminde Özel Sektör 
Sanayiin Girişimi”, Erciyes Ünv.İİBF, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, 
Yıl:2002,s.36. 
16Zeki HAFIZOĞULLARI, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Fikri Temelleri, 
AAM, Ankara,2001,s.5; Serdar ÖZTÜRK-Fatih YILDIRMAZ, “Osmanlı 
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5 Ocak 1923’de İktisat Bakanlığının gazetelere verdiği açıklama ile 

süreç başlamıştır. Açıkamada İktisadi alanda yeni bir program 

yapılabilmesi için ilgili mesleklerin bir araya getirileceği bilgisi yer 

almaktadır. Yunan basını ise bu haberler karşısında Batılı devletlerin 

kamu oyunu Türkler aleyhine çevirmek için yabancı sermayenin 

tehlikede olduğunu, yabancı gemilerin Türk sahillerinde sefer 

yapamayacağı gibi iddialar ortaya atmıştır17. İçeride ise kongrenin 

İktisat Bakanlığı mı yoksa Hükümet tarafındanmı yapıldığı 

tartışmasına İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt tarafından verilen 

cevap verilmiştir. Toplantının bakanlık tarafından organize edildiği, 

memleketin ihtiyacının meslek kuruluşlarınca ortak tespiti amacı ile 

düzenlendiği belirtilmiştir18. 

Mustafa Kemal Paşa, Türk tarihindeki yükseliş ve düşüşleri tamamen 

ekonomik sebeplere bağlıyordu19. Kongrenin açılışında Mustafa 

Kemal Paşa uzun bir konuşma yapmıştır. Açılış konuşmsında; ”Siyasi 

ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle 

taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler sürüp gidemez, az zamanda 

söner….iktisadi hakimiyetimizin sağlanması, pekiştirilmesi ve 

genişletilmesi gerekir.20” ifadesine yer vermiştir. Nutkunda özetle 

                                                                                                                                        
İmparatorluğunun İktisadi Çöküşü ve Atatürk Dönemi İktisat Politikaları”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2,Sivas, 
2009,s.150; Sabahattin ÖZEL, Büyük Milletin Evlâdı ve Hizmetkârı Atatürk ve 
Atatürkçülük, Derin Yayınları, 2. Basım, İstanbul,2008,s.293. 
17Durmuş YALÇIN-Mehmet Akif TURAL, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, AAM, 
Ankara, 2000,s.406,407. 
18 YALÇIN-TURAL,a.g.e.,s.407. 
19 ÖZEL, a.g.e.,s.293. 
20 Vladimir DANİLOV, “Mutafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız 
Gelişmenin  İlkeleri”, Uluslararası Atatürk Konferansı 10-11 Kasım 1980, 
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geçmişte yapılanların ve yanlışların bir özetini verdikten sonra 

heyetten yeni dönemin rotasının çizilmesine yönelik olarak 

yapacakları katkılara işaret etmiş, yabancı sermayeye karşı 

olmadıklarını ama yabancı sermayenin de kurallara uyması gereğine 

değinmiştir. Milli iktisat kavramı üzerinde özellikle durulmuştur. 

Geçmişte yapılan hatalar ve kapütülasyonların olumsuz sonuçlarından 

alınan dersler açık bir biçimde ifade edilmiştir21. Özellikle Lozan 

bahsinde, burada 3-4 yılın değil 300-400 yılın hesaplaşmasının 

yapıldığı vurgusu ifade edilmiştir. 

Mahmut Esat Bozkurt ise konuşmasında dünyadaki liberal ve sosyalist 

sistemlerden bahsetmiş ve Türkiye’nin kendine münhasır bir sistem 

inşaa edeceğini ama mevcut sistemlerin de yararlı yönlerinin 

inceleneceğini ve milli özgün sistemde dikkate alınacağını ifade 

etmiştir. Kongre 5 Mart 1923’de 12 maddelik sonuç bildirisi ile sona 

ermiştir. Burada 4’üncü madde ile Türk milletinin çok çalışması 

gerektiği, vakitte, sermayede ve ithalatta israftan kaçınması gerektiği 

gibi özellikle her şeyini kendisi üretmesi gerektiğine vurgu 

yapılmıştır22. Misak-ı İktisadi olarak da tanımlanan kongre ile yeni 

yapının toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuki ve milli sanayiinin 

temellerinin atılması yönünde irade oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

İzmir İktisat Kongresi ile verilen mesaj aslında oldukça basit ve 

                                                                                                                                        
Önbaskı, İstanbul,1980,s.5; Yüksel ÜLKEN, “Atatürk’ün İktisadi Kalkınma 
Modeli”, Uluslar arası Atatürk Konferansı 10-11 Kasım 1980, Önbaskı, 
İstanbul,1980, s.5; Hasan SABIR, Atatürk’ün Ekonomi Anlayışı, Sayıştay Dergisi, 
 Sayı:62,s.8. 
21 HAFIZOĞULLARI, a.g.e.,s.17-20;Yalçın-Tural,a.g.e.,s.408,409. 
22 YALÇIN-TurAl,a.g.e.,s.409-413; HAFIZOĞULLARI, a.g.e.,s.18-19. 
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anlaşılır bir cümleden ibarettir. Türk milletinin; “…Başka uluslar 

kadar uygarız.23” mesajıdır. 

4.2. Mustafa Kemal Paşa’nın Sanayileşme Konusunda Düşüncesi 

Mustafa Kemal, bir asker olmasına karşın ekonomik alanda günümüze 

de uyan bir çok görüş beyan etmiştir. Bu görüşler geçmiş asırlarda 

Bilge Kahan’ın giydirdim ve doyurdum dediği milletin yeniden 

kendine gelmesi için verilen mücadelede ifade edilen sözlere çok 

benzemektedir. Gazi Paşa’nın sözlerine, bu çalışmanın belirli 

yerlerinde gerek duyuldukça yer verilmiştir. 1920’lerde Türk 

idaresinin sanayiileşme olgusuna bakışı belirlemek, yapmak istedikleri 

ve tahayyül ettikleri gayelerini anlamak bakımından Atatürk’ün bazı 

sözlerini bir arada görmek, dönemin yaklaşımının ve hedeflerinin 

anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

1919 yılında;“…Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, 

mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel vs. her hususta tam bağımsızlık 

ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımızdan her hangi birinde 

bağımsızlıktan yaksunluk, millet ve memleketin gerçek manası ile 

bağımsızlıktan yoksunluğu demektir.24” demiştir. 

1923 yılında ise; “Bir millet için mutluluk olan bir şey diğer bir millet 

için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar birini mutlu ettiği halde 

diğerini mutsuz edebilir. Onun için bu millete gideceği yolu 

gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, 
                                                           
23 HAFIZOĞULLARI, a.g.e.,s.5. 
24 Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.445. 
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ilerlemelerinden istifade edelim, ancak unutmayalım ki, asıl temeli 

kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Milletimizin tarihin, 

ruhunu, geleneklerini gerçek, sağlam, dürüst bir görüşle görmeliyiz.25” 

belki bu sözü 1860-1920 arasında Osmanlı aydınlarının tartıştıkları 

çözüm yollarının yansıması olarak da değerlendirmek mümkündür. 

İradeyi elinde tutan erkin en üst temsilcisi, çözümün milli ve kendi 

imkanlarımızla olması gerektiğine inanmaktadır. Ancak dünya ile 

ortak bir yaşam alanında olduğumuzun da bilinmesi istenmiştir. Yine 

1923 yılında; “Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil 

yapmış, diploma almış gelmiş olanları korumak kadar doğal ve 

lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti eğitim ve öğretim görmek için 

ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa 

çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve 

ihtisas nerede varsa sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. 

Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet 

geçerli olur26.” demiştir. İslam dünyası ve bu dünyanın bir parçası 

olan Türklük alemi dünyada etkin olduğu çağlarda insanlığın ortak 

mirasına katkı yapmayı uzun süre devam ettirmiştir. Bunu Gülhane 

Parkında yer alan müzedeki icatlarda açık olarak görmek mümkündür. 

Burada tekrar kaybedilen mirasa sahip çıkılması istenilmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa 1923 yılında vermiş olduğu bir beynada;“İtiraf 

edelim ki düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok 

çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek 
                                                           
25Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.283. 
26Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.283. 
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değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni 

buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.27”tespitini 

yapmıştır. Batı dünyası coğrafi keşifleri, aydınlanmayı ve sanayii 

devrimini gerçekleştirmiştir28. Havacılık alanında çalışan bir bilim 

insanı olan Alman Otto Lilienthal, uçağa motorun takılmasının 

havacılıkta dönüm noktası olacağını biliyordu, takipçilerine büyük bir 

ufuk açmış ve takipçeleri bu düstura uyarak deneme ve hata 

yapmaktan tasarruf ettiler. Ancak kendisi bu alanda 3900 deneme 

yapmış ve nihayetinde 1896’da ters rüzgarla 17 mt.’den düşerek 

hayatını kaybetmiştir. Bu bilim insanının son sözü,”Kurbanlar 

verilmelidir” olmuştur. Batı dünyasında yaşanan gelişmeler tesadüf 

değil bizzat çalışma ve bilimsel metotlarla olmuştur. Burada verilen 

örnek önemlidir. Batılılar 300-400 yıl kadın çocuk her yaştan insan 

14-18 saat çalışarak, önemli başarılar elde etmişlerdir. Oysa Batılı 

devletler seviyesine gelmek için hedef koyan Türkiye’nin, çalışma 

koşulları çok daha iyi koşullarda başlamış ve sürdürülmüştür. 19. 

Asırda bir İngiliz iş adamı çalışanlar lehine aldığı 8 yaşından 

küçükleri çalıştırmama kararı büyük tepkilere neden olmuştur. 

Şüphesiz işci hakları zamanımıza doğru yaklaştıkça genişlemiştir. 

Oysa Türkiye’nin kalkınma yıllarına bakıldığında, iş kollarında 

çalışmanın en ağır olduğu bir zamanda 16 yaşından büyüklerde; 

erkekler madenlerde, 12 yaş üstündeki kız ve erkek çocukların ise 

                                                           
27Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.289. 
28Osman YALÇIN, "Son Bin Yılda Doğu ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi 
Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme", The Journal of  Academic Social 
Science Studies (JASSS), Volume:5,Issue:5, Oktober 2012, s.281-324. 
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mensucat alanında çalışmalarına müsaade edilmiştir. Burada çalışma 

süresi gece 8, gündüz 11 saati geçmeyecek şekilde 

kararlaştırılmıştır29. Cumhuriyet hükümetleri, iş sahasında işçi 

haklarının korunmasına yönelik uluslar arası uygulamaları takip 

etmişve temsilciler göndererek zamanında bilgi sahibi olmuşlardır30. 

1930 yılında vermiş olduğu demeçlerinde;“Demiryolları bir ülkeyi 

medeniyet ve refah nurlarıyla aydınlatan kursal bir meşaledir.31” ve 

“Ekonominin gelişmesi için başlıca gerekli olan; yollar, demiryolları, 

limanlar, kara ve deniz ulaşım araçları milli varlığın maddi ve siyasi 

kan damarlarıdır. Refah ve kuvvet vasıtasıdır.32” Bu sözler yalnız 

söylenmemiş ve bizzat hayata geçirilmiştir. Atatürk döneminde 3.400 

kilometreye yakın yol yapılırken, yabancıların elinde olanlar da 

millileştirilmiştir. Yapılanlarla söylenenler birbirini desteklemiştir. 

1930 yılında; “İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, 

yaratma ve icat yeteneğidir.33”. demiştir. İcatların olabilmesi için 

ortamların hazırlanması, AR-GE için milli kaynakların planlanması ve 

zihinsel farkındalığın olması ile mümkündür. Cumhuriyet dönemi bu 

alanda önemli bir kazanımdır. Ancak yetkili olanların öncelikle buna 

inanması gerekir. Ülkenin bir çok acil ihtiyacı varken paranın deneme 

                                                           
29BCA, 030-0-018-001-002-94-13-1; (EK-10) Milli Korunma Kanunu. 
30BCA, 030_0_18_01_02_69_90_017(EK-19); Cenevre Kimya Sanayii Toplantısına 
Katlım. 
31Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.443. 
32Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.443. 
33Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.283. 
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ve yanılmaya israf edilmesi olarak bakılması halinde daima takipçi 

olmak zorunda kalınır. Uzun yıllar, Batı bütçesinin % 3-4’nü bu 

alanda kullandığı ve girişimcileri desteklediği için gelişme 

sağlanmıştır. Amerika 1900’lerin başlarında havacılıkta öngörüsüz bir 

devlet olmasına rağmen sahanın ülkeler için hayati öneme haiz 

olduğunu anladığında hava endüstrisine on milyonlarca dolar destek 

çıkmış ama sonuçta dünya hava endüstrisinin beyni ve merkezi haline 

gelmiştir.  

Atatürk, ülkenin planlı bir şekilde sanayiileşmesi gerektiğine 

inanmaktaydı. Ülkenin batı ülkeleri ile aradaki farkı kapatalimesi için 

bu kaçınılmazdı.  1933 yılında; 

 “Memleketimiz için kaçınılmaz olan sanayiinin kurulması 

bitmedikçe, her yönden kalp huzuru duymamıza imkan yoktur. 

Bu sebeple, memleketin sanayiye ait donanımını tamamlamak 

için, bütün gayret ve dikkatinizi çekmeyi yerinde buluyorum.34” 

sözleri ile bu gerekliliği ifade etmiştir. 1937 yılında ise; 

“Sanayileşmek, en büyük milli davamız arasında yer almaktadır. 

Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları 

memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii 

kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, 

ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve mutlu 

Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir zorunluluktur35.” 

                                                           
34Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.287. 
35Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.287. 
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ifadesi ile her türlü sanayiinin kurulması gerekliliği 

belirtilmektedir. 

Askerlik mesleğini icra ettiği savaş yıllarında cephe üzerinde yüzlerce 

düşman uçağı bombardıman yaparken ve Türk birliklerine kayıplar 

verdirirken, Türk yapımı uçaklarla Türk pilotlarının uçamamasının 

sıkıntısını en çok Mustafa Kemal ve arkadaşları hissetmiş olmalıdır. 

Yine 1937’de Türk Hava Harp Sanayiinin kurulmasına yönelik olarak 

söylenen;”…Bütün uçaklarımızın ve motörlerinin memleketimizde 

yapılması ve hava harp sanayiimizinde bu esasa göre geliştirilmesi 

gerekir…” sözü de halen tazeliğini korumaktadır. Atatürk’ün sözleri 

ve söyleniş yılları dikkate alınarak yorumlandığında ilk yıllarda 

sanayiileşme bir hedef olarak gösterilirken, 1930’lardan itibaren 

nelerin nasıl ve niçin yapılması gerektiği daha açık bir şekilde 

belirtilmiştir. Kendi ayakları üzerinde yükselmeye başlayan 

Türkiye’nin kendi imkân ve kâbiliyetlerini harekete geçirmesi ve 

özgüven yaşaması gerekiyordu. Diğer taraftan günümüz dahil hava 

sektörü, halen sanayiinin ve teknolojinin en son halini kullanır. 

Geçmişte olduğu gibi uçaklar bu gerçeğin bir sonucu olarak evrim 

geçirmiştir. Uzay ve siber boyutu da bu gerçeğin bir başka yönüdür. 

Bu alanda çalışma yapan uluslar kendi çizgilerini oluşturmuşlar, 

öngörüsü olanlar ise oluşturulan çizgide iz sürmektedirler. Atatürk’ün 

sözlerine bakıldığında, Türk milletinin kendi çizgisini oluşturma 

iradesini göstermeye yönelik hedeflerini işaret etmektedir. Bunun 

eksikliği günümüzde en çok da uzayda kendini hissettirmektedir. 6000 

civarında uydunun yer aldığı siber alanda, halen 6 uydu ile temsil 
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ediliyor olmak 1930’ların öngörüsünün yakalanamadığını 

göstermektedir. 

5. Sanayiinin Gelişmesi Önündeki Engellerin Kaldırılmasına 

Yönelik Yasal Düzenlemeler 

Platon devlet gerçeğinin bireylerin kendilerine yetemediği ve bir 

organizasyonun gerekliliği gerçeğinden doğduğunu söyler36. Liberal 

politikaların Avrupa’da oldukça eskiye dayanan bir tarihi 

bulunmaktadır. Machiavelli; Her türlü ahlaki kaygıdan uzak ve kendi 

kurallarını koyan bir hükümdar tarafından devletin idaresini savunur. 

Süreklilik, güvenirlilik ve genişlik ancak bu şekilde korunur der. 

Aydınlanma düşünürü Locke; devlet otoritesinin sınırsız olmayacağını 

savunur. Yaşam, mülkiyet ve özgürlük gibi hakların korunması 

gerektiğini savunur. J.J.Rousseau; Hükümdarın gücünün Tanrıdan 

değil, toplumun iradesinden güç aldığını savunur. Bu öngörü çağdaş 

Cumhuriyet fikrinin temeli kabul edilir. Montesquieu ise; güçler 

ayrılığı ilkesini savunur. Hükümdarın yürütme gücünü, halkın 

meclisinin yasama ve adaletin bağımsız yargı tarafından icraasını 

savunur. Anayasal monarşiyi savunur. Bu yaklaşımlar Avrupa’da 19. 

asırda liberal düşüncenin ortaya çıkışını sağlamıştır. Bu düşünceler 

zamanla Osmanlı İmparatorluğunda da tesirini göstermeye başlamış 

ve dünyadan koparak ve içeriye sıkışarak gelişme sağlanamayacağı 

görülmüştür. 1922 yılında Mustafa Kemal Paşa, “Gözlerimizi kapayıp 

tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember 

                                                           
36EFLATUN (PLATON), Çev:Yılmaz DAĞLI,Devlet, Anonim Yayıncılık 
İstanbul,2012,s.67. 
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içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. … Aksine yükselmiş, 

ilerlemiş bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. 

Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan 

alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için 

kayıt ve şart yoktur. … İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını 

aşamayan milletler, hayatı akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. 

Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve 

boyunduruğu altına girmeye mahkumdur37.”sözleriyle ifade etmiştir.  

1920’lerin başında Ziya GÖKALP başkanlığında bir heyet 

oluşturulmuştur. Ankara Garı’nda bir vagonda yapılan uzun çalışmalar 

sonucu milli olarak değerlendirilebilecek bir görüş ortaya çıkmış ve 

bu görüş dünyada uygulanan Liberalizm ile Sosyalizm fikirlerinin 

incelemesi sonucunda ortaya çıkan yeni bir görüştür. Ziya Gökalp, iki 

görüşten yararlanarak “karma iktisat” görüşünü oluşturur. Mustafa 

Kemal Paşa tarafından milli bünyeye uygun görülen ve iktisadi 

görüşün bizcesi anlamına da gelen yeni sisteme  Atatürk’ten “olur” 

alınmıştır. Bu karma sisteme “Karma iktisadi model” veya “eklektik 

model” adı verilir38. Atatürk’ün uygulamış olduğu sistem olan karma 

ekonominin en önemli vasfı yerel ve Türkiye’nin şartlarına uygun 

olmasıdır39. H.Laufenburger de bu konuda;”Devletçilik sisteminin 

Türkiye’deki uygulaması, 19. yüzyıldan beri savunulan düşüncelerden 

                                                           
37Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.283. 
38Ahmet MUMCU-İ.Agah ÇUBUKÇU, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
Atatürkçülük, Yükseköğretim Kurulu Yayınları, Yayın No:5, Ankara,1987,s.235; 
ÜLKEN,a.g.e.,s.3. 
39SABIR, a.g.e.,s.13-15; ALTIPARMAK, a.g.e.,s.40. 
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alınmış bir sistem değildir. Bu sistem Türkiye’nin gereksinimlerinden 

doğmuş ve bizzat Türkiye’ye özgü bir sistemdir.” değerlendirmesini 

yapmıştır40. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dünya ile sanayii alanında da aynı 

seviyeye ulaşmak milli bir hedef olarak belirlenmiştir. Bu düşünce 

Mustafa Kemal Paşa tarafından “Muassır medeniyeti temsil..” olarak 

ifade edilmiştir. Hemen her alanda milli imkanların ve kabileyetlerin 

harekete geçirilmesine gayret edilmiştir. Özellikle hava kuvvetlerinin 

en son uçaklarla techizi için tedbirler alınırken, uçakların lisanslarını 

alarak Kayseri Tayyare Fabrikasında üretilmesine önem verilmiştir41. 

Cumhuriyet döneminde hür teşebbüsün harekete geçirilmesine özen 

gösterilmeye başlanmıştır. Ferdin yetişemediği veya organize 

olamadığı alanlarda ise devlet iş kollarında yer alacaktı. Özellikle 

Teşvik-i Sanayii ile mevzuat açısından da Türk müteşebbislerin 

ihalelere girmesi teşvik edilmesi hedeflenmiştir42. Osmanlı 

İmparatorluğu, şartların yetersizliği ve dönemin koşulları gereği Türk 

unsurun sanayii ve ticari hayattan çekilmesine mani olamamıştır.  

Oysa 20. yüzyıl koşulları ve oluşan milli üniter yapılar ile sosyolojik 

ortam Türklerin sanayii alanında daha etkin hale gelmesini dikte 

ettirmekteydi. 1924 yılında ülke düşman arınmış haldeydi ve bundan 

sonra ülkenin kalkındırılması öncelikli sorun olarak görülüyordu. Bu 

                                                           
40MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.256. 
41BCA, BCA, 30_18_01_02_83_54_18(EK-22);KTF’de uçak Üretimi. 
42Osman YALÇIN, Son Bin Yılda Doğu ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi 
Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme, The Journal of Academic Social 
Science Studies(JASSS),Volume:5,Issue:5,Oktober 2012,s.314-316. 
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şartlar altında en büyük sıkıntının bayındırlık sorunu olduğundan 

hareketle öncelik ulaşım sahasına verilir. 1924 tarihinde çıkarılan 449 

sayılı kanunla Samsun-Sivas Demiryolu ihaleye verilir. Yeni düzende 

yerli teşebbüsün önünün açılması ve yabancı tekelinde olan büyük 

ihalelere Türklerin de katılması dönemin önemli bir gelişmesidir. II. 

Meşrutiyet ile birlikte Türklerin ekonomik hayatta söz sahibi olması 

teşvik edilmeye başlanmıştır. Mühürdarzade Nuri Demirağ, bu 

ihalenin ilk 7 km.lik kısmını 210.000 TL’ye almıştır. Hatıratında, 

yabancıların verdiği fiyatın üçte birine aldığı bu ihaleden deli para 

kazandığını belirtir43. Demirağ, kısa zamanda oldukça büyük bir 

servetin sahibi olmuş ve kendisi, “Demirağ kadar zengin” ifadesi ile 

anılmaya başlanmıştır. 1930’lu yılların başında serveti Türkiye 

bütçesinin % 5’ne (211 milyon/ 12 milyon) tekabül eden Demirağ, 

Türk milletinden kazandıklarını yine Türk milletinin semalarının Türk 

yapımı uçaklarla korunması için uçak fabrikasına sarf etmekten 

kaçınmamıştır. Türkiye’nin hava endüstrisi ile kurtulacağına inanan 

Demirağ, bu alanda gerekirse gömliğini satıncaya kadar mücadele 

edeceğini söylemiştir44. Demirağ sermayesinin %12'sinden fazla olan 

1,5 milyon lira kadar bir sermayeyi daha ilk kuruluş aşamasında Uçak 

                                                           
43M.Fatih DERVİŞOĞLU, Nuri Demirağ Türkiye’nin Havacılık Efsanesi, Ötüken 
Neş., İstanbul, 2007,s.70-73; M. Bahattin ADIGÜZEL, Türk Havacılığında İz 
Bırakanlar, THK Kültür Yay. No:7, Ankara, 2006,s.124,125; M. Necmettin 
DELİORMAN, Nuri Demirağ’ın Hayat ve Mücadeleleri, Nu. D.Matbaası, 
İstanbul, 1957,s.15. 
44Banu ONARAL, “Air and Space Power as Drivers of Civilian Innovation and 
Economic Development”, ISAW İstanbul 2014 Türkish Air War College, 
International Symposium On The History of Air Warfare, Harp 
Akademileri,İstanbul,10-11 April 2014. 
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fabrikası için harcadığını dönemin Cumhurbaşkanına yazdığı 1939 

tarihli mektubunda belirtmektedir.  

Burada esas olan iktisadi olarak güçlenen Türk elitinin maddi gücünü 

rahatlıkla ekonomi, AR-GE ve sanayii alanına yöneltebilmesi 

gerçeğidir. Esasen 16-17. asırlarda batıda güçlenen burjuvazinin de 

yaptığı bundan farklı olmamıştır. 

6. Lozan Kısıtlarının Kaldırılması ve Sanayii Bakımından 

Etkileri 

Lozan görüşmelerinde, Türk iktisadi hayatına olumsuz etki eden ve 

Türk sanayinin korumasız kalmasına neden olan yüzyılların 

uygulamalarını hemen kaldırmak mümkün olmamıştır. Türkiye’yi; 

batılı ülkelerin tüccar ve işadamı ile sanayicileri karşısında 

dezvanatajlı bir duruma düşüren uygulamaların tartışılması bile 

muahatapları rahatsız etmiştir. Görüşmeler sonucunda batılı 

devletlerin imtiyazlardan vazgeçmeleri ve tedricen Türkiye’nin 

isteklerinin yerine getirilmesi kararına varılmıştır. Geçiş süresi 5 yıl 

olarak belirlenmiştir. 1929’dan itibaren Türkiye’nin kendi gümrük 

yapılarını ve duvarlarını belirleme hakkına sahip olması mümkün 

olmuştur. İç sermaye sahipleri son yılda oldukça fazla miktarda ithalat 

yaparak yükselecek gümrük girişi vergilerinden daha az etkilenmeye 

çalıştığından ancak 1930 yılında Türkiye kendi milli sistemini 

uygulamaya başlamıştır. 

1920’li yıllarda kurumsal bir yapının oluşması ve sanayii alanında 

planlama, icra, koordine ve istatistiksel yapılar oluşmaya başlamıştır. 
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Sanayii alanında gelişmelerin takibi için Ticaret ve Sanayii odalarının 

yerel olarak yapılanması; gelişmelerin, takibi, teşvik ve ekonomik 

alanların tespitinde rol oynamaktadır. 1927 yılından itibaren bu 

kuruluşların etkinliği sağlanmış ve “Genel Kongreler” yapılmaya 

başlanmıştır45. 1913 yılında çıkarılan teşvik-i sanayii kanunu 1927’de 

yeniden gözden geçirilmiş ve uygulanabilirlik amacıyla istihdama 

yönelik özel ve devlet sektöründe yeniden hayata geçirilmiş, teşvikler 

verilmiştir46. Teşvik-i Sanayii Kanunu, 28 Mayıs 1927'den 1942 yılına 

kadar uygulanmıştır47. Bu kanundan 1932’de 1.473, 1939’da 1.144, 

1941’de 1.052 firma yararlanmıştır48. Bu kapsamda; verileri 

oluşturmak için 1926’da İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Müdürlüğün, nüfus, sanayii ve tarım alanındaki gelişmeleri incelemek 

üzere faaliyete geçmesi dönemin önemli gelişmelerindendir49. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün 1932 yılına ait arşiv belgesi kanunun 

sanayii alanındaki artışa bariz etkisi olduğunu göstermektedir50. 

Yüksek İktisat Meclisi ve Ticaret Bakanlığı dönemin diğer teşkil 

edilen organizasyonları olmuştur. 

Teşvik-i Sanayii Kanunu ile firmalara bir çok muafiyetler getirilmiş 

ve imkânlar verilmiştir. Bununla birlikte kanundan yararlanan 

                                                           
45Erol MANİSALI, “Cumhuriyet’in Atatürk Döneminde Sanayileşme Politikası ve 
Sanayiide Gelişmeler”, Ön Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Atatürk 
Konferansı 10-11 Kasım 1980,İstanbul,1980,s.9 
46ÖZTÜRK-YILDIRMAZ,a.g.e.,s.161. 
47Erol MANİSALI, “Cumhuriyet’in Atatürk Döneminde Sanayileşme Politikası ve 
Sanayiide Gelişmeler”, Ön Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Atatürk 
Konferansı 10-11 Kasım 1980,İstanbul,1980,s.20;ÖZEL,a.g.e.,s.296. 
48ALTIPARMAK, a.g.e.,s.48. 
49MANİSALI,a.g.e.,s.9. 
50BCA, 030_10_00_00_24_136_9_1(EK-7): Teşvik-i Sanayii Uygulama Analizi. 
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firmaların bir kısım ham malzemelerini içeriden temin etmeleri 

mümkünken, ithal etmeleri Kocaeli Vekili Sırrı tarafından Başvekelate 

sorulmaktadır51. 

7. 1929 Yılında Meydana Gelen Dünya Ekonomik Krizinin 

Etkileri 

Birinci Dünya Savaşı dünya ekonomik dengelerinde önemli 

değişliklere neden olmuş, dünyayı büyük ölçüde etkilemiştir. Para 

sistemi altından banknota geçmiştir. Kadınlar hayatın içerisine 

girmişler, sosyalist fikirler meşruiyet kazanmıştır. Krizler yeni bir 

savaşın sebeplerini oluşturmuştur52. Türkiye’nin kendi sistemini 

kurmaya çalıştığı bir zamanda ortaya çıkan 1929 Dünya Ekonomik 

Krizi ise tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemiştir. Ancak 

liberal ekonomilerin sarsıntısı çok daha fazla olmuştur. Karma Sistem 

1929 yılından itibaren yerini devletçiliğe bırakmııştır. Prof.Dr. Ömer 

C.Saray bu durumu şöyle özetliyor:“...memleketin liderleri, liberalizm 

ve kapitalizme karşı o sıralarda dışarıda ve Türkiye’de maksist 

olmayan çevrelerce bile yapılan eleştirilerden etkilenerek, 1923’ten 

beri izledikleri iktisat politikasını değiştirmek lüzumunu 

duymuşlardır. Kabul edilen yeni politika devletçiliktir.” Bu dönemi 

müteâkip özel teşebbüsün yapamadığını değil, ülke için yararlı olanı 

                                                           
51BCA, 030_10_00_00_8_48_17_3(EK-8); Teşvik-i Sanayii Uygulamaları Hk. 
52İlber ORTAYLI, “Savaşın Tüm Taraflar Adına Birinci Dünya Savaşı’nın 
Başlamasına İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, 100’üncü Yılında Birinci Dünya 
Savaşı Sempozyumu 24 Ekim 2014, Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı, Hava Harp Okulu 
Şehit Muzaffer Erdönmez Sinema Salonu, İstanbul, İstanbul, 2014. 
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devlet yapsın mantığı yerleşmiştir53. Oysa bu tarihe kadar esas olan 

özel teşebbüsün yapamadıklarını devletin yapmasıydı. 

Dünya Ekonomik Krizi tüm dünyayı derin bir tesir altına alırken, 

Türkiye iki bakımdan avantajlı bir fırsat yakalamış bulunuyordu. 

Bunlardan ilki Lozan Antlşması ile 5 yıl sonra Türkiye’nin inisiyatif 

kullanacağı Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi diğeri ise tarım 

üretiminin 1929’da iki katına çıkarak, 2 milyar 618 bin tona 

yükselmesidir. Bu gelişmelerin sonucu olarak; ihracat ve ithalat 

değerleri Türk lirası olarak azalmış, ihracat miktarı artarken ithalat 

azalmıştır. 1930-1931 yılında dış ticaret Türkiye lehine fazla 

vermiştir. 1920-1931 yılları arasında büyüme 1938 değerlerine göre 

yıllık büyüme ortalaması % 9.6 olmuştur. 1929 büyüme oranı %16.1 

olmuştur. 1930’da kurulan Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti, TBMM 

ve Hükümet üyelerinden oluşmuştur. İsrafın önlenmesi, yerli malın 

kullanılmasının teşviki ve iç üretimi artırma hedeflenmiştir54. Mustafa 

Kemal bu kararlılığın bir sonucu olarak her türlü kıyafetinin 

yapımında yerli mal kumaşları tercih etmiş, Çankaya Köşkünde çay ve 

kahve ikramını kaldırarak tutumluluğun milli bir amaç olmasına 

çalışmıştır55. İç üretimin artması, mamül ürünlerin ortaya 

çıkarılabilmesi için belirli bir sürede yurt dışına bağımlılıktan 

kurtulmak oldukça zordur. Üretilen malzemelerin techizat, makine ve 

donanımlarının yurt dışına bağımlı olması yada bir takım ham 

malzemelerin içeride olmasına rağmen çıkarılamaması ya da daha 
                                                           
53TOKGÖZ, a.g.e.,s55-60, Serdar TURGUT, Demokrat Parti Döneminde Türkiye 
Ekonomisi,Adalet Matbaacılık,Ankara-1991,s.100-110.  
54MANİSALI,a.g.e.,s.8,11,12,13. 
55ÖZEL,a.g.e.,s.295. 
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ucuza gelmesi sebebiyle daha uygun şartlarda ithali gibi uygulamalar 

kaçınılmaz olmaktadır. Ancak devletin içinde bulunduğu ekonomik 

güçlükler her zaman sınırlayıcı bir rol oynamıştır. Kırıkkale’de 

yapılan Çelik ve Döküm Haddehanesinde Devlet Demiryollarının 

ihtiyacı olan ray imaline uygun hale getirilmesi için 1930 yılında 

ihtiyaç duyulan ve mütehhitle yapılan pazarlık neticesinde 300.000 

ABD Dolarının karşılanamaması sonucu 55.000 lira faiz verilerek yıl 

sonuna kadar Ticaret Bakanlığınca münakale yoluyla karşılanması, 

ödemenin ise 1934 ylında yapılması kararlaştırılmıştır56. Bu tesis 

önemli bir eksikliği tamamlamak için kurulmasına rağmen bütçe 

yetersizliği nedeniyle sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 

1930’lu yılarda askeri fabrikaların gelişmesine ve ordu ihtiyaçlarını 

Türkiye imkanları ile karşılamasına önem verilmiştir. Pek tabii bir 

kısım mal ve ürünler dışarıdan alınarak üretim sağlanmaktadır. Bu 

konuda bir çok yurt dışı bağlantılar yapılmakta ve içeride bu 

tedariklere bağlı olarak istihsal (üretim) sağlanmaktadır. II. Dünya 

Savaşı’nın başlaması ile savaş haline geçen başta Almanya olmak 

üzere bir çok ülkeden mal alışı durduğundan içeride üretim de 

doğrudan zarar görmekte, üretim durmakta ve büyük zorluklarla 

kurulmaya çalışılan askeri fabrikalar arşiv belgelerinde geçen ifade 

ile, “…günden güne müşkül vaziyete düşmektedir57.” Örneğin Kayseri 

Tayyare Fabrikası bu tarihe kadar 200 civarında uçak üretmiş 

olmasına rağmen, burada belirtilen gerekçelerin de etkisiyle 1939 

yılından itibaren onarım merkezine dönüşmüştür. Savaş sonrasında ise 
                                                           
56BCA, 030_0_18_01_02_12_41_012(Ek-1). 
57BCA, 030-0-010-000-000-58-394-2(EK-2). 
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ana silah sisteminin tedariki daha uygun olan Amerikan Yardımlarının 

cazipliği ile eski statüsüne bir daha dönememiştir. Kısa bir süre sonra 

ise yedek parça temini ile başlayan tedarik zinciri sonucu yurt dışına 

bağımlılıktan kurulmak mümkün olmamıştır. 

Bu kriz SSCB’nin kendi sistemini başarılı göstermesine ve 

propoganda yapmasına imkan sunmuştur. Gerçekte ise bu ülkede 

ekonomi ve sanayii tamamen devlet kontrolünde olduğundan fertlerin 

krizi olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü, 1932 

yılında bir ay süreyle SSCB ziyaretine gitmiş ve orada uzun süren 

incelemelerde bulunmuştur. Takiben kriz sonrası Türkiye’de 

ekonomik alanda ve sanayii yatırımlarında devletin ağırlığına daha 

fazla önem verilmeye başlanmıştır. Devlet, bir çok alanda fabrikalar 

açarak dışarıya giden dövizin içeride tutulması politikası 

başlatılmıştır.  

1929 tarihli Şakir Kesebir Planı ile içeride üretilen malların ithal 

edilmemesi suretiyle yerli mal kullanımının teşvik edilmesi, ithal 

ikame politikasının uygulanması ve Türkiye’nin ihracatını artırmaya 

yönelik tedbirler alınması öngörülmüştür. Dünyadaki ekonomik kriz, 

şüphesiz Türkiye’nin de bir takım tedbirler almasına sebep olmuştur. 

1933 yılından itibaren devlet bir üretici olarak devreye girmeye 

başlamıştır58. 

 

 
                                                           
58 MANİSALI,a.g.e.,s.15,13. 
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8. 1933-1938 Arası Dönemde Planlı Eknomi ve Planlı Sanayileşme 

Türkiye, dünyanın içine düşmüş olduğu ekonomik kriz sonrasında bu 

krizden etkilenmiş ve devletçiliğin egemen olduğu yeni bir sürece 

girmiştir. Bu dönemde devletin faydasına olan ve özellikle sanayi 

alanında ekonomik yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Dönem içinde 

ilk defa kalkınma politikaları ortaya atılmıştır. Bu dönemde ferdi 

teşebbüslerin yapamadığı yatırımların, iktisadi, sanayii kollektivist ve 

kominist bir yaklaşımla değil de ferdin gelişimine katkı sağlayacak, 

ferdi mesai ve gelişimi esas alacak şekilde devletin alakadar olması 

olarak ele alınmıştır59. Devletin, kontrolü ve süreci tekeline almaktan 

ziyade ferdi destekleyen bir üst perdede olması hedeflenmiştir.   

Türkiye Cumhuriyeti, Asya’da yalnız Karadeniz’e çıkışı olan 250.000 

km² alana sahip bir ülke olarak öngörülmekteydi. Sevr Antlaşması 

kabul edilseydi şüphesiz bu amaca göre bir ülke tasarlanmış olacaktı. 

Oysa Milli Mücadele ile bugünkü 781.000 km² alana sahip ve üç 

kıtaya mahreci olan bir ülke edinilmiştir. Ne var ki Türkiye, 

Karadeniz’den Sovyetler Birliği, Güneyden İngiltere ve Fransa, 

Akdeniz’den İtalya ile komşu olması sebebiyle  dünyanın en güçlü 

ülkeleri ile sınırdaş haldeydi. Üstelik 1930’ların başından itibaren 

İtalyan tehdidi tedricen artıyordu. Mustafa Kemal’in Mareşal Fevzi 

Çakmak’tan tehdidi kaynağında baskına uğratacak uçaklar temini için 

çalışma yapılmasını istemesi ve Hava Pilot Yüzbaşı Enver 

                                                           
59 ALTIPARMAK, a.g.e.,s.39. 
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Akoğlu(E.Korg.)’nun yetkilendirilmesi bu kapsamdadır60. Şüphesiz 

dönemin en önemli bombardıman uçaklarından olan Martin-139’un 

alınması hikayesi61 başlı başına bir inceleme konusudur. Burada 

mevzu sanayileşme politikası olduğundan detayı verilmemiştir. 

8.1. Birinci Kalkınma Planı ve Türkiye’nin Kazanımları 

1931 yılında iktidar partisi olan CHP, programına devletçiliği dahil 

etmiştir. Hazırlık ve çalışma devresinden sonra Birinci Kalkınma 

Plânı’nı uygulamaya koymuştur62. 1932 yılına kadar beklenen 

ekonomik ve sanayiileşme beklenen performansı vermediği gibi 

halkın içine düştüğü durum bizzat Atatürk tarafından tespit edilmiştir. 

Halkın içine düştüğü bu duruma müdahil olma ihtiyacı hissetmiştir63. 

Atatürk’ün ilgili bakanları Çankaya’da toplaması ve bir örnekleme 

olarak gezerken rastladığı Halil Ağa’nın öküzünün birinin vergi yükü 

sebebiyle satılmış olmasına olan derin tepkisi önemlidir. Özellikle 

“Biz Cumhuriyeti Halil Ağa’nın öküzünü satması diye kurmadık” 

eleştirisi de ekonomik ve iktisadi mücadelenin yeniden ele alınmasına 

önemli bir örnektir. 1932 yılında Birinci Kalkınma Planı hazırlanır. 17 

Nisan 1934’de uygulamaya alınan planın, 1934-1939 arasında 

uygulanması planlanır64. Devletçilik akımının güçlendiği bir 

                                                           
60BCA, 30-18-01-02-69-86-6 (Ek-23), Yzb.Enver AKOĞLU’nun Uçak Temini İçin 
Görevlendirilmesi 
61Hulusi Kaymaklı,Havacılık Tarihinde Türkler 2, Kültür Ofset Ltd. Şti. (1500 
Adet Basılmıştır.), Ankara, 1997,s.222-224. 
 
62Mustafa ŞAHİN, “Atatürk’ün Sanayi Politikası ve Günümüze Etkileri”, Atatürk 
Haftası Armağanı, Sayı:32 (10 Kasım 2005),2005, s.135-150.1. 
63ALTIPARMAK, a.g.e.,s.37. 
64ALTIPARMAK, a.g.e.,s.41; YALÇIN Vd.,a.g.e.,s.C-II,s.326,327. 
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dönemdir. Plan, beş yılda geçekleşmek üzere faaliyete geçmesine 

rağmen üç (3) yılda tamamlanır. Birinci Kalkınma Planı ile 

hedeflenenler; 

a) Yerli hammadde kullanmak,  

b) Tüketim araçlarının üretimine ağırlık vermek,  

c) Yeni fabrika kurulmasında bölgelerin ağırlığına dikkat 

etmektir.  

Birinci Kalkınma Planı ile; dokuma, maden, selüloz, seramik ve 

kimya sanayii alanında 16 fabrika kurulur. Mevcut olan 

hammaddelerin fabrikası kurulur. İthalatın % 50’si bu ürünlerden 

oluşmaktaydı, Uygulamayla 100 milyon liralık yatırım yapılır. % 36 

dokuma, % 23 demir sektörü. Faaliyete geçmesiyle ithalatın % 43’ünü 

oluşturan 75 milyon lira gelir elde edilir, demiryolu, su elektrik, 

telefon, rıhtım gibi 20 kadar yabancı şirket millileştirilmiştir65. 

Şüphesiz bir alana yatırım yaparken yalnız ilgili saha ile ilgili bir 

kazanım elde edilmemektedir. Bu yatırımı etkileyen bir çok yan 

girdiler ve gelişmeler olmaktadır.  Birinci Sanayii Planında 

Karabük’te Ağır Demir-Çelik İşletmesi kurulması planlanır. Bölgeye 

ulaşımın sağlanması için Ereğli’de liman kurulması, bölgeye savaş 

şartlarında da kullanılabilecek, savunmaya müsait demiryollarının 

inşaası gibi bölgeyi diğer yerleşim yerlerine bağlayacak ve bölgenin 

başka sekörlerde de gelişmesine katkı sağlayacak bir çok girdiler 

                                                           
65MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.252,253. 



 
 

 37 

olmuştur66. Sanayiileşme programı ile Türkiye aynı zamanda Lozan 

Antlaşması’ndan sonra bir süre içine kapanık kalmasına neden olan 

süreci de sonlandırmıştır. Uluslar arası ticari şirketler ve dolayısıyla 

başta Batı Avrupalı ülkeler olmak üzere yeniden uluslar arası alanda 

ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Bu kapsamda Batıdaki gelişmeler 

takip edilmiş, firmalar tetkik edilmiş, kaliteli ve Türkiye’nin şartlarına 

uygun teklifler değerlendirilmeye alınarak antlaşmalar yapılmıştır67. 

 “Karabük Demir Çelik Sanayiinin kurulmasının elverişli 

görülmesi nedeniyle; 10 Kasım 1936 tarihinde İngiliz Hükümeti 

ile imzalanan 2,5 milyon Sterlinlik bir kredi anlaşması üzerine 

H.A. Brassert firmasına ihale edilen tesislerin temeli; 3 Nisan 

1937’de zamanın Başvekili İsmet İNÖNÜ tarafından, 

Zonguldak İli Karabük Köyü, Filyos Irmağının kolları olan 

Soğanlı ve Araç Çaylarının birleştiği arada geniş çeltik tarlaları 

üzerinde atılmıştır. Böylece Karabük’te çeltik tarımından çelik 

sanayiine dönülerek, Türkiye’nin ilk ağır sanayi hamlesi 

başlatılmış oldu”68.  

Oysa bu fabrika kurulmadan önce başta ordunun ihtiyacı olmak üzere 

ihtiyaç duyulan çelik ihtiyacı ithalat yoluyla temin edilmekteydi69. 

Ülkenin kendi kaynakları mevcutken yurt dışına bağımlı olması 

şüphesiz her şeyden evvel savunma reflekslerini olumsuz 

                                                           
66BCA,030_10_00_00_171_187_27_2;BCA,030_10_00_00_171_187_27_3. 
BCA,030_10_00_00_171_187_27_4(EK-3-1,2,3). 
67BCA, 030_0_18_01_02_62_13_001(EK-3). 
68http://www.tdci.gov.tr/html/tarihce.html,Erişm Tarihi,09 Kasım 2014. 
69BCA, 030_0_18_01_02_69_89_007(EK-9); Sovyetler Birliği’nden Çelik İthali 
Hk. 

http://www.tdci.gov.tr/html/tarihce.html,Eri%C5%9Fm
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etkilemektedir. Türkiye’nin zengin maden kaynaklarının 

işletililmesinde oldukça geç kalınmıştı70. 

Türkiye’de şeker önemli bir gıda maddesi olmasına rağmen üretimi 

için bir çok girişim yapılmış ancak istenilen yüksek başarı 

sağlanamamıştı. Cumhuriyetin ilanı sonrasında ilk ciddi adım Uşaklı 

bir köylü Molla Ömer oğlu Nuri (ŞEKER) Efendi tarafından 

gerçekleştirimiştir. Nuri Efendi, Kurtuluş Savaşı‘nın zaferle 

sonuçlanmasının hemen ardından, 1923 yılında arkadaşlarıyla birlikte 

Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş.‘yi kurmuştur. Bu şirket tarafından 1925‘te 

temeli atılan Uşak Şeker Fabrikası 17.12.1926 tarihinde üretime 

başlamıştır71. Uşak'ta Şeker Fabrikası kurma çalışmaları devam 

ederken yine aynı yıllarda İstanbul'da da özel şahısların ve bazı milli 

bankaların iştiraki ile 14.6.1925'de 500.000 TL. sermayeli "İstanbul ve 

Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş." kurulmuştur. 22 Aralık 1925 

tarihinde Alpullu Şeker Fabrikasının temeli atılarak onbir ayda 

fabrikanın montajı bitirilmiş ve 26.11.1926 tarihinde fabrika işletmeye 

açılarak ilk Türk şekerini üretmiştir. 1933 yılına kadar Türkiye’nin 

şeker ihtiyacı bu iki fabrikanın üretimi ile kısmen karşılanmıştır72. 

1926 yılından itibaren uygulanan kararlı politikalarla dışa bağımlılığın 

oldukça azaldığı milli üretimin iç tüketimi karşılamaya başladığı 

görülmektedir73. Tarımsal, teknik ve idari çalışmaların koordine 

edilmesi, sermaye kaynaklarının birleştirilmesi amacıyla ayrı şirketler 

                                                           
70BCA, 030-0-010-000-000-175-209-16(EK-20-1,2,3,4,5);Türkiye’nin Maden 
Kaynakları Hakkında. 
71 http://www.turkseker.gov.tr/tarihce.aspx,Erişim Tarihi:09.11.2014. 
72 http://www.turkseker.gov.tr/tarihce.aspx,Erişim Tarihi:09.11.2014. 
73 BCA, 030_10_00_00_166_154_6_7(EK-14), Şeker Üretimi. 

http://www.turkseker.gov.tr/tarihce.aspx,Eri%C5%9Fim
http://www.turkseker.gov.tr/tarihce.aspx,Eri%C5%9Fim
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halindeki dört şeker fabrikası, üç milli bankanın eşit payla ortak 

oldukları tek bir çatı altında toplanmıştır. 22 milyon TL sermayeli 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. olarak dört ayrı fabrika bu şirket 

tarafından devralınmıştır74. Zamanla sayıları artmış ve 30 civarında 

şeker fabrikası açılmıştır. Şeker ilk yıllarda ithal edilirken, fabrikaların 

açılması ile birlikte ithalatın tüketim (istihlak) içindeki payı 1935 

yılından başlamak üzere hızla azalmıştır75. Birçok ülkede şeker 

hükümetlerin gündeminde önemli bir konu olarak kalmıştır. Kamış 

şekeri Küba ve Cava’da yetişmekte ve verimliliği pancar şeker 

üreticileri için risk oluşturmaktaydı. 1920’li yıllarda Avrupa’da 

üretimin az olması ile bu boşluğu kamış şekeri doldurmaya 

başlamıştır. Bu durum Avrupa’da şeker pancarı üreticilerinin 

maliyetini artırmış ve zamanla ülkeler gümrükleri yükselterek ve 

ihracat teşvikini artırarak önlem almaya çalışmışlardır76. Avrupa’da 

kendi iç piyasasını korumaya ve üreticilerini teşvik etmeye çalışırken, 

Türkiye de aynı yıllarda kendi üretimini yapmaya ve fabrikalarını 

kurmaya yönelik önemli başarılar elde etmiş ve dışarıya bağımlılıktan 

kurtulmaya yönelik atılımlar yapmıştır.  

Batı Avrupa’nın gelişmesini  ve sanayiileşme sürecini okuduğu 

kitaplarda analiz eden ve sonuçlar çıkaran Atatürk; “Büyük davamız, 

en uygar ve en kalkınmış ulus olarak varlığımızı yükseltmektir.”, 

“Zamanımız tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değildir.” 

                                                           
74 http : // www. turkseker. gov. tr / tarihce. aspx, Erişim Tarihi: 09. 11. 2014; http :/ 
/www. zmo. org. tr/ genel/ bizden_detay.php?kod=10286&tipi=24&sube=3; Erişim 
Tarihi:09.11.2014. 
75 BCA, 030-0-010-000-000-181-248-11(EK-13); Şeker Üretim ve Alım Raporu. 
76 BCA, 030-0-010-000-000-181-248-7; Şeker ve Kamış Mukayese. 

http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10286&tipi=24&sube=3
http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10286&tipi=24&sube=3
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sözleri ile uygulanan kalkınma projelerinin amacını işaret etmektedir. 

Ülkenin her alanda gelişmesi için bir çok yeni kurum ve kuruluş 

kurulur. Sümerbank, Etibank, MTAE, Türkiye Emlak Bankası, 

Denizbank, DZİK bunlardan bazılarıdır. 1936’da Endüstri Kongresi 

yapılır. Bu gelişmelerin her biri o dönem için Türkiye’nin 

kalkınmasına yönelik önemli adımlardır. Planın, belirlenen süreden 

önce başarıyla sonuçlanması üzerine İkinci Sanayii Planının 

uygulaması başlamıştır77. Gazi Mustafa Kemal Paşa; ”Milli 

sınırlarımız içerisinde, herşeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak 

varlığımızı korumakla, millet ve memleketin hakiki saadet ve refahına 

çalışmak, genel olarak aşırı ihtiraslar peşinde milleti oyalamamak ve 

ona zarar vermemek…78”  şeklinde bir hedef belirlerken, bir başka 

söylevinde; “Bağımsızlığın en kuvetli temeli ekonomidir….Ekonomi 

demek herşey demektir…Yaşadığımız devir ekonomi 

devridir…Arzumuz şudur ki, Türk ulusu tarım, ticaret ve endüstri 

işlerinde çalışsın, yeni Türkiye’ye çalışanlar ülkesi densin.79” 

sözleriyle yapılması gerekenleri ifade etmiştir. Birinci Sanayii 

Planında 44 milyon lira harcanması öngörülmesine rağmen fiili 

harcama 100 milyon liraya ulaşmıştır. İkinci Sanayii Planı da dahil 

toplam 145 milyon lira harcanırken altyapı niteliğindeki bayındırlık 

alanında 311 milyon lira değerinde yatırım yapılmıştır80.  

                                                           
77 MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.253. 
78 Kartal C.DEMİR, “Kurtuluş Savaşımızda Atatürk’ün İzlediği Siyaset”,Uluslar 
arası Atatürk Konferansı 10-11 Kasım 1980, Önbaskı, İstanbul,1980,s.7. 
79 İsmet GİRİTLİ, “Kemalizm ve Modernleşme”,Uluslar arası Atatürk Konferansı 
10-11 Kasım 1980, Önbaskı, İstanbul,1980,s.4. 
80 MANİSALI,a.g.e.,s.18. 
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BBKP, öncelikle bir planlı kalkınma hamlesi değildir. Burada amaç 

devletin bazı imalat dallarında kendi imkânları ile üretim yapmaya 

başlaması ve bu süreci başlatırken de ileride özel sektörün güçlenmesi 

sonrasında, bu girişimlerin özel sektöre devrini öngörmesidir. Bu 

dönemde özel sektöre verilen destek ve teşvikler de olduğu gibi 

sürdürülmüştür81.  

1932-1939  arasında Teşvik-i Sanayiiden yararlananlar şunlardır82. 

 

Yıl 

Müessese 

Sayısı 

Bir Kişi 

Elinde 

Şirket 

Halinde  

Belediye Hususi 

İdare ve Devlet 

Elinde 

1933 1397 806 555 31 

1934 1310 738 534 38 

1935 1161 631 474 56 

1936 1101 554 461 86 

1937 1116 562 465 89 

1938 1103 592 470 104 

1939 1144 522 511 111 

Devlet bir taraftan borç öderken, diğer taraftan sanayii koluna destek 

çıkmıştır. Bu kapsamda 1933 yılının ikinci yarısında özel kesime 1 

milyon 365.000 sanayii, 384.000 Tl. ticari kredi açılmıştır83. Bu 

dönemde sanayiideki istihdamda artış olmuştur. 1927’de %8,9 olan 

                                                           
81MANİSALI,a.g.e.,s.16,17,20. 
82MANİSALI, a.g.e.,s.21. 
83MANİSALI, a.g.e.,s.21. 
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sanayii istihdamı 1935’de %11,7’ye yükselmiştir84. Görüldüğü üzere 

devletçilik ferdi olarak büyük yatırımlar yapılmasının mümkün 

olmadığı sahalara belirli bir süreyle ekonomik katkı sağlamak ve 

sanayileşmenin gelişmesi için halkın ve kamunun ihtiyaç duyduğu 

ürünlerin üretiminin devletçe üretilmesi için uygulamaya 

konulmuştur. Diğer taraftan da özel teşebbüs ve girişimcilere verilen 

destek sürdürülmüştür. Bu bakımdan SSCB’de uygulanan sistemle 

farklı olduğu gibi devletin büyük yatırımlara geçici süre ile de olsa 

bizzat katılması Batıda uygulanan yöntemlerden de farklılık gösterir. 

Bu sonuca bakıldığında 1923 yılında Ziya Gökalp başkanlığında 

oluşturulan kurulun çizgisinin değişen dünya şartlarına uygun olarak 

kullanılabildiği ve ekonomik öngörülerin başarıyla uygulanabildiği 

görülmektedir.   

8.2. İkinci Kalkınma Planı ve Uygulaması 

1937 yılında Atatürk şöyle söylemektedir; “Genel sanayileşme 

düşüncemizden başka, maden arama işletme işine, her şeyden önce dış 

ödeme vasıtalarımızı, döviz gelirlerimizi artırabilmek için devam 

etmeye ve özel bir önem vermeye mecburuz.85” 1937 yılı Birinci 

Kalkınma Planının beklenen tarihten önce amaca ulaştığı ve yeni 

kalkınma planının 2 yıl önceden uygulamaya konulmasına karar 

verildiği verimli yıllardır. İkinci Kalkınma Planı,1937 yılında 

planlanır. 112 milyon Tl. yatırım ve 100 civarında yeni fabrika 

kurulmasını içerir. Planın uygulanacağı alanlar; madencilik, kömür, 
                                                           
84ALTIPARMAK, a.g.e.,s.52. 
85Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.287. 
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elektrik santralleri, yakıt sanayii ve ticareti, toprak, gıda, makine, 

kimya sanayii ve deniz ulaşımı alanları olarak belirlenmiştir. İkinci 

Kalkınma Planı; ihracata yönelmeyi, yatırım ve yer altı kaynaklarını 

aramayı, çıkarmayı ve üretmeyi önceliklendirmiştir86. Bunlar; 

hammaddesi Türkiye’de olan mamul ürünler üretmek, dövizin dışarıya 

çıkışını önlemek, hammadde zengini olunan alanda dışa bağımlılıktan 

kurtulmaktır. Türkiye bu yıllarda, dünyanın en hızlı kalkınan 

ülkelerinden biri olurken Türk lirası değerini korumuştur87. Ara ve 

yatırım mallarının üretilmesi hedeflenmiştir. Bu girişimlerden 

beklenen sonuç ülkenin kendine yeterli hale getirilmesiydi. İkinci 

Dünya Savaşı’nın çıkması süreci geciktirmiştir. Ancak sonuç olarak 

plan tamamlanmış ve üretime yönelik önemli kazanımlar elde edilmiş, 

birçok fabrika savaş yıllarında üretime başlamıştır88. 

Planın uygulaması sürecinin başladığı 1937’de Atatürk’ün; 

”Sanayileşmek, en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. 

çalışması ve yaşaması için iktisadi elemanları ülkemizde mevcut olan 

büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan 

savunması olmak üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa 

yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir 

zorunluluktur.89” sözleri planın amacını belirlemekte ve milli 

kalkınmanın süratle yapılmasının gerekliliği ifade edilmektedir. 

                                                           
86MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.254 . 
87MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.254.  
88ALTIPARMAK, a.g.e.,s.42. 
89ÜLKEN, a.g.e.,s.7. 
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Planlı kalkınma dönemi ile birlikte devlet bankalarının girişimcilere 

olan desteği artırılmış, 1932’den 1938’e kadar destek oranı % 28’den 

% 40’a yükselmiştir. 1931-1950 arasında 216 işletme açılmış ve 

bunlardan 206’sı sanayii tesisi  olup yatırımların % 95,4’ü sanayii 

alanında gerçekleşmiştir. Özel sektörün milli gelir içindeki payı % 

3,2’den % 6,4’e yükselirken, toplam sanayii üretimi içindeki payı % 

26,2’den % 35,8’e yükselmiştir90. 

9. Atatürk Döneminde Açılan Sanayii Tesisleri ve Kazanımları 

1938 yılı sonunda Türkiye’nin durumunu değerlendirebilmek için, 

devralınan sorunları ve yıkılmış bir ülkenin şartlarını dikkate almak 

gerekir. Milli Mücadele yıllarında kişi başına düşen gayri safi milli 

geliri 44 dolardır. 15 yılda gerçekleştirilen önemli başarılar olmuştur. 

Toplumun yüzyıllardır süren alışkanlıklarının değişmesinden 

başlamak üzere insanı etkileyen her alanda bir dönüşümün yaşandığı 

bu dönemde Türkiye ve Türk milleti kalkınma çizgisini oluşturmaya 

çalışmıştır. Sanayii sahası dönemin önemli bir başlığıdır. Dönemin 

asker ve sivil yöneticileri insanlığın en büyük savaşının bir parçası 

olmuşlar, teknik alandaki geri kalmışlığın savaşın sonucuna olan 

etkilerine tanık olmuşlardır. Batılı bir stratejist, Birinci Dünya Savaşı 

sonunda Türklerin elinde 50-70 fokker tayyaresi olsaydı, bu savaşın 

galibi farklı olabilirdi. sözü  oldukça anlamlıdır. Bu nedenle 

Cumhuriyet idarecileri sanayiileşmeye önem vermişlerdir. Akeri 

alanda olduğu gibi sivil alanda güçlü olmak o günkü dünyada vaz 

geçilmez bir durumdu. Devletin sanayii başta olmak üzere güçlü 
                                                           
90 ALTIPARMAK, a.g.e.,s.44-46. 



 
 

 45 

olması milli savunmasını da doğrudan etkiyecektir. Cumhuriyet 

döneminin ilk yıllarında üst seviye idarecilerin bir çoğu cephede 

bulunmuş, savaşın yeni boyutlarına ve sonucuna tesir eden 

gelişmelere yakinen şahit olmuşlardır. Bunlardan biri şüphesiz hava 

silahlarıdır. Atatürk ve yakın arkadaşları Cumhuriyetin ilanı 

sonrasında öncelikle uçakların Türkiye’de üretilmesine yönelik 

arayışlara girmişlerdir. Bu dönemde bir çok tesis açılmış olup bu 

tesislerden bazıları şunlardır. 

(1) 16 Şubat 1925 tarihinde kurulan Türk Tayyare Cemiyetinin bir 

görevi de uçak endüstrisini geliştirmek olarak tanımlanmıştır. 

 

(2) Takiben 15 Ağustos 1925’de Alman Junkers Firması ile Türkiye 

arasında imzalanan antlaşma ile Tayyare Motor Türk Anonim Şirketi 

(TOMTAŞ) kurulmuştur. 6 Ekim 1926 tarihinde TOMTAŞ'ın Devlet 

Töreni ile açılışı yapılmıştır. Konu dışı olmakla birlikte TOMTAŞ 

ortaklık olarak beklenen sonucu vermemiş. Takiben Kayseri Tayyare 

Fabrikası olarak 1931 yılında yeniden faaliyete başlamış ve burada 

200 civarında uçak üretilmiştir. Bu yapı bilahare Kayseri Uçak 

Fabrikasına dönüşmüş, halen (2020) faaliyetini sürdürmektedir. 

Atatürk burada başlatılan havacılık sanayinde yer alma sürecini daha 

da geliştirmek yada alternatif uçak fabrikaları ile uçak motor 

fabrikalarının kurulmasını istemiştir. 1937 yılında; “Harp sanayii 

kuruluşlarımızı daha çok geliştirme ve genişletme için alınan 

tedbirlere devam edilmeli ve sanayileşme çalışmalarımızda da ordu 

ihtiyacı ayrıca gözönünde tutulmalıdır. …Bütün uçaklarımızın ve 
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motörlerinin memleketimizde yapılması ve hava harp sanayiimizinde 

bu esasa göre geliştirilmesi gerekir. Hava Kuvvetlerinin kazandığı 

önemi göz önünde tutarak, bu çalışmayı planlaştırmak ve bu konuyu 

layık olduğu önemle milletin görüşünde canlı tutmak lazımdır.91” sözü 

uzak görüşlülüğünü ifade eden önemli tespitlerdendir. Bu sözler Türk 

Hava Kurumu’na ait Hava Harp Sanayii tesislerinin kurulmasından 

beş yıl önce söylenmiş olması bakımından anlamlıdır. Günümüzde 

halen bu hedefin çok gerilerinde olduğumuzu dikkate aldığımızda 

1930’larda işaret edilen hedefin değeri anlaşılmaktadır. Bu sözlerin 

üzerinden çok geçmeden kurulan uçak fabrikası ve uçak motor 

fabrikası ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının jet motor 

fabrikası kurulması isteği ve Türkiye’nin mevcut şartları ile jet motor 

fabrikası kurmaya yeterli birkimi olduğu kanaati de Türkiye’nin 

gelişmeye başladığını göstermektedir92. 

1923-1930 yılları arasında yapılan bir ithalatın üçte birinin pamuk ve 

pamuk malülatı ürünler olduğu ve bu amaçla bu ürünlerin ithalatına 

yıllık 57 milyon lira harcama yapıldığı Birinci Sanayii Kalkınma 

Planından hemen önce tespit edilmiştir93. Mensucat ve Dokuma 

Sanayii alanında fabrikalar açılmıştır. Bunların gliştirilmesi için 

devletin desteklediği projeler yapılmış, usuller geliştirilmiştir94. 

Pamuklu dokuma için Bakırköy, Nazili, Konya Ereğlisi Dokuma 

Fabrikaları açılırken, Kombinaların Pamuk İhtiyacının Adana ve İzmir 

                                                           
91Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.289,513. 
92BCA, 30_10_58_396_14. 
93BCA, 030-0-010-000-000-160-126-14(EK-12); 1923-1930  İthalat Durum Raporu. 
94BCA,-030_0_18_01_02_48_67_014(EK-4) Pamuk ve Mensucat Sanayi. 
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bölgelerinde fabrikalardan temini planlanmıştır. Dolayısyla özellikle 

Adana’da pamuk üretimi teşvik edilmiştir. Pamuk ve Dokuma 

Sanayiinin geliştirilmesi için Amerika’dan kaliteli tahum ithal edilerek 

üretimin ve verimin yüksek olması ile sektörün ıslahı sağlanmıştır95. 

Kendir Sanayii  kurulmuş ve ülke için oldukça önemli ihtiyaç 

maddelerinden olan;çuval, kanaviçe, kalın bez, branda, ip, sicim, 

urgan, halat vb. üretimi sağlanmıştır. Merinos yapağısını yünlü 

dokuma için iplik haline getirmek için Kamgarn Fabrikası 

kurulmuştur. Karadeniz Ereğlisinde kurulan Demir Sanayii ile 9-10 

milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu yatırım ile bir yılda kendini 

kurtaracak kadar yıllık ithalatının 9-10 milyon Tl. olarak 

gerçekleşmesi Türkiye’yi yurt dışına bağımlılıkan kurtarmıştır.  

Ereğli Demir-Çelik Sanayii enerji kaynağı için Zonguldak maden 

kömürlerinin kullanılması ve ev yakıtı olarak da kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Sömikok ”Suni Antrasit” Üretimi yapılmaya 

başlanmıştır. Bakır tesisi için Ergani ve Murgul’da tesisler açılmıştır. 

Maliyeti 550.000 Tl. olan tesis ile yıllık  2 milyon liralık ithalat yurt 

içinde kalmıştır. 

Keçiborlu’da Kükürt Sanayii kurulmuştur96. 318.000 maliyeti olan 

tesis ile 1932’de 317.000 ithalatın millileştirilmesi sağlanmıştır. 

İzmit’te Selüloz ve Kağıt Sanayii  kurulmuştur. Burada aynı zamanda 

dumansız barut  üretilmesi planlanmış ve bu maksatla 1.1256.000 Tl. 

yatırım yapılmıştır. Atatürk’ün isteği ile İzmit’te Sun’i İpek Sanayii 
                                                           
95BCA,030_0_18_01_02_39_63_013(EK-5)Pamuk Dkm.San.Tohum İthali-ABD. 
96BCA, 030_10_00_00_171_188_4_8(EK-15-2); Sanayi Tesisleri Raporu. 
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1932’de kurulur. 491.000 maliyeti olan tesis aynı yıl 471.000 Tl. ithal 

sun’i üpek tutarının altındadır. 

Türkiye’de kurulan sanayii dallarının kurulması öncesinde ilgili 

kurum yöneticileri ve uzmanlarca batıdaki fabrikalar incelenmiştir97. 

Seramik Sanayii alanında; İstanbul’da cam fabrikası kurulmuştur. 

Masrafı 1.250.000, yıllık ithalat 3.000.000 Tl.’dir. Kütahya’da  

800.000 Tl.’ye porselen fabrikası kurulmuştur. Yıllık ithalat 

730.000Tl. olan tesisin bir yıllık ithalat kadar bir kazancı olmaya 

başlamış ve yerli imkanlar ile paranın dışarı çıkması yerine iç üretim 

harekete geçirilmiştir. Kimya Sanayii, dokuma, selüloz, dericilik ve 

cam sanayiinin temelidir. Sudkostik ve clor üretmedikçe yağ, sabun ve 

savaş gazları da üretilemez. Türkiye bu alandaki eksikliği görmüş ve 

1920’li yılların sonunda İstanbul’da pamuk, ipek, yağ ve sabun 

fabrikaları kurulmasına karar verilmiştir98. 

Irmak-Filyos demiryolu üzerinde Tefen’de; Sülfirik Asit Fabrikası, 

1932’de kurulur. Maliyeti 550.000 Tl’dir. Yıllık ithalat tuarı 134.000 

Tl.’dir. Suni gübre üretimi için çalışma yapılır. Maliyeti 400.000 

Tl.’dir yıllık ithalat ise 67.000 Tl’dir. Kaldı ki, pancar üretimi ile 

ihtiyaç artmıştır. 

Süperfosfat Fabrikası kapsamında Sudkostik ve klor fabrikası açılır. 

Fabrika maliyeti 1.410.000, yıllık ithalat 350.000 Tl. olmuştur. 

Takiben faaliyet sonrası 90.000 Tl. ihraç yapılır hale gelmiştir. Sünger 
                                                           
97BCA, 030_0_18_01_02_41_92_002(EK-11); Kömür ve Cam San.Yurt Dışı 
Tetkik. 
98BCA,030_0_18_01_02_3_28_020(EK-6) Pamuk-Yağ-İpek ve Sabun Fabrikaları 
Kuruluşu. 
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ve gülyağı sanayii de Atatürk dönemine ait kurulmuş tesislerdir. 

Bodrum’da sünger, Isparta ve Burdur’da gülyağı işletmeleri açılmıştır. 

Elektrifijikasyon ve Enerji kapsamında; kömürle çalışan termik, suyla 

çalışan hidrolik tesislerin fizibilite çalışması yapılmış. Altın ve petrol 

üretimi için Mardin-Cizre-Siirt üçgeni petrol alanı olarak, Aras çayı ve 

Zaraphane Deresi ise altın bölgesi olarak seçilmiştir. Takiben; “Petrol 

ve Altın Arama İşletme İdaresi” kurulmuştur. 

Dönemin bir diğer gelişmesi jeoloji enstitüsü kurulması planıdır. Bu 

maksatla jeoloji, mineroloji, paleontoloji ve kimyahane şubeleri 

kurulmuştur. Kurulacak tesislerde yılda 15.000 kalifiye personele 

ihtiyaç vardır. Bunun için; Yüksek mühendis, teknisyen, usta ve 

uzman işçi eğitimi planlanır. 1926’da Kabotaj Kanunu ile deniz 

taşımacılığı ve deniz araçları kullanımı Türklere bırakılmıştır. Tabii 

İngilizlerin, General Cromwel zamanında 1650’lerde benzeri bir 

uygulama başalattığını burada belirtmek gerekir. İngilizlerin denizde 

en önemli güç olmasında bu kanunun önemli katkısı olduğu 

bilinmektedir. 

Bu dönemde 20 sınai tesis kurulmuş, 1930-1940 yıllarında cari 

fiyatlarla tarımda % 28 artış sağlanırken, sanayiide % 300 değer artışı 

yaşanmıştır99. Türkiye’nin yapmış olduğu yatırımlardan bir çoğu bir 

bölgeyi bir üretim alanıyla güçlendirmeye yöneliktir. Fındık ve Çay 

üretimi bu kapsamdadır. Üretimin yapılması ve bölgeye 

gerçekleştirilen sivil ve askeri elitlerin gezileriyle halkın yaklaşımının 

                                                           
99Manisalı,a.g.e.,s.17. 
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ve hissiyatının takip edilmesine önem verilmiştir100. Diğer taraftan 

Atatürk birçok yurt içi gezileri yaparak halkın yaşam koşullarını 

yerinde müşahede etmiş, tedbir alınabilecek durumlarda ise devlet 

gücünü harekete geçirmiştir. Bu aşamada bürokrasiye ve ihtiyaç 

duyulan tedbirlerin alınması için hükümete görevler verilmiştir101. Bu 

dönemde bir taraftan yatırım yapılarak sanayileşme politikası 

uygulanırken diğer taraftan millileştirme politikaları ile yüz 

milyonlarca lira harcanmış ve yabancıların kontrol ve tekelindeki 

tesisler millileştirilmiştir. Bunlar arasında demiryollarının önemli bir 

yeri bulunmaktadır. Liman işletmeleri, su elektrik ve havagazı gibi 

alanlar da millileşmede önemli adımlar olmuştur102. Demiryolu mirası 

ve yapımı başlı başına bir efsanedir. Atatürk Türkiye’sinde 3.400 km. 

civarında demiryolu açılmıştır. Aynı zamanda yabancıların elindeki 

hatların da millileştirilmesi yapılmıştır. İlk demiryolu millileştirilmesi 

1929’da başlamış ve kademeli olarak sürmüştür. 1930’lu yılların 

başında ülke bütçesinin %12-14’ü demir yoluna teksif edilmiştir103. 

Atatürk dönemi kalkınma planları ile açılan ve bir çok alanda ülkenin 

ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren fabrikalar ve kurumların 

şüphesiz sorunları da olmuş ve bu sorunların çözümü birçok 

                                                           
100BCA, 030-0-010-000-000-71-465-6(Ek-16-1,2,3); Doğu ve Karadeniz Bölgesi 
İzlenimleri-1936. 
101BCA, 030_10_00_00_110_738_8_8(EK-17-1,2,3);Atatürk’ün Elazığ Gezisi ve 
Alınması İstenilen Tedbirler. 
102MANİSALI,a.g.e.,s.19. 
103Osman YALÇIN, Türkiye Cumhuriyetinin Çağı Yakalama Mücadelesinde 
Önemli Bir Adım: ”Demiryolları.”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:10, 
Sayı:22, Ankara,2013, s.109-162. 
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güçlükleri beraberinde taşımıştır. İktisat Bakanlığının 1940 yılı raporu 

bu alanda önemli bilgilere yer vermektedir104. 

10. Atatürk Dönemi İktisadi ve Sanayii Politikalarının 

Metodolojisi 

Atatürk dönemi iktisadi ve sanayii alanında uygulanan politikalar da 

bu perspektif ile oluşturulmuş ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik önemli 

adımlar olmuştur. İktisadi alanda atılan adımların temel özellikleri 

çalışmanın bundan sonraki kısmında maddeler halinde 

inclenemiştir.105 Atatürk dönemi iktisadi ve sanayii metodolojisinin 

başlıklarını Mumcu ve Çubukçu'nun ortak çalışmalarında belirli 

başlıklar altında toplamış ve bu başlıklar dönemin şartlarıındaki 

gelişmeler ekseninde yorumlanmıştır. Bunlar; 

10.1. Müdahaleci:  

Henüz az gelişmiş olan ülkede gereklidir ama bu müdahale 

konrollüdür. Ferdin ön plana çıkarılmasına kadar geçen sürede 

devletin iktisadi ve sanayii alanında sorumluluk alması, kriz anında 

çözüm üretmesi beklenir. Sorunlar özel teşebbüsün altından 

kalkamayacağı bir duruma geldiği zaman devletin desteği önemli hale 

gelir. 

 

 
                                                           
104BCA, 030_10_00_00_171_188_4_8(EK-15-1,2,3,4); İktisat Vekaletinin 
İşletmeler Hakkında Raporu 
105MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.257,258;ÜLKEN, a.g.e.,s.25,26.  
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10.2. Plancı:  

Ülkenin koordineli ve kısıtlı kaynaklarını dengeli kullanan bir sistem 

öngörülmüştür. Yatırımların ülkenin ihtiyaçlarındaki önceliğe göre 

planlanması ve güvenlik ihtiyacının dikkate alınmasını önemli bir 

husus olarak dikkate alırken, bilimsel ve teknolojik alt yapının 

kökleşmesine destek vermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Planlama konusu 1950'li yıllarda tartışılmış ve 1960'lı yıllardan 

itibaren kalkınma planları ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının 

belirli bir yöntem ve projeye göre gelişmesine önem verilkmiştir. 

1930'lu yıllarda çalışmalar bu projelere katkı sağlamıştır. 

10.3. Gerçekçi:  

Mevcut imkanlara göre ve özellikle dışa bağımlı kalmadan iştirakler 

oluştuurlmuştur. Kaynakların gücü ile yapılacak yatırımlar arasında 

denge kurulmuştur. Özellikle alınan dış yardımların yatırıma 

dönüştürülmesine ağırlık verilmiştir. Yatırımların uygun bölgelerde ve 

kaynakların mahalinde yapılmasına dikkat edilmiştir. 

10.4. Seçici: 

Kamu ve özel kesim arasında denge iyi kurulmak zorundadır. 

Sovyetler Birliği’nin uygulamalarında görülen ferdin ve özel 

teşebbüsün etki alanının daraltılması yolu tercih edilmemiştir. Türkiye 

kendi özel koşullarına uygun bir sistem inşa etme mücadelesi 

vermiştir. Devlet ferdin gücünün yetersiz kaldığı alana daha fazla 

yatırım yaparken, ferdi girişimler cesaretlendirilmiştir. Türkiye'nin 
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yerli ve milli müteşebbislerinin oluşmasına önem verilmiştir. 1924 

yılında demiryolu yapımına milli firmaların girme imkanı elde etmesi 

önemli bir fırsat olmuştur. Türkiye'de bu gelişmelerin sonucu olarak 

Nuri Demirağ gerçeği ortaya çıkabilmiş ve ülke tarihine yatırımları ile 

değer katmıştır. 

10.5. Eşitlikçi:  

Milli servetin dağılımında adil ve devletin her kesime yakın durduğu 

bir yapı öngörülmüştür.  Yatırımların ülkenin her bölgesine yayılması 

esastı. Özellikle Türk insanının da yeni bir ekonomik kalkınma içine 

girerek yeni dönemde sosyal yapıda güçlü olması hedeflenmiştir. 

Katılımcılar desteklenmiş, kooperartifçilik  de desteklenerek çok 

sınırlı parasal birikimi olan insanlarında ekonıomide işbirliği 

yapmalarının önü açılmıştır. 

10.6. Bağımsız kalmak prensibi esastır:  

Ulusal bağımsızlığa duyarlı ve korumacı ilkesine önem verilmiştir. 

Osmanlı dönemi yaşanan problemler canlı tutulmuştur. İşbirliğine 

karşı olmayan ancak inisiyatifin kaybedilmediği bir yapının inşaası 

esaas alınmıştır. Bu dönemde bir taraftan milli imkanlar özellikle 

sanayi alanına yönlendirilirken, milli harp sanayiinin kara, deniz ve 

hava kısmının gelişmesine özel önem verilmiş, yatırımlar yapılmıştır. 

10.7. Açık rejimci: 

 Özgürlükçü ve demokratik bir sistem öngörülür. Fedi 

girişimciler de bu alanda kendilerine yer bulabilmişlerdir. Bununla 
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birlikte yerli teşebbüs de %10 devlet desteği teşviki de öngörülmüştür. 

Her şeye yerli teşebbüsün şartlarının çok yetersiz olması önemli bir 

dezavantaj olmaya devam etmiştir. Özellikle 1929 ekonomik krizinin 

sonunda devlet bazı tedbirleri alarak krizin Türkiye'de daha az tesir 

bırakmasına çalışılmıştır. 

10.8. Hümanist:  

Yapılan yatırımların ve girişimlerin insana yönelik olması ve milli 

kalkınmaya yönelerek, İnsan odaklı olmasına önem verilmiştir. Bu 

yaklaşım esasen Türk devlet geleneği olduğundan diğer sahalarda da 

yapılan bütün girişimlerde hümanist davranılmış, ancak Türk 

toplumunun asırlardır içinde bulunduğu  koşullardan kurutulmasına 

hassasiyet gösterilmiştir. Türk yatırımları cesaretlenidilmiş, fert 

planında ise eğitime önem vererek yapılan yatırımların devamlılığının 

sağlayacak kalifiye bir personel yapısı oluşturulmuş, eğitim için yurt 

dışına yoğun olarak personel ve öğrenci gönderilmişştir. Diğer 

taraftan dönemin kritik durumu gereği dış ülkelerden Türkiye'ye 

sığınan bilim insanlarına destek verilerek birikimlerini Türkiye'de 

hayata geçirmelerinin önü açılmıştır. Özellikle Almanya yoğunluklu 

gelen bilim insanları hemen her alanda katkı sağlamışlardır.  

10.9. İçte ve dışta sömürüye karşı:  

Yüzyılların sorunlarını çözmekte kararlılık gösteren bir liderlik ve 

yönetimin, Lozan Antlaşması sonrasında da Milli Mücadelenin ruhuna 

uygun davranması ve kazanımların koruması önem verilmiştir. Bu 

konuda Lord Curzon'un Lozan Görüşmelerinde İsmet İnönü'ye 
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söylediği bir gün borç için İngilter'nin kapısını çalacaksınız sözü 

daima canlı tutulmuştur.  

10.10. Uluslararası işbirliğine ve dayanışmaya önem veren bir 

yapıya sahip:  

Daha Ulusal mücadelenin kongreleri zamanında bu alanda kararlılık 

gösterilmiş ve karşılıklı saygı çerçevesinde yabancı yatırımcılara 

önem verileceği belirtilmiştir. Türkiye, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 

prensibini hayata geçirmiş, bölgesinde ve dünyada istikrarlı bir ülke 

olarak tannınmıştır. Ülkeler arasındaki gerginliklerde ise barışa katkı 

sağlayan bir ülke olarak önemli hale gelirken, savaş öncesi bozulan 

dengelerden etkilenmiş olduğundan milli sorunlar olarak masada 

kalan Hatay ve Boğazlar sorunun barışçıl olarak çözümlenmiştir. 

Ekonomik olarak da Türkiye'nin milli çıkarlarına ters düşmeyen 

yatırımlara destek verilmiştir. Tayyare Mototr ve Türk Anonim Şirketi 

(TOMTAŞ) bunun ilk örneklerindendir. 

10.11. Kalıcı, çağdaş ve dinamik bir sistem:  

Türkiye’nin bölgesinde lider, kıtasında etkin, dünyada saygın bir 

ekonomi olması yönünde bir gelişme sağlanması için hassasiyet 

gösterilmiştir106. Şüphesiz ekonomi kalkınmanın bir boyutuydu. Diğer 

bütün sahalarda da pro aktif atılımlar ile hedeflerin yakalanmasına 

yönelik çalışma yapılması mümkündü. Ancak bütün sektörelerin 

harekete geçmesinde ekonmik atılımların özel bir yeri olması ve itici 

faktör olması gerekiyordu. Yüzyıllardır belli gruplar üzerinden 
                                                           
106  MUMCU-ÇUBUKÇU,a.g.e.,s.257,258. 
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yürütülen ekonomik kalkınmaya devletin el atması ve hemen her 

alanda millileşme başlatması bu dönemin önemli bir özelliği olmuştur. 

Atatürk döneminde yapılan işlerin ve sanayii atılımlarının kayda 

geçmesi ve elde edilen kazanımların raporlaştırılması başka bir ifade 

ile tarihe mal olacak şekilde kayda girmesi de yapılanların geleceğe 

miras olarak bırakılması veya tarih huzurunda hesap verilebilirlik 

açısından dikkate değerdir. Arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre 

yapılanların sanayi, turistik ve tarihi yerlerin haritası çıkarılmış ve yurt 

dışında albüm olarak yaptırılması için karraname çıkarılmıştır107. 

SONUÇ 

Osmanlı İmparatorluğu, emperyal güçlerin bir gün Osmanlı 

topaklarına da sirayet edeceklerini oldukça erken bir zamanda görme 

basireti göstermiş ve istemli batılılaşma ile sorunu çözmeye 

çalışmıştır. Şüphesiz kanseri teşhis eden Osmanlı türünü teşhisde 

başarı sağlayamamıştır108. Mustafa Kemal Paşa ve ekibinin bu konuda 

çok daha farklı yöntemlerle kanserin türünün teşhisi konusunda başarı 

elde ettikleri bir realitedir. Bu bakımdan İlber Ortaylı’nın ifadesi ile 

1923-1933 yılları arasında yapılan çalışmalar Cumhuriyet tarihinin en 

özgün on yılıdır109. 

                                                           
107  BCA, 030_0_18_01_02_68_73_007(EK-18); Türkiye'nin Tarihi-Endüstri ve 
Turistik Yerler Albümü Kararnamesi.  
108  BERKES, a.g.e.,s.35; H.Z.ÜLKEN, a.g.e.,s.12. 
109  ORTAYLI, Panel,24.10.2014. 
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Atatürk’ün “İlim, tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.110” sözü iyi 

analiz edilmelidir. Batı gelişmişliğini AR-GE’ye borçludur. Doğu 

dünyasının geri kalmışlığında bilgiyi üretime dönüştürme gücünü 

kaybetmesi önemli bir saiktir. Osmanlı İmparatorluğu 300 yıla 

yaklaşan duraklama dönemi ve tasfiye sürecinde kontrolünde tuttuğu 

büyük siyasi ve coğrafi alanın geleceğini de etkilemiştir. 20. yüzyılın  

başından itibaren enerjinin öneminin artmasının da bir gerekçe olması 

ile Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma süreci tamamlanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal ederken diğer taraftan tasfiye 

sonrası küllerin üzerinde inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, dünyada 

modern bir devlet olmak için dönemin şartlarına uygun adımlar 

atmıştır. Yapılan İnkılaplar ile dönemin hassasiyetine uygun bir 

metedoloji oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 

Batılı bir yazar, Milli Mücadelenin bir değerlendirmesini yapar. 

Tanımlamasında, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen devletler biri 

dışında kendilerine dayatılan şartları aynen kabul edip antlaşma 

imzalarken, Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Türk halkı yeni bir 

savaşa girerek başkalarından emir almayacaklarını ispat etmişlerdir 

der111. Mustafa Kemal Paşa ve dönemin sorumlularının sanayileşme 

konusunda hassas davranmalarının temelinde, bağımsız kalabilmek 

için gelişmiş olmaya inanmalarının etkisi olduğu açıktır. 

                                                           
110Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri Birinci Kitap, Hv.Bsm. ve 
Neş.Md.lüğü, Ankara, 1984, s.289 
111Osman YALÇIN, Mütareke Dönemi Türk Havacılığı, Askeri Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Yıl:10, Sayı:20, Ankara, 2012,s.91. 
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Sonuç olarak Atatürk’ün politikasının esası milli olmaktı. Ancak milli 

olunmak istenilmesiyle milli olunamazdı. Bu konuda da oldukça 

gerçekçiydi. Hava Kuvvetlerinin yapılandırılması bu alanda önemli bir 

örnektir. Havacıların Türk semalarına hakim olması için uçak 

fabrikaları kurmaya yönelik girişimde bulunurken112, geçecek sürede 

ise en modern uçaklar hazır alınarak Türkiye semalarının korunması 

sağlanmıştır. Milli imkanların harekete geçirilmesi için ise 

ekonominin sanayii ile güçleneceği gerçeğinden hareket edilerek milli 

sanayiinin kurulması için yoğun bir çaba harcanmıştr. Diğer taraftan 

yer altı ve yerüstü kaynakları değerlendirilemeyen, gerektiğinde 

hammalzeme olarak ihraç edilen ama mamül ve yarı mamül olarak kat 

ve kat fazla bedel ödenerek ithal edilen milli kaynakların da milli 

imkan ve kabiliyetlerle ülkenin kendi imkanları ile değerlendirilmesi 

bir politika olarak benimsenmiş, pek çok sahada büyük başarılar elde 

edilerek kurulan tesisiler bir iki yıl gibi bir sürede kendini amorti 

etmiştir. Ne var ki, Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlayan 

İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'nin uzun yıllar kendi içine kapanmak 

zorunda kalması yapılan büyük işlerin sürdürülebilirlik noktasında 

sıkıntılar yaşanmasına ve bir çok atılımın yarıda kalmasına neden 

olmuştur.  

Atatürk dönemi ile sonrasının mukayesesini yaparken, iç ve dış 

dengeler, dünyadaki önemli gelişmeler ile teknolojideki inovatif 

                                                           
112OKAR, a.g.e.,s.110,111; İsmail KAYABALI-Cemender  ARSLANOĞLU, 
”Devlet ve Hükûmet Başkanları ile Türlü Teşekküllerin, Vatan ve Milletin 
Müdafaası ve Türkiye’de Havacılığın Benimsenmesi Hakkındaki Görüşleri, Türk 
Kültürü, S.116, Hava Kuvvetleri Sayısı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 
Ankara, Haziran 1972, s.584,585. 
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gelişmeler ile uzayın derinliklerine ulaşılması ile elde edilen 

kazanımların ilgili ülke ve ülke bloklarına getirdiği farklılıklar dikkate 

alınmak durumındadır. Günümüze doğru yaklaştıkça bilgi çoğalmış ve 

bilgiyi üretime yönlendirebilen güçler sistematiğini geçmiş on yıllar 

içinde kuranlar olmuştur. Türkiye gibi milli imkanları kısıtlı ülkelerin 

yeni duruma adoptasyonu yeniden bir toparlanma ve uyumlu hale 

gelebilmek için zaman kaybını zorunlu hale getirmiştir. Bu makalede 

amaç şartları doğru değerlendiren, milli bir politikası olan ve geleceğe 

hazırlıklı bulunan Atatürk ve dönemin yetkililerinin kısa zamanda ne 

gibi büyük başarılar elde ettiğini somut verilerle incelemek olmuştur.  

Türkler büyük bir medeniyetin bin yıldan fazla bir süredir muharip 

gücü olmanın verdiği büyük sorumluluk yanında bu uğurda insan 

unsurunu sürekli askeri merkezli olarak büyük bir coğrafyada istihdam 

etmek zorunda kalmıştır. Sanayii Devrimi ve sonrasında yaşanan 

gelişmeler karşısında yapılması gereken birçok atılımlar iç ve dış 

sebepler nedeniyle zamanında yapılamamaıştır. Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında yapılan her türlü sahadaki atılımlar ve geliştirilen projeler 

medeni dünya ile aradaki farkı kapatmaya ve Türkiye'nin daha 

müreffeh, girişimcilerin olduğu, dünya barışına katkı sağlayan, 

medeniyet dünyasının önemli unsurlarından biri olmasına matuf 

gayret ve  çalışmalardı.  
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GİRİŞ 

Egemenlik, Arapça “hâkimiyet” kelimesinin karşılığıdır, “h-k-m” 

fiilinden türetilmiştir ve genel olarak hâkimlik, hükümranlık, üstünlük 

anlamlarına gelir. Yargılamak, hüküm vermek, hukukî karar vermek, 

önerme ortaya koymak, takdir etmek, buyurmak, hikmet, hüküm, 

hâkim, hakem tayin etmek, hükümet, mahkeme ve benzeri pek çok 

kelime bu fiilden türemiştir. Bu kapsamda bakıldığında egemenlik 

günümüzde bir bölge ve ülkedeki en üstün iktidar gücü olarak 

tanımlanmıştır (Fığlalı, 2008, 626). 

Tarihi süreç değerlendirildiğinde egemenliğin ilahi ya da beşerî 

temelli olduğu görülmüştür. Bu kapsamda bakıldığında egemenlik 

kavramının evrim geçirerek farklı boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

İnsanlığın ilk dönemlerinde, iktidarın kaynağı ilahi olarak 

tanımlanmış, devleti idare edenler yönetme gücünü Tanrı adına 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Böylece kendi siyasal güç ve iradelerini 

pekiştirmişlerdir. Aynı kapsamda bakıldığında dünyevi nitelik 

taşımayan siyasal otorite, önce feodal bir yapı olarak örgütlenmiş, 

ardından ise merkezi krallıklar şeklinde teşkilatlanmıştır. İktidarın 

merkezileştirildiği bu dönemde mutlak monarşiler, otoritelerinin 

kaynağı olarak Tanrı’yı görmüşlerdir. 

Mutlak monarşilerin en belirgin yanı egemenliğin sürekli, mutlak, 

bölünmez ve devredilemez bir niteliğe bürünmüş olmasıdır. Ünlü 

bilim adamı Jean Bodin tarafından ifade edilen klasik egemenlik 

kavram ve anlayışı, zamanla bir değişim ve dönüşüme uğramıştır. 

Özellikle Fransız devrimi ile birlikte insanların eşitlik, adalet, 
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özgürlük ve ulusçuluk kavramları çerçevesinde birleşmesi ile 

anayasalı, ulus egemenliğine dayalı Cumhuriyet rejimleri kurulmaya 

başlanmıştır. Hukuk devletinin, insan haklarının ve uluslararası 

hukukun sahneye çıkıp gelişim göstermesi eşit ve özgür birey 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Böylece, mutlak egemenlikten, sınırlı ve 

kontrollü bir egemenlik anlayışına geçilmiştir. 

Fransız ihtilali ile başlayan ve daha sonra diğer devletleri de etkileyen 

egemenlik anlayışı önce anayasalı meşruti rejimlerin, ardından ise 

halk egemenliğine dayalı demokratik idarelerin kurulmasına yol 

açmıştır. Dünyadaki bu değişim ve dönüşüm süreci, doğrudan veya 

dolaylı olarak Türk toplumunu da etkilemiştir. Bu süreç 1876’da önce 

Birinci Meşrutiyetin, 1908’de de İkinci Meşrutiyetin ilanına yol 

açmıştır. Böylece Türk tarihinde de egemenliğin el değiştirmesine 

yönelik girişimler yavaş yavaş belirmeye ve ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Neticede padişah-halife egemenlik yetkilerinin bir kısmını 

halk temsilcilerinden oluşan Mebusan Meclisi ile paylaşmak zorunda 

kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler padişah-

halifenin İslam dünyası üzerindeki etki ve gücünün giderek ortadan 

kalktığını göstermiştir. Savaşın başında ilan edilen cihat çağrısına 

diğer Müslüman milletlerin uymaması bu durumun en önemli 

göstergesi olmuştur. Böylece halifelik yalnızca adı olan göstermelik 

bir kurum haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında padişah-

halifenin işgallere sessiz kalması, işgalcilerle işbirliği yapması ve 

Milli Mücadele yanlılarını vatan hainliği ile suçlaması saltanatın 

kaldırılmasına yol açmıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik 

sadece yetkisiz bir makam olarak kalmıştır. 
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Bu çalışmada Türkiye’de saltanatın kaldırılması sonrasında sadece 

ismi olan bir makam olarak kalan ve ülkede yapılacak yeniliklerin 

önünde engel olarak tanımlanan halifeliğin kaldırılmasına, 

egemenliğin değişimi açısından bir değerlendirme yapılacaktır. 

1. Tarihte Halifelik 

Halifelik, “halefe” fiilinin mastar hali olan “hilafet” kelimesinden 

türemiştir. Bir kişiden sonra onun makamına, yerine gelme, birinin 

ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek 

gibi anlamlara gelmektedir (Şimsir, 2005, 280; Özcan, 1998, 539; 

Akgün, 2006, 13; Turhan, 2004, 19-24; Attar, 2011, 35; Turan, 2017, 

15). İslâm literatüründe Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra, kendisine 

devlet başkanı sıfatıyla vekâlet edenlere halife, imam yadaemirü’l-

mü’minîn (müminlerin emiri) denilmiştir (Bilge, 1999, 78). 

Halifelik, Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, 

Hz.Osman ve Hz.Ali tarafından seçimle ve ortak bir mutabakat 

yoluyla belirlenmiştir (Aytepe, 2002, 16). Emeviler Dönemi’nde (661-

750) halifelik babadan oğula geçen saltanat şekline dönüşmüştür. 

Ardından bu makam Abbasiler (750-1258) tarafından hem siyasi hem 

de dini bir otorite olarak temsil edilmiştir. Mogol İlhanlıların 1258 

yılında Bağdat’a girmesi üzerine Abbasi Halifesi Memlük Devleti’nin 

koruması altına girmiştir. Ancak, Memlükler döneminde (1258-1517) 

halifelik sadece dini bir otorite olarak kullanılmıştır. Siyasi otorite ise 

Memlükler tarafından yürütülmüştür. Yavuz Sultan Selim Döneminde 

Mısır’a yapılan Ridaniye Seferi sonrasında halifelik Mütevekkil-

Alellah Muhammed’den Osmanlı soyuna (1517-1924) geçmiştir. 
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Böylece halifelik Osmanlı hanedanı nezdinde dini ve siyasi otorite 

olarak tekrar birleşmiştir (Suyûtî, 2004, 12-13). Böylece Yavuz Sultan 

Selim’den son Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi’ye kadar hilafet 

Osmanlı Devleti’nin elinde kalmıştır (Avcı, 1988, 546-553). 

Yavuz Sultan Selim’in Halifeliği üzerine aldığına dair tarihi bir 

vesikaya rastlanmamıştır (Sümer, 1992, 675-701). I. Süleyman, babası 

Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine Mütevekkil’i serbest 

bırakmıştır. Halifelik konusu, Mütevekkil’in 1539 yılında ölümünden 

sonra Osmanlı vezirlerinden Lütfi Paşa tarafından gündeme 

getirilmiştir (Buzpınar, 2004, 113-114). 

Halifelik Osmanlılar tarafından ilk kez 1774 yılında Rus Çarlığı ile 

yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması ile siyasi olarak kullanılmıştır. 

Antlaşmada yer alan, Kırım halkı dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı 

kalacak ve din işleri halife aracılığı ile yürütülecektir hükmü ile bu 

doğrultuda bir karar alınmıştır (Lewis, 1998, 321-322). Böylece 

Osmanlı padişahı ilgili madde ile egemenliği altında olmayan bir 

bölgede nüfuz sahibi olmuştur (Goloğlu, 1973, 17). 

XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin yıkılma tehlikesi içerisine girmesi 

üzerine “İslamcılık” politikası izlenmeye başlanmıştır. İlgili politika 

ile devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda II. Abdülhamid döneminde ilan edilen Meşrutiyete bağlı 

olarak kabul edilen Kanun-i Esasi’de, “Zât-ı Hazret-i 

Pâdişâhîhasbe’lhilafedîn-i İslâm’ın hâmisi” ifadesi kullanılarak 

halifelik makamının birleştirici niteliği kullanılmaya çalışılmıştır 

(Kili-Gözübüyük, 1985, 31). II. Abdülhamid döneminden sonra gelen 
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halifeler, “Halîfe-i Rûy-i Zemîn (Yer Yüzünün Halifesi)” unvanı ile 

anılmıştır (Goloğlu, 1973, 17-18; Lewis, 1998, 339-340). 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan 

Mondros Mütarekesi ile harp durumuna son verilmiştir. Mütareke 

hükümlerine dayanarak İtilaf devletleri tarafından Osmanlı toprakları 

işgal edilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa 

önderliğinde Millî Mücadele başlamıştır. Milli Mücadele hareketi, 

yaptığı genelge ve kongrelerle padişah-halifeyi kurtaracağını ve 

esaretine son vereceğini belirtmiştir. Böylece milli birlik ve 

beraberliği sağlamayı hedeflemiştir. Ancak esaret altındaki padişah-

halife Vahdettin, bir taraftan işgalci unsurlarla işbirliği yaparken, diğer 

taraftan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını vatana ihanetle itham 

etmiştir. Bu sırada 1920 yılında Ankara’da Büyük Millet Meclisi 

açılmıştır. Milli Mücadele hareketi bir taraftan teşkilatlanırken, diğer 

taraftan işgalci unsurlara karşı savaşa başlamıştır (Süslü, 1989, 1618-

1619). 

Büyük Taarruz sonucunda işgalci unsurlar Anadolu’dan atılırken 

Lozan Barış Görüşmelerine Osmanlı Hükümeti ile TBMM 

Hükümetinin birlikte davet edilmesi üzerine 1 Kasım 1922’de saltanat 

(padişahlık), halifelikten ayrılarak kaldırılmıştır. (Korkmaz, 2019, 

117-139). Saltanatın kaldırılmasından sonra 17 Kasım 1922’de 

Vahdeddin, İngiltere’ye sığınmıştır. Bunun üzerine halifelik 

makamının İngilizler tarafından kullanılabileceği düşünülerek, 

Osmanlı soyundan birinin halife seçilmesi kararlaştırılmıştır (Atatürk, 

1969, 438). 
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TBMM’deki uzun tartışmalardan sonra halifelik için gizli oylama 

yapılmıştır. Meclis’te 162 kişinin katıldığı seçimde; 148 milletvekili 

Abdülmecid Efendi, 42 milletvekili Abdürrahim Efendi, 3 milletvekili 

ise Selim Efendi yönünde oy kullanmıştır. 9 milletvekili ise çekimser 

kalmıştır. Neticede TBMM’deki oylama sonucunda 148 oy alan 

Abdülmecid Efendi yeni halife seçilmiştir (TBMM ZC, c.24-25). 

Abdülmecid Efendi halife seçilmeden önce kendisinden meclisin 

hassasiyetlerine uyacağına dair bir senet alınmıştır (Satan, 2016, 95). 

TBMM’de yapılan halifelik seçimi sonucu netleşince Rauf (Orbay) 

Bey, 20 Kasım 1922 tarihinde Abdülmecid Efendi’ye bir telgraf 

çekerek, onu tebrik etmiştir. Bu sırada TBMM tarafından hem halife 

seçilen Abdülmecid Efendi’yi tebrik etmek, hem de kendisine kutsal 

emanetleri vermek amacıyla bir heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır 

(TBMM ZC, c.24-25). Böylece yeni halife Abdülmecid Efendi, 

İstanbul’da görevine başlamıştır. 

Saltanat kaldırıldıktan sonra ülkede rejim tartışmaları ve devlet 

başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunu gidermek için 29 Ekim 

1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra 

Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Bu sırada, 

Halife Abdülmecid Efendi’de İstanbul’da görevine devam etmiştir 

(İstikbal, 1923, 1). 

2. Halifeliğin Kaldırılma Sebepleri 

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkede rejim belirlenmiş ve halk 

egemenliğine dayalı bir yapı oluşturulmuştur. Bu sırada ülkede aynı 
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anda hem Cumhurbaşkanlığı hem de halifelik makamının bulunması 

tartışmaları beraberinde getirmiştir. 

Halife Abdülmecid Efendi’nin, kendisini devlet başkanı gibi görmeye 

başlaması, büyük ve gösterişli cuma selamlıkları düzenlemesi, yabancı 

devlet erkânı ile görüşmesi, hükümeti rahatsız etmiştir. Milli 

Mücadele ileri gelenlerinden olan Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Rauf 

(Orbay) Paşa, Adnan (Adıvar) Bey ve Refet (Bele) Paşa gibi şahısların 

Halife Abdülmecid Efendiyi ziyaret etmeleri, hükümetteki tepkiyi 

daha da artırmıştır. Bu sırada Afyon Milletvekili Şükrü Bey, halifeyi 

TBMM’nin en yetkilisi ve doğal başkanı gibi gösteren bir kitapçık 

yayımlamıştır. Bu kitapçıkta Şükrü Bey, TBMM kararlarının 

geçerlilik kazanması için halife tarafından onaylanması gerektiğini 

ileri sürmüştür. Ayrıca kendisi, “Halife Meclisin, Meclis de Halifenin” 

diyerek, iki makamın bütün olduğunu savunmuştur (Akbulut, 2006, 

52). 

TBMM içerisinde ve dışında halifelik makamını destekleyenlerin 

sayısının artması, hükümet ile Hilâfet arasında gerginliğe yol açmıştır. 

Özellikle rejim karşıtlarının ilgili makamı kullanabileceği düşüncesi, 

Başbakan İsmet Paşa’yı harekete geçirmiştir. Bu kapsamda İsmet 

Paşa, yurt gezisi kapsamında İzmir’de olan Mustafa Kemal Paşa’ya 

bir telgraf çekmiştir. Bu telgrafında, halifelik hakkında son günlerde 

kamuoyunda çıkan haberlerden rahatsız olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca telgrafında, Halife Abdülmecid Efendi’nin makam ödeneğinin 

arttırılması ve İstanbul’a gelen resmi temsilcilerin kendisini de ziyaret 

etmeleri konusunda taleplerde bulunduğunu belirtmiştir. Bunun 
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üzerine Mustafa Kemal Paşa, Halifenin yabancı devlet temsilcileriyle 

ilişki kurmasını Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliğine 

açık bir müdahale olarak değerlendirerek, Halife’yi saltanat hayali 

kurmaması yönünde uyarmıştır (Atatürk, 845-848). 

Halifelik olayı, Hint Müslümanlarını temsil ettiğini iddia eden Emir 

Ali ve Ağa Han’ın 24 Kasım 1923 tarihli mektubu ile iç mesele iken 

dış sorun haline gelmiştir. İlgili mektupta; halifenin etki ve gücünün 

azaltılması ile politik arenanın dışına itilmesinin İslâm birliğinin 

dağılmasına yol açacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Hilâfet makamının 

İslam uluslarının kabul edebileceği bir duruma getirilmesini 

istemişlerdir. Bu durumun Türkiye Devletine güç ve onur getireceğini 

ifade etmişlerdir (Demiryürek, 1994, 52-53; Ahmad, 2002, 75). 

3. Halifeliğin Kaldırılması Sürecinde Yaşanan Gelişmeler 

Atatürk, yurt seyahatinden Ankara’ya dönüşünde, halifeliğin 

kaldırılması konusundaki fikrini yakın arkadaşlarına 23 Şubat 1924 

tarihinde açmıştır. Ardından 1 Mart 1924 tarihinde Meclisi açış 

konuşmasında; rejimin bütün tehditlerden korunması, eğitim ve 

öğretimin birleştirilmesi, dinin politika aracı olmaktan çıkarılması 

konularına değinmiştir. Atatürk’ün Meclis’teki konuşmasından sonra 

2 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması konusu Halk Partisi 

grubunda görüşülmüştür. Parti grubu toplantısından sonra 3 Mart 1924 

tarihinde Şeyh Saffet Efendi ve 50 arkadaşı, “Halifeliğin İlgasına ve 

Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine 

Çıkarılmasına” dair TBMM’ye bir kanun teklifi sunulmuştur (Kabaklı, 

1989, 5-6). 
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Halifeliğin kaldırılmasına dair kanun teklifi uzun tartışmalardan sonra, 

Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekâletinin 

kaldırılması ve eğitim-öğretimin birleştirilmesine yönelik tasarılar ile 

birlikte yasalaşmıştır. 431 sayılı kanun kapsamında; 

1. Halifeliğe son verilmiş, hilafet makamı kaldırılmıştır. 

2. Osmanlı hanedanın erkek ve kadın bütün üyeleri ile 

hanedanın damatlarının, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde 

ikamet etmeleri yasaklanmıştır. Ayrıca, hanedana mensup 

kadınlardan doğan çocuklar da bu madde hükmüne tabi 

tutulmuşlardır. 

3. Kanunun ilanından itibaren 10 gün içerisinde hanedan 

mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını terk etmesi 

kararlaştırılmıştır. 

4. Hanedan mensuplarının Türk vatandaşlık hukuku sıfatı sona 

ermiştir. 

5. Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş kimselerin 

Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki tapuya kayıtlı malları 

ve taşınmazları millete geçmiştir. 

6. Padişahlık sarayları ve kasırları ve diğer malları içindeki 

mefruşat, takımlar, tablolar, sanat eserleri ve diğer bütün 

taşınmaz mallar milletin malı olarak kabul edilmiştir (Geçit, 

2016, 31-50). 

Aynı gün çıkarılan bir kanunla da Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti din 

işlerini yürütecek bir müessese olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

dönüştürülmüş ve Başbakanlığa bağlanmıştır. 



 
88 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLI YÖNLERİYLE TARİH ARAŞTIRMALARI 

TBMM’nin halifeliği kaldırdığı dönemde, Kızılay adına Hindistan’a 

giden Antalya Milletvekili Rasih Bey, seyahati sonrasındaki 

izlenimlerini Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e iletmiştir. Bu görüşme 

sırasında Rasih Bey,  Hindistan ve Mısır İslam halkının ileri 

gelenlerinin, Mustafa Kemal Paşa’nın hilafet makamını üzerine 

almasını arzu ettiklerini iletmiştir. Bu talep üzerine Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal, hilafet makamının aynı zamanda devlet başkanı 

sıfatını taşıdığını belirtilerek, ilgili ülke halklarının başında lider birer 

şahsiyet olduğunu ifade ederek, bu teklifi kabul edemeyeceğini 

belirtmiştir (Yıldırım, 2004, 78). 

Halifeliğin 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılması ile Ulusal egemenlik 

yolunda önemli bir adım atılmış, rejim karşıtlarının kullanabileceği bir 

makam ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, Cumhuriyetin ilanı ile ülkede 

beliren iki başlılığa da son verilmiştir. Böylece Cumhurbaşkanlığı 

makamı devletin tek otoritesi olarak belirmiştir. İlave olarak 

halifeliğin kaldırılması ile laiklik ve demokratikleşme yolunda önemli 

bir adım atılmıştır. Bunların yanında emperyalist devletlerin halifelik 

makamını kullanarak iç işlerimize karışması önlenmiştir. Devrimlerin 

önündeki büyük bir engel ortadan kaldırılmış, yapılacak yenilikler için 

uygun ortam yaratılmıştır. Osmanlı ailesinin vatandaşlıktan çıkarılıp, 

yurt dışına sürgün edilmesi ile Osmanlı Devleti’ni yeniden kurma 

emellerine son verilmiştir. 
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SONUÇ 

Egemenliğin değişimi açısından Halifeliğin kaldırılmasına dair 

yapılan bu çalışma ile Türkiye’de Ümmetçi devlet anlayışından ulus 

devlet anlayışına geçildiği görülmüştür. Osmanlı Devleti’nin yıkılma 

süreci içerisinde ön plana alarak uyguladığı İslamcılık politikası, 

halifeliğin kaldırılması ile yerini laik, demokratik ve ulusçu bir 

anlayışa bırakmıştır. 

Osmanlı Devleti içinde bulunduğu şartlar itibarı ile II. Abdülhamid 

döneminden itibaren İslam coğrafyasını elinde tutmak, devletin 

Müslüman unsurlarını bir araya getirmek amacı ile Ümmetçi bir 

devlet anlayışı uygulamıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında 

yaşanan gelişmeler devletin İslamcılık anlayışı ile bütünlüğü 

koruyamayacağını göstermiştir. Hatta savaş sırasında Osmanlı 

halifesinin yayımladığı cihat çağrısına karşılık verilmemiştir. Bu 

durum halifelik makamının sadece sembolik ve göstermelik bir 

makam haline geldiğini göstermiştir. 

Tarihi süreç içerisinde Padişah-Halife Vahdeddin’in Milli Mücadele 

karşıtı faaliyetleri ve işgalci güçlerle işbirliği içerisine girmesi önce 

saltanatın kaldırılmasına yol açmıştır. İlerleyen dönemde yeni 

demokratik cumhuriyetin çağdaş nitelik ve özellikleri ile ön plana 

çıkması için halifeliğin kaldırılması yolunda adımlar atılmıştır. Bu 

adımlarda egemenliğin kaynağını değiştirme hedefi ve ideali de ön 

plana çıkmıştır. 

Türk tarihinde egemenliğin kaynağı halifeliğin kaldırılmasına kadar 

ilahi olarak nitelendirilmiştir. İktidar gücünün Tanrı tarafından devlet 
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yöneticilerine bahşedildiği kabul edilmiştir. Bu yüzden devlet 

başkanları padişah-halifeler hem siyasi hem de dini lider olarak görev 

yapmışlardır. Ancak, özellikle Fransız ihtilali ile egemenliğin 

kaynağının değişmesi doğrudan veya dolaylı yönlerden Türk 

toplumunu da etkilemiştir. Bu kapsamda yaşanan iç ve dış 

gelişmelerin etkisi ile halifelik 1924 yılında kaldırılmıştır. Uzun bir 

tarihi süreç sonunda gerçekleşen modernleşme atılımı bu durumun bir 

sonucu olarak ön plana çıkmıştır. Böylece Türk toplumu laik ve 

çağdaş devlet düzenini sağlamak adına önemli bir atılım 

gerçekleştirmiştir. Egemenliğin kaynağı, halifeliğin kaldırılması ile 

ilahi olmaktan çıkarılıp, beşeri yani insan odaklı olarak 

tanımlanmıştır. 
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EK-2 
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(3 Mart 1924) 
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GİRİŞ 

1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinde birden 

çok ulusa aidiyetleri bulunan unsurları barındırdığı bilinmektedir ( 

Kayalı, 2018: 48) . Uzun bir süre hâkimiyeti altında bulundurduğu bu 

grupları güçlü olduğu zamanlarda idare etmek konusunda herhangi bir 

zorluk yaşamamış olan devlet; giderek zayıfladığı, dış güçlerin iç 

işlerine müdahale hakkı elde ettiği andan itibaren yönetme konusunda 

zorlanmıştır.  

Tebaasının yönetimi konusunda zorlanmaya başlayan devlet; 

yönetimin kolaylaşmasını sağlamanın yolunu çeşitli düzenlemeler 

yapmakta bulmuş ve 18. yüzyıldan itibaren Batılı ülkelerle ilişkiler 

kurmaya başlamıştır. Bu ilişkiler vasıtasıyla Batı'da gördüğü 

düzenlemeleri ve anayasal hakları yönetiminde de uygulamak istedi. 

Zaten yine 18. yüzyılda yaşanan milliyetçilik cereyanı; eşitlik, 

özgürlük gibi kavramların dünya literatüründe daha geniş yer almasını 

sağlamıştı. Bu cereyanların etkisinde kalan farklı etnik aidiyetleri olan 

uluslar/unsurlar gerek kendi başlarına ve gerekse başka ülkelerin 

yardımlarıyla çeşitli girişimlerde bulunarak ulusçu hareketlerin daha 

geniş yelpazeye yayılmasını sağladılar.  

Osmanlı İmparatorluğu da benzer sebeplerden dolayı tebaasını 

denetim altında tutmak ve parçalanmayı engellemek için çeşitli 

girişimlerde bulunmuş, yerli veya yabancı devlet adamlarının tesiriyle 

bir dizi yenilik hareketleriyle milliyetçi reaksiyona karşı refleks 

göstermiştir. Yani Osmanlı idaresinde bulunan devlet adamları, 
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ülkelerinin parçalanmasını engellemek isterken aynı zamanda 

modernleşmesini amaçlamışlardır. Böylece ülkenin varlığı devam 

ettirilecek, farklı etnik aidiyetleri olanlar da ülkeye bağlılıklarını 

sürdüreceklerdi ( Kechrıotıs, 2010:70) 

Yapılan bir dizi yenilik veya modernleşme hamlesi, Batı kaynaklı 

olsun veya Osmanlı Devleti'nin iç dinamiklerinden olsun, devletin 

iradesi ve uygulaması sonucunda yapılmıştır. Bunlardan ilki 1839 

Tanzimat Fermanı'dır. Bu ferman ile Osmanlı Toplumu farklı 

aidiyetleri olan ve farklı kültürel dinamikleri içerisinde barındıran bir 

imparatorluk yapılmaya çalışılmıştır.  Gayrimüslim halkın kendilerini 

Osmanlı milleti olarak devlete aid hissetmeleri için çaba harcanmıştı ( 

Toksöz, 2008: 212; Karal, 2011: 169-252) Tanzimat Fermanı'ndan sonra ilan 

edilen birçok ferman da yine aynı amaca hizmet ederek toplumda 

düşünülen dönüşümün etnik herhangi aidiyete farklılık yansıtılmadan 

toplumun tümünü kapsaması amaçlanmıştır. 

1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı toplumunda 

Tanzimat fermanı ile gerçekleştirilmeye çalışılan eşitlik ilkesinin tüm 

topluma yayılması amacıyla yapılmıştır. Fakat sömürgelerine giden 

yolların kontrol altına alınması ve ülkede çeşitli imtiyazlar elde 

edebilmek amacıyla Batılı emperyalistlerin (İngiltere, Rusya.) 

kışkırtması (Tekin, Okumuş, 2018:42) dolayısıyla ülkede siyasal 

atmosferin normale dönmesi imkânsız gibi görünmekteydi. 

Bu yüzden devlet içeriden ve dışarıdan birçok etkiyle 1876 da Kanun-i 

Esasi adı verilen  ilk Osmanlı anayasasını ilan etmiş, böylece mutlak 
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monarşi yönetimine son verilerek parlamenter yönetim kurulmuştu. 

Ancak bu anayasal düzenle de istenildiği gibi yönetim 

oluşturulamamış ve halkın memnuniyeti sağlanamamıştı. Çünkü halen 

devlet kademesinde üst yetki padişahtaydı (Sönmez, 2007:42). Padişaha 

sürgün etme yetkisi veren 113. maddeden dolayı da ülkede tam olarak 

birlik sağlanması pek mümkün görülmemekteydi.   

1876-1878 Osmanlı-Rus Harbi başladığı zamanlarda Sultan II. 

Abdülhamid, bu savaşın etkisi ve mecliste tam olarak bir birlik 

sağlanıp doğru kararlar alamadığından meclisi feshetmişti. Meclisin 

bir sonraki açılışı yine benzer nedenlerden dolayı 23 Temmuz 1908 

tarihinde olacaktır.  

Bu makalenin asıl konusu bu dönemde yaşamış ve Suriye bölgesinde 

bazı reformların yapılmasına ön ayak olmuş Halil Ganem'dir. Aşağıda 

Halil Ganem ve faaliyetleri hakkında Osmanlı arşivinde yer alan 

belgelerden yola çıkılarak genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

HALİL GANEM VE SİYASİ FAALİYETLERİ 

Halil Galem, 1876 yılında açılan Osmanlı Parlamentosunda Suriye 

(Lübnan) mebusu olarak görev yapmıştır ( Mardin, 2017: 43; Daily News, 

24 Aralık 1895; Hut, Ortadoğu Özel Sayısı,.127). Zaten Osmanlı Devleti'nin 

kuruluşundan itibaren devlete hizmet etmiş, gelişmesine çalışmış 

gruplar arasında Araplar da vardı. Halil Ganem dini açıdan farklı olsa 

da yani gayrimüslim ( Kayalı, 2018:48; Dağ, 2013: 95). (Hristiyan) olsa da 

Osmanlı Devletine bağlı kalmış ve ülkeye hizmet etmiştir.  
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Osmanlı toplumunda yaşayan Arap halklar; Osmanlı Devleti'nin 

varlığını çok önemsiyor, devam etmesi içinde çalışıyorlardı. Fakat 

birtakım kaygıları da yok değildi.  Bir kere, Osmanlı Devleti'ni 

dönemin en güçlü İslam devleti olarak görüyorlardı. Bu yüzden Batılı 

emperyalist ülkelerin karşısında durabilecek yegâne güç olarak 

Osmanlı'yı görüyor ve bu yüzden bağlılık konusunda herhangi bir 

problemleri olmadığını ifade ediyorlardı (Kayalı, 2018: 49). Diğer ve en 

önemli kaygıları ise halifeliğin elde tutulması, dış dünyaya karşı 

korunması ve temsil edilmesi meselesiydi. Bu konuda gereğinin 

yapılması hususunda hassas davranmaktaydılar (Kayalı, 2018:48; Arsel, 

İstanbul 1987 Kitabın tümü).   

Halil Ganem, Osmanlı Devleti'nde yer almış önemli bir düşünürdü. 

Zaten 1878 yılında meclis kapatılınca Sultan II. Abdülhamid 

tarafından İstanbul'dan uzaklaştırılan aydınlar arasında Avrupa'ya 

giden ve burada faaliyetlerde bulunan tek kişi olması da önemli diğer 

bir özelliğidir. Burada ilk başlarda tek başına çıkardığı "La Jeune ( 

Demirtaş, 2007/2:398) gazetesiyle Osmanlı Devleti'nin içerisinde 

bulunduğu durumu eleştirmiş ve Osmanlıcılık ya da İslamcılık 

ideolojisinden ayrı olarak liberal ( Daily News, 24 Aralık 1895) yeni 

fikirlerin oluşmasını sağlamıştır ( Kayalı, 2018: 48) 1889 yılında yani 

Osmanlı Meclisi dağıtıldıktan çok sonra Paris'e giderek 'Meşveret 

Gazetesi”ni çıkaran Ahmet Rıza ve Mizancı Murat ile de fikir birliği 

yapan Halil Ganem, dönemin önemli düşünce adamı haline gelmiştir ( 

Kayalı, 2018: 50-51; Mardin, 2017: 44).  
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Emperyalizm karşıtlığı konusunda cesurca yazılar yazan Ganem ( 

Çelik,; 2018 (3): 220)  Bu dergi aracılığıyla,  toplumsal manada üst düzey 

bir statüde bulundukları için daha seküler fikirlerin yayıldığı 

tabakalara seslerini duyurarak daha liberal ve seküler bir ideolojinin 

topluma yayılmasını amaçladılar (Kechrıotıs, 2010: 70) düşünüre göre 

toplumu düzeltmenin yolu seçkin bir tabaka oluşturmaktı (Öz, 2004: 61). 

Yaydıkları ideolojinin toplum nazarında giderek karşılık bulması ve 

milliyetçi söyleme bağlı yeni bir akımın giderek Osmanlı toplumunda 

yayılması gerek Balkanlar'da bulunan halklarda (Tekin, Okumuş, 2018: 

89) ve gerekse de diğer halklar arasında çeşitli isyanların baş 

göstermesine sebep oldu.   

Milliyetçi hareketlerin giderek yayıldığı bir ortamda gidişatın Osmanlı 

Devleti açısından parçalanma ile sonuçlanacağını öngörmüş olmalılar 

ki Halil Ganem ve beraberindeki  bir grup Arap aydın, kendilerinin 

müşterek bir Arap devleti kurma amacında olmadıklarını ve 

dolayısıyla devlete bağlı olduklarını belirtmişlerdir (Kayalı, , 2018:52; 

Soy, 2004: 196). Halil Ganem ve beraberindekiler yaşadıkları dönemde 

birçok faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle yurt dışına gittikten 

sonra burada yazdıkları yazılar ve yaptıkları propagandalar ile toplum 

nazarında kayda değer bir nitelik kazanmışlar ve halk üzerinde etkili 

olmuşlardı. 

HALİL GANEM'İN YURT DIŞINDAKİ FAALİYETLERİ 

Paris'e giden Halil Ganem, burada daha önce Sultan Abdülhamid 

aleyhtarı olarak Paris'e gelmiş olan Ahmet Rıza ve Mizancı Murat Bey 
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ile Meşveret adlı gazeteyi kurmuşlardır. Bu gazetede aleyhtarı 

oldukları Sultan Abdülhamid ve dönemini eleştiren yazılar kaleme 

almışlardı. Burada Halil Ganem; Jön Türker'le birleşerek girişmiş 

olduğu faaliyetlere bir yenisini daha eklemiş, 1895 yılında Türkiye 

Suriye Cemiyeti'ni kurmuştur; ve başında da kendisi yer almıştır (Dağ, 

2013: 97).  

Yazdığı yazılarında da genellikle Türkiye ve Suriye Cemiyeti'nin 

problemleri ile ilgili yazılar yazmıştır (Batmaz, 2012:22).  Kendisine 

yardımcı olarak Emir Arslan'ı seçen Ganem, 1876 yılında yayınlanan 

anayasal sisteme tekrar dönülmesini savunmaktaydı. Şerif Mardin; 

kurulan Cemiyet'in programını şöyle ifade etmektedir:  ''Anayasanın 

tekrar yürürlüğe konması ve parlamentonun yeniden toplanması, 

'Temsilciler Meclisi' tarafından seçilecek bir Milli Konsey'in kuruluşu 

ile yönetimin yeniden örgütlenmesi, askerlik yükümlüğünün ırk ve 

inanç ayrımı yapılmaksızın herkese yaygınlaştırılması, valilerin Milli 

Konsey tarafından atanmaları ve bu atamaların meclisçe 

onaylanması, subay adaylarının yetkili makamlar tarafından seçilmesi 

ve ancak bir sınavdan geçenlere subay rütbesi verilmesi, çeşitli 

devletlerle yapılan ticari anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi, 

her vilayette şubeleri olan bir Maliye müfettişleri örgütünün 

kurulması, milli eğitimin teşviki, bayındırlık ve ziraat işlerinin düzene 

sokulması'' (Mardin, 2017: 46). 

Görüldüğü üzere kurulan Cemiyet; Jön Türk hareketinden ayrı bir 

istekte bulunmamakta ve ülkenin faydasına olan bazı düzenlemelerin 

yapılması konusunda hassas davranılması gerektiğini ifade etmektedir. 
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Ancak, bu isteklerin Prens Sabahattin'in "âdem-i merkeziyet" 

görüşüyle benzerlik gösterdiği de göz ardı edilmemesi gereken bir 

gerçektir (Bayrakdar, 2016: .140-154). Halil Ganem; Avrupa'da bulunduğu 

ve Jön Türk hareketiyle birlikte hareket ettiği zamanlarda yaydığı 

fikirlerle kendisini Avrupa'ya tanıtmıştır. Dolayısıyla Avrupa'da 

tanınan ve fikirleri önemsenen bir yazar haline gelmiştir (Y.PRK.BŞK. 

(Yıldız Perakende Evrak-ı Mabeyn Belge  Mabeyn Baş Kitabesi).00025.00077.001). 

Ahmet Rıza ve Halil Ganem; fikirsel anlamda belli bir ilerleme 

kaydettikten sonra Sultan Abdülhamid aleyhtarı yazılar yazarak 

Meşveret Gazetesi'nde yayımlamaya başladılar. Burada yaydıkları 

fikirlerin kendisine zarar vereceğini gören Sultan; Yusuf Hikmet 

Bayur'un belirttiğine göre, bu yazarları yanına çekmek için 

girişimlerde bulunmuştur ( Bayur, 1991:322). Hatta yanına 

çekemeyeceğini anladığında Paris Sefareti'ne mektuplar göndererek 

bunların ülkeye gönderilmesini sağlamaya çalıştığı, bu mümkün 

değilse en azından yazıları yazmalarını engellemeye çalıştığı 

belirtilmiştir. Eğer ülkeye döner veya yazılarına son verirlerse 

kendilerine maddi destek verileceği beyan edilmiştir (HR.TO.(Tercüme 

Odası Belgeleri) 00499.00011.001). Ve Paris'te yazdıkları yazılara bir son 

vermesi konusunda Paris Sefareti'ne şu mektup yollanmıştır:  

''Halil Ganem, Riba Gazetesi' nin teşrini saninin 27'si tarihli 

nüshasında şarkın vukuğatı tarihiyesini mabeyn bir makale 

neşretmiş ve buna dair birtakım bendler daha neşriyle âdeti 

üzere hükümet -i seniyeye taarruz edeceğini mahuz bulunmuş 

olduğundan Bab-ı Ali muharriri merkum tarafından bigayrı hak 
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düçar olduğu taaruzata nihayet vermek arzusundadır. 

Zannımıza göre mümaileyh dersaadete avdet etmesini teklif 

ettiğimiz halde mataleb hâsıl olabilir. Zira mümaileyha 

dersaadete avdetinde saiyen atıfetvair. Hazreti Padişahîde 

elyevm gazete muharrirliğinde ettiği istifadeden daha ziyade 

müstefid olacağı derkardır. Binaenaleyh kendisini sefarethaneye 

bir celb ile dersadete avdete iknağ etmelerini ve Paris'teki 

tahkikimin baliğen manii kendisine tamamen olacağını dahi 

vaad etmelerini rica ederim.'' (Y.A.HUS.(Yıldız Sadaret Hususi 

Maruzat Evrakı 00175.00115.001). 

Sultan; kendisine muhalif olarak gördüğü ve giderek tehlikeli fikirler 

yayacağı konusunda ikna olduğu Halil Ganem'in ülkeye zorla 

gönderilmesini istemektedir. Eğer bu mümkün değilse Paris 

Sefareti'ne Halil Ganem ve taraftarlarının yazdığı yazıların 

yayınlamasının önüne geçilmesi konusunda ricada bulunmuştur. 

Çünkü padişaha göre yazdığı yazılar gerçeğe aykırı ve hukuk dışına 

taşan yazılardır. Bu yüzden bunların yayılması engellenmelidir ( İ. 

HUS.00042.00028.001) .  

Yapılan bu teklifler Paris Sefareti tarafından Halil Ganem'e 

bildirilmiştir ( Y.A.HUS. .(İrade-i Hususi)00175.00115.002.). Özellikle Riba 

Gazetesi'nde yazdığı yazılara değinen Sultan; bu yazıların 

engellenmesi gerektiği konusunda Paris Sefareti'ne baskı yapmıştır. 

Halil Ganem'e gönderilen teklifin karşılığı yazılmış ve Ganem, 

kendisine yapılan tekliflerin temsil ettiği ideoloji gereği mümkün 

olmadığını ifade ederek bunları reddetmiştir( Y.A.HUS.00175.00115.004).    
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Sultan Abdülhamid'in yaptığı baskılar giderek sonuç vermiş ve Paris 

Sefiri teklifleri kabul etmiş ve gazete daha sonra Cenevre'de 

yayınlanmışsa da oradaki hükümete ve matbaaya yapılan baskı 

sonucunda burada da kapatılmıştır ( Kuran, 2000: .44). .  Bu sırada 

Sultan'ın yaptığı baskılardan dolayı Halil Ganem'in yazı yazdığı 

Meşveret Gazetesi kapatılmıştır.  Ganem, Londra'da yayımlanan 

"Standard Gazetesi" nde Sultan Abdülhamit'i kastederek bir yazı 

yazdığı ve bu yazının Hariciye Nazırı tarafından Sultan'a 

bildirilmesini istediği belirtilmektedir (Y.A.HUS.00375.00050.001.).  

Bu yazıda Halil Ganem; ülkeye girişinin yasaklanması konusuna da 

değinmiştir ( Y.A.HUS.00375.00050.003.).  

Standard Gazetesi'nde yazılan mektup aşağıda aynen verilmiştir. 

'' Bende gaz edilen vaatle icazete vuku bulan tehir hasebiyle 

bundan evvel tarafı devletlerine şikayet eylemiş idim. Ona 

müteakib doğrudan doğruya Saray-ı Hümayun'dan emir üzerine 

Matran Efendi işte seriyen bir neticeye verileceğine dair 

tarafıma nim resmi surette tebligat icra eylemiş idi. Binaenaleyh 

bendeniz dahi defaatle vaat olunduğu üzere şehri elli Osmanlı 

lirası muavenet akçesine  an vakte kadar tehil olacağını zan 

etmekte haklı idim. Halbuki şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı. 

Kemal-i esefle müşahede ediyorum ki  hükümet-i seniye 

memlekete hiç muhabbetini ve hissi münteranesi olmayan ve 

kendisine   sazman-ı haberiye ifasından  aciz olan  ve 

binaenaleyh kendisini  münferit şahsiyetlerine alet etmekten ve 

başka bir şey  düşünmeyen şantorlara bemdli mükafat  ve nüfuz 
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eylediği  halde zat-ı şevket meyan  Hazret-i Şehriyarı'nın hakkı 

acizanemden  olan beyanı mahsusa  hayır hanelerin  tesirsiz 

kalıyor. Zat-ı şevket meyan Hazret-i Padişah'ın teba-i 

sadıkalarından bulunmakla beraber asar-ı mahsuremle kendimi 

Avrupa'ya tanıtmış ve Şark'a müteallik mevad hakkında olan 

malumat-ı mahsusumla âlem-i matbuata bir mertebe muhtareme 

de ihraz etmiş olmaklığımla nazaran bütün bütün başka yolda 

muamele görmekle hakkım vardır. Bundan ziyade tehirate de 

tahammül edemem. Bu sebeple şikâyetimi lütfen hakpa-i 

mümeleyi Hazret-i Şehinşahiy'e arz etmenizi ve makrun adel-i ve 

hakkaniyet olan niyet-i şahanelerinin sureti sadıkanede  tamir 

olunması ve arzu-i hümayunların seriyen icra edilmesi hakkında  

o emri kıtaya ihsan  buyurmalarını dahi istida-i  eylemenizi  rica 

ederim.  Ve temini hayat ubur- bengari me  mübareden eylerim'' 

(Y.PRK.BŞK.00025.00077.001.). 

Görüldüğü gibi Halil Ganem; kendisine yapılan muameleden oldukça 

rahatsız olmuştur. Padişaha ve Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğunu her 

fırsatta dile getiren düşünür; yazılarının yayımlanmasını ertelemeyi 

asla kabul etmeyeceğini belirtmiştir.  Yazdığı yazılarda aşırıya kaçtığı 

ve Sultan'ı haksız bir şekilde itham ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü 

kurduğu "Türkiye Suriye Cemiyeti" amacına ulaşmıştır. Ülkeye zarar 

vermediği ve şiddet içermediği sürece Sultan Abdülhamit; tüm 

fikirlere açık bir devlet adamıydı. Bu yüzden Türkiye Suriye 

Cemiyeti'nin istekleri konusunda ilgili davranmış, bölgede bazı 

düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır (Kayalı, 2018:51,52) Zaten 23 
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Temmuz 1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle Osmanlı 

Toplumunda ciddi bir serbestlik ve demokratik ortam vücuda 

gelmiştir. 

1897 yılında da amacına ulaşmış olma ihtimalinden olsa gerek 

Türkiye Suriye Cemiyeti kapanmıştır (Mardin, 2017: 46). Bu sırada Paris 

Sefiri Münir Bey, yazdıkları yazılar dolayısıyla Halil Galem ve Ahmet 

Rıza Beyler'den şikâyetçi olmuş ve 15 Ağustos 1897 tarihinde 16'şar 

frank cezaya çarptırılmışlardır. (Kuran, 2000: 44; Y.PRK.EŞA.(Yıldız 

Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik Ve Ateşemiliterlik) .00027.00085.002). 

Gerek Osmanlı Devleti içinde yani Meclis-i Mebusan'da gerekse daha 

sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri arasında önemli görevlerde 

bulunmuş olan Halil Ganem, Suriye bölgesinde bir çok yeniliklerin 

yapılmasını sağlamış ve Türkiye Suriye Cemiyeti programının 

uygulanması için gayret sarf etmiştir. Fakat 1904 yılında hayatını 

kaybetmesiyle elde ettiği birçok başarıya rağmen programı yarıda 

kalmıştır. (Kayalı, 2018:53). Uzun süre savunuculuğunu yaptığı İkinci 

Meşrutiyetin ilanını dahi görememiştir.  

SONUÇ 

1876 yılında açılan Osmanlı parlamentosunda Suriye mebusu olarak 

ülkeye hizmet eden Halil Ganem, 1878 yılında meclisin kapanması 

dolayısıyla Avrupa'ya kaçmak ve burada Jön Türk hareketine katılmak 

zorunda kalmıştır. Paris'te yazdığı yazılarla giderek tanınan Ganem, 

Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya kaldığı zor durumlardan 

faydalanarak Osmanlı sultanı II. Abdülhamid'i eleştirmiştir. 
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Eleştirilerinde bazen aşırıya kaçan Halil Ganem, kurduğu Türkiye 

Suriye Cemiyeti ile etrafına birçok aydını da toplayarak muhalefetini 

arttırmıştır. 

Sultan II. Abdülhamid, bu durumdan rahatsız olmuş ve Paris sefirine 

yazdığı mektuplarla Halil Ganem ve taraftarlarının yazılarını 

engellemeye çalışmıştır. İlerleyen süreçlerde Halil Ganem ve birlikte 

hareket ettiği Ahmed Rıza Bey; yargılanarak ceza almışlarsa da 

herhangi bir şiddet eylemine bulaşmadıkları için II. Abdülhamid 

onların fikirleri ışığında bazı düzenlemeler yapmıştır. Ganem ve 

beraberindeki birçok aydın Osmanlı Devleti'nin anayasal sisteme 

geçmesinde önemli rol oynamışlardır. Etnik veya dini herhangi bir 

ayrım gözetilmeksizin objektif değerlendirildiği vakit, Osmanlı 

toplumunda yaşayan hemen her ulusa ait bireylerin devletin 

mevcudiyeti için gayret sarf ettiklerinin anlaşılması açısından üzerinde 

durulması gereken ender örneklerden… 
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BÖLÜM 4 

OSMANLI KÖYÜNDEN CUMHURİYET İLÇESİNE; BOZOVA 
VE BİR OSMANLI ESERİ KIRMIZIPINAR CAMİİ* 

Dr. Öğr. Üyesi Yasin TAŞ1 

 

                                                 

*  Bu çalışma, 6-8 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen “III. Uluslararası 
Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi” Sempozyumunda sözlü 
olarak sunulan ve basılmayan aynı isimdeki bildirinin içeriği genişletilmiş halidir. 

1  Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye. 
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GİRİŞ 

Bozova, Şanlıurfa’nın kuzey batısında, Adıyaman yolu üzerinde, şehir 

merkezine 38 km. uzaklıkta yer alan küçük bir ilçemizdir. Güneydoğu 

Anadolu Projesinin (GAP) temelini oluşturan Atatürk Barajının gövde 

kısmı Bozova sınırları içinde yer almaktadır. İlçe merkezi, Osmanlı 

döneminde bir köy iken Cumhuriyet’in ilk yıllarında idari statüsü 

değiştirilerek ilçe haline getirildi. İlçenin tarihine ışık tutmak 

bakımından Osmanlı dönemdeki durumunu ve geçirdiği idari 

değişimlerin tarihsel sürecini arşiv belgeleriyle ortaya koymakta fayda 

vardır. Bugün ilçe merkezinde Osmanlı döneminden geriye kalan en 

önemli yapı Kırmızıpınar Camii’dir. Ancak caminin tarihi hakkında 

herhangi bir çalışma yapıldığı görülmemektedir. Bu bakımdan vakıf ve 

vakfiye kayıtlarını esas alarak caminin tarihi sürecini ortaya koymak bir 

gereklilik halini almaktadır. Çalışmada Osmanlı dönemindeki Bozabad 

Nahiye’si ve Bozova İlçesi’nin merkezi olan Hevek Köyü ele alındıktan 

sonra Cumhuriyet döneminde Bozova’nın ilçe haline getirilme süreci 

ve buradaki Kırmızıpınar Camii hakkında bilgi verilmektedir.  

Fırat havzasında Halep, Samsat, Malatya yolu üzerinde kurulmuş olan 

bugünkü Bozova merkezi, tarihin ilkçağlarından itibaren ticari yönden 

önem kazanmış bir yerleşim yeridir. Asurluların Asuraniau, Roma ve 

Ermenilerin Tormenapa adını verdikleri bu yerleşim yerine Araplar, 
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Tel-Hüvek (Hevek) adını vermişlerdir.2 Türk fetihlerinden sonra aynı 

bölge Boz-âbâd olarak anılmıştır. İlçe merkezi ile çevresindeki 

höyükler, Söğüt tarlası, Biris mezarlığı ve Değirmentepe mevkileri, bu 

bölgedeki yerleşimin ilkçağlardaki varlığına işaret etmektedir. Yapılan 

kazılarda tarihi MÖ. 7000’li yıllara kadar giden yerleşimlere 

rastlanılmaktadır. İlçeye 1 km. mesafede bulunan Bozova Höyükteki 

yüzey araştırmalarında toplanan çok sayıda boyalı boyasız çanak 

çömlek parçaları, buradaki yerleşimin ilk orta ve son kalkolitik 

dönemde başladığını göstermektedir.3 

Bölgede kurulan ilk medeniyetin, Asurluların Asuranianu adı verdikleri 

ve MÖ. 2000 ile 606 yılları arasında hüküm süren medeniyet olduğu 

kabul edilmektedir. Asurlulardan sonra Babil, Pers ve 

Makedonyalıların hâkim olduğu Bozova bölgesi akabinde Roma ve 

Bizans İmparatorluklarının eline geçmiş, 640 yılında Hz. Ömer 

döneminde Urfa’nın fethiyle birlikte İslam topraklarına katılmıştır. 

1071 Malazgirt zaferinden kısa bir süre sonra Türklerin hâkimiyetine 

geçen bölge, 1326’ya kadar Arap, Ermeni prensleri ve Mardin 

Artukluları arasında el değiştirdi. 1389’da Yıldırım Beyazıt tarafından 

Osmanlı topraklarına katılan Bozova, Timur döneminde yeniden bir 

yönetim kargaşası yaşadıktan sonra 1517’de bölgenin diğer şehirleriyle 

beraber Osmanlı topraklarına dâhil oldu.4 

                                                 
2  Yurt Ansiklopedisi, Haz. Vedat Günyol ve ötekiler, İstanbul 1983, Cilt X, s. 7388. 
3  Abdullah Ekinci, Müze Şehir Urfa, Ankara: Şanlıurfa İli kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Yayınları, ts., s. 47. 
4  Abdullah Ekinci, Ortaçağda Urfa, Ankara: Gazi Kitapevi, 2006, s. 7-8. 
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1. Bozabad’dan Bozova’ya: Hevak Köyü 

1.1. Osmanlı Döneminde Bozabad Nahiyesi 

Orta çağ kaynaklarında kullanımını göremediğimiz Bozabad ismine, ilk 

olarak Osmanlının bölgedeki tahrir kayıtlarında rastlanmaktadır. Burası 

Osmanlı döneminde meskûn haldeki mezra, köy, kasaba veya kaza gibi 

belli bir yerleşim yerinin adı değildir. Arşiv kaynaklarında bu isim çok 

sayıda köyün kendisine bağlı olduğu bir nahiye adıdır. Bir başka 

ifadeyle nahiyenin bulunduğu bölge veya yörenin genel bir ismi olarak 

kullanılmıştır. Bugünkü Bozova ismine kaynaklık etmesi hasebiyle 

Bozabad isminin menşeine kısaca değinmekte fayda vardır.   

Bilindiği gibi dilimize Farsçadan geçmiş olan âbâd kelimesi; harap 

kelimesinin zıttı olarak şenlendirilmiş, bayındır hale getirilmiş yer, 

yurt, ova anlamında kullanılmaktadır. 5 Osmanlı döneminde bilhassa 

Anadolu’da bu sözcüğün sonuna eklendiği çok sayıda yerleşim yerine 

rastlanılmaktadır. Urfa sancağı dâhilinde olan Bozabad isminin kaynağı 

ve menşeine dair çeşitli iddialar mevcuttur. Bu sözcüğün başında yer 

alan “Boz” kelimesinin, bazı isimlerden yapılan bir kısaltma mı olduğu 

yahut bir rengi mi ifade ettiği şeklindeki farklı değerlendirme ve 

yaklaşımlar, bu iddiaların temelini oluşturmaktadır. Bunlardan yaygın 

olanı, Bozabad isminin aslında Bozan-âbâd şeklinde olduğu, Melikşah 

                                                 
5  Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Dersaadet: İkdam Matbaası 1317, s. 16; İsmail 

Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı Yayınevi, 2006, s. 29; Mehmet 
Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınevi, 2011, s. 2. 
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devri Selçuklu komutanlarından Emir Bozan’dan esinlenerek 

verildiğidir. Urfa’nın Selçuklulara geçmesinde büyük katkısı olan bu 

büyük komutanın anısına ithafen yörede birçok kişi onun adını 

taşımakla beraber Bozabad ismine onun kaynaklık ettiğine dair 

herhangi açık bir kayda rastlanılmamaktadır. 6  Yine bu isim için 

Türkmen aşiretlerin bölgeye göç ve iskânlarından sonra, “Bozulus’un 

yaşadığı memleket” anlamında Boz-âbâd veya Boz-ili denildiği ifade 

edilmektedir. 7 Bozabad isminin menşeine dair en yaygın kanaat ise 

bölgenin ismini, buradaki toprağın renginden aldığı şeklindedir. 

Bölgenin, kalkerli bir yapıya sahip olan kırmızı toprağının boz renkte 

olmasından dolayı “Boz-memleket” anlamında bu ismi aldığı 

değerlendirilmektedir.8  

Bölgenin Osmanlı’ya ilhakından sonra yapılan tahrirlerde, zaman 

zaman değişiklik göstermekle birlikte Ruha (Urfa) Sancağı genel olarak 

Bozabad, Colab (Cüllab), Çatal, Çaykuyu, Harran, Kabahaydar, 

Karacurun, Kozan, Re’sülayn, Samsad, Yaylak, Oyumağaç ve Şehir 

                                                 
6  Segal, Emir Bozan adına izafetle Urfa şehir merkezinin çevresinde “Bozan 

Bahçesi” adıyla bir bahçe bulunduğunu belirtmektedir. Hudah Benzion Segal, 
Edessa (Urfa) Kutsal Şehir, Çev. Ahmet Arslan, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, 
s. 286, 309. Ancak âbâd’ın, bahçe kelimesine karşılık gelmemesi, adı geçen 
bahçenin surların yakınında ve doğusunda bulunması, Bozabad ismine kaynaklık 
ettiği ihtimalini zorlaştırmaktadır. Emir Bozan’ın Urfa bölgesindeki faaliyetleri 
için bkz. Kazım Paydaş, “Büyük Selçuklu Devleti Kumandanlarından Urfa Fatihi 
Bozan Bey”, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 2005, Sayı 156, ss. 75-81. 

7  Yusuf Halaçoğlu, “Anadolu iskânında Urfa Çevresi”, Türk Kültüründe 
Karakeçililer Uluslararası Bilgi Şöleni Bildiriler, Ankara: Türk Kültür Başkanlığı 
Yayınları,1999, s. 26. 

8  Emin Baydil, “XVI. Yüzyıl Urfa Sancağının Boz-Âbâd ve Yalak Nahiyelerindeki 
Kırsal Yerleşme”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2007, Cilt 5, Sayı 2, s. 677. 
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olmak üzere 13 nahiyeden müteşekkildir. Sonraki dönemlerde nadir 

denilebilecek kadar az olmakla birlikte bazı kayıtlarda Bozabad 

Nahiyesi yerine Bozili kullanıldığı da görülmektedir.9 Hem Urfa’nın 

Rakka’ya bağlı olduğu dönemlerde hem de Halep’e bağlandığı 1865 

yılından sonraki kayıtlarda bugünkü Bozova bölgesinin adı, genel 

olarak Bozâbâd şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla XVI. yüzyıldan XX. 

yüzyıla kadar Bozâbâd bazen de Bozili, Urfa merkez kazasının bir 

nahiyesi halindedir. Bu kayıtlarda nahiye, bugünkü Bozova ilçesinin 

sınırları dâhilinde olup, doğuda Kabahaydar, batıda Yaylak ve Samsad 

nahiyeleri, güneyde Şehir merkezi, kuzeyde ise Fırat Nehri ve Siverek 

Kazası ile sınırdır.  

1307/1890 yılı Halep Salnamesine göre Urfa merkez kazaya bağlı 7 

nahiye ve 450 köy mevcuttur.10 1320/1903 senesi salnamesine göre ise 

bu köylerden 141 tanesi Bozabad Nahiyesi’ne bağlıdır.11 Bu kayıtlar 

Bozabad bölgesinin günümüzde olduğu gibi kalabalık bir kırsal nüfus 

barındırdığını göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim 1262-

1263/1846-1847 senesinde Urfa Sancağından toplanan 150.000 kuruş 

avarız akçesinin 28.667 kuruşu Bozabad Nahiyesi’nden tahsil 

edilmiştir.12 Aynı yıl bütçe açığını kapatmak için Urfa merkez kazası 

                                                 
9  Hilmi Bayraktar, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Urfa Sancağı (İdari, Sosyal ve 

Ekonomik Yapı), Elâzığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi 
Yayınları, 2007, s. 7. 

10  Halep Vilayet Salnamesi, H. 1307, s. 176. 
11  Halep Vilayet Salnamesi, H. 1320, s. 326. 
12  Urfa Şeriyye Sicili, defter 204, sayfa 61, belge 104, (UŞS. 204, 61-104). 



 

122 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLI YÖNLERİYLE TARİH ARAŞTIRMALARI 

nahiyelerinden ve gayrimüslim reayadan alınan 60.000 kuruş hazariye 

vergisi için aynı nahiyeden 15.000 kuruş talep edilmiştir.13  

1865 yılından itibaren Halep Eyaletinin bir sancağı olan Urfa, halkın 

müracaatı ve Halep Valisi Fahri Paşanın talebi üzerine 1910 yılında 

müstakil bir liva haline getirildi. 14  Bu değişimle beraber Bozabad 

Nahiyesi’nde yer alan köyler, yönetimde kolaylık sağlamak 

bakımından iki nahiyeye taksim edildi. Eski nahiyenin doğusunda kalan 

köyler burada kurulan Hevek Nahiyesi’ne bağlandı.15 Batısında kalan 

köylerin bulunduğu bölge, merkez Yaylak Köyü olmak üzere Baziki 

Nahiyesi adıyla bir nahiye haline getirildi.16  

1.2. Osmanlı Döneminde Bozova Merkezi (Hevek Köyü)  

Bozova’nın bugünkü ilçe merkezi Osmanlı döneminde köy olup, resmi 

kayıtlarda Evak (Evek), 17 Hevek (Hevak) 18 şeklinde yer almaktadır. 

Yerel kayıtlar olan şer‘iyye sicillerinde köyün adı için Hevek isminin 

kullanıldığı dikkat çekmektedir. Birbirine benzeyen yazım çeşitliliğinin 

nedeni, muhtemelen halk arasındaki seslendirme farklılıklarının resmî 

belgelere yansımasından kaynaklanmaktadır. Tespit edebildiğimize 

göre XIX. yüzyıl ortalarında çok nadir olmakla beraber Bozova ismi de 

                                                 
13  UŞS. 204, 145-1. 
14  Bayraktar, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Urfa Sancağı, s. 11. 
15  BOA, Dahiliye, İrade-i Umumiye Evrakı, 109-43-8. 
16  BOA, Dahiliye, İrade-i Umumiye Evrakı, 46-2-1-1-4.  
17  BOA, Tapu Tahrir Defteri, 64, s. 404; BOA, Tapu Tahrir Defteri, 998, s. 203; 

VGMA, 2150/2-9, s. 13. 
18  UŞS. 206, 185-539; UŞS. 211, 200-23; UŞS. 213, 237-351; UŞS. 225, 31-6; 

VGMA, 2150/1, 309-341. 
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burası için kullanılan adlardan biridir.19 Dolayısıyla Bozova isminin bu 

dönemde yaygın olmamakla birlikte bilinen ve kullanılan bir isim 

olduğunu söylemek mümkündür. Köy için halen yaygın olarak 

kullanılan Hevek isminin ne anlama geldiği konusunda açık bir ifade ve 

kayıt bulunmamakla birlikte Anadolu’nun değişik yerlerinde aynı 

isimle köylere rastlanmaktadır. Mesela aynı isimle Sivas Sancağı’nda 

bir kaza,20 Siirt Sancağı (bugün Bitlis’e bağlı)21ile Artvin Yusufeli’nde 

köy yerleşimleri bulunmaktadır. Bu ismin Anadolu ağızlarında üzüm 

ya da kurutmak amacıyla uzun bir değneğe bağlanmış üzüm, elma, 

armut gibi meyve dizisine verildiği görülmektedir. 22  Köy ismi bu 

manada kabul edildiği takdirde halen bölgede yaygın olan bağcılığın 

oldukça uzun bir geçmişinin olduğu, bölgede üzüm yetiştiriciliğinin ve 

bu üzümleri kurutmanın yaygın olduğu sonucuna varmak mümkündür  

Bugünkü Bozova merkezi, XVI. yüzyıla ait tapu tahrir defterlerinde 

bazen Yalak (Yaylak), bazen de Bozabad Nahiyesi’ne bağlı olan 110 

köyden biridir ve “karye-i Evak” adıyla kaydedilmiştir. Sancağın ilk 

tahriri olan 1518 yılı tahririnde viran olarak gösterilen köyde 25 

çiftliğin bulunduğu ve tahmini vergi hâsılatının 5.000 akça olduğu 

                                                 
19  1262/1845 yılında Arabî Câmi Mahallesi’nde vefat eden Mehmed kızı Zeliha’nın 

terekesinde, “Bozova Kızıllık’ta 1 kıt‘a bağ bahâ 600” ifadesi yer almaktadır. UŞS. 
204, 13-20. 

20  BOA, Sadaret, Mektubi Kalemi Deavi Evrakı, 6-23-1. 
21  BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 126-44-15. 
22  Vedat Kartalcık, “Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları”, Turkish Studies, 

Yıl 2008, Sayı 3, s. 701. 
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kayıtlıdır. 23  1523 tahririnde Saluca mezrasıyla birlikte kaydedilmiş 

olan köyde 22 hane ve 4 mücerred bulunmaktadır.24 Aynı köy 1540 

tahririnde ise 19 hane 6 mücerred olarak kayıtlıdır.25 Her hanenin beş 

kişiden müteşekkil olduğu kabul edilirse XVI. yüzyıl ortalarında köy 

nüfusu mezrayla birlikte 100 kişi civarında olmalıdır. Önceleri viran 

halde bulunan köyde görülen nüfus artışını, bölgede istikrarın 

sağlanmasıyla birlikte buraya yapılan iskânlarla açıklamak 

mümkündür. Nitekim 1566’daki son tahrire kadar Bozulus’a tabi 

aşiretlerden Ravanlı, Salarlı ve Zafiranlıların Bozabad’a bağlı köylerde 

iskân edildikleri görülmektedir.26  

Hevek Köyü’nün nüfusuna dair elimizdeki bir diğer bilgi XX. yüzyıl 

başlarına aittir. 1910 yılındaki verilere göre bu dönemde köyün toplam 

nüfusu 558 kişidir.27 Dolayısıyla yaklaşık 450 yıllık süreçte, köy nüfusu 

hemen hemen 450 kişilik bir artış göstermiştir. Bu rakamlar bize 

Osmanlı döneminde taşradaki köylerin nüfus artış oranı hakkında bir 

fikir vermekle birlikte bu kadar uzun bir tarih aralığında nüfus 

hareketlerini ciddi manada etkileyen göç ve iskân gibi faktörleri göz 

                                                 
23  BOA, Tapu Tahrir Defteri, 64, s. 404. 
24  BOA, Tapu Tahrir Defteri, 998, s. 203. 
25  Ahmet Nezihi Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, Şanlıurfa: Şurkav 

Yayınları, 2005, s. 182. 
26  Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, s. 55; Ruha sancağında iskân edilen 

cemaatler ve köy sayılarıyla ilgili detaylı bilgi için bkz. a.mlf, “XVI. Asırda Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’da Kurulan Aşiret Köyleri: Ruha (Urfa) Örneği, Salarlu 
Aşiretinin Bozabad çevresindeki yerleşimi için bkz. Mustafa Öztürk, 16. Yüzyılda 
Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler ve Oymaklar, Elazığ: Fırat 
Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2004, s. 54, 98-99. 

27  Kamil Bali, Nehrü’z-zeheb fî Târîhi Haleb, Dımaşk: Darü’l-kalem, 1991, Cilt I, s. 
416. 
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ardı etmemek gerekir. Nitekim XVII. yüzyıl sonlarında Arap 

aşiretlerinin eşkıyalıklarıyla harabe hale gelen Rakka Eyaletinin çoğu 

bölgesine ve buradaki Bozabad Nahiyesi’nin bazı köylerine çok sayıda 

aşiret yerleştirildi. 28  Ancak her şeye rağmen şunu ifade etmek 

mümkündür ki, Hevak Köyü’ne yapılan bir iskân kaydına 

ulaşılamaması ve bölgenin Osmanlı’ya geçmesinden XX. yüzyıl 

başlarına kadar köy nüfusunda istikrarlı bir artışın görülmesi buradaki 

yerleşmenin kesintiye uğramadan devam ettiğini göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Tahrir kayıtlarında Hevak Köyü için dikkat çeken hususlardan biri de 

buradaki değirmen sayılardır. Tahrirlerde ikisi harabe halde 5 değirmen 

bulunduğu ve işleyen 3 değirmenden 120 akça resm alındığı 

kaydedilmiştir. 29  Bu değirmenler, muhtemelen köyün güney 

batısındaki büyük ve küçük göllerden doğup, güney tarafından Fırat’a 

kadar devam edip buraya dökülen akarsuların üstünde bulunmaktaydı. 

Köyde 5 değirmenin bir arada olmasından, civardaki çok sayıda köyden 

buraya değirmen için gelindiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Aynı 

şekilde köyün hemen yanı başındaki akarsuların etrafında ve dere 

yataklarının kenarında sebze ve meyve yetiştirildiği anlaşılmaktadır. 

                                                 
28  Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, İstanbul: Eren 

Yayıncılık, 1987, s. 46, 62. 
29  Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, s. 235. 
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Verimli tarım arazilerin bulunduğu köyde; buğday ve arpanın yanı sıra 

pamuk ve susam yetiştirildiği görülmektedir.  

Ruha (Urfa) bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri XVI. yüzyıl 

ortalarında tahrir defterlerine yansımıştır. Bu kayıtlara göre Hevak 

Köyü’nde yetiştirilen tarım ürünlerinin cinsi ve miktarları şu 

şekildedir.30 

Tahrir Buğday (Kile) Arpa (Kile) Pamuk (Müd-

men) 

Susam (Kile) 

1518 - - - - 

1540 3600 1800 1740 300 

1566 8070 4056 60 - 

XX. yüzyıl başlarına kadar Bozabad Nahiyesi’ne bağlı bir köy olan 

Hevek, coğrafi konumu ve yol güzergâhları üzerinde bulunması 

sebebiyle tarihi önemini korumaya devam etmiştir. Bu dönemdeki yol 

haritalarında görüldüğü üzere burası, günümüzde olduğu gibi Urfa, 

Hısnı Mansur, Malatya yol güzergâhı üzerinde yer almaktadır. 

Diyarbekir-Siverek taraflarından gelip Urfa’ya uğramadan Suruç’tan 

Halep’e, ya da Yaylak yolunu kullanarak Rumkale’den Birecik 

taraflarına gitmek isteyenler bu köyden geçmekteydi.31 Ancak köyün 

asıl stratejik önemi, Urfa, Suruç ve Birecik’ten gelip Samsat’a 

gidenlerin yol güzergâhında bulunmasıdır. Hevek’tan hareket eden 

kervanlar ve yolcular, kuzey batıdaki Çatak Köyü üzerinden taş 

                                                 
30  Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, s. 209. 
31  BOA, Haritalar, 401-1. 
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köprüyü geçtikten sonra “Bezirgân Yolu” adı verilen yolu kullanarak 

Fırat’ın kenarındaki bugün su altında kalmış olan Kantara Köyü’ne 

gelmekteydi. Burada sal ve kelekler aracılığıyla Fırat’ın öbür 

yakasındaki Samsat’a geçenler, Hısnı Mansur ve Malatya yoluyla 

Kuzey Anadolu içlerine yol almaktaydı. Samsat taraflarından gelenler 

de aynı yolu kullanarak Hevek’e gelip buradan güneye inmekteydi. 

Samsat ile Hevek arası 30-35 km olup Fırat üzerindeki geçişler de 

düşünüldüğünde bu yolun yaklaşık bir günlük konaklama mesafesinde 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Köyde, yolcuların ve hayvanlarının 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir hanın varlığını tespit etmemiş 

olmamız da buranın kervanlar için bir konaklama ve dinlenme yeri 

olduğunu göstermektedir. 32  Köyde bir ya da birkaç hanın mevcut 

olması buranın sadece yol üstü bir köy olmadığını aynı zamanda 

kervanların burayı konaklama için kullandıklarına işaret etmektedir. 

Bugün mevcut olmayan ve yapı şekliyle tam yeri tespit edilemeyen bu 

hanın, birazdan zikredeceğimiz Kırmızıpınar Cami’sine yakın bir yerde 

olduğu bu caminin vakfiyesinden anlaşılmaktadır.  

Hevek Köyü ve çevresindeki köyler, Urfa’nın liva yapılmasından sonra 

burada teşkil edilen Höyük Nahiyesi’ne bağlandı. 33  Bu nahiyenin 

merkezinin hangi köy olduğu açık belirtilmemekle birlikte buranın 

Hevak Köyü olması muhtemeldir ki bazı kayıtlarda köyün ismi Höyük 

                                                 
32  VGMA, 607, 35-49. 
33  Bu köylerin listesi için bkz. BAO, Dahiliye, İrade-i Umumiye Evrakı, 109-43-8. 
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şeklinde de yer almaktadır. 1907 yılına ait bir tezkirede Halep Meclis 

İdaresi tarafından, asayiş olaylarını kontrol altına almak ve eyalet 

gelirlerinin tahsilini kolaylaştırmak gayesiyle Urfa’nın Bozabad, 

Dögerli ve Oyumağaç kasabalarında birer müdüriyet teşkili talep 

edilmiştir. 34  Birazdan ele alacağımız kayıtlara bakıldığında köyde, 

Cumhuriyetin kuruluş döneminde resmi dairelerin mevcut olduğu ve 

köyün Yaylak ilçesine bağlı nahiye merkezi yapıldığı görülmektedir. 

Kayıtlar, buranın Osmanlı’nın son döneminde de nahiye merkezi 

olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. 

1.3. Cumhuriyet Döneminde Bozova İlçesinin Kurulması 

Bozova, Cumhuriyetin ilk yıllarında, 877 numaralı kanun kapsamında 

Resmî Gazete’nin 26.06.1926 gün ve 404 sayısı ile Yaylak Kazası 

adıyla kurulan ilk ilçelerden biridir. İlçe merkezi olarak seçilen yer, 

bugün Bozova’ya 15 km uzaklıkta bulunan Yaylak Köyü’dür. Yaylak, 

daha önce ifade ettiğimiz üzere 1910’da Urfa’nın Halep’ten ayrılarak 

müstakil bir liva haline getirilmesinden sonra etrafındaki yaklaşık 70 

köy kendisine bağlanarak Baziki Nahiyesi’nin merkezi yapılmıştı.35 

1927 yılı nüfus kayıtlarına göre Yaylak merkezde 996 kişi 

bulunmaktaydı. İlçenin köylerle beraber toplam nüfusu ise 17.463 

kişidir. 36  Yaylak’ın ilçe merkezi olarak belirlenmesinde yetkililerin 

etraflıca bir değerlendirme yapmadığı, kuruluşundan 4 yıl gibi kısa bir 

                                                 
34  BOA, Dahiliye, Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu, 70-37.1.2. 
35  BOA, Dahiliye, İrade-i Umumiye Evrakı, 109-43-8; Dahiliye, İrade-i Umumiye, 

Evrakı,46-2-1-1-4. 
36  Türkiye Nüfusu, İstanbul: Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1926, s. 19. 
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süre sonra yani 1930’da kaza merkezinin Yaylak’tan alınarak bugünkü 

Bozova merkezine taşınmasından anlaşılmaktadır. Bu taşınmanın 

gerekçeleri arasında Yaylak’ın, kaza mıntıkasının ortasında ve yol 

güzergâhında yer almaması ile gelişmeye müsait bir yerde 

bulunmaması gösterilmiştir. Bu değişiklikteki bir diğer neden ise 

Yaylak’ta devlet kurumlarına tahsis edilebilecek resmi bina ve 

memurların ikamet edebilecekleri konutların olmamasıdır.37 

Sonradan ilçe haline getirilen Hevek Köyü, Cumhuriyetin ilk yıllarında 

Baziki Nahiyesi’nin merkezi durumundaki bir bucaktı. Yaylak ilçe 

merkezinin bu köye taşınmasında, buranın Yaylak’a nazaran gelişmeye 

daha müsait olması, il merkezine daha yakın mesafede bulunması, 

Adıyaman-Urfa yol güzergâhı üzerinde yer alması, bağlı bahçeli 

olması, resmî kurumların kullanabileceği hazır binaların mevcudiyeti 

gibi faktörler ön planda tutulmaktadır. Gerekçeler arasında ayrıca 

burada memurların ikamet edebilecekleri binaların, alışveriş 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dükkânların bulunması yer almaktadır. 

38 Bu ifadeler ilçe merkezinin yerinin değiştirilmesinde memurların da 

etkili olduğu ve sosyal yaşam şartlarını nispeten daha rahat gördükleri 

Hevek Köyü’ne yerleşmek istedikleri kanaatini güçlendirmektedir.  

İlçe merkezi, Yaylak’tan Hevek’e taşınmasına rağmen ilçe ismi 

değiştirilmemiş ve Yaylak isminin kullanımı devam etmişti. 1942 

                                                 
37  BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 56-18-6-4 
38  BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 56.18-6-4 
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yılında kazadaki Yaylak isminin; Yalova, Yayladağı ve Yayla gibi 

diğer kaza ve nahiye adlarıyla benzerlik gösterdiğinden dolayı 

yazışmalarda yanlışlıkların ve gecikmelerin yaşandığı gerekçesiyle 

Bozova olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. 39 İlçeye Bozova isminin 

verilmesinin nedeni olarak, halk arasında buraya Bozova denilmesi 

gösterildi. Dolayısıyla XIX. yüzyıl sonlarına kadar resmi kayıtlarda 

kullanımına çok nadir rastladığımız Bozova adı, bu dönemden itibaren 

ilçeye isim olacak kadar yaygınlaşmış olmalıdır. Devletin, Cumhuriyet 

döneminde, hatta 1942 yılındaki bu değişime kadar, yerleşim 

merkezinin ismi olarak Bozova yerine Hevek ismini kullandığını 

belirtmekte fayda vardır. Urfa Valiliğinin isteği doğrultusunda 26 

Ağustos 1942 günü çıkarılan bir kararname ile Yaylak Kazası ismi 

Bozova Kazası şeklinde değiştirildi. 40  Böylece 1930’da Yaylak 

ilçesinin taşındığı Hevek Köyü, 1942’de resmi olarak bugünkü Bozova 

İlçesi adını almış oldu. 

2. Bir Osmanlı Eseri: Kırmızıpınar Camii 

Bugün Bozova ilçe merkezinde Osmanlı döneminden kalan tek cami, 

bulunduğu mahalleden ismini alan Kırmızıpınar Camii’dir. Camiye dair 

arşiv kayıtlarına geçmeden önce caminin yapımına nasıl başlandığına 

dair halk arasındaki şu hikâyeyi aktarmakta fayda vardır. Anlatılanlara 

göre, Diyarbekir taraflarından gelip Halep yönüne giden bir kervan, köy 

                                                 
39  BCA, Muamelat Genel Müdürlüğü, 65-436-23 
40  BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 156.27.19; BCA, Muamelat Genel Müdürlüğü 

65-436-23. 
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ileri gelenlerinden Kiloroğlu 41  Mehmed tarafından misafir edilmek 

istenmiş ancak kervan sahipleri köyde cami bulunmadığını belirtip bu 

teklifi geri çevirmişlerdir. Onların, cami olmayan köyde, ahalinin 

evinde bir şey yemez ve içmeyiz şeklindeki sözleri üzerine Mehmed’in 

cami yapmaya karar verdiği ve onlara; siz gidip gelene kadar bir cami 

yapacağım deyip, kervan geri dönünceye kadar da camiyi tamamladığı 

aktarılmaktadır.  

Kırmızıpınar Camii ile ilgili elimizdeki en erken kayıt 23 Zilkade 1283 

(29 Mart 1867) tarihli Urfa Şeriyye Sicillerinde yer alan bir hüccet 

kaydıdır. Bu kayıtta, Bozabad Nahiyesi’ne tabi Hevek Köyü’nden 

kalabalık bir topluluğun Urfa Kadı Mahkemesi’ne gelerek, köylerine 

yakın mahalde cami olmadığından, cuma ve bayram namazları için 

uzaktaki civar köylere giden ahalinin yaz ve kış aylarında sıkıntı 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Köylerinde Abuzer oğlu Mehmed 

Kilor’un yaptırdığı mescide minber eklenmesi istenerek cami statüsüne 

alınması ve torunu Müslüm’ün buraya imam tayin edilmesi talep 

edilmiştir. Şeri mahkeme, köylülerin talebini yerinde bularak, bâni 

Mehmed Efendi’nin 26 yaşındaki torunu Yusuf oğlu Müslüm’ü imtihan 

                                                 
41  Kilor, yerel dilde bazlama de denilen, sacda pişirilmiş bir çeşit kalın gözleme için 

kullanılır. Bugün Bozova’da aynı soydan gelen Akgün ailesi bu ismin kökenine 
ilişkin olarak; Osmanlı döneminde iskân kapsamında Ankara Haymana 
taraflarından geldiklerini, ilk dönemlerde tandırlarda yaptıkları ve yöreden farklılık 
arz eden bazlamaları dolayısıyla halk arasında bu lakapla meşhur olduklarını ifade 
etmektedirler. Bu sözlü aktarıma rağmen Rişvan Taifesinin Kilorlu Cemaati adıyla 
üç kolunun bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu cemaat 1536-1537 yıllarında 
Kilis ile Hısnı Mansur’da meskûndur. Öztürk, Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde 
Cemaatler-Oymaklar, s. 59-60. 
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ettikten sonra camiye imam tayin etmiştir. Müslüm Efendi’nin imamet 

görevini meccanen yani herhangi bir ücret almadan yerine getireceği 

kaydedilmiştir.42  

Sicil metnindeki tescil kaydında cami için hususi bir vakfiyeden veya 

vâkıf şartlarından bahsedilmediği gibi imamet dışında herhangi bir 

görevden ya da görevliden de söz edilmemiştir. Yine geliri camiye 

meşrut herhangi bir mülkten, halı kilim ve aydınlatma gibi 

ihtiyaçlarının ne şekilde karşılanacağına dair herhangi bilgi 

bulunmamaktadır. Bu durum Mehmed Efendi’nin sadece cami binasını 

yaptırdığı, buraya gelir getirecek herhangi bir mülk vakfetmediği için 

hususi bir vakfiye düzenlenmediği ve bu dönemde camide imam 

dışında bir görevli olmadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Caminin 

bu dönemde gündelik ihtiyaçları da ya bizzat Mehmed Efendi’nin 

kendisi yahut cami cemaatinin katkılarıyla karşılanmış olmalıdır. 

Belgenin ortaya çıkardığı bir diğer husus ise köyde bu tarihe kadar cami 

statüsünde herhangi bir yapının bulunmadığıdır. Nitekim köylülerin 

cuma ve bayram namazları için civardaki köylere gittiği ve bundan çok 

meşakkat çektiklerinin belirtilmesi de bu tarihe kadar köyde herhangi 

bir caminin olmadığını ortaya koymaktadır.  

Kesme taşlardan altı ayak üzerine inşa edilmiş olan cami, bu metnin 

sonunda yer alan vakfiye kaydından anlaşılacağı üzere ilk inşasında altı 

ayak üzerinde tonozlarla örtülü kare şeklinde bir plana sahiptir. Belgede 

                                                 
42 UŞS. 206, 185-539. 
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yer alan “mescid-i şerîf” ifadesi, caminin erken yıllarda mescid olarak 

yapıldığı sonradan camiye dönüştürüldüğü şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Aynı kayıtta yapının “bu kere müceddeden binâ inşa” edildiği formuyla 

belirtilmesi ve caminin bugün ayakta olan asıl halinde duvar içinden 

çıkılan minber bulunması bu kaydın sadece izin amaçlı olduğunu 

göstermektedir. Camiye 1867 yılının ilkbaharında görevli tayin 

edilmesi binasının 1865-66 yılında yapıldığını ve yapımdan kısa bir 

süre sonra tescil edildiğini göstermektedir. Nitekim caminin kapısı 

üzerinde günümüzde sıva altında kalmış bulunan inşa kitabesinde 1865 

yazıldığı aktarılmaktadır.43 

Cami ile ilgili elimizdeki bir diğer kayıt ise vakfiye kaydı olup 25 

Muharrem 1324 (21 Mart 1906) tarihlidir. Vakfiyenin bânisi, camiyi 

yaptıran Mehmed’in torunun oğlu Yusuf b. Abuzer b. Yusuf’tur. Daha 

önce imam tayin edilen Müslüm’ün burada ne kadar süre imamlık 

yaptığı belli değildir ancak vefatından sonra muhtemelen yerine 

geçecek bir evladının bulunmaması ya da bu görevi meccanen 

yürütecek kimsenin olmaması sebebiyle cami imamsız kalmış ve XX. 

yüzyıl başlarına gelindiğinde tamire ihtiyaç duyulmuştur. Yusuf 

Efendi, vakfiyenin başında caminin bazı tamir masraflarının 

bulunduğunu ve camide görevli olarak imam dâhil hiç kimsenin 

                                                 
43  Cihat Kürkçüoğlu, Şanlıurfa İli Camileri, Ankara: Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü, 2013, s. 162. 
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olmadığını belirterek kurduğu vakıfla yapının gerekli yerlerine tamir 

yapılmasını ve görevli tayinini sağlamıştır.44 

Vakfın tescili için Urfa merkezde Yusuf Paşa Mahallesinden Hacı Kara 

Ağazâde Hacı İshak’ı mütevelli tayin eden Yusuf Efendi, Hevek 

karyesinde camiye yakın mahalde bulunan beş dükkânını vakfetmiştir. 

Vakıf dükkânların geliriyle caminin ihtiyaç duyduğu tamir ve 

bakımların yapılmasını, kalan gelirin on üç hisseye bölünmesini, bu 

hisselerin imama dört, hatibe iki, müezzine iki, mütevelliye iki, ferraşa 

bir ve loğkeşe bir şeklinde taksim edilmesini istemiştir. Caminin 

imamet ve hitabet cihetlerini amcazadesi Hüseyin bin Abuzer’in 

evladına bırakan Yusuf Efendi, münasip bir kimse bulunmaması 

halinde kendi evladının, soyunun kesilmesi halinde ise mütevelli 

marifetiyle hariçten mütedeyyin ve muktedir bir imam ve hatibin 

belirlenmesini öngörmüştür. Yusuf Efendi, hayatta oldukça kendisinin 

mütevelli olmasını, vefatından sonra çocuklarının ve evlad-ı evladının, 

soyunun kesilmesi halinde ise kadı ve müftü marifetiyle emin ve 

müstakim bir zatın mütevelli tayin edilmesini şart koşmuştur. Vâkıf, 

böylece camiye yeniden bir imam tayini sağladığı gibi hatip, müezzin, 

ferraş, loğkeş ve mütevelli gibi hizmet cihetleri belirleyerek onlara 

devamlı bir gelir de bırakmıştır.45 

Cumhuriyet döneminde camiye çeşitli ilaveler yapılmıştır. İlk olarak 

cami avlusunun doğusuna 1958 yılında küçük bir minare yapılmıştır. 

                                                 
44  VGMA, 607, 35-49. 
45  VGMA, 607, 35-49. 
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Ancak 1980’lerde düşen bir yıldırım sonucu minarenin gövdesi yıkılıp 

sadece pabuç ve iki kaide kısmı ayakta kalınca yakın zamanda 

halihazırdaki yeni minaresi inşa edilmiştir. 1968 yılında ise caminin 

batı tarafına aynı ölçü ve simetride ilave yapılarak cami genişletilmiştir. 

Bu sebeple caminin ilk hali kare şeklindeyken bu ilave ile mevcut halini 

alarak dikdörtgen bir şekil almıştır.46 

Camide çeşitli kitabeler mevcuttur. Giriş kapısı üzerinde bulunan ve 

bugün sıva altında kalan kısmın, inşa kitabesi olduğu düşünülmektedir. 

Son cemaat yerinin orta kemerinde “1388 maşallah” ifadesi 

bulunmaktadır. Son cemaat yeri kemerlerinden batıda olanı üzerindeki 

madalyonda “Allahü Celle Celâlühü”, çerçeve içerisinde ise “en-

Necâtü fi’s-sadaka” hadisi yazılıdır. Doğudaki kemerde ise aynı şekilde 

madalyonda “Muhammed aleyhi’s-selâm”, çerçevede ise “er-Rızku 

Alâallah” hadisi yer almaktadır. 47  Dolayısıyla yapı üzerindeki 

kitâbeler, son yıllardaki tamir ve ilaveler esnasında yazılmıştır. 

SONUÇ  

Bozova yerleşim yeri; Urfa, Hısn-ı Mansur (Adıyaman) ve Malatya 

arasında bir kavşak noktasında yer aldığından ilkçağlardan beri mevkii 

itibariyle önemli olmuştur. Fırat Nehri’nden yapılan geçişlerde ticari 

güzergâh üzerinde yer alması, buranın Osmanlı dönemi boyunca 

                                                 
46  Kürkçüoğlu, Şanlıurfa İli Camileri, s. 162. 
47  Kürkçüoğlu, Şanlıurfa İli Camileri, s. 162. 
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konumunu muhafaza etmesini sağlamıştır. Bu dönemde nahiye ismi 

olarak kullanılan Bozabad ismi, Cumhuriyet döneminde ilçe ismi haline 

getirilmiştir. İlk olarak Yaylak’ta kurulan ilçe, 1930 yılında bugünkü 

yeri olan Hevak Köyü’ne taşındıktan sonra 1942’de ismini de 

değiştirerek Bozova ilçesi halini almıştır. 

Tespit edilebildiği kadarıyla, Bozova İlçesi’ndeki Kırmızıpınar Camii 

ilk olarak 1865 yılında Abuzer oğlu Mehmed Kilor tarafından inşa 

edilmiştir. Yaklaşık kırk yıl sonra 1906’da torunlarından Yusuf Efendi 

tarafından cami tamir ettirilerek bir vakıf kurulmuştur. Yusuf Efendi 

camiyi tamir ettirdiği gibi görevli tayinleri yapmış ve hizmetlerin 

devamı için kendi mülkünden beş dükkân vakfetmiştir. 1960’lı yıllarda 

cami, bugün Akgün olarak bilinen aynı aile tarafından asıl mimarisi 

bozulmadan genişletilerek tamir edilmiş ve avlusuna yeni bir minare 

eklenmiştir. Böylece, banisi Mehmed Efendi ve soyundan gelen birkaç 

kuşağın hayırseverliği sayesinde günümüze ulaşan bu cami, Bozova’da 

bir Osmanlı hatırası olarak aynı işlevle varlığını devam ettirmektedir. 
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EK. 1. Vakfiye Metni, VGMA, 607, 35-49 

Medîne-i Urfa’ya muzâf Bozâbâd nâhiyesine tâbi‘ Hevek Karyesi 
sâkinlerinden sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât ve rağibü’s-sadakât ve’l-
meberrât Yusuf bin Abuzer ibn-i Yusuf Kilor meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde zikr-i âti vakfa li-ecli’t-tescîl ve’l-itmâm-i emri’l-vâkıf ve’t-
tekmîl tarafından mütevellî nasb ve ta‘yîn eylediği mezkûr Urfa’nın 
Yusuf Paşa Mahallesi sâkinlerinden Hacı Kara Ağazâde Hacı İshak 
mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı mer‘î edüb vaktaki bu dâr-ı 
fenânın ne‘imi ma‘raz-i zevâlde ve mukîmi şeref-i irtihâlde olunduğu 
mülâhaza ve “men benâ mesciden benâllahu lehû beyten fi’l-cenneti” 
mefhûm-ı münîfini mütala‘â ettim ise de vakf-ı câi’z-zikrin sudûruna 
değin silk-i mülk-i sahîh ve tasarrufumda mezkûr Hüvek karyesinde 
vâki‘ tarafları kıbleten tarîk-i âmm şarken karye-i mezkûre hânelerine 
sâlik tarîk-i hass şimâlen ba‘zen Şeyh Hacı Ali hânesi ve ba‘zan benim 
mülk hânem garben karye-i mezbûrede kâin mezkûr hânın kapısı ile 
mahdûd birbirine muttasıl dört bâb dükkânlar ve yine karye-i 
mezbûrede vâki‘ şarken hân-ı mezkûrun kapısı kıbleten tarîk-i âmm 
şimâlen yine hân-ı mezkûrun odaları garben Hüseyin ibn-i Ebi Kilor 
dükkânıyla mahdûd bir bâb dükkân ki cem‘ân beş bâb mülk 
dükkânlarımı hasbeten lillahi’l-‘aliyyi’l-azîm ve taleben li-merdâti’r-
rabbi’r-rahîm ecdâd-ı izâmım bulunan Mehmed Kilor’un karye-i 
mezkûrede müceddeden binâsına muvaffak ve inşâ eylemiş olduğu altı 
ayak üzere ma‘mûl musakkaf bir câmi‘-i şerîf ve önünde iki göz mescid 
sayf-i livâne vakf-ı müebbed ve habs-ı muhalled kıldım şöyle şart 
eyledim ki dükkân-ı mezkûreler sene be-sene icâreye verilüb hâsıl olan 
gallesinden mezkûr câmi‘-i şerîf ile dükkân-ı mezkûreler muhtâc-ı 
ta‘mîr ve termîm oldukları halde ta‘mîr ve termîmlerine sarf oluna 
câmi‘-i şerîfin imâm ve hatîb ve müezzin ve farrâşı ve loğkeşi 
olmadığından mütedeyyin bir imâm ve hatîb ve müezzin ve farrâşı ve 
loğkeşi ta‘yîn ve fazla galle on iki sehim i‘tibarıyla sihâm-ı mezkûreden 
dört sehmi imâma ve iki sehmi hatîbe ve iki sehmi müezzine dahi bir 
sehmi ferrâşına ve bir sehmi dahi loğkeşine ve iki sehmi dahi 
mütevellîye verile ve imâm ve hatîb dahi karye-i mezkûre ahâlîsinden 
amcazâdem Hüseyin bin Abuzer ibn-i Kilor’un evlâdı ve evlâd-ı evlâd-
ı evlâd-ı zükûrundan nasb edile ve ben hayatta olduğum müddetçe 
mütevellî olam ruhum kafes-i tenden pervâz ettiğinde evlâdı ve evlâd-ı 
evlâd-ı evlâd-ı zükûrumun erşed ve aslahı batnen ba‘de batnin ve 
karnen ba‘de karnin mütevellî ola el-‘iyâzübillahi te‘âlâ evlâdım 
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münkâriz olur ise hâkim ve müftî-i belde ma‘rifetiyle emîn ve 
müstakîm bir zât mütevellî ta‘yîn oluna ve mûmâ-ileyh Hüseyin’in 
evlâdından imâmet ve hitâbet cihetlerine evlâd-ı zükûru bulunmadığı 
halde evlâdı ve evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zükûrumdan imâm ve hatîb nasb 
oluna el-‘iyazübillahi te‘âlâ evlâdım dahi münkâriz olur ise mütevellî 
ma‘rifetiyle hâricden mütedeyyîn muktedir bir imâm ve hatîb ta‘yîn 
kılına deyü şart ve ta‘yîn edüb şurût ve kuyûduma ri‘âyet oluna deyü 
dükkân-ı mahdûd-ı mezkûreleri teslîm-i mütevellî kıldım ol-dahi sâir 
mütevellîlerin evkâfda tasarrufları gibi bürheten mine’z-zamân tasarruf 
eyledi dedikde vâkıf-ı mûmâ-ileyh kelâmını semt-i ahara sârif olub 
vakfı akâr İmâm-ı A‘zâm ve hümâm-ı efhâm Ebû Hanîfete’l-kûfî 
Numan ibn-i Sabit rahmetullahi te‘âlâ hazretlerinin indinde menzile-i 
âriyette olmağla rücû‘ meşrû‘ olduğuna binâen akârât-ı mezkûreyi ke’l-
evvel mülküme istirdâd eyledim dedikde mütevellî-i mûmâ-ileyh Hacı 
İshak dahi cevâbında gerçi inde’l-imâm hal-bast olunan minvâl üzere 
olduğu câ-yi işkâl değil ise de ârifü’s-samedanî Ebû Yusuf eş-Şehîr 
bi’l-imâmü’s-sanî rahmetullahi te‘âlâ hazretlerinin indinde vâkıf 
mücerred vakaftü dimekle İmâm Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî 
hazretlerinin indinde teslîm-i mütevellî ile vakıf sahih ve lâzım 
olduğundan şu halde mücerred vakaftü kelâmı ve mütevellîye teslîmi 
ile vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım oldu deyü red ve teslîmden imtinâ‘ ve 
şu vechle husûmet ve nizâ‘ eylediklerinde mütevellî-i kesîrü’l-avârif 
hâkim-i muvakki‘i’l-kitâb huzûrlarında müterâfi‘an olduklarında 
hâkim-i mûmâ-ileyh vakıf cânibini evlâ ve ahrâ görüb âlimen bi’l-hilâf 
ve mürâ‘iyyen li-mâ yecibu müra‘atuhû fi tescili’l-evkâfi imâmeyn-i 
hümâmeyn İmâm Ebû Yusuf es-Samedanî ve İmâm Muhammed eş-
Şeybânî hazretlerinin ind-i şerîflerinde sıhhat ve lüzûmu mukarrer 
olmağın müşârün ileyhimânın re’y-i sedîdleri üzere hüküm edüb vakf-ı 
müebbed ve habs-ı muhalled kılınmağın min ba‘d nakz ve nakîzine 
mecâl muhâl ve tebdîl ve tağyîri mümteni‘ü’l-ihtimâldir fe-men 
beddelehû ba‘de mâ semi‘ahû fe-inne mâ ismuhû ale’l-lezîne 
yubeddilûnehû innallâhe semî‘un alîm ve ecre’l-vâkıf ale’l-hayyi’l-
cevâdi’l-kerîm deyü hatm-i kelâm ve mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 
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olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hamis ve’l-işrîn min Muharremi’l-harâm 
li-senete erba‘a ve işrîn ve selâse mietin ve elf. 

EK. 2. Kırmızıpınar Camiine ilk kez imam tayini ve berat talebi, (Urfa 
Şeriyye Sicili 206, 185-539) 

 

EK. 2. XIX. yüzyılda Bozova’dan geçen yolları gösteren harita, (BOA, 
Haritalar, 401-1.) 
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Ek. 4. Kırmızıpınar Camii dış görünüşü 

 

EK. 5. Kırmızıpınar Camii iç görünüşü 
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Ek. 6. Yaylak kaza merkezinin Hevek karyesine nakli hakkında karar, 
(BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 56-18-6-2) 

 



 

 

 
145 

Ek. 7. Yaylak kaza isminin Bozova olarak değiştirildiğine dair karar, 
(BCA, Karalar Daire Başkanlığı, 156-27-19-3) 
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1- GİRİŞ 

Güney Mezopotamya’da doğan Ubeyd Kültürü MÖ 6. binyılın 

ortalarından MÖ 4. binyılın başlarına kadar etkisini göstermiştir 

(Stein, 1994: 35; Roaf, 1998: 53; Nissen, 2004: 70-72; Mieroop, 2004: 

34-35; Eraslan, Aktuğ Kalay, 2005: 81). Çekirdek bölgeyle başlayıp 

zaman içinde yaygınlaşarak Kuzey Mezopotamya’daki Halaf 

Kültürü’nün yerini almıştır. Öyle ki Ubeyd Kültürü, Basra Körfezi’nin 

batı kıyılarından Kuzey Irak, Kuzey Suriye ile İç Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerine kadar yayılım 

göstermiştir (Roaf, 1998: 53). 

Bu kültür adını, dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan çanak 

çömleğin bulunduğu Tell al Ubaid höyüğünden almıştır (Jasim, 1985; 

Hall, Wolley, 1927; Moore, 2002: 69-77). Karmaşık topluma sahip 

olan bu kültür, kendi içerisinde kronolojik sorunları da beraberinde 

getirmiştir3. 

                                                           
3Genel olarak bu kültürü araştırmacılar 4 tabakada incelemiştir. Bu tabakalanma 

Eridu yerleşmesi esas alınarak yapılmıştır (Carter, Philip, 2010: 2). Buna göre 

eskiden yeniye doğru tabakalanma baz alındığında Ubeyd 1: Eridu tarzı ve dönemi, 

Ubeyd 2:Hacı Muhammed tarzı ve dönemi, Ubeyd 3: Tell al Ubeyd tarzı ve dönemi, 

Ubeyd 4: Geç Ubeyd tarzı ve dönemi olarak ayrılmıştır (Carter, Philip, 2010: 2). 

Ayrıca Stein bunlara ilaveten Ubeyd 0 olarak tanımlanan bir tabakanın varlığından 

daha bahseder (Stein, 1994: 36). Bu tabakayı Kuzey Irak’taki Tell Queili bölgesine 

göre esas almaktadır. 
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Kentleşme sürecinin ilk basamağını oluşturan Ubeyd dönemi için, 

‘öncü kent’, ‘şeflik düzeni’, ‘kentsel devrim’ gibi isimlendirmeler de 

kullanılmıştır (Stein, 1994: 40; Eraslan, Aktuğ, Kalay, 2005: 81).  

Ubeyd Dönemi’nde birçok konuda köklü değişiklikler ve gelişimler 

görülmektedir. Bu gelişmelerin başında tarım teknolojisi gelmektedir. 

Bu teknolojiyle birlikte kuru tarımdan, kanalların açılmasıyla birlikte 

sulu tarıma geçilmiştir. Tarımın gelişmesi ve insan iş gücünün 

artmasıyla birlikte ürünlerden fazla verim alınmıştır (Diamond, 2002: 

102; Köroğlu, 2011: 46). Bunun sonucunda tükettiğinden daha fazla 

üreten bir yapı ortaya çıkmış ve artı ürünü elinde tutan bazı seçkinler 

sınıfı oluşmuştur. Bu artı ürünlerde bölgeler arasındaki etkileşimi 

arttırmıştır.  

Ubeyd Dönemi’nde zenginleşen seçkin sınıfı için statü belirleyecek 

malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Karmaşık toplumlarda statü 

olgusunun gitgide belirgin olarak ortaya çıkması, kentleşmeye zemin 

hazırlamasına da neden olmuştur.  

Artı ürünle birlikte zenginleşen sınıflar ticaret ağını geliştirmişlerdir. 

Bunun sonucunda, Ubeyd Kültürü, Güney Mezopotamya’dan kuzeye 

doğru, zaman içinde bir yayılım göstermiştir. Buna da bazı 

araştırmacılar ‘Ubeyd Yayılımı’ ismini vermektedir (Parker, 2011: 4).  

 Ticaret esnasında ürünlerin taşınmasına, belgelenmesine ve 

depolanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç sonucunda mühür 

kullanımı artmıştır. Bu nedenle Ubeyd yerleşimlerinin birçoğunda 
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mühür ve mühür baskıları bulunmuştur. Bulunan mühür baskıları 

ticaret yoğunluğunun da somut kanıtıdır (Esin, 1985). 

Neolitik dönemde kullanılmaya başlanan mühür, kamusal binalardan 

çıkarken Ubeyd dönemiyle birlikte konutlardan da çıkmaya 

başlamıştır (Pittman, 2003: 35). Öyle ki sadece kamuda değil halk 

arasında da kullanılan bir eşya haline gelmiştir (Akdeniz, 2004: 25; 

Frangipane, 2003: 12). 

Çalışmamızda Güney Mezopotamya’nın en erken kültürü de olan 

Ubeyd’in, Anadolu ile ilişkileri ve kuzey yayılımı sonucunda görülen 

damga mühürleri ve baskıları incelenmiştir.  

2. Anadolu’da Ubeyd Dönemi Mühürleri 

Güney Mezopotamya’da gelişim gösteren Ubeyd kültüründe ticaret 

ileri bir seviyeye ulaşarak çekirdek bölgenin Kuzeyine doğru yayılım 

göstermişti. Metalik cevher açısından zengin olan Anadolu, Ubeyd 

topluluklarının en önemli hammadde kaynağını oluşturmaktaydı. 

Böylelikle tarımın yanında metalin yavaş yavaş ekonomide yer aldığı 

görülmekteydi (Tekin, 2015: 28). 

Bu dönemde Malatya/Değirmentepe önemli bir yere sahiptir. Burada 

yapılan kazı çalışmaları sonucunda bakır cevherleri, cüruf, pota 

parçaları, doğal hava akımlı izabe fırınlar ve metalurji ile ilgili 

malzemeler bulunmuştur (Kunç, Şeker ve diğerleri, 1984: 133-139; 

Esin, Harmankaya, 1987: 103; Tekin, 2015: 256; Esin, 2002: 118; 

Akdeniz, 2004: 26). Metalurji teknolojisinin Doğu Anadolu’daki diğer 

önemli merkezleri arasında Norşuntepe, Tepecik ve Tülintepe 
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gelmektedir (Hauptmann, 1979; Esin, 1979; Esin, 1976; Tekin, 2015: 

256). 

Yoğunlaşan ticaret ve tabakalı toplum düzeniyle beraber Ubeyd 

mühürlerinin kullanımında artış görülmektedir (Van de Mieroop, 

2006: 35). Bu artış aynı zamanda mühürcülüğün gelişmesine ve 

mühür sanatının çeşitlenmesine de neden olmuştur. 

Genel olarak bu dönem mühürleri yassı, yuvarlak biçimli ve boncuğa 

benzer biçimde dikey yönde deliklidir (Miyake, 2002: 131). Bunların 

delikli olması boyunda taşınabilen kişisel bir eşya olduğunu 

göstermektedir.  

Ubeyd Dönemi taş mühürlerine, kabaca form verildikten sonra 

mühürlerin üzerindeki bezemeler ince uçlu sert bir çakmaktaşı veya 

obsidyen dilgi ile kazınarak yapılmış olmalıdır. Ayrıca mührün kesit 

kısımları şekillendirilirken muhtemelen bileme taşları kullanılmıştır. 

Kilden yapılan mühürlerde, kil henüz yumuşakken mühre şekil 

verilmiş ve kazıma işlemi yapılmıştır. Mühür kuruduktan sonrada 

fırınlanmış olmalıdır. 

Anadolu’daki Ubeyd Dönemi mühürleri dört ana gruba ayrılabilir4. 

Bunlar, karışık yaratık ve hayvan bezemeli, bitkisel motifli, stilize 

insan figürlü ve geometrik bezemelidir.  

Karışık yaratık ve hayvan bezemeli damga mühür ve mühür 

baskılarının çoğunluğu Değirmentepe’de ele geçmiştir. Karışık 

yaratıkları kartal adamlar oluşturmaktadır. Figürlerinin baş kısmı 
                                                           
4 Esin, Değirmentepe mühür baskılarını 6 gruba ayırmaktadır bkz Esin 1994: 60-86. 
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profilden, gövde, kol ve bacakları ise cepheden işlenmiştir. Gövdeleri 

üçgen, kol ve bacakları ağaç dallarına benzemektedir (Şekil 1). Bazı 

örneklerinde ise kolları yaprak şeklindedir (Şekil 2). Kartal adamlara 

benzer tasvirler Kuzey Mezopotamya’da önemli bir Ubeyd merkezi 

olan Tepe Gawra’da görülmektedir (Tabler, 1950: 76-83).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Kartal adam figürlü damga mühür baskısı ( 
Esin, 1994: 75 res. 14/ 6-7) 

 

Şekil 2: Değirmentepe, kartal adam figürlü 
damga mühür baskısı ( Esin, 1994: 74  res.13/ 1). 
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Hayvan bezemeli damga mühür ve mühür baskılarında ise geyik 

(Şekil 3, 4), kartal, akbaba, yılan (Şekil 5), akrep (Şekil 6), aslan, boğa 

gibi yırtıcı hayvan tasvirlerinin yanı sıra, evcilleştirilmiş hayvanlardan 

koç, keçi (Şekil 7, 6) başlarını temsil eden örneklerde bulunmaktadır 

(Esin, Harmankaya, 1987: 95). Bu gruba ait olan benzer tasvirler 

Alişar ve Norşuntepe’de de görülmektedir (Osten, 1937: Fig. 

186/c1839, c1225; Hauptmann, 1976: Lev. 48/3). 

Birden fazla hayvanın aynı mühürde görüldüğü örnekler de vardır 

(Şekil 5, 6) (Esin, 1994: 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4: Değirmentepe geyik figürlü mühür ( Esin, 1994: 
65 res. 6/ 6-7). 

 

Şekil 3: Değirmentepe geyik figürlü mühür 
baskı (Harmankaya, Esin, 1987: 128 res.36/ 5). 
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Şekil 5:Değirmentepe, kartal, yılan, kuş ve 
bitki figürlü mühür (Esin, Harmankaya, 
1987: 116).  

Şekil 6: Güvercinkayası stilize dağ keçisi başı ve 
akrep figürlü mühür baskı (Gülçur vd. 2014: 447, 
Res. 9/7; Demirtaş, 2015: 31 res. 10). 

 

Şekil 7: Güvercinkayası dağ keçisi / gazel figürlü 
mühür (Gülçur vd. 2000: 59; Demirtaş, 2015: 29 
res.4). 
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Değirmentepe’de az sayıda bulunan taş mühürlerden birinin üzerinde 

kartal ve yılan tasviri görülmektedir. Ortada bulunan kartalın başı 

profilden, kanatları, gövdesi ve kuyruğu cepheden gösterilmiştir. 

Kuyruğun yan taraflarında küçük kuş motifleri, onların altında büyük 

ve kıvrık bir yılan motifi oyulmuştur (Şekil 5). Değirmentepe mühür 

sanatına özgü bir üslup oluşturan bu mühürde mitolojik bir hikâye 

anlatılmış olabilir (Esin, 1985: 254-257, 260-262; Esin, Harmankaya, 

1987: 85). 

Bitkisel motifli damga mühür ve mühür baskıları bu dönemde nadir 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Motifler daha çok çiçek ve 

yapraklardan oluşmaktadır (Şekil 8, 9). Bitkisel bezemeler genellikle 

doldurma motiftir, ancak ana konu olarak da görülmektedir (Esin, 

1994: 62). Bitkisel bezeme grubuna ait buluntular içinde çiçek motifli 

mühürlerden biri de Chagar Bazar’daki bir mühürle benzerlik 

göstermektedir (Mallowan, 1936: fig.7 no: 6). Ayrıca bu dönemde 

Güvercinkayası’nda bulunan bir mühür baskısının arka yüzeyinde ip 

izlerine de rastlanılmıştır (Demirtaş, 2015: 25). 

 

 

 

 

 
Şekil 8: Değirmentepe dal, yaprak figürlü 
mühür baskısı (Esin, 1994: 72  res.11/3). 
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Anadolu’da ilk kez stilize insan tasvirleri bu dönemle beraber 

kullanılmaya başlanılmıştır. Stilize insan tasvirli mühür ve mühür 

baskılarının çoğunluğu Değirmentepe ve Güvercinkayası’ndaki 

örneklerden bilinmektedir. Mühür ve mühür baskılarının üzerindeki 

stilize insanların gövdeleri üçgen olup göğüsleri iki nokta şeklinde 

belirtilmiştir. Vücutları tamamen cepheden gösterilmiş ve ayrıntılara 

yer verilmemiştir (Şekil 10, 11). İnsanların gövdeleri yaprağı 

andırırken kol ve bacakları bitkileri andırır şekilde işlenmiştir (Şekil 

12) (Esin, Harmankaya, 1987: 105; Pittman, 2003: 35; Esin, 1994: 

78). Kuzey Mezopotamya’da birbirine yakın merkezlerden Tepe 

Gawra ve Telul eth Thalathat’da bulunan mühürlerde de benzer insan 

tasvirleri görülmektedir (Tobler, 1950: CLXIII/92; Wickede, 1990: 

558). 

 

 

Şekil 9: Değirmentepe çiçek motifli damga mühür 
(Esin, 1994: 65 res.6/2). 
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Şekil 10: Güvercinkayası stilize insan figürü 
(Demirtaş, 2015: 30 res.7). 

 

Şekil 12: Değirmentepe stilize insan figürlü 
mühür baskı (Esin, 1994: 77 res. 15/3). 

 

Şekil 11: Değirmentepe stilize insan figürlü 
mühür baskı (Esin, 1994: 77 res. 15/5). 
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Bu dönemin en yoğun buluntu veren damga mühür ve mühür 

baskılarında görülen geometrik motifli örneklerdir. Buluntuların 

çoğunluğu Değirmentepe ve Samsat’ta ele geçmiştir. Motifler, 

geometrik olarak derinden taranmış, çapraz veya paralel, eğik 

çizgilerden oluşur (Şekil 13, 14). Bazı taranmış çizgi tasarımları ile 

birlikte göz motifleri ve dallar ile birleştirilmiş kompozisyonlarda 

görülmektedir (Esin, 1994: 62). Ayrıca haç (Şekil 15), güneş (Şekil 

16), rozet, ağ (Şekil 17), dikdörtgen, üçgen (Şekil 18, 19), kılçık, örgü 

motiflerinden oluşan damga mühür ve mühür baskıları bulunmaktadır 

(Esin, Harmankaya, 1987: 85-105; Özkan, Öztan, 2009: 415- 429). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 13: Değirmentepe paralel, eğik çizgi 
bezeme (Esin, 1994: 64 res. 5/9). 

 

Şekil 14: Değirmentepe geometrik bezeme 
(Esin, 1994: 64 res. 5/ 2). 
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Şekil 16:  Değirmentepe güneş motifli 
geometrik mühür baskı (Esin, 1994: 75 
res.14/ 5). 

 

Şekil 17: Değirmentepe ağ motifli geometrik 
mühür baskı (Esin, 1994: 71 res. 10/2). 

 

Şekil 15: Samsat Höyük haç motifli 
geometrik mühür baskı Özkan, Öztan, 2009: 
423 res. 5’ten yeniden çizim. 
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Samsat 

Höyükte bulunan taştan yapılmış damga mühürlerden birinde üçgen 

motif (Şekil 19) diğerinde bir haçın (Şekil 15) kolları arasında yer alan 

V şekilleri görülmektedir (Özkan, Öztan, 2009: 417). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mühür ve mühür baskılarının üzerindeki bezemeler, Kuzey 

Mezopotamya ile Anadolu arasında benzerlikler göstermektedir (Esin, 

Harmankaya,  1987: 86). Geometrik motiflerden rozet biçimli (şekil 

Şekil 18: Değirmentepe üçgen motifli geometrik mühür 
baskısı (Esin, 1994: 70 res.9/6). 

 

Şekil 19: Samsat Höyük geometrik üçgen bezeme Özkan, 
Öztan, 2009: 423 res. 6’dan yeniden çizimi. 
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20) mührün bir benzerine Tepe Gawra'nın XI A tabakasında 

rastlanmaktadır (Tobler, 1950: lev, 160/31-32; Esin, Harmankaya,  

1987: 86). Değirmentepe’de bulunan üzeri haç motifli siyah taştan 

yapılmış mührün bir benzeri de Chagar Bazar’da görülmektedir 

(Mallowan, 1936: fig.7 no: 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Değerlendirme ve Sonuç 

Güney Mezopotamya’nın artan tarımsal faaliyetleri sonucunda 

zenginleşen belirli grupların statü malzemelerine ihtiyaç duyması 

sonucunda farklı bölgelere bir yayılım yaptıkları görülmektedir. 

Artı ürünü elinde tutan bu gruplar maden ve kereste bakımından daha 

zengin olan Mezopotamya’nın kuzeyi ile ticari ilişkiler içerisine 

girmişlerdir. 

Şekil 20: Değirmentepe rozet motifli geometrik bezeme 
(Esin, 1994: 65 res. 6/ 1). 
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Anadolu’nun öz kaynakları ticaret yapmadan kendi kendine 

yetebilecek düzeydedir. Ancak Mezopotamya hammadde kaynakları 

açısından fakirdir. Bu anlamda farklı bölgelerden hammadde bulmak 

zorundadır. 

Anadolu’da Kalkolitik Dönemin ortasında metalik cevherlerden bakır 

üretiminin artması Ubeyd Kültürü’nün bölge üzerindeki ticari baskısı 

ile ilgili olmalıdır. Bu ticari baskı sonucunda nüfus artmış ve 

Mezopotamya’nın bakır ihtiyacını karşılamak amacı ile bölgede 

madencilik gelişmiştir. Aynı zamanda nüfusun artması öncü kent 

olgusunun oluşmasına, mimari ve seramik teknolojisinin de 

gelişmesine neden olmuştur. 

Ubeyd yayılımı ile birlikte artan ticareti, Anadolu’da yöneten seçkin 

bir sınıf ortaya çıkmıştır. Hem ticaret ile uğraşan yerli grupların hem 

de Ubeydli tüccarların kullanması için mühürlere ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu nedenle mühür kullanımında artış görülmüştür. 

Mühür kullanımında görülen artış nedeniyle mühür sanatında 

kalıplaşmış olan geometrik bezemeler dışına çıkılarak yeni motifler 

görülmeye başlanmıştır. Daha önceki dönemlerde bilinmeyen 

mitolojik hikâyeler, insan ve karışık yaratık tasvirleri sıklıkla 

karşımıza çıkmıştır.  

Ubeyd Dönemi’nde ilk defa Anadolu’da figürlü mühürler görülmeye 

başlanmıştır. Mitoloji, doğa ve insan konulu bu mühürler sonraki 

dönemlerin de öncüleri olmuşlardır.  
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İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da Ubeyd 

Dönemi’ne ait mühürler ve mühür baskıları ele geçmiştir. Özellikle 

Doğu Anadolu’da görülen Ubeyd Dönemi damga mühürleri ve 

baskıları, Kuzey Suriye’de Chagar Bazar ve Kuzey Mezopotamya’da 

Tepe Gawra ile Telul eth Thalathat mühürleri ile benzerlik 

göstermektedir. 

Ancak İç Anadolu Bölgesi’nde, Aksaray ilinde Güvercinkayası'nda 

bulunan Ubeyd Damga mühürleri üzerindeki figürler Doğu Anadolu 

ve Kuzey Mezopotamya mühürlerine benzese de yerel karakteristik 

özellikler yansıtmaktadır. Bu da mühürlerin Ubeyd etkili ancak yerel 

üretim olabileceklerini göstermektedir. 

Ubeyd Dönemi’nde mühürler ticaretin etkin yapılması ve kontrol 

edilebilmesi için kullanılmıştır. Küplerin, sepetlerin, çuvalların ve 

depo odalarının mühürlenmesi ticaretin daha etkin ve güvenilir 

yapılması açısından önemlidir. Bu ürünlerin ağız kısımları 

açılmayacak şekilde kapanır ve kapanan yer iple bağlandıktan sonra 

iplerin üzerine kil veya çamur topakları yapıştırılırdı. Bu topakların 

üzerine de mühür basılırdı. Bulla adı verilen bu baskılı alan 

kırılmadan ya da ip kesilmeden kilitli yer açılamazdı. Bu durumu 

kanıtlar nitelikte bazı mühür baskılarında ip izleri bulunmuştur. 

Paleolitik Dönemde Levant bölgesi ile Anadolu arasında başlayan 

ilişkiler ilk defa Ubeyd Dönemi’nde bir ticari ağa dönüşmüştür. 

Anadolu, bu dönemden sonra sistematik bir şekilde Eski 

Mezopotamya uygarlıklarının bir hammadde kaynağı olacaktır. Ubeyd 

Dönemi ile birlikte Anadolu’da mühür, mimari, seramik ve maden 
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teknolojisi gelişmiş, öncü ve organize olmuş kent kültürü gelişmeye 

başlamıştır. 
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GİRİŞ 

1939 yılında patlak veren II. Dünya Savaşında beklediği başarıları 

elde edemeyen, Avrupa’da Almanya,  Güney Asya’da ise Japonya’nın 

elde etmiş olduğu kritik zaferler neticesinde siyasi, ekonomik ve 

askeri anlamda kan kaybeden İngiltere hükümeti, sömürgesi olan 

Hindistan Devleti’nin savaşa dâhil edilmesine yönelik acilen bir 

çalışma başlatmıştır. İngiltere hükümetinin bu yöndeki kararları 

neticesinde, Hindistan Genel Valisi Lord Linlithgow, 8 Ağustos 1940 

tarihinde ülkede azınlıkların temsilcilerinin de yer alacağı merkezi 

yürütme meclisi kurulması ve II. Dünya Savaşı’nın koordinesi 

amacıyla bir savaş kabinesi organize edilmesi önerilerini Hindistanlı 

siyasi liderlere iletmiştir. Ülkede merkezi yürütme meclisi kurulması 

ve azınlıklara dahi burada yer verilmesi ilk anlamda Hindistanlı yerel 

politikacıların ilgisini çekse de, bu öneriyi bağımsızlık taleplerini 

karşılamayacağı, aynı zamanda Japonya ile hiçbir sorunları 

olmamasına rağmen karşı karşıya gelebilecekleri tehlikesini 

doğuracağı düşünceleriyle reddetmişlerdir.  

Literatüre Ağustos Teklifi olarak geçen bu öneriler yerel siyasiler ve 

kanaat önderleri tarafından Hindistan’a lokal ve uluslararası boyutta  

bir fayda sağlamayacağı hususunda eleştirilmiştir. İngiltere’nin 

kendilerine ihtiyacı olduğu ve Güney Asya’da yerel güçlerden destek 

almadan başarılı olamayacağını öngören Hindistanlı Müslümanlar ve 

Kongre Partisi destekçisi Hindular, bu süreci bir fırsata çevirmenin 

yollarını aramaya başlamışlar, bu döneme dek muhatap oldukları 
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otoriter İngiliz idaresine karşı hak kazanım elde etmeye 

odaklanmışlardır. R.A.C. Parker bu süreci şu cümlelerle tarif etmiştir: 

“Savaş kurtuluşu hızlandırdı ve İngilizlerin koşullarını dayatma 

gücünü azalttı… Hint insan gücü ve kaynaklarının savaş için seferber 

edilmesi geleneksel ilişkileri değiştirdi” (Parker, 2009:323-324). 

Ağustos Teklifi ertesinde Hindistan’da oldukça mühim siyasi ve 

toplumsal olayların yaşandığı bir döneme girilmiştir. Bu teklifin 

geçersiz olduğunu en şiddetli şekilde dile getiren ve artık İngilizlerin 

Müslümanların üzerinden ellerini çekme vakitlerinin geldiğine inanan 

Pir Pagaro adlı bir Müslüman aktivist,  Sind bölgesinde İngiliz 

yönetimine karşı cihad ilan etmiş ve İngiliz ordusuna yönelik 

saldırılarda bulunmuştur. İngilizlerin kısa sürede Sukkur ve 

Haydarabad bölgesine yayılan bu isyan girişimine tepkisi ağır olmuş, 

isyana katılan bölgeleri karantina altına alıp hareketin öncülerini 

katletmiştir. Pir Pagaro İngilizler tarafından yakalanmış ve 

hapsedilmiştir. Hindistanlı Müslümanların temsilcisi Tüm Hindistan 

Müslüman Partisi ise, genel vali Lord Linlithgow’a, kurulması 

öngörülen kurucu mecliste kendilerine Kongre Partisi ile eşit temsil 

hakkı tanınmadığı sürece bu teklife sıcak bakmayacaklarını keskin bir 

dille iletmiştir. Lord Linlithgow’un, Müslümanların izni olmadan bir 

adım atmayacaklarını ancak Müslüman Partililerin bu tavsiyesinin 

uygulanamaz olduğunu bildirmesi üzerine iki taraf arasında bu hususta 

ittifak yolu tamamen kapanmıştır. 

Gandi, Nehru ve Subhas Bose öncülüğündeki Kongre Partililer ise, bu 

teklife karşı, 1940 yılının ekim ayında, salt bağımsızlık temalı 
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olmayan, ülkelerini ilgilendiren konularda konuşma ve fikir beyan 

etme haklarının garanti altına alınması gerektiğine yönelik bir pasif  

direniş gerçekleştirme kararı almışlardır. Bir süre sonra bu 

bireysellikle başlayan hareket toplu bir isyan hareketine dönüşmeye 

başlayınca, bu liderlerin de aralarında bulunduğu pasif direnişe katılan 

yaklaşık yirmi bin insan İngiliz yönetimi tarafından hapsedilmiş, 

Hindistan’da bir toplumsal kaos oluşmaya başlamıştır (Hussain, 

2017:442). Muhammed Ali Cinnah İngilizlerle işbirliği olmadan arzu 

ettikleri kazanımlara sahip olamayacağını uzun yıllar içinde tecrübe 

etmiş olmasının farkındalığıyla, partisinin ve halkının bu hareketin 

dışında kalmasını sağlamış, bu durum Hindistanlı Müslümanları 

İngilizlerin nazarında yeniden güvenilir stratejik bir ortak niteliğine 

eriştirmiştir.  

Hindistan’ı resmen savaşa dâhil etmek amacıyla kurgulanmış 

tekliflerinin(1940 Ağustos Teklifi) Hindistanlı yerel siyasi güçler 

tarafından reddedilmesi, dahası otoritelerine yönelik tüm kesimlerin 

müdahil olduğu toplumsal bir başkaldırının cereyan etmesi İngiltere 

hükümetini oldukça güç bir duruma düşürmüştür.  

Hindistan’ın iç siyasal ve toplumsal yaşamında bu gelişmeler 

yaşanırken, II. Dünya Savaşının yıkıcı etkisi Güney Asya’ya kadar 

ulaşmıştır. 7 Aralık 1941 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Havai’deki Pearl Harbour üssüne saldıran ve böylelikle Amerika 

Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye karşı savaşa dahil olan Japonya ve 

destekçilerinin bu hamlesi savaşın seyrini ve stratejisini de 

değiştirmiştir. Bu sırada Amerikan başkanı Franklin Delano Roosvelt 
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8 Aralık 1941’de İngiltere başbakanı Winston Churchill ile 

Hindistan’ın savaşa katılması konusunda bir görüşme gerçekleştirmiş 

(Sarkar,2003:418), bu baskı içeren görüşme dolayısıyla İngiltere 

hükümeti savaşa Hindistan’ın katılımını sağlayacak daha etkili ve 

tatmin edici öneriler geliştirmeye mecbur kalmıştır. 1942 yılına 

gelindiğinde Japonya ordusu Filipinler, Singapur, Rangun, 

Endonezya, Malaya ve Birma gibi önemli stratejik bölgeleri kontrolü 

altına almış ve Hindistan’ın sınırlarına kadar ilerlemiştir. Hindistan’ın 

Kalkütta bölgesinin bu kayıplar ertesinde Japonlar tarafından 

bombalanmaya başlaması Güney Asya’da önemli bir güç ve prestij 

kaybı yaşayan İngiltere hükümetini derhal harekete geçirmiştir.  

“İngilizlerin Hindistan’daki temel politikalarını gözden geçirmelerini 

sağlayan iki durum meydana geldi. İlki Nazi Almanya’sının Polonya, 

Belçika, Hollanda, Norveç ve Fransa’da elde ettiği başarılardan sonra 

Sovyetler Birliğine 22 Haziran 1941’de saldırıya geçmesi. İkincisi ise 

Japonya’nın 7 Aralık tarihinde Pearl Harbour’da Amerika’ya saldırıda 

bulunması ve ardından hızla Filipinler, Endonezya, Malezya ve 

Burma’da zaferler elde etmesiydi” (Chandra vd.,1989:454). 

Bu gelişmelerin ardından İngiltere başbakanı Winston Churchill 11 

Mart 1942 tarihinde Hindistan’ın bağımsızlığı ve savaş temalı çözüm 

taslağının son halini imzalamış ve kabinesinin önemli isimlerinden Sir 

Stafford Cripps ve ona bağlı bir heyeti Hindistanlı siyasi liderlerle 

işbirliği tesis etmesi, bağımsızlık konusunda yeni fikirler üretilmesi ve 

savaşa ordusunun çoğunluğu Müslüman, Sih ve Hindulardan oluşan 

Hindistan’ın dâhil edilmesinin sağlanması amacıyla Hindistan’a 
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gönderme kararı almıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

durum, İngiltere’nin bağımsızlık vaadini ilk kez bir öneri olarak 

sunmaya hazırlanmasıdır. İngiltere hükümeti aynı zamanda savaşın 

Hindistan merkezli idaresi ve koordinesi için bir savaş kabinesi 

kurulması kararı almıştır. Sir Stafford Cripps öncülüğündeki Hindistan 

savaş kabinesi şu isimlerden oluşmuştur:  

Mr. L.S. Amery, Devlet Sekreteri 

Sir David Monteath, Müsteşar 

Mr. W.A.Craft, Müsteşar Yardımcısı 

Sir Leonard Wakely, Mr. P.J.Patrick, Müsteşar Asistanı 

Mr.F.F. Turnbull, Mr.M.J.Clousar, Müsteşar Asistanı 

(Pramanik, 2014:3). 

 

Sir Stafford Cripps’in Hindistan’a Gelişi ve Cripps Önerisi 

Sovyetler Birliğinde İngiliz büyükelçi olarak görev yapmış, sosyalist 

bir siyasi düşünce yapısına sahip, dönemin bakanı ve kurnaz 

siyasetçisi Sir Stafford Cripps ve beraberindeki heyeti, II. Dünya 

Savaşının kızıştığı bir dönemde, 22 Mart 1942 tarihinde Hindistan’ın 

Delhi şehrine ulaşmıştır. Hindistan Kongre Partisi liderlerinden Hindu 

Nehru’nun yakın arkadaşı olan Stafford Crips ‘in bu yönüyle 

Hinduların lehine karar alabileceği endişesini taşıyan Müslüman 

liderlerden bir kısmı İngiltere hükümetine yönelik eleştiriler 

yöneltmiştir. Bu isim Hindistan Kongre Partisi siyasi liderleri ve halkı 

tarafından ise memnuniyetle karşılanmıştır.  



 
178 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLI YÖNLERİYLE TARİH ARAŞTIRMALARI 

Hindistanlı siyasi liderlerin öz yönetim taleplerine uygun çözüm 

önerileri geliştirmek ve bu liderlerin savaşta kendilerine destek 

vermelerini sağlamak amacıyla görevlendirilen Cripps Heyeti’nin 

Hindistan’a gelişini bağımsızlıklarını ilan edecekleri dönemin 

geldiğine inanan Müslümanlar, heyetteki isimlere karşı duymuş 

oldukları güvensizliğe rağmen yine de coşkulu bir şekilde  

kutlamışlardır. “Pakistan Günü” olarak kutlanan ve günümüzde anılan 

tarihi günde Muhammed Ali Cinnah Hindistanlı Müslümanlara zarar 

verecek her türlü uygulamalara karşı olacaklarını, bağımsızlık uğrunda 

ölmeleri dahi gerekse bunu seve seve yapacaklarını açıklamış, Cripps 

heyetine kendilerini bağımsız bir devlet önerisinden başka hiçbir şeyin 

memnun etmeyeceğini iletmiş, Müslüman tebaaya ise  birlik olma ve 

koordineli bir şekilde mücadele etme mesajı vermiştir 

(Çerağ,1996:422). 

Sir Stafford Cripps beraberinde getirdiği taslak planı tüm Hindistan’a 

ilan etmeden önce, 23 Mart 1942-29 Mart 1942 tarihleri arasında, 

Hindistanlı yerel siyasi partilerin temsilcisi olan isimlerle Hindistan’ın 

mevcut toplumsal-siyasi durumu ve savaş sürecinin planlanması 

temalı (Mahmood,2016:30) görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sir Stafford 

Cripps’in kabinesi ile birlikte oluşturmuş olduğu taslak öneri 

öncesinde  Hindistan Kongre Partisinden Mahatma Gandi, Ebul 

Kelam Azad, Nehru, Racaci, Pant, Kher ve Han Sahib; Tüm Hindistan 

Müslüman Partisinden Muhammed Ali Cinnah, Sikender Hayat Han, 

Nazimuddin ve Sadullah gibi isimlerle görüşmüş ve fikir alışverişinde 

bulunmuştur (Pramanik,2014:3). M.R. Kazımı Stafford Cripps’in 
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Hindistan’a gelişi ve Tüm Hindistan Müslüman Partisi arasında 

anlayışa ve uzlaşıya dayalı bir köprü inşa etmeye yönelik misyonu 

hakkında çarpıcı bir tespitte bulunmuş ve İngiltere başbakanı Winston 

Churchill’in Cripps ve heyetinin başarılı olmaması için dua ettiğini, 

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Roosvelt’in ise bu başarı haberini 

almayı çok arzuladığını iddia etmiştir (Kazımı, 2019:142). Bu tespit 

olabildiğince ilginçtir. Zira buradan yola çıkılacak olunursa, İngiltere 

başbakanının Hindistan’ı özgürleştirmek arzusunda olmadığı ve 

Amerika Birleşik Devletler başkanının baskısı ve müdahalesi ile bu 

yönde karar aldığı sonucuna varılabilir.   

Sir Stafford Cripps ülkenin iki ana siyasi partisinin liderleriyle 

gerçekleştirmiş olduğu bu görüşmelerin ardından, İngilizlerin 

Hindistan’ın geleceği hakkındaki görüşlerinin bir yansıması olarak 

değerlendirilen ve içinde barındırdığı özgürlük ibareleri dolayısıyla, 

Hindistan’ın ilk bölünme taslağı olarak nitelenen Cripps Heyeti 

önerisi isimli taslak öneriyi öncelikle 25 Mart 1942 tarihinde Kongre 

Partisinden Ebul Kelam Azad’a, Tüm Hindistan Müslüman 

Partisinden ise Muhammed Ali Cinnah’a iletmiş, ardından 30 Mart 

1942 tarihinde bütün Hindistan’a ilan etmiştir: 

1. Hindistan'ın gelecekteki anayasasını çerçevelendirmek için 

düşmanlıkların sona erdirilmesinden hemen sonra, eyaletlerden 

seçilmiş temsilcilerden ve eyaletlerden aday temsilcilerden 

oluşan bir kurucu meclis oluşturulacaktır. 

2. Kurucu meclis tarafından oluşturulacak anayasanın aşağıdaki 

gerekçelerle kabul edilmesi gerekecektir: 
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a. Herhangi bir eyalet veya prens devlet yeni anayasaya 

uymakta veya uymamakta özgür olmalıdır. 

b. Bu esnada, İngiliz Hükümeti Hindistan savunmasının 

kontrolünü elinde tutacaktır. 

c. Kurucu meclis ile İngiliz hükümeti arasında, gücün devrine 

ilişkin meseleleri çözmek adına yeni bir anlaşma 

yapılmalıdır. 

d. 1935 tarihli Hindistan Hükümet Yasası, savaş sona erene dek 

yürürlükte kalacaktır. 

e. Başkomutan ve Maliye bakanı İngiliz vatandaşı olacaktır. 

3. Öneriler bir bütün olarak kabul edilecek veya reddedilecek ve 

değişiklik yapılamayacak. 

4. Öneriler hem Müslüman Partisi hem de Kongre tarafından 

oybirliğiyle kabul edilirse uygulanabilecek (Rabbani, 2010,116). 

Doç Dr. Hakan kuyumcu bu öneriler hakkında şu ifadeleri 

kullanmıştır: 

 “…maddelerden de anlaşılacağı gibi esasen heyet ‘hâkim statü 

merkezli’ bir idare şekli önerisinde bulunmaktadır. Ancak maddelerin 

özüne bakılacak olursa bu öneri Hindistan’ın bağımsızlık yolunu 

İngiltere tarafından açan ilk anahtardı” (Kuyumcu, 2018:112). 

Cripps önerisi olarak tarihe kaydedilen bu maddeler dikkatle 

incelendiğinde, önerinin o güne değin dile getirilmemiş konuları ve 

vaatleri içerdiği fark edilebilir. Örneğin İngilizler ilk kez bu öneride 

gücün transferi ifadesini kullanmış, güç olarak nitelenen yönetim 

erkini Hindistan’ın yerel siyasi güçlerine devretmeye yönelik sürecin 
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başlatılacağını duyurmuştur. Cripps önerisinin bir diğer maddesi her 

eyalete ve devlete kendi talebi doğrultusunda Hindistan Birliğine 

katılma veya katılmama hakkı tanınmasıdır. Bu madde, öteden beri 

kendilerinin çoğunluk oldukları eyaletleri kapsayan bir İslam Devleti 

kurma ideasındaki Hindistanlı Müslümanların ve Hindistan’daki diğer 

muhalif azınlıkların haklı taleplerini kısmen karşılaması dolayısıyla 

olabildiğince yenilikçidir.  Cripps önerisinin görünmeyen tarafı ise 

maddeler vasıtasıyla anlaşılabilir hale gelen görünen yüzünden daha 

mühimdir. Zira, İngiltere hükümeti bu adımı ile yaklaşık 342 yıllık 

otoriter yönetiminin ardından Hindistan’ın gelecek kurgusunu bizzat 

Hindistanlılara bırakmanın önünü açmış, Hindu halkın bağımsızlık, 

Hindistanlı Müslümanların ise yeni bir bağımsız devlet ütopyalarının 

hakikate dönüşebileceği bir uygun ortam üretmiştir.  Burada 

unutulmaması gereken bir husus İngilizlerin önerisinde Hindistan’a 

kısmi bağımsızlık içeren dominyon statüsü teklifinin olduğudur. Zira 

Hindistan Devleti her ne kadar bağımsızlık yolunda çok büyük bir 

kazanımla karşı karşıya olsa da, hâlâ savunma ve ekonomi anlamında 

İngilizlerin ipleri ellerinde tutmak istedikleri bir özgürleşme maddeleri 

ile muhataptır. Önerinin dikkat çeken bir diğer tarafı, yine ilk defa 

Tüm Hindistan Müslüman Partisi ve Kongre Partisinin karar 

aşamasında eşit tutulmasıdır. Kongre Partisi bu öneriler dönemine 

kadar nüfus bakımından Hinduların çoğunluk olmalarının avantajını 

kullanarak daima İngilizlerin ilk stratejik ortağı olmuştur. Ancak bu 

taslak öneride görülmektedir ki, İngilizler artık Tüm Hindistan 

Müslüman Partisinin siyasi ve toplumsal gücünün farkına varmış ve 
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Hindistanlı Müslümanları ülkenin gelecek planlamasında ana 

aktörlerden yapma niyetine bürünmüşlerdir.  

Cripps heyetinin sunmuş olduğu öneri kısa sürede Hindistan’da ana 

gündem maddesi olmuştur. Hindistanlı Müslümanlar ve Hindistan’ın 

azınlık kategorisindeki bazı topluluklar bu maddelerin kendileri için 

Hindu egemen bir yönetim biçiminden kurtuluş reçetesi olduğuna 

inanıp, uygun koşullar dâhilinde özgürlük hazırlıkları yapmaya 

başlarken, Hindistan’ın dominant partisi Kongre Partisi siyasi liderleri 

ve Hindu halk bu önerileri şiddetle eleştirmiş ve reddetmiştir. Örneğin 

Hindu Kongre Partisinin ana kadrosundaki liderlerden Nehru’nun Sir 

Stafford Cripps ve heyeti tarafından hazırlanan bu kararları 

okuduğunda bunalıma girdiğini belirten ifadeleri mevcuttur (Chandra 

vd.,1989:455). Hindu Kongre Partisinin en çok eleştirdiği ve tehlikeli 

bulduğu madde azınlıklara Hindistan Birliğinden uzaklaşabilme ve 

kendi yönetimlerini İngilizlerle kurabilme fırsatı tanıyan dördüncü 

madde olmuştur. Tek düşüncelerinin Bütünleşik Hindistan Birliği 

bünyesindeki azınlıkların korunması ve bu toplulukların ortak 

çalışması ile sekülerist Hindistan’ın muhafaza edilerek kalkınması 

olduğunu dile getiren Kongre Partisi ileri gelenleri, bu maddenin  

birçok etnik ve dini grubun olduğu ülkelerinde kargaşaya neden 

olacağı endişelerini İngilizlere iletmişlerdir. Önerinin her ne kadar 

Hindistan’ın bağımsızlığına dair ibareler içerse de, ülkenin parçalara 

bölünmesinin zeminini de hazırlayacağı, yani  bölünmeyi öngören, 

bütünleşik Hindistan fikrini içermeyen bir yapıda olması (Owen, 

2002:80) dolayısıyla kabul edilemez olduğunu ileten Kongre Partisi 
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ileri gelenleri, Sir Stafford Cripps’in Hindistan’ın iç dinamiklerini 

daha iyi çözümledikten sonra kendilerine bir sunuş yapmasında ısrarcı 

olmuşlardır. Hindistan Kongre Partisi ve destekçileri İngiltere 

hükümetine yönelik bir başka talebinde ise, siyasi otoritenin bir bütün 

halinde biran önce kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmişler, aksi 

bir durumun ülkede kaosa neden olabileceği uyarısı yapmışlardır. Sir 

Stafford Cripps, Müslüman Partililerin ve azınlıkların bu tarz bir 

kararı kesinlikle kabul etmeyeceği gerekçesiyle Kongre Partisinin bu 

talebini geri çevirmiş (Gauhar, 1967:58), Hindistan’ın bütün 

halklarının temsil edileceği bir yürütme meclisi kurulması gerektiğini 

yetkililere bildirmiştir. 

 Kongre Partisi ileri gelenlerinden Gandi’nin aşağıdaki cümleleri, 

bütün partinin ve öneri karşıtı grupların düşüncelerini özetler 

niteliktedir: 

“Eğer Cripps’in önerisi taslak halindeki şeklinden daha fazla bir şey 

içermiyor ve vaat etmiyor ise, burada kalmasına ihtiyaç yok. 

İngiltere’ye giden ilk uçağa binerek ülkesine dönse daha iyi olur” 

(Pramanik,2014:4). Gandi bir başka konuşmasında ise Cripps’in 

önerilerine dair şu ilginç ifadeyi kullanmıştır 

“Cripps’in önerileri batmış bir bankanın ileri tarihli çeki gibidir” 

(Sayeed, 2019:120). 

Hindistanlı Müslümanların temsilcisi Tüm Hindistan Müslüman 

Partisinin başkanı Muhammed Ali Cinnah’ın ve partililerin bu öneriler 

bütününe vermiş olduğu tepki Kongre Partisi liderlerine nazaran daha 
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ılımlı olmuştur. Önerinin maddelerinin geneline bakıldığında 

Pakistan’ın kurulabilmesine yönelik önemli ipuçları içerdiğini 

düşünen Muhammed Ali Cinnah, Sir Stafford Cripps’in oldukça cesur 

ve hayati bir öneri sunduğunu belirtmiştir. Ancak Muhammed Ali 

Cinnah, 23Mart 1940 tarihinde ilan ettikleri Lahor Karar Tasarısında 

da belirttikleri üzere, Pakistan’ın Müslümanlar için bir yaşam-ölüm 

meselesi olduğunu ve Pakistan’ın resmen kurulacağını müjdeleyen bir 

öneri dışında hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini yinelemiş ve 

İngilizlerin önerisini nazikçe reddetmiştir (Mahmood, 2019:23). 

Muhammed Ali Cinnah önerinin bu haliyle Bütünleşik Hindistan 

Birliği bünyesinde kurulacak devletlere ve bu birliğe bağımlı şekilde 

kazanılacak öz yönetim haklarına zemin hazırlamaktan ileriye 

gidemeyeceğini belirterek, öneriyi Pakistan’ın kuruluşunu belirsiz bir 

sürece itebilecek yanıltıcı bir illüzyon (Nadıem,2017:166) olarak 

nitelemiştir.  

 Hindistan’da oluşan bu tablo ve Müslümanların önerilere bakış açısı 

Dr. Safdar Mahmood tarafından şu şekilde tarif edilir: 

“Cripps 23 Mart 1942- 29 Mart 1942 tarihleri arasında Hindistanlı 

lokal siyasi liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi ve siyasi ortamı 

anlamaya çabaladı. Bu görüşmelerin ardından bir bildiri yayınlayarak 

savaştan sonra Hindistan’ın geleceğini planlamak için çalışacak bir 

meclis kurulacağını duyurdu. Bu meclis ilanına göre, merkezi üst 

yönetim, eyaletlerde kurulan meclislerden oluşacaktı. Eyaletlerden 

birisi bağımsız olmayı arzu edip, bağımsız karar almak isteyecek 

olursa buna müsaade edilecekti… Cripps kararlarında Müslümanlar 
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için ayrı bir ülkenin ufak ipuçları var gibiydi. Muhammed Ali Cinnah, 

bu kararlar hakkında büyük endişe duyuyordu. Çünkü Pakistan’ın 

kurulması Müslümanlar için yaşam veya ölüm kadar büyük bir 

durumdu. Oysa ki Cripps projesinde buna dair sadece ufak ibareler 

mevcuttu” (Mahmood, 2016:31). 

Muhammed Ali Cinnah’ın Cripps önerilerine mesafeli duruşunun 

önemli sebeplerinden bir diğerinin Hindistan’daki genel nüfus 

bakımından Müslümanların bir azınlık olduğu ve savaş sonrası 

bağımsız devlet yapılanmasını şekillendirecek anayasal mecliste 

nüfusu oranında temsil edileceğinin yaratacağı zafiyet olduğu 

belirtilir. Müslümanların, kurmayı planladıkları Pakistan Devleti’nin 

sınırlarına dâhil edilmesi elzem olan Pencab ve Bengal bölgelerinde 

sayıca azınlıkta olmaları, bu bölgelerin yönetiminin savaş sonrası 

alacakları kararla Hindistan Birliğine katılmaları riskini doğurmuş 

(Sayeed, 2019:121), dolayısıyla Muhammed Ali Cinnah ve ekibi bu 

sonuçlara gebe olan bu öneri maddesini de referans göstererek öneriyi 

reddetmiştir. 

Muhammed Ali Cinnah öncülüğündeki Müslüman Partisi bu 

gelişmeler ışığında 13 Nisan 1942 tarihinde bir toplantı 

gerçekleştirmiş ve bu haliyle Cripps Heyeti önerilerini kesinlikle 

kabul etmeyeceklerini ilan etmiştir (Islam, 2010).  

Sir Stafford Cripps ve heyetinin dönemin şartları düşünüldüğünde 

geniş hak kazanımları içerdiği görülen önerisi, Hindistanlı yerel 

politikacıların keskin muhalefeti neticesinde rafa kaldırılmıştır. Sir 

Stafford Cripps 12 Nisan 1942 tarihinde İngiltere’ye dönmüş ve 
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doğrudan müdahil olduğu bu süreci artık İngiltere’den izlemek 

zorunda kalmıştır (Owen,2002).  

SONUÇ 

Sir Stafford Cripps, Hindistan’da bulunduğu ve bölgenin siyasi 

hayatına sahada doğrudan müdahale ettiği sürenin oldukça kısa 

olmasına rağmen, üretmiş olduğu yeni ve dönüştürücü önerilerin, 

arkasından gelecek bağımsızlık önerilerine temel oluşturması 

dolayısıyla, özelde Hindistan ve Pakistan’ın, genelde ise Güney 

Asya’nın tarihinde derin izler bırakmış bir politikacıdır. İngiltere 

hükümetinin vizyonlu bir bakanı olarak Hint Alt Kıtasına gelen Sir 

Stafford Cripps’in sunmuş olduğu yapıcı öneriler, Kongre Partisi 

tarafından bütünleşik Hindistan fikrini parçalayan bir yapıda olması, 

Tüm Hindistan Müslüman Partisi tarafından ise Pakistan’ın 

kurulmasını sağlayacak keskin ifadeler içermemesi dolayısıyla 

reddedilmiştir. Ancak Cripps ve heyetinin Hindistan’da ilan ettikleri 

uzlaşı temalı maddeler, Hindistan’ın bölünmesi ve Pakistan’ın 

kurulmasını sağlayacak olan Hindistan Bağımsızlık Yasası’nın 

oluşumuna kaynaklık etmiş, dahası bağımsızlık-bölünme sürecinin 

yürütülmesinde bir rehber niteliğinde olmuştur. Bilindiği üzere Cripps 

ve heyeti, Hindistan’a çok boyutlu toplumsal ve siyasal kargaşanın 

zirvede olduğu bir dönemde varmıştır. Bu dönemde Hindu ve 

Müslümanlar arasındaki hoşgörü en aza inmiş, Birleşik Hindistan fikri 

etrafında toplanmış Hindu ve diğer gruplar ile Pakistan’ın kurulması 

için çabalayan Hindistanlı Müslümanlar arasında şiddetli çatışmalar 

görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda Hindistan’ın yerel halkları 
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İngilizlere karşı lokal isyanlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Sir 

Stafford Hindistan’da yaşanan bu olayların İngilizlerin otorite ve 

prestij kaybetmesine neden olduğu bu zaman diliminde bölgeye intikal 

etmiş ve kendini birçok sorunun karşısında bulmuştur. Cripps buna 

rağmen kısa sürede Hindistan’daki bu negatif havayı değiştirerek, 

bütün etnik ve dini grupları içine alan karar mekanizması kurmayı 

başarmıştır. Her ne kadar önerileri kabul edilmemiş olsa da dönemin 

şartları incelendiğinde Sir Stafford Cripps Hindistan’da başarılı bir 

arabuluculuk serüveni yaşayarak misyonunu tamamlamıştır. Stafford 

Cripps, Hindistan’da bulunduğu zaman diliminde, sadece ana siyasi 

partilerin temsilcileri ile değil, azınlıkların kanaat önderleri ile de 

görüşmeler gerçekleştirmiş, bu yönü ile İngiltere ile Hindistanlı 

liderlerin daha önceki dönemlerde yaşanan çekişmeler nedeniyle 

ayrışan söylemleri yeniden uzlaşı bağı kurmuştur. Stafford Cripps ve 

heyetinin geliştirdiği öneriler aynı zamanda Hindistanlı Müslümanlar, 

Hindular ve diğer azınlıklarının beklentilerinin ne olduğu hususunda 

İngiltere hükümetine değerli numuneler sunmuş, İngilizler bu önerileri 

geliştirerek, 1947 Hindistan Bağımsızlık Yasası’nı hazırlamıştır. 

Cripps önerilerini temel aldığı düşünülen bu yasanın ilanı ertesinde 

ise, Hindistan bağımsız bir ülke olmuş, Pakistan ise Hint Alt Kıtasında 

kurulmuş yeni bir İslam Devleti olarak tarih sahnesine çıkmıştır. 
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GİRİŞ 

Kont Konstantin Konstantinovich von der Pahlen, 26 Mart 1861’de St. 

Petersburg’ta dünyaya gelmiştir. Pskov’da çocukluğu geçen senatör 

almış olduğu özel eğitim sayesinde Rusça, Almanca, Fransızca, 

İngilizce, Letonya dillerini öğrenebilmiştir. Ayağındaki hafif 

düzeydeki şekil bozukluğu sebebi ile askeri hizmette hiçbir zaman yer 

alamamıştır. Onun fiziksel durumu, diğer çocuklardan ayrılmasında ve 

kendisini geliştirmesinde etkili olmuştur. Pahlen, Luther mezhebinden 

olup hukuk fakültesini tamamladıktan sonra babasının isteği üzerine 

ailesine ait 21,600 dönümlük araziye sahip olmuş, burada özellikle 

tarım ve hayvancılıkla meşgul olmuştur (Pierce, 1964: VIII). 

Pahlen, 1897 yılından itibaren II. Nicholas tarafından 

görevlendirilerek üç yıl süreyle Varşova vali yardımcılığı yapmıştır. 

1900 yılında babasının elli yıl önce hizmet etmiş olduğu Pskov’a 

gelmiş ve 1902 yılında Vilnius valisi olarak görevlendirilmiştir. 

Pahlen; Rus, Polonyalı, Alman, Litvanyalı, Yahudi gibi birçok etnik 

grubu içerisinde barından bu bölgede önemli tecrübeler kazanmış olup 

babası gibi Yahudilere karşı sempati gösterdiği belirtilmiştir. 1905 

yılında Vilno’daki görevi sırasında ilk Rus devrimi gerçekleşmiş, 

Pahlen’in yönetimdeki başarısı, bu tarz idarecilerin nüfus üzerindeki 

etkilerini zayıflatmak isteyen aşırılık yanlısı grupların hedefi haline 

gelmesine yol açmıştır. O, 1905 sonbaharında çıkan olaylar sırasında 

Yahudi sosyalist örgütün bir üyesi olduğu düşünülen bir kişi 

tarafından yaralanmıştır. Vilno’daki görevi sırasında meydana gelen 

olaylar, Pahlen’in idarecilik görevinin sonlanmasına yol açmıştır. 
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1906 yılında Rus çarı tarafından senatör olarak görevlendirilen 

Pahlen, ailesi ile birlikte St. Petersburg’a yerleşmiş, 1917 Ekim 

devrimine kadar burada yaşamıştır. Bu görevinde yerel mahkeme 

kararlarına karşı Yahudi nüfusun başvuruları ile ilgilenmek zorunda 

kalmasından dolayı rahatsız olmuştur. Görevinin diğer bir parçası 

olarak St. Peter’s Luther kilisesi ve onun kurumlarına başkanlık 

yapmıştır. Oldukça geniş olan kilisenin yaklaşık 20,000 üyesi 

bulunmakta olup bazı okul, yetimhane ve benzeri diğer kurumları 

yönetmiştir (Pierce, 1964: IX-X).  

Pahlen, II. Nicholas tarafından 1908 ve 1909 yıllarında olmak üzere 

iki kez Türkistan’daki Rus yönetiminin ne durumda olduğunu 

araştırmak üzere bölgeye gönderilmiştir (Monteil, 1992: 28). Pahlen, 

Türkistan'ın Senato Araştırması'na başkanlık etmek üzere atadığı 

dönem, kendisiyle çalışmak üzere genç bir memur kadrosu 

toplamıştır. O ve kurmuş olduğu ekip 1908 yılının sonlarına doğru 

Türkistan Valiliği Genel Müdürlüğü’nün merkezi olan Taşkent'e 

gitmiştir. Ekibin bir kısmı Taşkent’teki resmi kayıtlarla ilgilenirken 

Pahlen ve diğerleri bozkırdaki sulama projelerini incelemek üzere 

Semerkant’a doğru ilerlemiştir. Temmuz ayı sonlarında Semireçe’deki 

Rus yerleşimlerini ziyaret eden Pahlen, burada sömürge yönetiminin 

faaliyetlerini ve göçebelere yapılan haksızlıkları incelemiştir. Ağustos 

ayında, idari çöküşün merkezi olan Trans Hazar bölgesini ziyaret 

etmiş, personelini yolsuzluklara ilişkin delil bulmak üzere bırakarak 

durumu rapor etmek için St. Petersburg’a dönmüştür. 1909 yılında 

Taşkent’e yeniden gelen Pahlen, İslam hukuku ve yerel gelenekleri 

göz önünde bulundurarak yeni yasal düzenlemeler yapmak için 
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çalışmıştır. Mayısta yetmiş molladan oluşan bir meclis toplayarak bu 

görevini tamamlamıştır.  Pahlen buradan sonra Buhara, Hive ve Trans 

Hazar’ı sonrasında Fergana vadisini ve çevresindeki dağları ziyaret 

etmiş, St. Petersburg’a dönmüştür. Senatonun incelemeleri ise Haziran 

1908’den Haziran 1909’a kadar devam etmiştir. Bu süreçte Pahlen ve 

ekibi, hükümet ve ekonomi ile ilgili meselelerde; bölgesel, il, ilçe, 

belediye, kırsal ve yerel yönetim gibi kapsamlı bir şekilde; 

madencilik, tarım, vergilendirme, polis, hapishaneler, mahkemeler ve 

devlet mülkiyeti de dâhil olmak üzere inceleme gerçekleştirmiştir. 

Pahlen’in hazırlamış olduğu raporun Birinci Dünya Savaşı öncesinde 

Türkistan ile ilgili en iyi kaynak olabileceği belirtilmiştir. Vermiş 

olduğu talimatların dışına çıkanları cezalandıran ve görevden 

uzaklaştıran Pahlen, bölgedeki koloni idaresinin israf ve yolsuzluk 

gibi sorunlarının bölgedeki rahatsızlığı arttıracağını düşünmüştür. O, 

yerleşimcilere daha fazla arazi tahsis edilmesine karşı çıkmış, bunun 

yerli nüfusu geçiminden mahrum bırakacağını ve yerli halkta kızgınlık 

uyandıracağını savunmuştur. Pahlen, bunun yerine, dış sermayeyi 

çekerek ve özel teşebbüsü teşvik ederek ve bölgede yaşayan Rusları 

arazi alım ve satımı konusundaki önceki kısıtlamalardan kurtararak 

daha yavaş bir kolonileşme çağrısında bulunmuştur. Bu şekilde 

Rusların yerli halkla, ekonomide normal bir şekilde rekabet 

edebilmesinin sağlanacağını ve bu durumun iki taraf için de karlı 

olacağını savunmuştur (Pierce, 1964: X-XI). 

Pahlen, Türkistan yönetiminin doğru bir şekilde sağlanabilmesi için 

ordunun sivil unsurlara açılması gerektiğini savunmuştur. Ruslar ve 

yerleşik yerliler için kırsal kesimde kendi kendini yönetme (zemstvo) 
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kurumlarının kullanılmasını tavsiye etmiştir. Türkistan’ın yerli halkına 

karşı duyarlılık gösteren Pahlen’in Türkistan halkının Batı  kültürünü 

öğrenmesi ve kendi kendini yönetme anlayışını edinebilmesi 

konusundaki düşünceleri Rusya’da çok destek görmemiştir. Sömürge 

yanlıları böyle bir düzenlemeye olumlu bakmamış, bu sebeple olumlu 

bir netice elde edilememiştir. Pahlen’in soruşturma raporları ciltler 

halinde basılmış, ancak diğer birçok araştırma raporu gibi 

unutulmuştur. 1917 Devirimi’ne kadar Türkistan’daki şartlar 

değişmeden devam etmiştir. Pahlen , bu dönemde senatonun işleri ile 

meşgul olmuştur. 1914 ağustos ayında savaş patlak verdiğinde 

Almanya’da bulunan ve burada sıkıntı yaşayan Pahlen, Rusya’ya 

döndüğünde Alman karşıtı bir anlayış görmüştür. 1917 Ekim ihtilali 

patlak verdiğinde Pahlen’in ailesi Petrograd’dan kaçmış ve 

Finlandiya’ya sığınmıştır. Bu sırada Pahlen’in Türkistan seyahati 

boyunca tutmuş olduğu notları ve fotoğrafları kaybolmuştur. Brest 

Litovsk Anlaşması’nın sonuçlanmasından sonra aile, Gross Autz’a 

dönmüş ancak kısa bir süre kalmıştır. Bolşevik karşıtı mücadeleye 

katılma zorunluluğu olduğunu düşünen Pahlen, kendisini, Baltık 

eyaletlerinde Beyaz karşıtı birkaç devrimci hareketten birinin lideri 

olan Albay Avalov-Bermondt'un özgür birlikleri ile bir sivil yönetim 

kurma görevi ile ilişkilendirmiştir. Bu hareket çöktüğünde ve Kızıl 

Ordu ilerlediğinde, ailesinin zaten sığınmış olduğu Almanya'ya olan 

mülteci akışına katılmıştır. Pahlen, bağımsız bir Letonya'nın ortaya 

çıkmasından sonra Almanya'da yaşamaya devam etmiştir. Pahlen’in 

son üç yılı Wernigerode’de Harz dağlarında geçmiştir. Bu süreçte eski 

Rus savaş esirleri arasında eğitim çalışmaları yaparak Doğu’yu 
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aydınlatma görevini sürdürmüştür. 14 Ağustos 1923 yılında 

Wernigorede’de hayatını kaybetmiştir (Pierce, 1964: XII-XIII). 

Kont Pahlen’in yirmi ciltlik ve uzun bir ek içeren raporunun Birinci 

Dünya Savaşı’ndan önce Türkistan’daki Rus sömürge yönetiminin ve 

Rus ekonomisinin anlaşılabilmesi noktasında önemli bir çalışma 

olduğu belirtilmektedir. Rapor, 1908 yılından 1917 yılına kadar geçen 

süreçte bölgedeki Rus yönetiminin ne aşamalardan geçtiğini 

göstermesi bakımından da önem taşımaktadır (Morrison: 1).Nitekim 

Bolşevik devrimi öncesinde Türkistan’da Rus yönetimi üzerine 

gerçekleştirilen çalışmalarda da Pahlen’in raporunun kullanıldığı 

görülmektedir (Williams, 1974: 382-392). Çalışmamızda, Senatör 

Kont Konstantin Konstantinovich von der Pahlen'in (1861-1923) 

liderliğindeki Türkistan bölgesinin Teftiş Komisyonunun raporunun 

yer aldığı “Mission to Turkestan” adlı Almanca orijinalinden 

İngilizce’ye çevrilen çalışma ana kaynak olarak kullanılmıştır. 

1. Senatör K.K. Von Der Pahlen’in Gözünden Taşkent 

Taşkent, Özbekistan’ın kuzeydoğusunda Sir_Derya’nın sağ 

kollarından Çirçik ırmağının suladığı vahada yer almakta olup halen 

Özbekistan’ın idare merkezidir. Bugün Özbekistan Cumhuriyetinin en 

büyük ilim ve sanayi merkezlerinden biri olan Taşkent, aynı zamanda 

Türkistan demiryollarının da bir kavşak noktasıdır (Barthold, 1974: 

39; Muhammedcanov, 2011: 147). Türkistan’daki diğer şehirler gibi 

Sir Derya’dan gelen sular sayesinde oldukça verimli bir şehir olan 

Taşkent, tüm Türkistan’da en fazla su kaynağına sahip şehir olup 

yüzlerce akarsu ve kanalın kesiştiği bir konumdadır (Curtis, 1911: 
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295). Coğrafi konumu Taşkent’in, Türkistan’daki Buhara ve Hokand 

gibi devletlerin yanı sıra Moğolistan, Çin, Cungarya ve Rusya gibi 

devletlerin de ilgisini çekmesine yol açmıştır (Hayit, 2004: 38). 

 Pahlen’in ifadeleri ile Türkistan,  coğrafi konumu itibariyle Asya’nın 

diğer kesimlerine nazaran karakteristik özelliklerini koruyan bir 

bölgedir. Almanya, Avusturya ve Fransa kadar büyük olan bu bölge; 

dünyanın geri kalanından batıda susuz çöller, kuzeyde ıssız çöller, 

doğuda Tyan Şan, Altay, Pamir ve Hindikuş silsilesi ile çevrili, sadece 

son yirmi yıldır inşa edilen iki demiryolu ile medeniyetle bağlantı 

sağlayan bölge ile ayrılmaktadır. Pahlen, 1914 savaşından birkaç yıl 

önce küçük bir grup devlet görevlisi eşliğinde bir yıldan fazla sürecek 

olan bir teftiş ve çalışma gezisinde bölgeyi Rusya İmparatoru’nun 

temsilcisi olarak ziyaret ettiğini belirtmiştir. Temsilci; bu dönemde St. 

Petersburg’tan Türkistan’a Moskova, Samara ve Orenburg yolu ile 

birinci sınıf bir tren yolculuğunun oldukça ucuz ve altı buçuk gün 

kadar kısa bir sürede tamamlandığını belirtmiştir. Bu hat Fergana’da 

Andican’da son bulmakta olup tren yolculuğu iki buçuk gün daha 

devam etmektedir. Pahlen, daha uzun bir yol seçerek Rybinsk ve 

Samara arasındaki Volgayı lüks bir gemi ile geçerek Rusya’nın en 

gelişmiş illerinden bazılarını görmeyi başarabildiklerini belirtmiştir 

(Pahlen, 1964:1). Pahlen’in bahsettiği demiryolu, 1901 yılında 

yapımına başlanılan 1906 yılında tamamlanan Taşkent Orenburg 

demiryoludur. Rusya’nın Türkistan hanlıklarını işgal sırasında 

yaşadığı en büyük güçlüklerden biri, Orenburg’tan Amuderya’ya 

uzanan yolun ordunun ilerleyişi için uygun olmaması olmuştur. Bu 
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durum Orenburg’tan Taşkent’e bir demiryolu inşa etme fikrini ortaya 

çıkarmıştır (Vambery, 1885: 27). 

Bu hattın inşa edilmesinden önce Rusya, 1881 Göktepe Seferinde Rus 

birliklerine destek sağlama düşüncesi ile Trans- Hazar demiryolunu 

inşa etmiştir. Hazar Denizi'nin doğu kıyısındaki Krasnovodsk'tan, 

Türkistan'daki Taşkent'e kadar, Afganistan'daki Herat'tan sadece 100 

mil uzakta, Kushk’a bir şube olarak inşa edilen demiryolu, Rusya’nın 

Türkistan’daki ilk demiryoludur (Baker, 1917: 93). 

1880’li yıllarda Ruslar tarafından Türkistan’da inşa edilmeye başlanan 

Demiryolu Hattı 1886 yılında Amu Derya nehrine 1888’de 

Semerkant’a ve 1889 yılında ise Taşkent’e doğru genişletilmiştir 

(Starns, 2012: 38). Nitekim Trans-Hazar demiryolunun Taşkent’e 

ulaşmasından üç yıl sonra 1901 yılında, 1873 yılında Ferdinand De 

Lesseps’in önerdiği güzergâhlardan biri olan ve Avrupa Rusyası ile 

doğrudan bağlantı sağlayacak hattın inşasına başlanmıştır. Bu hat 

Taşkent-Orenburg hattı olarak 1906 yılında tamamlanmıştır (Taaffe, 

1962: 82). 1906 yılında tamamlanan Orenburg-Taşkent hattı ile Rusya 

ve Türkistan arasında daha ekonomik ve daha hızlı ulaşımın 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu demiryolu Rusya’nın bölge üzerindeki 

kontrolünü arttırmıştır (Matley, 1994: 327-328). 

Pahlen, bu yolculuğu sırasında bütün gün tahıl, cevher, bakır, demir, 

yağlar, balık, tereyağı, ham deri, et yüklü çok büyük mavnalar ve 

teknelerle karşılaştıklarını belirtmiştir. Yolculuğu sırasında zengin 

fabrikaları, ticaret şehirlerini, Tatar Kazan'ın eski kulelerini ve 

Nizhniy Novgorod ve diğer kasabaların büyük nehir limanlarında 
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yatan büyük filoları geçtiklerini belirtmiştir. Taşkent’e yaklaştıkça 

yolculuklarının daha keyifli bir hal aldığını belirten Pahlen, Türkistan 

’a ulaştıkları bir günün sabahında farklı bir dünyada uyandıklarını, 

Türkistan’ın bahçelerle, dut ağaçları, ince kavaklarla yemyeşil bir alan 

ile çevirili köylerden meydana geldiğini belirtmiştir. İlk günün 

sabahında tarlalarda parlak kırmızı şalvar ya da pantolon giyen 

Türkistan çapaları ile toprakta çalışan yerlileri gören Pahlen, 

başlangıçta bir Avrupalı için  sivri çatıların bulunmayışının sadece 

duvarların ayakta kaldığı yangınla tahrip edilmiş bir yer izlenimi 

yarattığını ancak bir süre sonra düz çatılarda merakla etrafı seyreden 

kadınları görmesi ile bu izlenimin kaybolduğunu söylemiştir. Pahlen, 

Türkistan’ı sulama yoluyla bahçeye dönüşen bir vaha olarak tasvir 

etmiştir. O, Türkistan istasyonunda kadife mantoları ile yanlarından 

sarkan gümüş, altın ve kıymetli taşlarla kabartmalı kıvrımlı Türk 

kılıçları taşıyan cüppeli beyaz sakallı ihtiyarlardan oluştuğunu 

belirttiği yerli bir heyet tarafından karşılanmıştır. Temsilci heyetinin 

gelişi şerefine hazırlanan platformda “dastarkhan” adı verilen 

muazzam yeşil bir ipek çadırı kurulmuş olduğunu söyleyen Pahlen, 

çadırın içerisinde çeşitli pastalarla dolu masaların yer aldığını ifade 

etmiştir  (Pahlen, 1964:5-6). 

Temsilci heyetinin ilk toplantısından sonra, kendilerinden oldukça 

farklı bir medeniyetin ortasında ve doğuda olduklarını hissettiğini 

belirten Pahlen, az sayıdaki Avrupalılar, demiryolu personeli ve 

aileleri ile rengarenk görüntüsü ile kalabalık yerlilerden oluşan grup 

arasında dikkat çeken bir tezatlık olduğunu, bu durumun zengin bir 
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oryantal görünüm oluşturduğunu söylemiştir. Yerliler tarafından 

büyük bir saygı ve itibar ile karşılanan heyet, beylerden en fakir çoban 

çocuğuna kadar gençlerin görgü kuralların olan duyarlılığı, yaşlılara 

karşı gösterdikleri saygı ve misafirperverlikten etkilenmiştir. Pahlen, 

bu durumun mekteplerde veya Müslüman ilköğretim okullarında bu 

konuda verilen eğitimle alakalı olduğunu belirtmiştir (Pahlen, 1964:6). 

 

Türkistan üzerinden Taşkent’e yaklaşık on iki saat süren bir yolculuk 

yapan Pahlen, bozkırın monotonluğundan sonra çarpıcı bir şekilde 

güzel görünen bir ülke üzerinden seyahat ettiklerini belirtmiştir. 

Pahlen şehre dair ilk izlenimlerini şu şekilde aktarmıştır: “ Özenle 

yetiştirilen tarlalardaki pamuk bitkileri tam çiçek açmıştı ve bu aşama 

kendi bahçelerimizde bulunan gül çalılarına benziyordu. Koyu yeşil 

ağaç yaprakları ve meyve bahçeleri ile çevrili yol kenarındaki 

istasyonda sulu kayısı ve bahar şeftalileri satılıyordu” (Pahlen, 1964: 

7-8). Pahlen’in şehre ilişkin ilk izlenimlerinin XIX. yüzyılın 

sonlarında Taşkent’i ziyaret etmiş olan Bonvalot’un verdiği bilgilerle 

benzer olduğu görülmektedir. Seyyah, şehrin çok iyi bir coğrafi 

konuma sahip olduğunu, oldukça bereketli ve sulanması kolay 

topraklara sahip olan şehirde tarımın halk için başlıca geçim kaynağı 

olduğunu ve hemen hemen bütün evlerin yanında bahçelerin 

bulunduğunu belirtmiştir (Bonvalot, 1884: 35). 

 

Akşam saatlerinde Taşkent’e ulaşan Pahlen ve ekibi resmi bir heyet 

tarafından karşılanmıştır. Pahlen, Türkistan’ın düz beyaz çatılı tren 

istasyonlarının, her Asya kabilesinden ve ırkından oluşan kalabalık 
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yerli bir kitle ile dolu olduğunu belirtmiştir. Çadırın içerisine 

girdiklerinde kalabalık içerisinde yüzleri peçeli, mumyaya benzettiği 

kadınların erkeklerin arkasından yürüdüklerini gördüğünü söyleyen 

Pahlen, bu kadınların ürkek gözlerle kendilerine baktıklarını 

belirtmiştir. Pahlen ve ekibini Taşkent’te Türkistan’dakine nazaran 

daha kalabalık bir heyet karşılamıştır. İlk olarak gelen vali ve resmi 

görevlileri; Avrupa kolonisi, yabancı konsoloslar, Sart ileri gelenleri, 

yerel kadı (hâkim), Kırgız, Yahudi, Afgan ve İranlılar takip etmiştir.  

Geleneksel ekmek ve tuz ikramının ardından karşılama ve şükran 

konuşmaları yapılmıştır. Tüm bunların Asya’nın yakıcı güneşinin 

altında gerçekleştiğini belirten Pahlen, buna rağmen Taşkent 

yaylasında ısının oldukça hafif olduğunu, düzlük alanda baskın olan 

sıcaklığın burada rahatsızlık yaratmadığına dikkat çekmiştir (Pahlen, 

1964: 7-8).  

Rus işgalinden sonra Taşkent, tüm Türkistan’ın başkenti olmuştur. 

Türkistan’ın bu kısmı yüzlerce yıldır, savaş, işgal, karışıklık ve 

yıkımlara sahne olmuştur. Pahlen, şehrin hala ayakta kalışı veya ilkel 

uygarlık yapısının devam edebilmesinde toprağın doğal zenginliğinin 

etkili olmuş olabileceğini belirtmektedir. Temsilci, bir zamanlar uygar 

ve gelişmekte olan bir ülke olan Taşkent’in yavaş yavaş bir çöle 

dönüştüğünü, sadece göçebeler ve düzensiz ve acımasız derebeylerin 

dizginsiz despotizmin kullanımına uygun hale geldiğini belirtmiştir. 

Pahlen, yolculuğu sırasında kendisine eşlik eden Danimarkalı bir 

mühendisin, Taşkent’e tepelerden su temin eden ana kanalın en az 

3000 yıllık olduğunu söylediğini belirtmiştir. Temsilcinin verdiği 

bilgilere göre; bu dönemde, mühendislik becerilerini inşaatlarına 
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yansıtan Çinliler’e ait Pekin’de bulunan kroniklere göre geniş bir 

sulama kanalı sistemi bulunuyordu. Bu kanalın izleri çölün bir 

kısmında görülmekte olup artan su temini sayesinde bazılarının 

yeniden kullanıldığı belirtilmektedir. Pahlen, denizden yaklaşık 7000 

fit yükseklikte yer alan Fergana’da, Çin’in 2000 yıldan daha eski bir 

dönemde uranyum cevheri çıkardığı maden endüstrisinin izlerinin 

bulunduğunu belirtmiştir. (Pahlen, 1964, 8-8). Taşkent’teki eski 

dönemin izlerinin devam ettiğine ilişkin bilgi veren, 1891 yılında şehri 

ziyaret etmiş olan I.I. Popov’un Taşkent’in tamamının yakın geçmişin 

hatıraları ile kaplı olduğunu söylediği belirtilmiştir (Sahadeo, 2004: 

142).  

 

Tarihi hakkında bilinmeyen pek çok şey bulunmakla birlikte eski 

Taşkent’in daha çok “Çaç” ya da “Yaç” olarak bilindiği Araplar 

tarafından “Şaş” olarak değiştirildiği belirtilmektedir. Taşkent isminin 

ise Türk göçebe kabileleriyle ortaya çıktığı, bölgeye gelen Türk 

kavimlerinin kendileri için bir anlam ifade etmeyen Şaş’ı Taş olarak 

değiştirdikleri bilinmektedir (Schuyler, 2007: 108). Neopolitik ve 

Erken Tunç Devrine ait kalıntılardan Türkistan’ın çok eski bir 

yerleşim yeri olduğu anlaşılan Taşkent’in adının Türklerin bu 

coğrafyaya hâkim oluşundan önce kullanılıp kullanılmadığı 

konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bir yerleşim biriminin 

adı olarak ise ilk kez Moğollar tarafından kullanılmıştır (Barthold, 

1974: 38-40). 
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 Pahlen ise bize bölgenin eski tarihi hakkında şu bilgileri 

aktarmaktadır: Çinliler, bir zamanlar Türkistan’da büyük bir 

İmparatorluğa sahip olan Hunların yerini almıştır. Birçok ırk ve kavim 

arasında yaşanan çatışma ve savaşlar, Pamir eteklerinde uzanan bu 

uygarlık üzerinde izlerini bırakmıştır. Pahlen, Taşkent’in kuzeyinde 

yedi nehir bölgesinde Rusça Semireçe olarak adlandırılan kumluk 

bölgede, bölgenin büyüklüğüne göre 100.000 nüfuslu şehirleri 

kapsadığını düşündüğü bir dizi harabeyi ziyaret etmiştir. Bu bölgedeki 

toprağın verimliliğinin barış dönemlerinde medeniyetin hızlı 

gelişmesine katkı sağladığını belirten Pahlen, bununla birlikte bu 

topraklarda yaşanan anlaşmazlıkların uzun süreli barış ve düzenli 

yönetime engel oluşturduğunu ifade etmiştir. Suyun büyük önem 

taşıdığı topraklarda işgalciler zafer kazanmak için barajları yıkmak ve 

kanalları yok etmek durumunda kalmışlardır. Bölgede yaşanan sürekli 

savaş dönemlerinde yalnızca göçebe topluluklar hayatta kalmayı ve bu 

yaşam koşullarına adapte olmayı başarabilmiş, zamanla, medenileşmiş 

ve ekili olan ülkenin yerini çöller kaplamıştır. Türkistan tarihi ile 

ilgili, Türk, Arap ve Çin kaynaklarının önemli bilgiler sağladığını 

belirten Pahlen, buna rağmen Türkistan’ın geçmişinin kapsamlı bir 

incelemesinin eksik olduğuna dikkat çekmiştir. Her işgalcinin 

seleflerinin eserlerini yok etmeye çalışması sebebiyle kalan az 

sayıdaki anıttan yerel olarak sadece kısmi kanıtlar kalabilmiştir 

(Pahlen, 1964: 9). Nitekim XX. yüzyılın ikinci yarısında Taşkent’i 

ziyaret eden Emel Esin de Taşkent’teki yapılardan söz ederken 

buradaki eski binaların az olduğunu belirtmiştir (Esin, 1997: 31). 
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Pahlen, Türkistan’da evrensel olarak tanınmış olan iki tarihsel ismin; 

Büyük Alexander ve Çağdaşları tarafından “Tanrının belası” olarak 

adlandırıldığını söylediği Timur olduğundan bahsetmiştir. 

Türkistan’ın her yerinde bu isimlerle karşılaşılabileceğini belirten 

Pahlen, çoğu zaman büyük bir sulama kanalının, bir dağ geçidinin, 

büyük bir kuyunun adının “Timurlenk” veya “İskender” kelimeleri ile 

yanıtlandığını söylemiştir. Kiros ve Darius dönemlerinde Türkistan, 

Pers İmparatorluğu’nun zengin ve verimli topraklarından biridir. Bu 

dönemde ciddi anlamda su sıkıntısı yaşandığını belirten Pahlen, 

ziyaret ettiği dönemde Trans-Hazar demiryolunun her istasyonunda 

görülen uzun su depolarının modern ulaşımın mevcut olduğu bu 

dönemlerde dahi su tedarikinin zorluklarını yansıttığını belirtmiştir. O, 

Alexander’in 10,000 kişilik güçlü ordusunun göstermiş olduğu 

dayanıklılık ya da Timur’un 100, 000 kişilik ordusu ile susuz çölleri 

aşarak Bayezid’e karşı kazandığı zaferinin hayret verici düzeyde 

olduğuna dikkat çekmiştir. Uzun bir süre Partlar tarafından yönetilen 

Makedonya devletinin yıkılmasının ardından bölge; Hun, Avar, Türk 

ve Kalmuk orduları tarafından yönetilmiştir. Bu toplulukların karışımı 

neticesinde Sart adı verilen yeni bir ırk ortaya çıkmıştır. Bu topluluk 

köken olarak Aryan olmakla birlikte Moğollarla karışmaları 

neticesinde Tatar-Türk topluluğuna ait dili kullanmaktadırlar. Sartlar 

Türkistan’da sulamanın tarım yapmayı mümkün kıldığı her yerde 

yerleşmiş olmakla birlikte ağırlıklı olarak; Taşkent, Semerkant ve 

Margelan çevresine yerleşmiştir. Türkistan’a güneybatıdan gelen 

İslam’ın ardından Arap istilası Amu Derya’ya kadar uzanmıştır. 

Pahlen, Buhara’nın çevresinde hala az sayıda Arap yerleşimin 
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bulunabileceğini belirtmiştir. Arap hâkimiyeti kısa sürmüş ve Türkler 

tarafından bölge kontrol edilmeye başlanmıştır. Ancak Türklerin bu 

ilerleyişi Zerefşan Nehri kıyılarındaki bölgeyi idare eden ve 

Hunlardan daha eski bir hanedan olan Altın Orda tarafından 

durdurulmuştur. Kırgız seçkinlerinden oluşan Özbekler tarafından 

yönetilen bu topluluk, Semerkant, Fergana ve Kaşgar’ın kuzey ve 

doğusundaki bölgelere ve Buhara’nın bir kısmına hâkim olmuştur. 

Timur, Altın Orda Hanını bozguna uğratarak Türkistan’ın kuzeyi, 

Yedi nehir ve  Sibirya’nın bitişik bölgelerini kontrolü altına almıştır. 

Bundan sonra Hindistan’ın fethine başlayan Timur, Delhi’ye kadar 

olan toprakları tahrip etmiştir. Timur’un başarıları Batı dünyasında 

büyük bir etki uyandırmış, Timur, düşmanları tarafından acımasız biri 

olarak tanınmıştır. Yaptığı camiler ve bir zamanlar Semerkant'a su 

getiren güçlü su kemerinin kalıntıları bugün ölümünden sonra beş 

yüzyıldan fazla bir süredir devam etmekte olup birçok sulama kanalı 

hala Timurlenk adını taşımaktadır (Pahlen, 1964: 10-11). 

 

Taşkent şehrinin Moğol hâkimiyeti altında bulunduğu dönemde iyi bir 

durumda olduğu bilinmektedir. Taşkent, Moğol hâkimiyetinden sonra 

Timur Devleti’ne bağlanmıştır. 1503 yılından itibaren şehir, Özbek 

devletine bağlı kalmış, fakat Özbek Devleti’nin kurucusu Şeybani 

Hanın vefatından sonra kısa bir süreliğine Özbeklerin elinden 

çıkmıştır. Sonraki dönemlerde Taşkent şehrinin hâkimiyeti Özbekler 

ve Kazaklar arasında el değiştirmiştir. 1723 yılında şehir, Kalmuklar 

tarafından alınmışsa da doğrudan onların hâkimiyetine geçmemiştir. 

Bundan sonra Taşkent, Kazak asıllı Kalmuk beyleri tarafından idare 
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edilmiştir (Barthold, 1974: 38-40). Timur’un kurmuş olduğu 

İmparatorluk ölümünden sonra büyük bir hızla parçalanmıştır. Bu 

parçalanmışlık ve belirsizlik, Rusya'nın ilk genişleme belirtileri 

gösterdiği on yedinci yüzyıla kadar Türkistan’da hüküm sürmüştür. 

Büyük Petro idaresi altındaki Rus İmparatorluğu, Volga bölgesine 

yapılan baskınların durdurulması ve Hazar kıyılarındaki Rus 

balıkçılığının tahrip edilmesinin önlenmesi için çalışmıştır. Ancak 

Petro’nun askeri ve diplomatik tüm girişimleri ve Türkistan’ın komşu 

kabileleri arasındaki anlaşmazlıkları çözme çabaları neticesiz 

kalmıştır. Ancak XVIII. yüzyılda Elizabeth ve II. Katherina’nın 

idaresi altında Astarhan’dan Sibirya sınırına uzanan bir istihkâm 

zinciri inşa edilmiş, Rus sınırının güneydoğusundaki göçebe kabileler 

kademeli bir şekilde geri çekilmeye başlamıştır. Göçebe toplulukların 

bu savunma hattını aşma girişimleri her zaman başarısızlıkla 

sonuçlanmış ve onlar geri püskürtülmüşlerdir. Rusya’nın batı ve 

kuzey doğrultusunda aşamalı ilerlemesi neticesinde Irgız, Perovsk, İli, 

Verny, Evliya Ata ve Pişpek gibi şehirlerde Rus idaresi sağlanmıştır 

(Pahlen, 1964: 11-12). 

 

Taşkent şehri, kurulduğu tarihten itibaren pek çok hâkimiyet 

mücadelesine sahne olmuştur. XIX. yüzyılın başlarından itibaren şehir 

Hokand Hanlığı’nın hâkimiyetine girmiştir. (Barthold, 1974: 38-40) 

Muhammed Ali Han döneminde şehir gelişmiş ve Beylerbeyi 

Medresesi başta olmak üzere birçok medrese inşa edilmiştir. Sulama 

sistemi geliştirilerek pek çok kanal inşa edilmiştir. Hokand Hanlığı 

yönetimine karşı 1847 ve 1863 yıllarında büyük ayaklanmalar 
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olmuştur. (Muhammedcanov, 2011: 148-48). XIX. yüzyılda Rusya,  

Sibirya'dan güneye ve Hazar Denizi'nden Afganistan, İran ve 

Hindistan'ın sınırlarına doğru ilerlemiş Milyonlarca Müslüman Rus 

yönetimine girmiştir (MacKenzie, 1974: 167). Pahlen, XIX. yüzyılda 

Türkistan’ın, Avrupa’nın Napolyon savaşları döneminde olduğu gibi 

savaş ve huzursuzluk içerisinde olduğunu belirtmiştir. Başkenti 

Hokand olmak üzere Fergana’da ortaya çıkan krallık kuzeye ve 

doğuya, Çin ve Kaşgar yönünde genişlemeye başlamıştır. 1840’lı 

yıllardan itibaren buranın hâkimi, Kaşgar’dan, Sırderya’nın ağzında 

Çin sınırı üzerinde yer alan Kulca’ya kadar uzanan bölgede hâkimiyet 

kurmuştur. Ancak onların bu ilerleyişi Yedi Nehir bölgesinde Evliya 

Ata’da, kuzeyden ve Sibirya’dan getirilen Rus kuvvetleri tarafından 

durdurulmuştur. Pişpek’te 40,000 kişilik Hokand ordusu, General 

Kolpakovskiy idaresindeki 1500 kişilik birlikle karşılaşmıştır. 

Kalabalık Hokand ordusunun uygulamış olduğu savaş taktikleri, 

modern silahlar ve disiplinli ordu karşısında yetersiz kalmış, Hokand 

Hanı bir daha toparlanamamış, Hokand, Rus hâkimiyetine girmiştir 

(Pahlen, 1964: 12-13). 

 

1864- 68 yılları arasında Rusya’nın Türkistan’daki genişleme 

hareketinin devam ettiği dönemde Rus liderler, bölgenin ticaret 

merkezi olan Taşkent’in öneminin farkına varmışlardır. Nitekim işgal 

öncesi Orenburg valisi Taşkent’in askeri ve ticari önemine değinen bir 

yazı kaleme almıştır (MacKenzie, 1974: 169). Haziran 1865 yılında 

Taşkent’in Çarlık Rusyası orduları tarafından işgal edilmesiyle 

Taşkent tarihinde yeni bir dönem başlamıştır (Muhammedcanov, 
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2011: 148-48). Türkistan’daki Rus işgalleri neticesinde Nisan 1866’da 

Taşkent’in Rusya’ya ilhak edilmesi kararlaştırılmıştır (Hayit, 2004: 

83). 1867 Ağustos ayında Taşkent halkı resmen Rus vatandaşı ilan 

edilmiştir. Ertesi yıl, Orenburg'un bölge üzerindeki yetkisi kaldırılmış 

ve Türkistan Genel Valiliği kurulmuştur. İlk vali K. P. von Kaufman  

7 Kasım 1867'de Taşkent’e girmiştir (MacKenzie, 1696:211). 1863 

yılında Türkistan’ı ziyaret eden seyyah Vambery, Taşkent’in Rus 

işgalleri sırasında Çin’den başlayıp Issık Göle uzanan hattın ve Aral 

Denizi’nden Siri Derya boyunca uzanan hattın güçlendirilmiş 

noktalarda birleştirilme zorunluluğuna dikkat çekerek Taşkent’in 

işgalinin taşıdığı öneme değinmiştir (Vambery, 1885: 17).  

 

Rusların Taşkent’i ele geçirmesinden sonra Buhara Emirliği’nden 

Semerkant alınmış, 1873 yılında ise Hive Hanı, Rus vassalı haline 

getirilmiştir. Çok geniş bir alanda faaliyet gösteren Rus askeri 

operasyonları, oldukça yetenekli olduğu belirtilen General Kaufman 

tarafından yönetilmiştir. 1880 yılında göçebeler tarafından kontrol 

altında tutulan tek bölge olan Trans Hazar bölgesinin tamamı 

Göktepe’de Türkmenlere karşı General Skobelev öncülüğünde 

kazanılan zaferin ardından Rusya’nın kontrolüne girmiştir. Rusya’nın 

Türkistan’a girmesi ile birlikte Avrupa yöntem ve medeniyetinin de 

bölgede tanınmaya başladığını belirten Pahlen, bunun Asya’daki 

despot yönetimin yoksullaştırdığı ve fakirleştirdiği topraklara temiz 

bir nefes getirdiğini söylemiştir. O, Rusya’daki koşulları bilen 

kişilerin Türkistan’daki Rus yönetiminin meydana getirdiği değişiklik 

ve önemi takdir etmeyeceklerine dikkat çekmiştir. Rus idaresi ile 
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birlikte köleliğin son bulduğunu belirten Pahlen, Hanların, Emirlerin 

ve onların idaresindeki Beylerin keyfi yönetimlerinin yerini tüm 

yerleşik halka eşitlik sağladığını belirttiği Rus hukukunun aldığını 

belirtmiştir. Rus yönetimi tarafından evrensel bir bildiri yayınlanarak 

Türkistan’daki her ırktan esirlerin bir gecede serbest bırakıldığının 

tüm yurda duyurulduğu belirtilmiştir. Bundan sonraki süreçte yerel 

mahkemelerde şeriata (İslam Hukuku) uygun olarak alınan kararların 

Rus adalet anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışılmıştır.  Pahlen, 

XIX. yüzyılın sonlarında Rusya’nın işgal edilen bölgelerde uyguladığı 

ılımlı ve aydınlatıcı yönetimi ile Türkistan’ın tamamında büyük bir 

itibar kazandığını belirtmiştir. Bu başarı, General Kaufman’ın askeri 

zaferleri ve General Komarov’un İngilizler tarafından desteklenen 

Afganlara karşı Taşköprü’de kazanmış olduğu zaferin ardından 

pekiştirilmiştir. Bu başarı İngiltere’nin prestijinin sarsılmasına yol 

açarken Rusya’nın İran sınırında Serahs, Afganistan’da Kushka 

geçidine doğru ilerlemesi İngiltere ile açık bir düşmanlığa yol 

açmıştır. Bu seferlerin ardından Rusya’nın Türkistan’daki ilerleyişinin 

son bulduğunu belirten Pahlen, bundan sonra Türkistan’da yerli halk 

için barış ve gelişmelerin yaşandığı bir devrin başladığını ifade 

etmiştir (Pahlen, 1964: 13-14). 

 

Kaufman ve Kolpakovsky’e St. Petersburg’taki merkezi yönetimin 

çok fazla müdahalesi olmaksızın Türkistan’ı idare etmesine izin 

verilmiştir. Türkistan kendi başkentleri ile birlikte; Amu Derya 

(Taşkent), Semerkant (Semerkant), Fergana (Margelan), Semireçe 

(Verny) ve Trans Hazar (Aşkabat) olmak üzere beş vilayete 
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ayrılmıştır. Her vilayet kendi içerisinde bölgelere ayrılmış olup, bu 

bölgeler askeri komutanların idaresi altında onlara bağlı bölge 

memurları tarafından yönetilmiştir. Taşkent, tüm bölgenin başkenti 

olmuş, ancak başlangıçta Semireçe ve Trans Hazar, Genel Valinin 

yetki alanına dâhil olmamıştır. XX. yüzyılın başlarında Kaufman 

tarafından kurulan idari yönetim anlayışı, doğrudan merkezi hükümete 

bağlı sömürge memurlarının müdahalesi ile değişmiştir. Bu bölgelerin 

yöneticileri, iç gelir müfettişleri, yeni kurulan mahkemelerin resmi 

personeli, Orenburg-Taşkent demiryolu inşaatı, vb. meselelerde 

Taşkent’in değil St. Petersburg’un talimatları doğrultusunda 

davranmışlardır. Ancak Pahlen, bölgede oluşturulan Rus yönetiminin 

etkilerinin, gerek kısa sürede kurulmuş olması gerekse Türkistan’ın 

çevresindeki devletlerin ilkel kurumlarının etkisiyle sınırlı kaldığına 

dikkat çekmiştir. Bununla birlikte Pahlen, her yıl ticaret yapmak ya da 

kutsal tapınakları ziyaret etmek için Taşkent, Semerkant, Aşkabat ve 

Margelan’ı ziyaret eden binlerce Afgan, Fars, Çinli ve Hintli 

ziyaretçinin etkisi ile Rusya’nın bölgedeki başarısının tüm Türkistan 

boyunca yayıldığını belirtmiştir (Pahlen, 1964: 14). 

 

Pahlen, Türkistan’daki Rus yönetimin etkilerinin yaşandığı 

dönemlerde Türkistan’ın komşu bölgeleri Afganistan, İran ve Çin’in 

batısında despotizme dayalı keyfi yönetim anlayışının devam ettiğini 

belirtmiştir. O, bu dönemde Afgan, Çin ve İran yöneticilerinin, 

nüfusunun refahı için tamamen göz ardı ederek yönettiği ilden 

mümkün olduğu kadar kar sağlamaya yönelik bir anlayış içerisinde 

olduklarını ifade etmiştir. Bu bölgelerde vergilendirme, eski Asya 
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prensiplerine dayanan, sahiplerinin gelirinin onda birine eşit olacak 

şekilde belirlenmektedir. Vergiler, emir, şah veya diğer yetkililerin, 

sömürge yönetiminin bölgedeki temsilcisinin kendi illerinde ordu ve 

yönetim masraflarını karşılamasına yetecek şekilde hesaplanmıştır. 

Otoritesini güçlendirmek için mutlak güç verilen beylerin malları 

teslim etmesi koşuluyla ölüm cezası da dâhil olmak üzere seçtiği her 

türlü aracı kullanmasına izin verilmiştir. Bu durum Şeriatın farklı 

şekilde yorumlanıp kullanılmasına yol açmıştır. Vergilendirmeye ek 

olarak, bu sınır devletlerin yöneticilerine, ithalatta bir tekel 

uygulanması veya sadece kendilerine satılabilir mallar üzerinde çok 

düşük fiyatların sabitlenmesi gibi gelir kaynakları da açık 

bırakılmıştır. Karakul ticaretinde yer alan kuzu postlarının bu duruma 

örnek olabileceğini belirten Pahlen, Buhara’da bulunduğu dönemde, 

Buhara Halkı’nın bu malları Emir’e iki rubleye satmak zorunda 

bırakıldıklarını, Emir’in de bu malları sınırda yedi rubleye sattığını 

söylemiştir. Afganistan’da da badem ve Antep fıstığı konusunda 

benzer bir uygulamaya şahit olduğunu belirten Pahlen bir Afgan 

çiftçinin kendisine, Kushka'daki Ruslara satmayı planladığı badem  

yüklü on iki eşekten oluşan bir kervanla yola çıktığını, bölge 

yöneticisinin vergi tahsildarı ile karşılaştıktan sonra iki eşek yükü ile 

istediği yere ulaşabildiği için şanslı olduğunu söylediğini ifade 

etmiştir. Pahlen, bu dönemde Hindistan’da vergi toplama işinin ise 

İngilizler tarafından yerli tahsildarlar yoluyla ve acımasız bir şekilde 

gerçekleştirildiğinden söz etmiştir. Temsilci, yerlilerin temel 

ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu ve toprağın bereketli oluşunun, bu 

topraklarda eski koşulların devam etmesinde etkili olduğunu 
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belirtmiştir. Bu koşullarda Türkistan’daki Rus yönetiminin getirdiği 

koşulların yerli halkta memnuniyet uyandırdığını belirten Pahlen, bu 

duruma sebep olarak eskiden mevcut olan kölelik, eski hukuk anlayışı 

ve vergilendirme sistemini göstermiştir. Müslümanları rahatsız 

etmemek için vergilendirme ile ilgili düzenlemeler yapıldığını belirten 

Pahlen, bir toprak mülkiyeti sicilinin hazırlandığını ve tahsil edilebilir 

verginin üretim maliyetine bağlı olarak eşdeğer düzeyde paraya 

çevrildiğini ifade etmiştir. Birkaç yıl sonra da pahalı pamuğun 

yerlilerin ana mahsulü olarak mısırın yerini aldığı dönemde vergi 

yükünün, başlangıçtaki şekilde mısır esaslı olarak belirlenmesi ile 

vergilendirme yükünün hafifletildiğini belirtmiştir (Pahlen, 1964: 15-

16). 

Türkistan’daki Rus yönetiminin zayıf yönlerinden birisinin bölgenin 

refahı, kültürel ve teknik çalışmalarına ayrılan paranın yetersiz kalışı 

olduğunu söyleyen Pahlen, bununla birlikte yeni işgal edilen 

bölgelerdeki bütçenin yönetimin ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı 

kaldığından söz etmiştir. St. Petersburg'daki İmparatorluk Maliye 

Bakanlığının Türkistan’a olan tutumunun işgal edilmiş bir çöl bölgesi 

olduğu ve yeni gelir kaynakları sağlamayacağı doğrultusunda iken bu 

tutum işgalden kısa bir süre sonra değişmiştir. Eski Han ve Emirler 

tarafından uzun bir süre kötü muamele gören ve işgücü olarak 

kullanılan Sart ve Kırgızların, Ruslar tarafından yolların inşası, 

Avrupalılar için  sıra evler inşa edilmesi ve Ruslar için vazgeçilmez 

olan bahçeler için sulama kanallarının kazılması gibi işlerde 

çalıştırıldıklarında bu durumdan rahatsızlık duymadıkları ve hatta 

önceki yönetimlerindeki durumlarına nazaran daha iyi muamele 
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gördükleri belirtilmiştir. Pahlen, Rus rejiminin Türkistan’daki 

başarılarının uzun süre devam ettiğini, ancak Dışişleri Bakanının, 

Kaufman, Skobelev ve Kolpakovskiy’in erken dönemlerdeki 

başarılarının önemini fark etmeleri halinde Rusya’nın sınırlarının 

doğuya doğru daha da genişleyebileceğine dikkat çekmiştir. Rusya’nın 

Türkistan’daki prestijinin oldukça büyük olduğunu belirten Pahlen, 

Kaufman’ın atmış olduğu sağlam temellerin sonrasındaki haleflerin 

yetersizliği sebebiyle korunamadığını belirtmiştir. O, Türkistan’ın 

işgalinin Cortez tarafından Meksika’nın işgali ile mukayese 

edilebilecek düzeyde olduğunu ifade etmiştir (Pahlen, 1964: 16-17). 

 

Kaufman’ın Türkistan’da kazanmış olduğu zaferin büyüklüğüne 

dikkat çeken Pahlen, Kaufman’ın askeri yönetimi altında hizmet eden 

bazı yetkililerle tanıştığını, bunların bazılarının oldukça eğitimli 

olduğunu ve Kırgız, Sart, Türkmen veya Arap dilleri olmak üzere 

birden fazla dil bildiklerini ve bazı çalışmalar kaleme aldıklarını 

belirtmiştir. Çöllük alan ve uzun mesafeden kaynaklı olarak merkezle 

bağlantının koptuğu dönemlerde Rus ordusunun sınır memurlarının 

yönetimde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Pahlen, bölgenin ilk Rus 

yerleşimcileri olan bu yetkililerin çalışmalarının oldukça medeni ve 

verimli oluşundan söz etmiştir. Arazideki barış ve düzeni sürdürmeye 

çalışan Rus yetkilileri, süt üretimi, meyve yetiştiriciliği, pamuk 

üretimi gibi önemli işletmelerle ilgili girişimlerde bulunmuşlardır. Bu 

yetkililerin çalışmalarını yaşantılarının bir parçası haline getirdiklerini 

belirten Pahlen, bu anlayış şeklinin XX. yüzyılın başlarında 

Türkistan’a Rusya’dan göçmenlerin yerleştirilmesinde etkili olduğunu 
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belirtmiştir (Pahlen, 1964: 17-18). Taşkent’in Rus kısmı 1865’te 

kurulmuş, Rus ordusuna ve sivil yetkililere ev sahipliği yapmakla 

birlikte, artan yerleşimcilerin sayısının bir sonucu olarak hızla 

büyümüştür. Türkistan’daki en kalabalık Rus topluluğu, nüfusun 

%20’sini meydana getirdiği Taşkent şehrinde bulunmaktadır. 

Türkistan’daki tüm kent nüfusunu idare eden Rus yönetimi özellikle 

Rus kesimin gelişmesi ve refahı ile ilgilenmiş, harcamaların çoğu Rus 

mahallelerine ayrılmıştır. Rus hükümeti ayrıca yerli halk üzerindeki 

baskıyı arttırmak amacıyla Rusların yanı sıra diğer halklardan gelen 

göçmenleri de stratejik bölgelere yerleştirmiştir. Hükümet böylelikle 

diğer yandan da endüstride ihtiyaç duyduğu hammaddenin üretimi için 

yeterli işgücünü sağlamıştır. Türkistan’da bir bütün olarak yabancı bir 

sosyal oluşum meydana getirilmesi gerektiğini savunan Kaufman, 

özellikle Türkistan’ın önde gelen Taşkent, Semerkant gibi şehirleri ile 

yakından ilgilenmiştir. Bu nedenle O, bölgedeki Rus sömürgeciliği ve 

yerleşiminin yanı sıra Almanya, Polonya, Tatar gibi oluşumların 

varlığını da desteklemiştir. Bu ulusların topluluklarının Türkistan’daki 

yerleşimi ile ilgilenen Kaufman onlar için evler inşa ettirmiş ve yeni 

yaşamlarına uyum sağlamalarında onlara destek olmak amaçlı ödenek 

sağlamıştır (Tealakh, 1991: 197- 199).  

 

Rus göçmenlerin Türkistan yönetimi tarafından memnuniyetle 

karşılandıklarını belirten Pahlen, buna rağmen bölge memurlarının bu 

göçmenlere davetsiz misafir muamelesi yaptıklarını ifade etmiştir. 

Türkistan’a gelen Rus göçmenlerinin büyük bir kısmının ne topraktan 

köylü ne de fabrika işçileri olmadıkları, Rusya’daki koşullardan dolayı 
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fakirleşen orta sınıf insanları oldukları belirtilmiştir. Türkistan’a 

sadece arazi vaat edilerek gönderilen bu insanların sadece devlet 

gelirleri ile yaşamaya istekli oldukları, çok çalışmak istemedikleri, 

yerli ve çalışkan insanların gelişmiş hayvancılık yöntemleri ile 

ilgilenmedikleri, Pahlen’in bölgede dikkatini çeken hususlardan 

olmuştur. 1914 savaşından önceki son on yılda göçmenlerin Türkistan 

yetkilileri için sorun oluşturdukları, merkezi hükümetin 

müdahalelerinin ise durumu daha kötü bir hale soktuğu ve çeşitli 

ayaklanmalara yol açtığı belirtilmiştir. General Kaufman, St. 

Petersburg’ta iken Türkistan’da idari olarak alınan önlemlere 

müdahale etmezken onun ölümünden sonra bu durum değişmiştir. 

Askeri yönü güçlü ancak idari olarak zayıf yöneticilerin genel vali 

olması ile birlikte bölgedeki huzursuzluk artmıştır (Pahlen, 1964: 17-

18). Göçler genel nüfus dengesini önemli ölçüde etkilememekle 

birlikte yerli halkın ekonomik durumunda yaşanan sıkıntılar, yerel 

halkın etnik sorunları ve 1892 senesinde Taşkent’in Rus bölümünde 

başlayan kolera salgını Taşkent’te isyana sebep olmuştur (Sahadeo, 

2005: 117). Salgına karşı alınan önlemlerden duyulan rahatsızlık yerli 

halk arasında isyanın büyümesine yol açmıştır. İsyan Rus yönetimi 

tarafından askeri güç kullanılarak bastırılmış ve isyancılar ağır bir 

şekilde cezalandırılmıştır. 

 

 XIX. yüzyılın sonlarında Türkistan’daki Müslümanlar ile Rus 

yönetimi arasındaki ilişkiler zayıflamıştır. Özellikle Rusya’daki arazi 

sıkıntısını gidermek amacıyla Türkistan’daki toprağın Rus 

yerleşimciler için kamulaştırılması yerli halkı rahatsız etmiştir. Bu 
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durum yerli halkın verimli topraklarını kaybetmesine ve yabancıların 

geleneklerinin yerli halka dayatılmasına yol açmıştır. 1916 yılında 

Çarlık Hükümeti’nin Müslümanları işçi olarak kullanmak üzere 

zorunlu askerliğe çağırması, binlerce insanın hayatını kaybetmesi ile 

sonuçlanan isyanlara yol açmıştır. 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik 

Devrimi sırasında da bu huzursuzluklar devam etmiştir ( Kennedy 

Pipe, 2004: 93). 

 

Pahlen, Türkistan genel valilerinin idari yönetim şeklinin XX. 

yüzyılda değişiklik gösterdiğini belirtmiştir. Merkezi hükümet 

tarafından görevlendirilen genel valilerin tutumu yerli halk üzerinde 

önemli etkiler meydana getirmiştir. Bu döneme kadar idareden 

memnun olan halk arasında huzursuzluğun arttığı, Müslüman dünyada 

yaygın hale gelen Panislamizm’in de bu durumda etkili olabileceği 

belirtilmiştir. Pahlen, bu sebeplerle ziyaret ettiği dönemde 

Türkistan’daki koşulların değişmiş olduğunu, Bolşevizm hareketinin 

tüm bölgede yayıldığını ve huzursuzluğun arttığını belirtmiştir 

(Pahlen, 1964: 18-20). Yaklaşık elli yıl devam eden Çarlık yönetimi 

sırasında yerel toplumda önemli değişiklikler meydana gelmiş 

olmakla birlikte kültürel yapı ve ulema büyük ölçüde etkinliğini 

devam ettirmiştir. Bu durum Bolşevik politikasında etkili olmuştur 

(Khalid, 1996: 273). Bolşevik Devrimi ve Rus iç savaşının (1917-21) 

sıkıntılı yıllarında Taşkent, Türkistan'daki siyasi faaliyetin odak 

noktası olmaya devam etmiştir. Ekim 1917'de Taşkent idaresi, 

Sovyetler tarafından, Müslüman nüfusu görmezden gelinerek ele 

geçirilmiştir. Bolşevik Devrimi Taşkent’in eski kısmındaki 
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Müslümanlar tarafından kınanmıştır. Ancak Rus askeri birlikleri ve 

Rus yerleşimcilerin desteği ile güçlendirilen Sovyet Taşkent’i 

tarafından Hokand’daki Müslüman Hükümeti etkisiz hale getirilmiştir. 

1924 yılında Taşkent, Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 

başkenti olarak Sovyet idaresi altında kalmıştır (MacKenzie, 1969: 

214). 

 

2. Sonuç 

Pahlen’in Rus hâkimiyeti döneminde bizzat ziyaret ettiği Türkistan 

şehirlerinden birisi olan Taşkent’in XX. yüzyılda büyük ölçüde 

Rusya’nın bir yerleşimi haline geldiği görülmektedir. XIX. yüzyılda 

temelleri atılan demiryolunun Pahlen’in ziyaret ettiği dönemde de 

Taşkent’te aktif olduğu anlaşılmaktadır. Pahlen, demiryolunun 

Taşkent’in ticari ve iktisadi hayatına katkı sağladığını belirtmiştir. 

Nitekim Taşkent-Orenburg demiryolunun inşa edilmesinden sonra 

ticari ve ekonomik açıdan önemi daha çok artan Taşkent’te Senatörün 

özellikle Rusya’nın iskân politikası konusunda vermiş olduğu bilgiler, 

Rus yönetiminin Türkistan’ın yerli halkına olan bakış açısını ortaya 

koymaktadır.  

Bölgeyi Ruslaştırmak isteyen Çarlık yönetimi bu doğrultuda bölgeye 

göçmen yerleştirmiş, ancak bu göçmenler bölgenin yerli halkı ile eşit 

tutulmamıştır. Ancak yerli halk ve Rus yerleşimciler arasındaki 

eşitsizlik sebebiyle yerli halkın refah düzeyinde bir iyileşme 

olmamıştır. Rusya’nın iskân politikası sonucunda ortaya çıkan Rus 

Taşkent’ine yerleştirilen göçmen halk, yerli halkın durumunu 

ekonomik olarak daha çok zorlaştırmıştır. Nitekim ziyaret ettiği 
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dönemde Taşkent’in şehir olarak güzelliklerine dikkat çeken Pahlen, 

bununla birlikte Çarlık baskısı altında kalan Türkistan halkı arasında 

huzursuzlukların arttığını, bu durumun da Bolşevizm adı verilen 

harekete yol açtığını ifade etmiştir. Netice olarak, bölgedeki Rus 

yönetiminin olumlu etkilerinin yanı sıra eksikliklerini de dile getiren 

Pahlen’in verdiği bilgiler, bir yabancının gözünden Rus yönetiminin 

yarattığı sorunlar, göçmen ve yerli halk arasında yaşanan sıkıntıların 

anlaşılabilmesi noktasında önem taşımaktadır.  
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