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ÖNSÖZ 

Tarih, kelime olarak geçmişte yaşayan toplulukları, kişileri ve 

yaşanmış olayları ifade etmekte kullanılır. Tarih bilimi, farklı 

şekillerde tanımlanmakla birlikte genel olarak topluluklar arasında 

geçen olayları ve insan topluluklarının gerçekleştirdiği bütün 

faaliyetleri, belgelere dayandırarak, sebep sonuç ilişkisi kurarak, 

sonuçları günümüze aktaran bir sosyal bilim olarak tanımlanmaktadır. 

Kısaca söylemek gerekirse geçmişi konu edinen bilimin adıdır. Bu 

bağlamda, geçmişte yaşanılanları, tarihçinin yaptığı araştırmalarla elde 

ettiği bilgiler oranında bilebiliriz. Bu yaşanmışlıkların toplumları 

etkileme ve geleceğe yön verme özelliği olması sebebiyle tarih 

araştırmacısı olmak büyük sorumluluk gerektirmektedir. Geçmişin 

doğru olarak bilinip değerlendirilebilmesi için tarihçinin bu görevi 

yerine getirirken hakikati verebilme konusunda titizlikle hareket 

etmesi gerekmektedir. Bunu en güzel şekilde Mustafa Kemal Atatürk 

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık 

kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir hal alır.” 

sözleriyle açıklamıştır. İnsanlığın geçmişini kayıt altına almak, 

araştırmak ve doğru bir şeklinde yorumlamak toplumlar açısından 

önemlidir. Bu yapılarak milletlerin hayat tarzları, düşünce biçimleri, 

dünya görüşleri ortaya konur. Her milletin geçmişte sahip olduğu 

değerleri mevcuttur. Bu değerleri tarihçiler yaptıkları araştırmalarla 

ortaya koymaktadır. Tarihçi tarafsız kalmayı ilke edinmiş, doğru 

bildiğini uygun bir dille izah eden, okuyan, araştıran,  ilmin değerini 

bilen, bilim ahlakına sahip olan kişidir. Bu düşüncelerle söz konuş 
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eser hazırlanmıştır. Bu bağlamda kitabı oluşturan bölümler; alanında 

uzman akademisyenler tarafından yeni kaynaklar ışığında çalışılmış 

güncel bilgileri içermektedir. Tarihin farklı alanlarına yönelik konuları 

içeren, farklı bakış açılarıyla araştırılıp incelenerek oluşturulan bu 

eserin bundan sonra benzer konularda yapılacak çalışmalara örnek 

teşkil edip katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

On bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, “Türkiye İktisat 

Kongresi’nin Basında Yankıları” başlıklı çalışmaya yer verilmiştir. 

Çalışmada, kongrenin toplanma amacı, kongreye basın-yayının 

yaklaşımı, kongreye hazırlık, kongrenin açılışı ve faaliyetleri, kongre 

sonunda Misak-ı Millînin kabul ve bütün bunların basına yansıması 

konuları ele alınmıştır.  

İkinci bölümde, “Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Türkiye’nin 

Modernleşme, Bürokrasi ve Demokrasi Pratiği” başlıklı çalışma 

bulunmaktadır. Çalışmanın içeriğini, Türkiye’de modernleşme 

sürecine etki eden bürokrasi ordu ilişkisi, siyasi partiler, 1960 askeri 

darbesi, 1961 Anayasası konularının değerlendirilmesi 

oluşturmaktadır.  

Üçüncü bölüm, “Ulus Gazetesi’nde 1935-36 Yıllarında Yayınlanan 

Vakıf Haber ve İlanları” başlıklı çalışmadan oluşmaktadır. Bu 

bölümde Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine vakıflar hakkında 

yapılan düzenlemeler ve Ulus Gazetesi’nde yer alan vakıflar 

hakkındaki haberler ve ilanlar çalışılmıştır. Çalışma, Ulus 

Gazetesi’nin yayın hayatı hakkında bilgileri de içermektedir. 
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Dördüncü bölümde, “Mısır’ın Karizmatik Lideri Nasır, Nasır Dönemi 

Mısır ve Türkiye Mısır İlişkileri” başlıklı çalışmaya yer verilmiştir. 

Çalışmada, 1952-1970 yıllarında Mısır’ın iç ve diş politikasında 

yaşanalar ile bu dönem Türkiye-Mısır ilişkilerine yer verilmiştir. 

Beşinci Bölümde “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bir Mizah 

Gazetesi: Hande (Tanıtımı, Fihristi ve Kapak Albümü)” başlıklı 

çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmanın konusunu, 31 Temmuz 1916 - 6 

Eylül 1917 tarihleri arasında toplam 46 sayı olarak yayınlanan “Hande 

Gazetesi” oluşturmaktadır.  

Altıncı bölümde, “Dinler Tarihi Açısından İlahi Dinlerde Din 

Eğitimi” başlıklı çalışma bulunmaktadır. Çalışmada din eğitimi 

üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, din eğitiminin kaynakları, ilk din 

öğretmenleri, din dersi verme şekilleri, din eğitiminde ailenin önemi, 

din eğitiminde dine eleştirel yaklaşım konuları değerlendirilmiştir. 

Yedinci bölümde, “Bilim Tarihi Açısından Göbekli Tepe” başlıklı 

çalışma yer almaktadır. Çalışmada, Şanlıurfa Göbekli Tepe’de yapılan 

kazılar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, buradaki sosyal 

hayat, tarım, sanat, felsefe ve bilimsel gelişmeler ve bunların 

medeniyete katkısı karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Sekizinci bölümde, “Iulıus Claudıus Hanedanı Dönemi’nde Roma’nın 

Bıthynıa Et Pontus Eyaleti Valileri” başlıklı çalışma bulunmaktadır. 

Bölüm, Iulıus Claudıus Hanedanı Dönemi’nde Roma’nın Bıthynıa Et 

Pontus Eyaletinde görev alan valileri belirlemeye yönelik yazılı ve 

görsel kaynakların incelendiği araştırmadan oluşmaktadır.  
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Dokuzuncu bölümü, “Eskiçağda Sapan” başlıklı çalışma 

oluşturmaktadır. Araştırmada, Eski çağlarda sapanın ne amaçla 

kullanıldığı, sapan yapımında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve 

sapan çeşitleri yazılı ve görsel malzemelerin incelenmesiyle ve 

değerlendirilmesiyle belirlenmiştir. 

Onuncu ve son bölümde “Artvin Basın Tarihi Üzerine Birkaç Not 

”başlıklı çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmada Artvin’de basının 

gelişim süreci konu edinilmiştir. 

Bu kitap, her biri alanının uzmanı olan araştırmacıların katkılarıyla 

ortak bir çalışmanın ürünü olarak ortaya konmuştur. Tarih alanında 

yapılan bu çalışmada her bölümün sorumluluğu yazarına aittir. Başta 

kitaba bölüm yazarak katkı sağlayan akademisyenler olmak üzere 

çalışmaya emeği geçek herkese teşekkür ederim. İKSAD yayınevine 

de kitabın basımını ve yayımını üstlenerek bize bu imkânı yarattığı 

için teşekkürlerimi sunarım.      

  

Öğr. Gör. Dr. Ayşe ERKMEN 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecindeki en önemli etkenlerden biri hiç 

kuşkusuz ekonomidir. Hızlı borçlanma Osmanlı ekonomisini iflasa 

sürüklemiş ve arkasından kurulan Duyun-u Umumiye ile birlikte 

borçların karşılığı olarak Osmanlı’nın gelirlerinin üçte birine el 

konulmuştur. Avrupa’da kapitalist sistemin gelişmesi Osmanlı’ya 

emperyalizm biçiminde yansımış ve ucuz hammadde ve geniş pazarlar 

olarak yarı sömürge ülke konumuna getirilmiştir. Bu dönemde 

Osmanlı ekonomisi büyük oranda Avrupalı güçlerin ve onların 

ülkedeki aracıları olan azınlık burjuvazisinin tekelindeydi. Milli bir 

burjuvazi söz konusu olamamıştı. 1908’de II. Meşrutiyetin ilanıyla 

birlikte kurulan İttihat ve Terakki hükümetlerinin milli ekonomi ve 

milli burjuvazi yaratma çabaları da zaman darlığı ve yaşanan savaşlar 

nedeniyle pek olumlu sonuçlar vermemiştir. Balkan Savaşları 

sonrasında yaşanan büyük göç dalgası da Osmanlı’nın ekonomik 

yükünü arttırmış olmakla birlikte, Anadolu’da Türk nüfusunu da 

çoğaltmıştı. Ancak bu süreçte başlayan I. Dünya Savaşı Osmanlı’nın 

bütün ekonomik gücünü tüketmesine ve ittifak güçlerinden büyük 

miktarlarda borçlar almasına neden olmuştu. 4 yıl gibi uzun süre geniş 

bir cephede savaşan Osmanlı Devleti, ağır bir yenilgi almış ve İtilaf 

Devletlerinin işgaline uğramıştır.  

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in önderliğinde başlayan Kurtuluş 

mücadelesi, Büyük Taarruz ile birlikte zaferle sonlandırılmış ve ülke 

işgalden ve Türk ulusu da yok olmaktan kurtarılmıştır. 11 Ekim 

1922’de Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra barış 



 

8 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

konferansı için görüşmeler İsviçre’nin Lozan kentinde başlamıştır. 

Savaş yıllarında en çok sıkıntı hiç kuşkusuz ekonomik alanda 

yaşanıyordu. Gelir elde edecek olanakların kısıtlı olduğu, borç 

almanın mümkün olmadığı bir ortamda Türk halkı zafer için her şeyi 

vermiştir. Savaş kazanılmıştı ama millet hem yorgun hem de yokluk 

içindeydi. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Hükümeti’nden bu 

yokluğu ve yorgunluğu ortadan kaldıracak, halkın sorunlarına derman 

olacak çözümler bekliyordu. 

Türkiye İktisat Kongresi’ni Toplama Amaçları  

İzmir’de 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan ve Türkiye 

İktisat Kongresi olarak adlandırılan bu toplantı, yeni Türk devletinin 

bundan sonra izleyeceği ekonomi politikalarının belirlenmesi 

açısından oldukça önemlidir. 17 Şubat 1923 tarihinde kongreyi açış 

konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Paşa, kongreye verilen önemi şu 

sözleriyle belirtmiştir (Atatürk, 2006: 299): 

“Efendiler! Yüce heyetinizin bugün toplamış olduğu Türkiye 

İktisat Kongresi çok önemlidir, çok tarihîdir. Nasıl ki Erzurum 

Kongresi, Sivas Kongresi felâket noktasına gelmiş olan bu 

milleti kurtarmak konusunda Misak-ı Millî’nin ve Anayasanın 

ilk temel taşlarını hazırlamak konusunda etkili olmuş, girişimci 

olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, millî tarihimizde ve millî 

hayatımızda en kıymetli ve yüksek hatırayı kazanmış ise, 

kongreniz milletin ve memleketin hayat ve gerçek kurtuluşunu 

sağlamaya araç olacak kuralların temel taşlarını ve ilkelerini 
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hazırlayıp ortaya koymak şekliyle tarihte en büyük adı ve çok 

kıymetli bir hatırayı kazanacaktır.” 

Gazi’nin bu sözleri iktisat kongresinden beklentileri net biçimde 

ortaya koymaktadır. Bu kongre, ekonomik bağımsızlığın sağlanması 

ve gelişmiş bir ülke haline gelebilmesi için izlenmesi gereken 

ekonomik ilkeleri belirleyecek ve bir iktisat andı hazırlayacaktır.  

Bir kongre toplama fikrinin nasıl ortaya çıktığını, 3 Şubat 1923 

tarihinde Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in TBMM’ye verdiği, 

soru önergesine dönemin İktisat Vekili’nin Mahmut Esat Bey’in 

verdiği cevapla öğreniyoruz. Ali Şükrü Bey, gazetelerden öğrendiği 

bu kongreyi kimin organize ettiğini ve faaliyetlerinin ne olacağını 

(BCA, 030.10.0.0/5.29.17:1-2) sormuştur. Mahmut Esat Bey, kongrenin 

toplanmasının sadece İktisat Vekâlet’inin girişimi ve teşvikiyle 

olduğunu belirtmiştir. Kongre toplama fikrinin kimden çıktığı ve 

nedeni konusunda ise şunları söylemiştir (TBMM, 5.2.1339: 170-

171): 

  Elviyei müstahlasamızda tetkikatı iktisadiyede bulunmak üzere 

bundan bir hayli müddet evvel seyahatim esnasında 

memleketimin pek çok ihtiyacatını yakından gördüm ve uzun 

senelerden beri unutulmuş olan iktisadiyatımız hakkında 

memleketimiz iktisat âmillerinin bir araya gelerek 

düşünmelerini, noktai nazarlarını Büyük Millet Meclisine ve 

Büyük Millet Meclisi Hükümetine bildirmelerini ve teşebbüsü 

şahsiyeleriyle orada yapılması lâzım gelen işlere derhal orada 

karar vererek harekete gelmelerini münasip gördüm. Ve 21 
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Teşrinisanide Başkumandan Paşa Hazretlerine de İzmir'den 

telgraf çektim, dedim ki: Memleketin iktisadiyatı uzun 

senelerden beri unutulmuştur. İktisat âmilleri dinlenmemiştir. 

Bu meslek adamlarını dinlemek ve onların dileklerine göre bir 

İktisat Programı vücuda getirmek, doğrudan doğruya 

memleketin vicdanını ve kalbini dinliyerek bir program vücuda 

getirmek lâzımdır ve bu çok hayırlı olur. Bu hayırlı işin riyaseti 

rahibesini kabul eder misiniz? diye sordum. Başkumandan Paşa 

Hazretlerinden cevap aldım…” 

Mahmut Esat Bey, işgalden sonra başta İzmir olmak üzere Yunan 

işgalinden kurtulan Batı illerinde gördüğü yoksulluk ve yıkım 

karşısında ekonomik olarak ülkeyi ayağa kaldırmak için bir iktisat 

programı yapılmasını zorunlu görmekle birlikte, bu programı tek 

başına vekaletin yapmasını da istememiştir. Tıpkı milli mücadelenin 

silahlı aşamasına geçilmeden önce Erzurum ve Sivas kongreleriyle 

halk temsilcilerinin fikirlerinin alınması, Türk ordusunun yenilip 

Sakarya’nın doğusuna çekildiği bir tarihte savaştan sonra yapılacak 

eğitim ve öğretimi planlamak için eğitimcilerin Maarif Kongresi’nde 

(Kapluhan, 2014: 132-133) toplandığı gibi. Ülkenin işgalden 

kurtarıldığı bu dönemde ise yıllardır savaştan bitkin düşen ve 

ekonomisi bozuk olan bir ülkeyi geliştirmek ve kalkındırmak için de 

ekonomiye yön veren grupları bir araya toplamayı ve onların fikir ve 

önerilerini göz önünde tutarak en doğru ekonomik programı 

hazırlamayı düşünmüştür. Kongrenin İzmir’de toplanması bir tesadüf 

eseri değildir. İzmir’in işgali bağımsızlık ateşinin yakılmasındaki en 

önemli nedenlerden biri olduğu gibi, işgal döneminde Yunan 
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güçlerinin baskısı altında İzmir halkı büyük acılar çekmiştir. Bu da 

yetmiyormuş gibi işgalci Yunan güçleri, kaçarken kenti yakıp 

yıkmışlardır. Anadolu’da ticaretin can damarlarından biri olan İzmir, 

üzerinden dumanlar yükselen bir kent halini almıştır. Bu kentin 

ekonomik olarak canlandırılması, Türkiye’ye de hayat verecektir. Bu 

düşünceyle kongrenin İzmir’de toplanması fikri kabul edilmiştir 

(Güneşer Bozdağ, 2018: 39).  

Kongrenin Lozan’da görüşmelerin kesildiği bir tarihe rastlaması, 

ekonomik bağımsızlık yolundaki kararlılığı itilaf devletlerine 

göstermek amacından kaynaklandığı biçiminde yorumlanmasına 

neden olmuştur. Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi kongrenin 

toplanma fikri Kasım 1922’ye kadar uzanmaktadır. Bir iktisat 

kongresi toplanması konusunda ilk haberler 1922 yılının sonu 1923 

yılının hemen başında duyurulmaya başlanmıştır. Yani Lozan’da 

görüşmelerin sürdüğü ve kesinti olabileceği konusundaki tahminlerin 

henüz uzak olduğu bir dönemde İktisat Vekaleti memleketin 

ekonomik olarak gelişmesini ve yükselmesini sağlamak için izlenecek 

“hatt-ı hareketi”  belirlemek amacıyla “esaslı ve ciddi” bir programın 

hazırlanmasına karar verildiğini, ancak program hazırlanmadan önce 

ülkedeki “bil-umum iktisat āmilleri” bir araya toplayarak onların 

görüş ve önerilerini almak için Türkiye İktisat Kongresi adı altında bir 

kongre toplamayı uygun bulduklarını bildirmişlerdir. Kongreye çiftçi, 

tüccar, sanayi erbabı, amele, borsacı, bankacı vs. bütün iktisat 

gruplarının davetli olduğu ve açılışını da Mustafa Kemal’in yapacağı 

belirtilmiştir (Akşam, 05.01.1923: 3). Kongreye katılacak delegelerin 

seçimi, faaliyetleri ve toplanma şartları konusunda ayrıntılı çalışma 
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içinde olan İktisat Vekâlet’inin bu kongreye “fevkalade” önem verdiği 

vurgulanmıştır (Hakimiyet-i Milliye, 03.01.1923: 3). 

İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, kongreyi duyurmasından kongre 

toplanma tarihine kadar birçok kez basına verdiği demeçlerle kongreyi 

toplama amaçlarını açıkça ortaya koymuştur. Bu amaçları birkaç 

başlık altında toplamak mümkündür: 

1. Anadolu’da mesafelerin uzaklığı ve yolların bozukluğundan 

dolayı birbirini tanımayan memleketin öz olan tüccarların, 

çiftçilerin ve sanat erbaplarının tanışmalarını ve ülkenin 

ihtiyaçlarını birlikte düşünmelerini ve çözmelerini sağlamak 

(TBMMZC, 05.02.1923: 171; Akşam, 07.02.1923: 3). 

2. Memleketin çeşitli ekonomik gruplarının milli ekonomiyi 

geliştirmek amacıyla tavsiye edecekleri tedbirleri öğrenmek 

(Tan, 24.01.1923: 2). 

3. Milletin ve memleketin yetenek ve ekonomik ihtiyaçlarının el 

birliğiyle inceletmek ve bunun sonucuna göre genel bir çalışma 

ve ekonomiyi geliştirmek için yeni yöntemler bulmak 

(Hakimiyet-i Milliye, 15.02.1923: 3). 

4. Her medeni devlet ve her alanda olduğu gibi iktisadi alanda da 

Türkiye’nin istiklal ve hürriyetini temin etmek; (TBMMZC, 

05.02.1923: 171). 

İktisat Vekaleti kongrenin hazırlayıcısı konumundadır ve hazırlıklarla 

bizzat ilgilenmektedirler. Bir yandan Lozan görüşmeleri devam 

ederken, itilaf devletlerinin kapitülasyonlardan vazgeçmeme 

konusundaki ısrarları da bu kongrenin toplanmasını etkilemiş olabilir. 
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İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, yaptığı her konuşmada veya basına 

verdiği her demeçte iktisadi bağımsızlığın altını hep çizmiştir. 

Bununla birlikte kongreye katılanların hepsinin Türk Müslüman 

olduğu düşünülürse milli bir ekonomi kurma çabaları da bu kongrenin 

toplanmasını etkileyen unsurlardan biridir.  

İktisat Kongresi’nin toplanma amaçlarından biri de milli mücadelede 

iş birliği yapmalarından dolayı Türkiye’nin Sovyet ekonomik 

modelini uygulayacağı ile ilgili iddialarına yanıt vermek, ekonomik 

model olarak Batının liberal düşüncesinin temel alındığını göstermek 

de olabilir (Kayıran-Saygın, 2019: 29). 

TBMM Hükümeti ve Gazi Mustafa Kemal de bu girişimi başından 

itibaren desteklemiştir. Yıllarca süren savaşlardan yorgun çıkan halkın 

ekonomik sorunlarına derman olmak, harap olan ülkeyi kalkındırmak 

(İnan, 1989: 12), aş ve iş vermek yeni ve gerçekçi bir ekonomik 

programla sağlanabilirdi. Bu noktada ekonominin bütün gruplarını bir 

kongrede toplamak ve sorunları tartışarak çözüm önerileri 

bulunmasını sağlamak iktidar için de takip edilecek en doğru yoldu.  

İktisat Kongresi ve Basındaki ilk Tepkiler 

1922 yılının son günlerinde İktisat Vekaleti vilayetlere birer genelge 

yollamış ve şubat ortasında İzmir’de toplanacak iktisat kongresi için 

hazırlıklar yapılmasını istemiştir. Kongreye her kazadan mesleki 

temsil veya sınıf esasına göre seçilecek 3’ü çiftçi, 1’i tüccar, 1’i 

sanayici (veya sanatkâr), 1’i amele, 1’i şirket,1’i de banka temsilcisi 

olmak üzere 8’er delege seçilecekti (Boratav, 1974: 27).  
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 Kongrenin toplanacağı haberi gerek İstanbul ve gerekse Ankara 

basını tarafından genel olarak olumlu karşılanmıştır. Kongre ile ilgili 

olarak İktisat Vekili Mahmut Esat Bey’in demecine sıklıkla yer 

vermişlerdir.  

Hakimiyeti Milliye Gazetesi, kongrenin amaçlarını sıralamış ve İktisat 

Vekaletinin bu yolda yaptığı hazırlıkları aktarmıştır (Hakimiyet-i 

Milliye, 09.01.1923: 3). Akşam Gazetesi, okuyucularına bu kongrenin 

Türk ekonomisini geliştirip yükseltmek amacıyla toplandığını 

duyurmuştur (Akşam, 05.01.1923: 3). Türkiye’de yeni kurulan 

yönetimin “bir iktisat idaresi” olduğu ve buna dayandığı ifade 

edilmiştir (Hakimiyet-i Milliye, 09.01.1923: 2). 13 Ocak 1923 

tarihinde İktisat Vekili’nin basına verdiği demeci sütunlarına taşıyan 

birçok İstanbul gazetesi gibi Vakit de kongre hazırlıklarına yer 

verirken, kongrenin her yıl belli zamanlarda yapılacağını duyurmuştur 

(Vakit, 14.01.1923: 3). Kongrenin duyurulmasından sonra alınacak 

kararların vekaletin veya hükümetin politikalarını etkileyip 

etkilemeyeceği konusu önemli tartışma konusu olmuş ve basında 

sıklıkla yer bulmuştur. 24 Ocak tarihli Tan Gazetesi de İktisat 

Vekili’nin yaptığı açıklamaya dayanarak, kongre kararlarının 

vekaletin yapacağı programda etkili olabileceğini, ama esas itibariyle 

“istişari” nitelikte olacağı belirtilmiştir (Tan, 24.01.1923: 3). 

Ankara’da iki ulusal gazeteden bir olan Yunus Nadi’nin 

yönetimindeki Anadolu’da Yenigün Gazetesi kongrenin, bütün 

kamuoyunda dikkate değer ilgi ve memnuniyetle karşılandığını ve 

iktisadi bağımsızlığı sağlayacak nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. 
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Kılıç ve kalemle ilerleyen yeni Türkiye’nin bir daha sendelememek ve 

düşmemek için milli iktisat yolunda da ilerleyeceğini belirtmiştir 

(Anadolu’da Yenigün, 29.01.1923: 2).     

Kongreye delege seçimlerinin nasıl yapıldığı bilinmemekle birlikte 

(Ökçün, 1997: 54) İstanbul ve İzmir delegelerinin belirlenmesi 

sırasında basına yansıyan haberler bu seçim konusunda bilgi 

vermektedir. İstanbul’da Vali Vekili Esat Bey başkanlığında 

oluşturulan komisyonlara çeşitli ticaret ve sanayi erbabı ve ilçe 

mutasarrıfları da katılmıştır. Toplantılar sonunda 72 delege seçilerek, 

isimleri İktisat Vekâlet’ine bildirilmiştir (Vakit, 19.01.1923: 3; 

23.01.1923: 3; 24.01.1923: 3; İkdam, 02.02.1923: 3; İleri, 07.02.1923: 

3).  

İzmir’de ise Vali Mustafa Abdülhaluk Bey başkanlığında belediye 

binasında yapılan toplantıya Ticaret ve Ziraat odaları, Belediye İdare 

Meclisi, Müdafaa-i Hukuk üyeleri katılmış ve kongreye katılacak 

İzmir delegelerini seçmişlerdir (Akşam, 17.01.1923: 3). Ankara’da 

valilik binasında toplanan komisyonun başkanlığını da Vali Mehmet 

Atıf yapmış ve Ankara delegelerini seçmişlerdir (Hakimiyet-i Milliye, 

24.01.1923: 3).  

İstanbul’daki amele temsilcileri, Milli Türk Ticaret Birliği tarafından 

kurulan İstanbul Amele Birliği tarafından seçilmiştir. Diğer illerde de 

bu şekilde seçimler yapılmış ve gerçek amele temsilcileri kongreye 

katılamamışlardır. Mesela Kütahya amele delegesi olarak gelen Aka 

Gündüz hem amele grubu başkanlığına hem de kongre reis vekilliğine 

seçilmiştir (Boratav, 1974: 28). Bu durum İstanbul’daki solcu 
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çevrelerin tepkisiyle karşılaşmış ve “teşhir” edilmiştir. Aydınlık 

Dergisi bu seçimleri eleştirenlerin başında gelir. Amele 

temsilcilerinin, işçi cemiyetleri ve zümreleri tarafından seçilmesi 

gerekirken, vali ve mutasarrıflar tarafından atanması, amele işleriyle 

az çok ilgili olanlara hiç sorulmaması ameleler üzerinde kongre 

hakkında olumsuz etki yaptığı savunulmuştur. Bu durumda seçilen 

delegelerin amelelerin sorun ve önerilerine ilişkin görüşlerinin 

alınmasına bile olanak bırakılmaması kongrede temsil sorununa neden 

olacaktır (Aydınlık, 10.02.1923: 334). Bu durumda amele gruplarının 

kongrede gerçekten temsil edildiğini söylemek biraz zordur.  

Kongreye büyük çiftçiler ve ticaret burjuvazisi örgütlü ve bilinçli 

olarak katılmışlardır. TBMM’den 100 kadar vekil, kongreye çeşitli 

illerden ve meslek guruplarından delege olarak seçilmişlerdir. Hakim 

ekonomik güçlerle siyasi kadrolar arasındaki kaynaşmanın en önemli 

örneği kongrenin reisliğine Kazım Karabekir’in seçilmesidir (Boratav, 

1974: 28; Tevhid-i Efkar, 06. 03. 1923 : 1-2).   

İllerde valilerin başkanlık ettiği komisyonlar tarafından delegeler 

seçilmiştir. Valilikte oluşturulan komisyonların kimlerden oluştuğu 

konusu da net değildir. Delegeler arasında 100 kadar milletvekili 

olması da eleştirilen konular içindedir (İkdam, 05.02.1923: 1; Tan, 

08.02.1923: 3) Ancak barışın henüz sağlanamadığı ortamda “Mecliste 

nisab-ı ekseriyeti haleldar etmemek için gelmeyecekleri” bildirilmiştir 

(Vakit, 14.02.1923: 3). Ali Şükrü Bey’in soru önergesinde de çok 

sayıda vekilin kongreye delege olarak seçildiği için, onların kongreye 

katılmaları durumunda meclis görüşmelerinde çoğunluğun 
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sağlanamayacağından duyduğu endişeyi dile getirmiştir (BCA, 030.10 

/5.29.17, 05.02.1923: 2). İktisat Vekili, vekillerin seçilmesine engel 

olamayacaklarını belirtirken (TBMMZC, 05.02.1923: 173) Vekiller 

Heyeti Başkanı H. Rauf Bey, vekillerin delege seçildikleri zamanla 

şimdi arasında pek çok gelişme yaşandığı için böyle bir dönemde 

kongreye gitmeyi pek düşünmeyecekleri kanaatinde olduğunu 

belirtmiştir (TBMMZC, 05.02.1923: 180). Bu görüşmeler, Lozan 

görüşmelerin kesilmesinden bir gün sonraya rast geldiği için vekiller 

oldukça hassas davranmışlardır. Seçilenlerin tam listesi ve ne 

kadarının kongreye katıldığı bilinmemekle birlikte, büyük bir kısmının 

kongreye delege olarak katılmadığı Meclis görüşmelerine katılımdan 

anlaşılabilmektedir.  

İktisat Kongresi’nin toplanması genel olarak kamuoyunda olumlu 

karşılanmasına rağmen, az da olsa basında eleştiri getirenler de 

olmuştur. Bu kongreden bir sonuç çıkmayacağı ve yararı olmayacağı 

ileri sürülmüştür. Bu eleştirilere yanıt veren Ahmet Emin’e göre 

kongreden çığır açmasını, yeni bir hayat getirmesini, ortaya belirli bir 

ekonomi programı koymasını beklemediklerini belirterek, 

beklentilerin makul tutulması gerektiğini savunmuştur. Öncelikle bu 

kongre sayesinde Türk milletinin ilgisinin ne yönde olduğu ülke 

içinde ve ülke dışında yaşayanlara gösterileceği ifade edilerek, Lozan 

görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir döneme tesadüf etmesiyle 

ekonomik bağımsızlık yolundaki kararlılığa vurgu yapılmıştır. Kongre 

nedeniyle kamuoyunda açılan çeşitli iktisadi tartışmalarla, iktisadi 

sorunlar konusunda bilgi ve fikir sahibi olunacağı savunmuştur. 

Ahmet Emin’e göre, kongre tartışmalarını takip eden halk da gerçek 
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ihtiyaçlarını ortaya koyarak hükümetten beklentileri konusunda daha 

bilinçli hale gelecektir (Ahmet Emin, 15.02.1923: 1). 

Kongrenin toplanma zamanı, yeri ve toplanma şekli de eleştiri konusu 

edilmiştir. 15 Şubat tarihi Anadolu’da soğuk ve karlı bir dönemdir ve 

yollar kapalı veya zor koşullarda ve pahalı yolculuk yapılabilmektedir. 

Binden fazla delegenin yol masraflarının çokluğundan ve bazılarının 

ise uzun yolculuklardan dolayı zamanında kongreye 

gelememelerinden bahsedilmiştir. Ayrıca tüm ekonomik amillerinin 

hepsini merkezde toplamak yerine önce iller, arkasından bölgesel 

bazda toplantılar yapıldıktan sonra belli bir merkezde kongre 

yapılmasının daha yararlı olacağı kanaati belirtilmiştir (Mehmet Asım, 

17.01.1923: 1). Mevsimin kış olması ve İzmir’in Anadolu’nun 

doğudaki illere uzaklığı nedeniyle kongrenin açılışı iki gün sonraya 17 

Şubat’a ertelenmiştir. Buna rağmen seçilen delege sayısının 2000’e 

yakın olduğu belirtilmesine rağmen, katılan delege sayısı 1135 ile 

sınırlı kalmıştır.   

Kongre hazırlıkları sırasında en büyük rolü İktisat Vekaleti 

üstlenmiştir. İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, kongrenin sadece 

girişimcisi ve teşvik edeni olduklarını ve kongrenin gündemine 

karışmayacaklarını ısrarla birçok defa belirtmesine rağmen, kongrenin 

başından itibaren pek çok konuda etkin olmuşlardır. İktisat 

Kongresi’nin çalışması hakkında bir program oluşturmak amacıyla 

Heyeti Faale adıyla bir komisyon kurmuşlardır. Mahmut Esat Bey’in 

başkanlık ettiği bu komisyon 27 Ocak’ta çalışmalarını tamamlayarak 

kongre için bir program hazırlamıştır (Hakimiyet-i Milliye, 
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16.01.1923: 3; 18.01.1923: 3; 19.01.1923: 3; Tan, 28.01.1923: 3; 

Vakit, 18.01.1923: 3). İktisat Vekaleti bu kitapçığı bastırarak 

kongreden iki gün önce delegelere incelemeleri için dağıtmıştır 

(Ahmet Muhittin, 03.03.1923: 2) Bu çalışmanın tamamlanmasından 

sonra kongreye büyük önem veren Mahmut Esat Bey, Bakanlar 

Kurulu kararıyla görevini vekaleten Nafia Vekili Fevzi Bey’i 

bırakarak, hazırlıkları yerinde görmek için İzmir’e gitmiştir (BCA, 

30.18.1.1./6.49.17, 06.02.1339).  

Kongre ile ilgili İktisat Vekâlet’inin ve Vekilin yaptığı açıklamalar 

basın tarafından yeterli bulunmamıştır. Kongrenin mahiyeti, hükümet 

ile ilişkisi, görev ve yetkileri ve hatta amacı hakkında kesin bilgi 

sahibi olmadıkları yolunda serzenişte bulunulmuştur. Heyet-i 

Faale’nin hazırladığı ve kongrenin programı olarak anılan kitapçıktaki 

bilgilerin de kamuoyunu yeterince tatmin etmediği belirtilerek, kongre 

açılmadan önce Mahmut Esat Bey’in gazetecilere verdiği beyanatın 

bira daha konuyu açıklayıcı nitelikte olduğu vurgulanmıştır (Ahmet 

Muhiddin, 03.03.1923: 2). 

Kongreyi takip etmek üzere uzman sıfatıyla ve Akşam Gazetesi adına 

kongreye katılan Ahmet Muhiddin, kongrenin ilk duyurulmasından 

sonra açılış sürecine gelinceye kadar İktisat Vekaleti’nin kongre 

konusundaki anlayışının değiştiğini ileri sürmüştür. Kongre ile arasına 

mesafe koymaya çalışan vekalet, kongrenin hazırlayıcısı olmasına 

rağmen kongre gündemini belirlemediğini, delegeleri özgür 

bıraktığını, kitapçığı dilerlerse dikkate alacaklarını savunmuştur. 

İktisat kongresinin, iktisat politikalarını oluşturmada vekalete 
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malzeme sağlayacağını bildiren A. Muhiddin, mümkün olan en kısa 

zamanda iktisatçıların ve düşünürlerin katılacağı ikinci bir kongreyi 

İktisat Vekaletinin düzenleyeceğini savunmuştur. İktisat 

Vekaleti’ndeki bu görüş değişikliğini, vekalete yapılan eleştirilerin 

veya TBMM’de farklı görüşlerin etkisine bağlamak mümkündür. 

Neden ne olursa olsun bu değişimin yararlı olduğunu belirtmiştir 

(Ahmet Muhiddin, 03.03.1923: 2).     

Kongrenin Açılışı ve Faaliyetleri  

Kongre çalışmaları devam ederken 4 Şubat’ta Lozan görüşmeleri 

kesintiye uğramış ve Türk delege heyeti kongrenin açılmasından sonra 

yurda dönebilmiştir. 15 Şubat’ta açılması planlanan kongre 

delegelerin birçoğunun yolda olması nedeniyle iki gün ertelenerek 17 

Şubat 1923 tarihinde saat on buçukta Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 

konuşmasıyla açılmıştır. Ertesi gün bütün ulusal basının ilk 

sayfalarında Gazi’nin nutkunun öne çıkan başlıkları yer almıştır. 

Akşam Gazetesi baş sayfasında “Kılıcın Büyük Kahramanı Diyor ki” 

başlığı altında “Kılıçla fütuhat yapanlar sabanla fütuhat yapanlara 

mağlup olmaya mecburdurlar. Sabanla kılıç mücadelesinde nihayet 

muzaffer olan sabandır” sözlerine yer vermiştir (Akşam, 19.02.1923: 

1). Açılış nutkunun tam metnini 20 Şubat’ta yayınlayan Akşam 

Gazetesi, tam bağımsızlık vurgusunu yapan ve İtilaf devletlerine 

mesaj niteliği taşıyan Gazi’nin, “Bütün millet ve bütün cihan bilsin ki, 

en nihayet ve en nihayet, bu millet istiklal-i tammın temin edildiğini 

görmedikçe, yürümeye başladığı yoldan bir an tevakkuf etmeyecektir” 

sözlerine yer vermiştir (Akşam, 20.02.1923: 1). Amaçlarının 
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ekonomik bağımsızlık olduğunu vurgulayan Gazi, bütün medeni 

milletlerin sahip olduğu ekonomik haklardan Türk halkını kimsenin 

yoksun bırakamayacağını belirtmiştir. 

Gazi Paşa’nın nutkuna ilk sayfasının neredeyse tamamını ayıran 

Anadolu’da Yenigün Gazetesi, “…kılıç kullanan yorulur. Nihayet 

kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kınında küflenmeye, paslanmaya 

mahkûm olur; lakin saban kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade 

kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve 

sahip olur” sözlerini manşetine taşımıştır (Anadolu’da Yenigün, 

19.02.1923: 1).  

Gazi Mustafa Kemal Paşa, konuşmasında ekonomik geriliğin 

nedenlerini aktararak, yeni Türk devletinin bir ekonomi devleti 

olacağını vurgulamıştır. Türk devletinin yaşama şansını da ekonomik 

zaferlere bağlayan şu sözleri, gerçekçi ve uzak görüşlü kişiliğini net 

biçimde ortaya koymaktadır (Atatürk, 1989: 297): “Siyasi, askeri 

muzafferiyetler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi 

muzafferiyetler ile tetviç (taçlandırma) edilemezlerse husule gelen 

zaferler payidar olamaz, az zamanda söner…”. Askeri zafer 

kazanılmış siyasal zafer için masa başında mücadele edilmektedir. 

Ancak bu zaferlerin kalıcı olması ekonomik bağımsızlığın 

sağlanmasına ve ekonomi alanında kazanılacak zaferlere bağlıdır.  

Kongrenin açılışını yapan Gazi Mustafa Kemal barış görüşmelerinin 

kesilmesi ve heyetin yurda dönmesi nedeniyle görüşmeler yapmak 

için hemen Ankara’ya dönmüştür. Açılış günü İktisat Vekili Mahmut 

Esat Bey de kongrenin amacını aktardığı bir konuşma yapmıştır. 
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Kongreye toplamda 1135 delege katılmıştır. Bunlar içinde kadınlar da 

vardır. İzmir amele delegeleri içinde dört kadın vardır. Bunlar, 

Hayriye, Münire, Şefika ve Nigâr hanımlardır. İzmir’in çeşitli 

kurumlarında çalışan ameleler tarafından seçilmişlerdir (Anadolu’da 

Yenigün, 16.02.1923: 3). 3000’e yakın dinleyici arasında ise 500 

kadın vardır. Mücahede Fatma Hanım İzmir çiftçilerinin delegesi 

olarak kongreye katılmıştır (Hakimiyet-i Milliye, 18.02.1923: 3).  

Kongrenin açılışı sırasında Sovyet Sefiri Aralov ve Azerbaycan Sefiri 

İbrahim Abilov ile birlikte İzmir’de bulunan yabancı temsilciler hazır 

bulunmuşlardır.  Kongreye başarı dileyen mektup yollayan Aralov ve 

Abilov’un mektubuna kongre adına teşekkürname yazılması kabul 

edilmişti. Bu sırada Aralov ve Abilov kürsünün önüne gelerek 

delegelere teşekkür ettikleri sırada hararetle alkışlandılar. Sovyet Sefir 

Aralov delegeleri selamlarken “Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk ordusu” 

diye bağırmıştır (Hakimiyet-i Milliye, 19.02.1923: 1). Aralov kongre 

başkanı Kazım Karabekir Paşa’yı başkanlık odasında ziyaret etmiştir 

(Anadolu’da Yenigün, 21.02.1923: 3).  Böylece Türk-Rus 

dostluğunun devam ettiği mesajı itilaf devletlerine verilmiştir.  

Türkiye İktisat Kongresi iki hafta çalışmış, 4 Mart tarihinde son 

toplantısını yaparak ve Misak-ı İktisadi’yi kabul ederek çalışmalarına 

son vermiştir. Kongrede kabul edilen çalışma esasına göre kongreye 

katılan Çiftçi, Ticaret, Amele ve Sanayi olmak üzere dört guruba 

ayrılan delegeler, encümenler halinde ayrı ayrı toplanmışlardır. Bu 

toplantılarda Genel Kurul’a sunulmak üzere kararlar almışlardır. Her 

gurubun görüşüp karara bağladığı layihalar 24 Şubattan başlayarak 4 
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Mart’a kadar 8 kez toplanan kongre genel kurulunda görüşülüp 

oylanmıştır. Bu görüşmeler sırasında kararlarda değişiklikler yapılmış 

veya yeni maddeler de eklenmiştir (Ökçün, 1997: 285; Tevhid-i Efkâr, 

19.02.1923: 2).    

Kongrenin ikinci oturumunda Manisa sanayi delegesi Kazım 

Karabekir Paşa oybirliği ile kongre başkanlığına seçilmiştir. Kürsüye 

gelerek bir konuşma yapmış ve bu konuşması da basında önemli yer 

tutmuştur. Konuşmasında, “…varlığımıza kasteden düşmanları nasıl 

kahrettiysek bizi kavuran fakirliğe ve cehalete karşı cihadın 

başladığını ve beşikten mezara kadar tahsil edilecek ilmin iktisat ilmi 

olduğunu…” belirtmiş ve bugüne kadar yapılan yanlışlardan söz 

ederek, içinde bulunulan fakirliğin ve cehaletin nedenlerini ifade 

etmiştir (Anadolu’da Yenigün, 20.02.1923: 1). Kazım Karabekir’in 

konuşması büyük alkış almıştır. Kongrenin en nüfuzlu kişilerin 

başında gelmektedir.  

Kongrede gurupların yaptıkları çalışmalar, genel kurul toplantıları 

gazetelerde günü gününe yerini almıştır. Bu haberlerin büyük bir 

kısmı Anadolu Ajansı tarafından sağlanmıştır. Anadolu’da Yenigün, 

Akşam, Hakimiyet-i Milliye, Tevhid-i Efkâr gibi gazeteler ise bazen 

İzmir’de bulunan muhabirlerinin haberlerine gazetelerde yer 

vermişlerdir. Aynı ajanstan aldıkları için ve kongre çalışma 

haberlerini verdikleri hemen hemen aynı nitelikte yazılar yer almıştır. 

Bununla birlikte bazı gazetelerin muhabirlerinin kongre ile ilgili 

değerlendirmeleri dikkati çekmektedir. Akşam Gazetesi’ne haber 
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yapan Ahmet Muhiddin’in yazıları ve kongre ile ilgili analizleri 

oldukça önemlidir.  

Kongre sırasında gazetelerde zaman zaman kongre çalışmaları 

konusunda yorumlara yer verilirken, kongrenin ne gibi sonuçlar 

vereceği de dikkatle takip edilmekteydi. İkdam Gazetesi yazarı Ahmet 

Cevdet, iktisadi hayatımızda şimdiye kadar benzeri olmayan bu 

“mesut hareket”ten memleketin ve milletin ilerlemesi ve refahı için 

olumlu ve önemli sonuçlar alınmasının beklendiğini yazmıştır. Hatta 

bazı iyimserlerin bu kongrede bütün sorunların ortaya dökülerek 

konuşulacağını ve sonunda iktisadi sorunları tamamen çözecek tesirli 

ilaçlar keşfedileceğini, her iktisat sınıfının kendi ihtiyacını tatmin 

edecek çareler bulunacağına inandığını ileri sürmüştür.  Kongreden 

bütün ekonomik guruplar için sihir gibi sonuçlar beklenildiğini 

yazmıştır. Ahmet Cevdet’e göre bunu dünyadaki hiçbir kongrenin 

yapması mümkün değildir. Bununla birlikte İzmir’deki kongrenin 

bütün iktisat unsurlarını birlikte karmaşık halde temsil ettiklerini 

belirterek, bütün iktisat kitlesinin “bir kaos” halinde ve birbirleriyle 

karışmış bir halde bulunduklarını savunmaktadır. Bu durumda 

kongredeki iktisat gurupları tartışmalar ve görüşmelerin etkisiyle önce 

kendi asli kimliklerini idrak etmeye ve bir iktisat sınıfı olarak 

şekillenmeye başlayacaklarını ileri sürmüştür. İzmir İktisat 

kongresinin en önemli sonucunun iktisat sınıflarını ortaya çıkarmak 

olduğunu, bu gerçekleştikten sonra diğer ülkelerdeki benzerleri gibi 

yararlı sonuçlar vermesinin mümkün olacağını vurgulamıştır. Birinci 

kongrenin iktisat sınıflar ve iktisadi hayat için en önemli faydasının bu 
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olacağını, hükümete uzun vadede katkı sağlayacağı belirtilmektedir 

(Ahmet Cevdet, 22.02.1923: 1). 

Türkiye İktisat Kongresi yabancı basının da farklı nedenlerle de olsa 

dikkatini çekmiştir. Türk basınında yer alan haberlere göre, Yunan ve 

İngiliz basını, iktisat kongresinin ülkedeki yabancı sermayeye 

düşmanlık etmek ve karşı çıkmak için toplandığını iddia etmektedir. 

Yalan ve iftira dolu bu haberlerin kasıtlı çıkarıldığı, ülkenin kanun ve 

nizamlarına uyduğu sürece kapılarının yabancı sermayeye açık olduğu 

savunulmuştur. Chester Projesiyle ülkeye 400 milyonluk yabancı 

sermaye gireceği hatırlatılarak, Yunan ve İngiliz gazetelerinin 

Türkiye’ye yönelik kötüleme politikaları sert biçimde eleştirilmiştir 

(Vakit, 25. 02. 19: 3; Hakimiyet-i Milliye, 15.02.1923: 3). 

Orient News ise iktisat kongresinin en kıymetli yanının, katılacak 

olanlarının tamamının Türk olması olduğunu vurgulamıştır. Kongreyi 

Mustafa Kemal’in açması ayrı bir önem kazanmasına neden olmasının 

yanı sıra barış sağlanmış olması durumunda daha faydalı olabileceğini 

ileri sürmüştür. Yakın Doğu’da savaşların sık yaşanması nedeniyle 

yabancıların yatırım yapmaktan korktuklarını ileri sürülerek, barış olsa 

bile uzun zaman yabancı sermayeden mahrum olacaklarını 

savunmuştur. Gelecekteki mücadelesinin geçmişteki kadar çetin 

olacağı, kongrenin bu mücadeleye milleti hazırlaması bakımından 

önemli olduğunu vurgulamıştır (Vakit, 17.02.1923: 3; İkdam, 17.02. 

1923: 3; Tevhid-i Efkâr, 17.02.1923: 3). 

 



 

26 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

Kongre çalışmalarına devam ederken İktisat Vekili gazetecilere 

kongre çalışmaları ve kongreden beklenilenler konusunda bir demeç 

vermiştir. Bu demecinde iktisat kongresindeki gurupların toplantılar 

sonlanmadan önce vekalete ihtiyaçlarını içeren birer muhtıra 

vereceklerini, daha sonra şahsi olarak yapabileceklerini de vekalete bir 

muhtıra biçiminde göndereceklerini belirtmiştir. Bu muhtıralarda 

belirtilenlerin gerçekleştirilmesi için de vekaletçe gereken yardımın 

yapılacağını belirtmiştir. Mahmut Esat Bey, kongre dağılmadan bir 

sonraki yıl kongrenin nerede ve ne zaman yapılacağı konusunu da 

karara bağlayacağını, bir sonraki kongreye kadar alınan kararları 

hükümetin uygulayıp uygulamadığının takip edileceğini ifade etmiştir. 

Konuşmasının sonunda da kongrenin amacı konusunda en net mesajı 

vermiştir. Kongrenin “…memleketin hürriyet ve istiklalini tersin ve 

hürriyet ve istiklal-i iktisadiyesini temin için” toplandığını 

vurgulamıştır (Anadolu’da Yenigün, 22.02.1923: 1-2).  

Kongrenin toplanmasını sağlayan İktisat Vekâlet’inin delegelere 

verdiği kitapçık az da olsa basında eleştiri konusu edilmiştir. Tevhid-i 

Efkar’da 6 Mart tarihinde 3. Sayfada yer bulan yazı da başta İktisat 

Vekaleti olmak üzere kongre baştan sona eleştiri konusu olmuştur. 

Vekaletin kendi başına bir kongre toplama girişimi sırasında kongre 

çalışmalarına karışmayacağını bildirmesine rağmen, kurmuş olduğu 

Heyeti Faale’ye hazırlattığı “acayip bir programı uygulatma arzusuna 

düştüğü” için eleştirilmiştir. Bu program uygulandığı takdirde 

kongrenin kısa zamanda sonlanacağı ileri sürülmüştür. İktisat 

Vekâlet’inin programına göre kongrede bir başkanı, ikinci başkan ve 

iki kâtip seçilecek; her gurup 15 kişiden oluşan encümen seçerek, 
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delegelerin mütalaalarını onlar inceleyecek; genel kurulda her 

guruptan sadece 2’şer kişinin söz hakkı olacaktır. Bu durumda 1000’i 

aşkın kişinin katıldığı kongrede sadece 8 kişiden başka kimse 

konuşmayacak ve tartışmayacak, sadece dinleyecek ve izleyecektir. 

Ancak bu programın uygulamasına kongre izin vermemiş ve 

gürültüler arasında rafa kaldırılmış ve yerine “kongre usulü müzakere” 

konulmuştur. Böylece kongre tamimiyle delegelerin kontrolünde 

sürmüştür. Bu noktada İktisat Vekili Mahmut Esat Bey ve Ticaret 

Umum Müdürü Vehbi Bey’in kongre içindeki rolleri, Amerika’nın 

Lozan’daki durumuna benzetilmiştir. Buna karşılık Kongre Başkanı 

Kazım Karabekir’den övgüyle bahsedilmiştir. Kongrede başkan değil 

sıradan bir delege gibi davrandığını ve herkesle konuşup dertlerini 

dinlediğinden söz edilmiştir (Tevhid-i Efkâr, 02.03.1923: 3).  

İktisat Vekili Mahmut Esat Bey’in kongre çalışmalarından uzak 

tutulduğu iddiasının doğru olması mümkündür. Zira 28 Şubat’ta ayrı 

bir oturumda veya bir oturumda hazırlattığı programda yer alan banka 

ve kredi meselesini, iki celse arasında dinlenme sırasında 

yapabilmiştir (Tevhid-i Efkâr, 06.02.1923: 3). Bu durum diğer 

gazetelerin hiçbirinde yer almamıştır.  

İletişimi sağlayan Anadolu Ajansı da kongrenin propagandasını 

yapamadığı, kongre hakkındaki haberleri çok süratle iletmediği, İzmir 

sergisinin reklamını yapamadığı için eleştirilmiştir. Eleştirilerden 

kongreyi izleyen Türk gazetecileri de payını almıştır. Kongre ile ilgili 

gerçekleri süratle ve etraflıca bildirme görevini hakkıyla yerine 

getiremediklerini ileri sürmüştür. Açılış günü gazeteciler dahil hiç 
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kimsenin fotoğraf çekmesine izin verilmemesi üzerine bu “gülünç ve 

muzır” usulün kaldırılması için başvuru yapmaları üzerine kongre 

tertip heyetinin çektiği fotoğraflardan gazetecilere dağıtılması kararı 

alınmıştır. Buna rağmen tertip heyetinin fotoğrafları hazırlayıp hala 

gazetecilere verememesi teessüfle karşılanmıştır (Tevhid-i Efkâr, 

06.03.1923: 3)  

Kongre delegelerinin İzmir sokaklarını adeta toplanma yeri haline 

getirdikleri belirtilmiştir. Delegeler umumi toplantılarda dertlerini 

anlatamadıklarından gurup toplantılarında konuşmaya çalışmışlardır. 

Ancak delegeler buralarda da konuşamadıkları için encümenlere 

yönlendirilmiş ama encümenlerde sözlü değil yazılı raporları 

incelediklerini belirtmişlerdir. Yazılı rapor hazırlamadan gelen 

delegeler birbirlerine dertlerini anlatmak durumunda kalmışlardı 

(Tevhid-i Efkâr, 06.03.1923: 3). Delegelerin düşündüğü gibi işler 

yürümemiş, seslerini duyurmakta zorlanmışlardır.  

İktisat kongresi sırasında yaşanılan tek beklenmeyen olay, 2 Mart 

tarihli oturumda Latin harflerinin kabulü hakkında kongre 

başkanlığına bir takrir verilmiştir. Başkan Kazım Karabekir Paşa, 

kongre ile ilgili olmadığı, iktisadı değil maarifi ilgilendirdiği 

gerekçesiyle gündeme almamış, bu konuyla ilgili olduğundan bir 

konuşma yapma gereğini duymuştur (Akşam, 05.03.1923: 1; Tevhid-i 

Efkār, 03.03.1923: 1; 01.03.1923: 1 ; 05.03.1923: 3). Ancak bu takrir 

basında pek tartışmaya yol açmamıştır. Daha doğrusu bu tarihte bu 

fikri savunan en azından basında çıkmamıştır.  
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Kongreye katılımcı olarak az olsa da dinleyicilerin 1/6’sının kadın 

olması basında heyecan yaratmıştır. Kadınlar kongreye büyük ilgi 

göstermişlerdir. Türk kadınlarının kongreye gösterdiği ilgi, onun 

iktisadi alana özel ilgi gösterdiğinin kanıtı olarak yorumlanmıştır. 

Kadınların iktisada gösterdiği ilginin hem iktisadi hem de içtimai 

sonuçları olacağının savunulduğu yazıda savaşlar nedeniyle işgücü 

boşluğunun bir kısmının kadınlar tarafından doldurulmasının ülke 

ekonomisi adına önemine vurgu yapılmıştır. Çalışarak kendi hayatını 

kazanan Türk kadını sosyal yaşamda hak ettiği şerefli yere daha çabuk 

kavuşacağı savunulmuştur (Hikmet Şekip, 24.02.1923: 1). 

İki hafta süren Türkiye İktisat Kongresi herhangi bir olumsuz durumla 

karşılaşmadan 4 Mart 1923 tarihinde tamamlanmıştır. 3000 civarında 

dinleyici kongre toplantılarını izlemiştir. İzmir’in sosyal yaşamını 

hareketlendiren bu kongreden herkes büyük beklenti içinde 

görüşmelerin tamamlanmasını beklemiştir. Gazeteler görüşmelere 

sütunlarında önemli yer vermelerine rağmen, aynı dönemde Lozan 

görüşmelerinin kesilmesi ve görüşmeler konusunda TBMM’de açılan 

görüşmeler gazetelerin birinci sayfalarında daha çok yer tutmuştur.  

Kongrenin Son Toplantısı ve Misak-ı İktisadi 

17 Şubat 1923’te başlayan Türkiye İktisat Kongresi 4 Mart 1923’te 

veda toplantısını yaparak çalışmalarını tamamlamıştır. 4 Mart’ta saat 

on buçukta Kazım Karabekir’in başkanlığında yapılan toplantıda önce 

İzmir Belediyesi adına Haydar Rüştü Bey kısa bir konuşma yapmış ve 

arkasından Misak-ı İktisadi esasları okunarak oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Kongre başkan vekillerinden Amele gurubu adına Aka 
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Gündüz, Sanayi gurubu adına Selahaddin Bey, Ziraat gurubu namına 

Kani Bey ve Ticaret gurubu adına Mahmut Beyler birer konuşma 

yaparak kongre çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile 

getirerek, Misak-ı İktisadi esaslarına bütün güçleriyle uyacaklarına 

grupları adına söz vermişlerdir. Kadın işçiler adına söz alan Rukiye 

Hanım ise, kadın işçilerin gerçek zaferi sağlayacak olan iktisadi 

alanda canla başla çalışacaklarını dile getirmiştir. Bu konuşmalardan 

sonra kongre Başkanı Kazım Karabekir Paşa, kongrede kabul edilen 

iktisat misakını milletin bütün fertlerinin ezberlemesi gerektiğini 

belirterek, ekonominin önemine vurgu yapan ve iktisadi durumumuzu 

ortaya koyan bir konuşmasından sonra “İlk Türkiye İktisat Kongresi 

tam muvaffakiyetle işini bitirmiştir” sözleriyle kongrenin kapandığını 

bildirmiştir (İleri, 06.03.1923: 1). Ertuğrul bandosunun İstiklal 

Marşını çalmasıyla birlikte salondakiler hep bir ağızdan marşı 

söylemişler ve kongre kapanmıştır Hâkimiyet-i Milliye, 06.03.1923: 

2; Tan, 06.06. 1923: 4; Vakit, 07.03.1923: 2; Tanin, 07.03.1923: 3). 

Kongrede kabul edilen Misak-ı İktisadi metninden on binlerce nüsha 

basılarak memleketin her köşesinde, en çok köylerde halka 

anlatılması, evlerin dükkanların uygun yerlerine asılması ve 

hutbelerde okunmak üzere delegeler tarafından götürülmüştür. Ayrıca 

okul kitaplarının ilk sayfalarına konularak, tüm Türk çocuklarının 

okuması sağlanacaktı. Kongre yönetimi bu konuda gereken mercilere 

tebligatta bulunmuştur (Anadolu’da Yenigün, 07.03.1923: 3). Bununla 

birlikte belirtilenlerin çoğu gerçekleşmemiştir. 
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Kongre, bir sonraki kongrenin tarih ve yerini saptama görevini İktisat 

Vekaleti’ne bırakmıştır (Anadolu’da Yenigün, 04.03.1923: 3). Bunun 

nedeni konusunda herhangi bir bilgi yoktur ama kongre ve İktisat 

Vekili arasındaki ilişkilerin pek de iyi olmadığı iddiasını destekleyen 

bir durum yaratmıştır.  

Kongre tarafından kabul edilen Misak-ı İktisadi 12 maddeden 

oluşmaktadır ve altında “Türkiye İktisat Kongresi Heyeti Umumiyesi 

namına Kongre Reisi Kazım Karabekir Paşa’nın” imzası vardır.  

Misak-ı İktisadi’nin ilk iki maddede ulusal bağımsızlık vurgusu 

vardır. 3. maddede ise Türk halkının çalışma amacının ekonomik 

olarak memleketi yükseltmekten ibaret olduğu belirtilmiştir. 4. 

maddede kullandığı eşyayı mümkün mertebe kendisinin ürettiğini ve 

milli üretim için çok çalışmayı ülkü edindiğini; 5. maddede 6.ve 7. 

maddeler Türk halkının iyi eğitim sever ve iyi ahlaklı olduğunu; 8. 

maddede sağlığın korunması ve geleneksel sporların yapılması 

gerektiği; 9. madde de dinine, milliyetine, toprağına bağlı olduğu, 10. 

maddede serbest çalışmayı Türkün sevdiği, inhisar kabul etmediği; 11. 

maddede hangi meslekten olursa olsun birlikte el ele çalıştıkları, 12. 

maddede de ise Türk anne ve babanın çocuklarını Milli İktisada göre 

yetiştireceği yer almıştır (İnan, 1989: 19-20;  Anadolu’da Yenigün, 

06.03.1923: 1). Özetle 12 maddenin sadece yarısı iktisatla ilgilidir. Bu 

maddelerde bir iktisat programı sunmaktan çok Türklerin çalışma, 

dayanışma, iş birliği, vatan ve milletin gelişmesi için çok çalıştığı 

belirtilmekte, esasen bu davranışlara özendirilmeye çalışılmaktadır. 

Zira kongre genel kuruluna bu kararlar 4 Mart’ta ilk defa gelmiş ve 
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sadece bir gün önce Kazım Karabekir başkanlığındaki kongre idare 

heyeti tarafından hazırlanmıştır.  

Ülkenin dört bir yanından kongreye bin bir zorluklarla gelen bini 

aşkın delege 15 gün boyunca kendi guruplarının sorunları için birçok 

konuyu görüşerek kararlar almışlardır.  Çiftçi gurubu, ziraat ve maarif, 

asayiş, Aşar, Ziraat Bankası ve İtibar-ı Zirai, Yollar, Orman, Ziraatta 

Hayvan, Çiftçiliğe ait bazı maddeler, Ziraatta makine meseleleri gibi 

pek çok konuda görüş birliğine varmışlardır.  Amele Gurubu İşçi 

Gurubunun İktisat Esasları başlığı altında ilkeler benimsemiştir. 

Sanayi Gurubu Gümrüklerde himaye usulü, Teşviki Sanayi Kanunu 

hakkında, Yollar ve Vesaiti nakliyede hususi tarife, Sanayi bankaları, 

Tedrisatı sanayi, Sanayi odaları konularında birçok karara imza 

atmışlardır. Ticaret Gurubu ise Kambiyo ve borsa işleri, Cuma tatili, 

Maden, Orman, Bahriye ticareti, Ticaret işlerini kolaylaştıracak 

esaslar, Gümrük siyaseti, Gümrük muamelatı, İnhisar sisteminin refi, 

Kavanin ve Ahkamı Ticariyenin ıslah ve tadili, İtibari teşkilat ve 

teshilat, Ticaret odaları, Ticareti hariciye müesseleri, Şirketler, 

Ticarete aid mevadı Müteferrika, Tedrisatı iktisadiyye, Temettü 

vergisi, Vesaiti nakliye, Vesaiti muhabere ve Sanayi Gurubu pek çok 

konuda çok sayıda karar almışlardır (İnan, 1989: 21-55).  

Kongre kapandıktan sonra önce kongrenin sonuçları, arkasından da 

Misak-ı iktisadi kararları basın gündeminde önemli yer tutmuştur. 

Genel olarak kongrenin yararlı olduğu konusunda gazeteciler arasında 

görüş birliği olduğu söylenebilir. Türk tarihinde ilk olan bu kongre ile 

ulusal bağımsızlığın sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi için yegâne 
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amilin ekonomik bağımsızlık olduğunu takdir etmeyen kimsenin 

kalmadığı, ülkenin dört bir yanından gelen delegelerin bunun kanıtı 

olduğu belirtilmiştir. İktisadi programın hazırlanması için gurupların 

fikirlerinin alınması yorucu bir iş olmakla birlikte, bundan sonraki 

süreçte yöneticilerin iktisat programı oluşturarak süratle ülkenin 

imarına çalışmaları gerektiği vurgulanmıştır (Tanin, 05.03.1923: 2).  

Kongrenin son gününde kabul edilen Misak-ı İktisadi, hazırlanması 

konusunda basında bazı yazılar yer almıştır. Misak-ı İktisadi’yi 

hazırlama işini öncelikle İktisat Vekili’nin üzerine aldığını ancak son 

akşam gelmeyerek, Kazım Karabekir başkanlığındaki kongre idare 

heyetine makale tarzında bir yazı gönderdiği belirtilmiştir. İdare 

Heyeti bu makaleden de yararlanarak Misak-ı İktisadi’yi oluşturduğu 

ileri sürülmüştür (Vakit, 17.03.1923: 3).  

Misak-ı İktisadi’nin içeriği kongre sonrasında sert eleştirilere 

uğramıştır. Kongreden ekonomiyi düzenleyip idare edecek yeni, 

bilimsel ve milli kararlar bekleyen Suphi Nuri, bu on iki maddeyi 

birkaç kez okumasına rağmen, ekonominin neden ibaret olacağını bir 

türlü anlamadığını belirtmiştir. İçeriği itibariyle bu misakın isminin 

“dini veya ahlaki” olması gerektiğini savunarak, iktisadi diyebilmek 

için köklü bir takım iktisadi kurallar, kaideler, programların misakın 

içeriğini oluşturması gerekirdi demiştir. İktisat Kongresi’nin siyaseti 

kavrayamadığını, takdir edemediğini ve iktisadi sorunları saptayıp 

çözümler bulamadığı ileri sürmüştür. Bu nedenle Misak-ı İktisadi’den 

bir yarar beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Suphi Nuri, tek tek 

maddelerin analizini yapıp, içinde iktisada dair kelimeler aramıştır. 
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Kongreden iktisadi siyaset beklerken ahlaki ve dini nasihatler 

geldiğini belirterek, Türkiye’nin iktisat sorunlarını bu ilkelerin 

çözmeyeceğini vurgulamıştır (Suphi Nuri, 07.03. 1923: 1). 1. Dönem 

TBMM’de vekil olan Celal Nuri’nin kardeşi olduğu ve Lozan’ın 

ikinci döneminde danışman olarak delege heyetinde yer aldığı 

düşünüldüğünde Suphi Nuri’nin yazısı daha çok önem arz etmektedir. 

Misak-ı İktisadi’nin İktisat Vekâleti’nin ve hükümetin onaylamadığını 

gösterebilir.  

Benzer eleştiriler Akşam Gazetesi’nde Necmeddin Sadak tarafından 

da yapılmıştır. İlk kez böyle bir kongre toplandığını, memleketin dört 

köşesinden gelen birçok meslek erbabının birbirlerini tanıdığını, 

ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini konuşup, tartışıp kararlar aldıklarını 

belirterek, genel olarak kongrenin faydalı olduğunu ifade etmiştir. 

Ancak kongrenin son günü kabul edilen Misak-ı İktisadi’nin 

kendisinde hayal kırıklığı yarattığını vurgulamıştır. Misak-ı Millîden 

daha uzun olmakla birlikte, içerik itibariyle ekonomiyle ilgili 

olmadığını, makalelerden ve ilkokullarda okunan ahlak kitaplarından 

cümleler alınarak da bu iktisat misakının yazılabileceğini ileri 

sürmüştür. 1.2.6.7.8. ve 10. maddelerdeki ifadelerin çocukluk 

döneminde öğrenildiği için, hiçbir Türk için meçhul olmayan cümleler 

olduğunu savunmuştur. Misak-ı İktisadi’nin gayet genel ve doğal 

nasihatlerden öteye geçmediğini ve kongrenin iktisattan bir ahlak 

niteliğine büründüğünü belirten Necmeddin Sadak, bunları yazmak 

için 1135 kişiyi toplamanın gerekmediğini, ilk mekteplerde okutulan 

ahlak hatta kıraat kitaplarından herhangi birinden bir nüsha alıp 

delegeye vermenin yeterli olacağını savunmuştur. Misak-ı İktisadi 
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adını bu kadar basit fikirlere vermek yerine, Misak-ı Ahlak olarak 

adının değiştirilmesini önermiştir (Akşam, 08.03.1923: 3).  

Dönemin önemli gazetecilerinden Hüseyin Cahit yazısında, kongre 

kararlarını okurken acı acı gülmekten kendini alamadığını belirtmiştir. 

“Misak-İktisadî ne güzel ne munis ve ne hoş bir mânâ, fakat ne boş bir 

hülya!..” sözleriyle eleştirmiştir (Hüseyin Cahit, 16.03.1923:1).  

Basında yer alan sert eleştiriler içerisinde Suphi Nuri’nin eleştirisine 

sert yanıt basın üzerinden verilmiştir. İktisat Kongresi Mazbata 

Encümeni imzasıyla 9 Mart’ta verilen yanıtta, Suphi Nuri kongreyi 

takip etmemekle ve kapanışta kongre başkanının nutkunda “hükümete 

verilecek esaslardan başka bir karar olduğu” açıklamasından “gaflet 

eden İleri Gazetesi Misak-ı İktisadiyi kongrenin yegâne mesaisi” 

zannederek belirttikleri görüşlerin gerçeği yansıtmadığı 

vurgulanmıştır. Kongre çalışmasını tamamladıktan sonra her gruptan 

üçer delege seçerek oluşturulan kongre heyetinin kongre kararlarını 

tasnif ve “İktisat Esaslarımız” adı altında birkaç güne kadar 

bastırılacağı belirtilerek, bu kararların “milletin hüccet-i ruhunu 

gösteren Misak-ı İktisadiden” büsbütün ayrı olduğu savunulmuştur. 

“İktisadi Esaslarımız hükümete takdim edilmek üzere ihzar olunmuş 

milli bir layiha” olarak nitelendirilirken, “Misak-ı İktisadi ise 

halkımızın iktisat âleminde bizzat kendisini mücehhez bulundurması 

için murahhasların verdiği bir âhit” olarak tanımlamıştır (Hâkimiyet-i 

Milliye, 11.03.1923:1; Vakit, 11.03.1923 :3 ; Akşam, 11.03.1923: 3).  
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Suphi Nuri ve Necmettin Sadak kadar olsa da daha yumuşak 

eleştirişleri yapanlar arasında Vakit Gazetesi yazarı Mehmet Asım da 

vardır. O da bu 12 maddelik kararları iktisadı milliye ait olmadığını, 

milli ahlaka temas eden ilkelerden oluşturduğu eleştirisini yapmıştır. 

Bununla birlikte kongrede gurupların kendi sorunları için aldıkları 

kararlar da olduğunu hatırlatmıştır. Bununla birlikte kongreden bir 

iktisat inkılabı yapacağını beklemediklerini belirterek, yararı olacağı 

için destek verdiklerini vurgulamıştır. Bağımsız milli iktisat 

oluşturmak için kongreden alınan kararların zabıtlarda bırakılmayarak 

uygulama yoluna gidilmesi gerektiğini savunmuştur (Mehmet Asım, 

07.03.1923: 2). Mehmet Asım’ın eleştirisi yumuşak ve yapıcı 

niteliktedir.  

İstanbul Milli Ticaret Birliği üyelerinden Ahmet Hamdi de kongrenin 

tam olarak bir ekonomi ilkeleri oluşturamadığından bahsederek, 

gelecek senelerde toplanacak kongrelerde Türkiye’nin iktisadi 

esaslarının belirlenerek, yararlanılacak prensipler haline getirilmesi 

temennisinde bulunmuştur (Ahmet Hamdi, 1340: 162). 

Basında Misak-ı İktisadi bir ekonomik program veya ekonomiyi 

belirleyecek ilkeler olarak görülmemiş, daha çok ahlaki ilkeler olarak 

yorumlanmıştır. Kongreden sonra bu yorumlara sıklıkla rastlanmıştır. 

Hakimiyet-i Milliye ve Anadolu’da Yenigün gazetelerinde olumlu 

olarak Misak-ı İktisadi değerlendirilmiş, maddeler üzerinde tek tek bir 

yorum veya değerlendirme yapılmamıştır. Kongre ekonomik 

politikaların belirlenmesi konusunda bir zemin teşkil edebileceği 

savunulmuştur (Nuri Aziz, 22.03.1923: 1).  
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Kongrenin hazırlık sürecinde sık sık basına kongre hakkında demeç 

veren İktisat Vekili kongrenin son günlerinde basında pek yer 

almamıştır. Misak-ı İktisadi’yi sahiplenerek, uygulama noktasında 

kararlılığını ifade eden sözleri basın pek yer almamıştır. Kongre 

çalışmalarına büyük heyecanla başlayan Mahmut Esat Bey’in Misak-ı 

İktisadi konusundaki sessizliği kongre ile vekalet arasında ilişkilerin 

soğumuş olabileceği sinyalini vermektedir.  

Misak-ı İktisadi kongreden beklentileri karşılayabilecek düzeyde 

olmadığı gibi bir iktisat esası niteliği de taşımamaktadır. Boratav, 

kongrenin son gün kabul ettiği bu en genel nitelikli metnin, Kazım 

Karabekir’in “ahlakçı” üslubunun izlerini taşıdığını ileri sürmektedir. 

Bu metin içinde yer alan gayri ciddi ve saf ifadelerden dolayı İstanbul 

basının eleştirilerine maruz kalmıştır (Boratav, 1974; 31). 

Kongrenin ilk olarak kamuoyuna açıkladığı Misak-ı İktisadi, bir 

iktisat ilkesi olarak bakıldığı için eleştiri konusu olmuştu. Kuşkusuz 

kongrede gurupların kabul ettikleri kararlarla birlikte açıklanmış 

olsaydı belki bu kadar eleştirilmezdi. Kamuoyunun kongreden 

beklentileri büyükken, daha çok ahlaki tavsiyeler içeren bir metnin 

ortaya çıkması bu eleştirilerin yapılmasına neden olmuştur. 

Eleştirilerin haksız olduğunu söylemek pek mümkün değil.  
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SONUÇ 

 Kongrenin ilk duyurusunun yapıldığı 1922 yılının Aralık ayının son 

günlerinden başlayarak Türkiye İktisat Kongresi önemli bir gündem 

maddesi olmuştur. Savaştan yakılmış, yıkılmış, yoksullukla mücadele 

etmek zorunda kalan Anadolu halkı için adeta ümit ışığı olmuştur. 

Bununla birlikte delege seçiminde yapılan yanlışlıklar nedeniyle 

kongrede meslek gurupları tam olarak temsil edilememiştir. Kongreyi 

düzenleyen İktisat Vekili’nin geniş katılımlı bu toplantıdan istek ve 

beklentileri zaman zaman çelişiktir. Başlangıçta kongrede alınacak 

kararların istişari nitelikte olacağını söylerken belki de kamuoyunun 

kongreden beklentilerinin etkisiyle, kongreye iktisat politikalarının 

oluşturulmasında sorumluk yüklenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 

kongreye bir çalışma programı dikte ettirmeye çalışırken, delegeler bu 

programı çöpe atarak kendi programlarını uygulamışlardır. Bu 

süreçteki bütün aşamaları basından takip etmek mümkündür. 

Lozan’da görüşmelerin devam ettiği bir dönemde verilen kongre 

haberi genel olarak bir heyecan yaratmıştır. İktisat Vekili Mahmut 

Esat Bey, hemen hemen her fırsatta basına verdiği demeçle kongreye 

büyük anlam yüklemiş ve kamuoyunda da büyük beklenti oluşmasına 

neden olmuştur. Kongre yaklaşırken Lozan görüşmelerinin kesilmesi, 

kongreye verilen önemi basın daha öne çıkarmıştır. 

Kongre hazırlıkları sırasında basında daha çok kongrenin amacı, 

delegelerin nasıl seçileceği, İzmir’de nasıl hazırlık yapıldığı, İktisat 

Vekâlet’inin kongre ile ilişkisinin nasıl olacağı konuları yer 

bulmuştur. Ankara ve İstanbul basını tarafından kongre kararı son 
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derece olumlu bulunmuş, iktisat politikalarının oluşumuna önemli 

katkı sağlayacağına inanılmıştır. Az sayıda da olsa kongrenin 

beklentileri karşılamayacağı yolunda yazılar yer almıştır.  

Kongre çalışmaları sırasında, çalışmalarla ilgili haberler Anadolu 

Ajansı tarafında gazetelere verilmiştir. İlk günlerde fotoğraf 

alınmasına bile izin verilmemiştir. Bu nedenle gazetelerin kongre 

haberleri birbirine çok benzerdir. Ancak Anadolu Ajansı’nın haberleri 

yavaş iletmesi eleştiriye neden olmuştur. Kongre ile ilgili olarak 

olumlu haberler verilmiş, kongre çalışması sırasında yaşanan 

olumsuzluklar fazla yer bulmamıştır. Kongrenin çalışması konusunda 

da olumsuz eleştirilere basında yer verilmemiştir. İktisat Kongresi’ne 

yönelik en sert eleştiriler kongre kapanışında kabul edilen iktisat 

misakıdır. Misak-ı İktisadi’nin iktisat konusundan çok ahlaki ifadeler 

içermesi, maddelerin en azından bir kısmının basitçe sıralanması ağır 

eleştiriye uğramıştır.  
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GİRİŞ 

Türk kültürü günümüz medeniyetinin oluşumuna farklı alanlarda 

önemli katkılar sağlamış, bununla birlikte özellikle iki alandaki 

uygulamalarıyla ön plana çıkmıştır. Bunlardan ilki devlet 

organizasyonu, ikincisi ise askeri teşkilatlanma alanında sahip olunan 

üstünlüktür. Türkler, dünyanın çok farklı coğrafyalarında, sahip 

oldukları bu üstün yönleriyle büyük coğrafyalara ve halk 

topluluklarına egemen olmuşlardır (Üçüncü, 2007: 808). Orta 

Asya’dan başlayan süreç, Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa’ya uzanan 

geniş bir coğrafyayı içerisine almıştır. Bu sürecin içerisinde Osmanlı 

Devleti siyasi ve askeri alana kattığı yeni yapılarla ayrı bir öneme 

sahiptir. XIII. asrın sonunda göze batmayan bir uç beyliği olarak tarih 

sahnesine çıkmış, kendine özgü yönetim anlayışı ve ortaya çıktığı 

coğrafyadaki uygun şartları iyi değerlendirerek, XVI. asır sonunda 

bölgenin kadim imparatorluklarına benzer devlet organizasyonu, 

ekonomik ve askeri teşkilatlanmasıyla bir imparatorluğa dönüşmüştür 

(Erdoğan, 2011: 155). Fetih temelli askeri bir yapı arz eden Osmanlı 

Devleti’nde ordu, devlet organizasyonun en etkili unsuru olmuştur. 

Devlet bu yapısını XIX. asrın başına kadar büyük ölçüde sürdürmekle 

birlikte, içyapısında ve devletlerarası arenada yaşanan değişim, 

mevcut yapısının dönüştürülmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreç, batı 

toplumlarında olduğu gibi toplumsal bilinç ve taleplerden kaynaklı, 

tabanın tavan üzerinde oluşturduğu baskıdan ziyade, bürokrat ya da 

aydın unsurların lokomotifliğinde yaşanan bir değişim 

olmuştur. Özellikle II. Mahmut ve Tanzimat Dönemleri, devletin 
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kamu bürokrasisi, ordu teşkilatlanması, mali yapılanma ve sosyo-

kültürel alanları yepyeni bir boyuta taşıyan bir aşamayı 

içermiştir (Akyıldız, 2017). Bununla birlikte bu değişim, uzun soluklu 

toplumsal uzlaşının ürünü olmadığından, özellikle belli alanlarda 

kitlesel karşı koyuşu da ortaya çıkarmıştır. Uzun süre Avrupa’ya 

üstünlük sağlamış, onu adeta hor görmüş Osmanlı toplumunun, 

gelinen noktada Hıristiyan Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmesi ve 

kurumlarını almak zorunda kalması, bazı ciddi sorunları da 

beraberinde getirmiştir. Temelde İslâmî bir yapı arz eden Osmanlı 

toplumu, değişimi kabul etmekte uzun süre direnmiş, ıslahat 

hareketleri tepeden inme olarak topluma zorla kabul ettirilmeye 

çalışılmıştır. Bu yöntem halkın tepkisine sebep olmuş ve ıslahatların 

sık sık kesintiye uğrayarak gelişimine sekte vurmuştur (Önsoy, 1991: 

375). Bu karşı koyuşun ortaya çıkmasında ve buna bağlı olarak 

değişim sürecinin başarısız olmasında, yönetim kademelerinin 

uygulamalarının, toplumsal kesimlerin ve bürokratik unsurların 

düşünce ve çıkarlarıyla uzlaştırılamamasının belirgin payı vardır 

(Karpat, 2002: 69-70). Bu karşı koyuş, etkileri günümüzde de devam 

eden ideolojik, kültürel ve sanatsal ayrılığın da temelini atmıştır. Bu 

değişim sürecinde ordu, devletin en dinamik ve etkili kurumu olarak, 

süreçte en belirleyici güç olmuştur. Başlangıçta değişime karşı ayak 

direten bir tavır sergilerken, askeri eğitim kurumlarının batı tarzında 

dönüştürülmesiyle birlikte, değişim taleplerinin en fazla dillendirildiği 

bir yapıya dönüşmüştür. XIX. yüzyılın son çeyreğinde İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin faaliyetleri, orduyu ve siyasi süreci şekillendiren 

en önemli güç haline getirmiştir.  
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1. CUMHURİYET MODERNLEŞMESİ, BÜROKRASİ VE 

ORDU 

I. Dünya Savaşı sonrasında, İtilaf Devletleri grubunun gizli paylaşım 

anlaşmalarını hayata geçirmeye çalıştığı süreçte, mevcut İstanbul 

yönetiminin pasif ve teslimiyetçi tavrı, orduyu harekete geçirerek yeni 

devletin kuruluşunda en etkili unsur haline getirmiştir. I. TBMM’de 

yer alan milletvekillerinin yaklaşık %15’i asker veya asker kökenli 

isimlerden oluşurken, Milli Mücadele’nin lider kadrosunun tamamına 

yakını da asker veya asker kökenlilerden oluşmuştur (Işık, 2003: 83). 

Dolayısıyla cumhuriyeti kuran kadroların içerisinde önemli oranda 

asker kökenli isim yer almıştır. Ordu; yeni rejimin temelini atan güç 

olarak, bundan sonraki dönemde de, sahip olduğu devlet ve toplum 

algısı çerçevesinde belirleyici güç olmaya devam etmiştir. Siyasi, 

sosyal ve kültürel alandaki bu belirleyiciliğinin kanıksanmasında,  

çağdaşlaşmanın itici güçleri olarak görülen sivil bürokrasi ile ordu 

arasındaki ortaklık önemli rol oynamıştır. Cumhuriyet döneminde 

Osmanlı benzeri devlet geleneğinin sürdürülmesi, siyaset ve toplumun 

asker-bürokrat unsurlar tarafından şekillendirilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Türkiye’nin yakın tarihinde, ordunun gelenekselleşmiş belirgin üç 

tavrının bulunduğu söylenebilir. İlki, Osmanlı’dan miras kalan ordu 

devlet bütünleşmesi, ikincisi; ordunun çağdaşlaşmanın ve 

batılılaşmanın öncüsü olması, üçüncüsü ise; cumhuriyetin ilk 

dönemlerinden itibaren asli görevi olan güvenlik dışında, güncel siyasi 

sürece yön verme geleneğidir (Duman, 2019: 153-154). Cumhuriyetin 

kuruluşu ile ordu, oluşturulan özerk yapısıyla diğer kurumlar 
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içerisinde ayrıcalığını sürdürmüştür (Işık, 2003: 87). Bununla birlikte, 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu aşamasında, parti 

yöneticilerinin ordunun seçkin generalleri arasında olması dolayısıyla 

(Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele), ordunun mevcut 

rejimi ve düzeni tehdit etmemesi için gerekli tedbirler de alınmıştır. 

Yeni rejimin ilk yıllarında değişime ve devrimlere karşı ortaya çıkan 

kimi önemli itirazlar karşısında ordu, mevcut iktidarın en önemli 

maddi gücünü oluşturmuş, gerektiğinde rejimin korunup kollanması 

adına bu gücü sergilemekten de geri durmamıştır. Ordunun rejim ve 

devrimler konusundaki hassasiyeti, kaçınılmaz olarak bürokratik 

unsurlarla olan ortaklığını güçlendiren bir sonuç doğurmuştur. Aslında 

bu ortaklık, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren var olan 

asker-bürokrat ittifakının yeni devlette de devamından başka bir şey 

değildir. Tanzimat döneminden itibaren devlet içerisindeki etkinliğini 

ve gücünü giderek arttıran bürokratik unsurlar, değişimden yana olan 

tavırlarını cumhuriyet döneminde başlayan devrimler sürecinde de en 

hararetli şekilde sürdürmüşlerdir. Bu destek bürokrasinin devlet 

içerisindeki gücünü koruması ve arttırması adına önemli bir avantaj 

sağlamıştır (Kurtdaş, 2019: 409). Bu dönemde rejimin dönüşümü hızlı 

ve radikal bir yöntemle hayata geçirmesi sonrasında, ortaya çıkan 

itirazlara karşı sert ve tavizsiz bir yönetim anlayışı ortaya çıkmış, 

cumhuriyetin ilk yirmi üç yılında muhalefetin temsiline olanak 

vermeyen tek parti iktidarı kurulmuştur (Söyütlü, 2010: 52). 

Demokratik yapının gerektirdiği şekilsel kurumlar bu süreçte işler 

görünse de, toplumun farklı kesimlerinin devlet mekanizmasında yer 

alması mümkün olmamıştır. Yönetim mekanizması içerisinde hem 
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seçilenler hem de atananlar, eğitim ve yaşam modeli itibari ile batı 

değerlerini içselleştirmiş unsurlardan oluşmuştur. Dolayısıyla 

çağdaşlaşmanın lokomotifliğini üstlenen bu elit ve bürokratik 

unsurlar, devlet ve toplum hayatı ile ilgili kararların alınmasını 

tekelleri altına alarak, gerçek bir katılımcı demokrasi pratiğini hayata 

geçirmemişlerdir. Bu tür bir şekilsel demokrasi uygulamasının ortaya 

çıkmasında, toplumun büyük kısmını oluşturmakla birlikte, batı tipi 

eğitimden nasibini almamış ve geleneksel yaşam modelini sürdürme 

konusunda ısrarcı olan zümreye karşı duyulan güvensizlik belirleyici 

olmuştur. Toplum için tek doğrunun olduğu, bunun dışında bir talebin 

irticaya yol açarak gelinen noktadan geriye dönüşe sebep olacağını 

savunan hâkim unsurlar, devlet ve toplum hayatında yaşanan tek tip ve 

sınırlı demokrasi uygulamasının, yine toplumun iyiliğine yönelik 

olduğunu savunmuştur. Bu bakış açısıyla, rejimi ayakta tutabilmek ve 

dönüşümü kısa sürede başarıya ulaştırmak adına uygulanan 

kısıtlamalar, devrimin doğal sonucu görülmüştür (Söyütlü, 2010: 57). 

Bu seçkin zümrenin idealize ettiği yeni yaşam modeli ve değerlerine 

karşı duydukları özlem ve ısrar, bir yandan modernizmin gereği, diğer 

yandan sistemin kendilerine sağladığı ayrıcalıkları devam ettirmenin 

aracı olarak görülmüştür. Bununla birlikte Türkiye’nin modernleşme 

süreciyle uyumlu “halka rağmen halk için” anlayışına bağlı sürdürülen 

batılılaşma hedefi, bazı yönleriyle toplum tabanında tepkilere sebep 

olmuş ve belli kesimlerde ortaya çıkan muhalefetin temel gerekçesi 

olmuştur (Çağlar, 2015: 112). Özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında 

uygulanmak zorunda kalınan sosyo-ekonomik alandaki politikalar bu 

muhalefeti beslemiştir. 
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2. DEMOKRAT PARTİ VE DEĞİŞİM  

Toplumsal tabanda giderek artan bu muhalefet, sivil siyasetin ve 

rejimin temel aktörü olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinden 

filizlenerek, siyaset sahnesinde Demokrat Parti (DP) vasıtası ile hayat 

bulmuştur. Ancak sivil siyasetin emekleme döneminde ortaya çıkan bu 

yeni siyasal yapılanma, ortaya koyduğu yeni devlet ve toplum 

algısıyla memnuniyetsiz kesimlere umut verse de, iktidar yıllarında 

geleneksel algı ve pratikten uzaklaşamamıştır. CHP iktidarının 

demokrasi ve özgürlük uygulamalarına tepki olarak siyaset arenasına 

çıkan DP’nin özgürlükçü ve eşitlikçi demokrasi vaatleri oldukça 

gelişmiş bir demokrasi beklentisi yaratsa da, iktidar yıllarındaki 

demokrasi pratiği, bu beklentinin çok gerisinde kalmıştır (Yıldız, 

1997: 505). CHP, parti devlet bütünleşmesinin ve rakipsizliğin ortaya 

çıkardığı güce dayanarak toplumun geniş kesimlerinin beklentilerini 

dikkate almamış, DP ise; meclis aritmetiğindeki üstünlüğüne 

güvenerek, anayasal hukuk devleti kıstaslarını zorlayan politik bir 

anlayışa bürünmüştür. DP, ikinci döneminden itibaren giderek artan 

seküler ve şehirli unsurların muhalefeti karşısında, özellikle 

muhafazakâr kesimlerin iktidara verdiği desteği arttırması adına, dini 

söylem merkezli bir siyaset geleneğini başlatmıştır. Bu tarz siyaset, 

günümüze kadar merkez sağ siyasetin en önemli nemalanma 

alanlarından birisi olmuştur (Kırkpınar, 2018: 357). Aynı dönemden 

itibaren CHP ise; dönüşen toplumun beklentilerini karşılamamaktan 

kaynaklı iktidar kaybını en kısa sürede telafi etmek adına, iktidara 

karşı oldukça sert ve uzlaşıdan uzak bir politik söylem geliştirmiştir. 
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Söylem ve uygulamalarıyla Türkiye’nin farklı kesimlerine hitap eden 

iki parti de, tüm toplumsal kesimleri kucaklayıcı bir söylem 

geliştirememiş, dolayısıyla gelişmeler karşısında sosyolojik ve siyaset 

bilimi ekseninde tepkiler vermek yerine, daha pragmatist bir tavrı ilke 

edinmiştir. Çok partili hayatın başlamasından sonra, özellikle DP’nin 

söylemleriyle, Türkiye siyasetinin en önemli çatışma alanlarından 

birisi, din eksenli bu siyaset anlayışı olmuştur. Öte tarafta kendisini bu 

söylemlerin karşısında konuşlandıran kesimler ise, toplumun sosyo-

kültürel değerleriyle ortak bir zeminde buluşabilmeyi becerememiş, 

tartışmayı laiklik ekseni tartışmalarının ötesine taşıyamamıştır. 

Muhafazakâr siyaset ise, eline geçirdiği bu avantajı kaybetmemek ve 

oy desteğini arttırmak adına, cumhuriyet devrimleriyle büyük ölçüde 

toplumsal hayatın dışına itilmiş olan cemaat ve tarikatlarla dirsek 

temasını arttırarak, bu yapıların yeniden belirgin şekilde Türkiye 

siyasetinin temel figürlerinden olmasına sebep olmuştur. DP ile 

başlayan merkez sağ siyasetin dini söylemlere ağırlık veren politik 

tarzı, dini yeniden siyasetin belirleyici unsurlarından biri haline 

getirmiş, zaman zaman Türk insanının dini duyguları sömürülmüştür 

(Öztan, 2020: 13). Bu sonuç, cumhuriyet rejiminin en temel 

hedeflerinden olan ferdin bireyselleşmesinin önündeki en önemli 

engel olmuştur. Türkiye siyasetinde özellikle merkez sağın 

dillendirdiği dini içerikli siyasal söylemler, günümüze kadar oy 

toplama potansiyeli en yüksek propaganda araçları olmuştur. Buna 

karşın laik ve seküler kesimlerin rejimi ve devlet geleneklerini 

korumak adına ortaya koydukları tavır, Türkiye toplumsal 

gerçekliğinin çok uzağında, “Müslüman mahallesinde salyangoz 
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satmak” olarak algılanmıştır. 

DP İktidarının özellikle ikinci döneminden itibaren en önemli 

hedeflerden birisi, bürokratik kesimlerin CHP iktidarı sürecinde elde 

ettiği gücün kırılması ve hükümete muhalif kesimlerin devlet 

örgütünden ayıklanması olmuştur. İktidarın ortaya koyduğu bu tavır, 

Osmanlı’dan beri devlet içerisindeki etkinliğini giderek arttıran ve 

iktidarın ortağı konumundaki bürokratik unsurların devlet örgütü 

içerisindeki etkisini sona erdirmiştir. Yine bu süreçte iktidarın 

ekonomide liberalleşme politikalarına paralel olarak, daha önce büyük 

ölçüde bürokrasinin yönetimi ve denetimi altında olan iktisadi 

alandaki etkinliği de sona ermiştir. Dolayısıyla DP iktidarı döneminde 

bürokratik kesimler hem devlet örgütü hem de ekonomi üzerindeki 

etkinliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. 

Bu dönemde yaşanan siyasi-ekonomik değişimin toplumsal alandaki 

en önemli yansıması, nüfusunun dörtte üçü kırsalda yaşayan 

Türkiye’de, yatay hareketliliğe bağlı kentleşme olgusunun 

hızlanmasıdır. Şehirlerin cazibesinden ziyade, taşranın özellikle 

ekonomik problemlerinden kaynaklı mekânsal değişim, beraberinde 

yaşanan ekonomik ve kültürel değişimin de tetikleyici unsuru 

olmuştur (İnan ve Haytoğlu, 2006: 106). Ayrıca II. Dünya Savaşı 

sonrasında başlayıp DP iktidarı döneminde giderek artan ekonomik 

dış yardımlar, etkilerini günümüze kadar sürdüren, üretmeden tüketme 

alışkanlığına kayışı başlatmış, bu tür bir siyasal ve ekonomik yaklaşım 

da dışa bağımlı bir siyasal yapıyı zorunlu kılmıştır. Gerçek temellere 

sahip olunmadan uygulanmaya çalışılan kapitalist iktisadi anlayış, 
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devlet desteği olmadan dış dünya ile rekabet edebilme yetisinden 

uzak, kamu desteği ile adaletsiz bir şekilde büyüyen, yeni bir sosyo-

ekonomik sınıfı ortaya çıkarmıştır. 

3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE İLK DARBE: 27 MAYIS 

DP dönemi uygulamalarına karşı özellikle bürokrat ve aydın kesimden 

yükselen muhalefete askerin de dâhil olmasıyla, ordu siyasi arenaya 

inerek 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne imza atmıştır. Darbe mümessilleri 

müdahalenin gerekçesini, DP İktidarının politik uygulamalarına ve 

hayata geçirdiği antidemokratik kanunlara bağlamıştır. Darbecilere 

göre müdahalenin temel hedefi, toplumsal çatışmayı bitirmek, ayrıca 

rejimin en temel ilkelerinden olan laikliğe karşı olan uygulamalara son 

vermektir. Bu gerekçe, darbe mağdurları ve gelenekçiler tarafından 

çok da gerçekçi bulunmamış, gerçek hedefin; iktidarı yeniden 

geleneksel seçkinci asker ve bürokrasiye vermeye yönelik olduğu 

savunulmuştur.  Bu iddiayı destekler mahiyetteki gerçek ise, seçim 

dönemi yaklaşmış ve hükümet erken seçim seçeneğini dile getirirken, 

yaşanan müdahalenin aceleciliğidir. Süreç ile ilgili diğer önemli bir 

bakış açısı ise, 1950 seçimleriyle iktidardan uzaklaşan seçkinci 

kesimlerin, 1954 ve 1957 seçimleri neticesinde demokratik 

teamüllerle iktidar olamayacaklarını anlayarak askerleri kışkırttığı, 

ordunun da bu kesimlerin etkisiyle darbeye yöneldiği iddiasıdır. 

Gerekçesi ne olursa olsun, darbeyi ve uygulamalarını önemli kılan asıl 

husus; 1946 sonrası dönüşmeye başlayan devlet ve yönetim algısının, 

geleneksel anlayışa dönüşümünü hızlandırması, siyasetin kurumsallaş-

masını engellemesi ve Türkiye’de darbe geleneğini başlat-masıdır. 
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18.06.1935 tarih ve 2771 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanunu’nun 34. 

Maddesine (Resmi Gazete, 1935: 5347) dayanılarak gerçekleştirildiği 

iddia edilen darbe, bundan sonraki müdahale ve darbelerin önünü 

açmıştır. Ordu Hizmet Kanunu’nun 09.01.1961 tarihli yeni 

düzenlemesinde 35. Madde de yer bulan ifadeler (Resmi Gazete, 

1961: 3000), askerlerin ilerleyen süreçlerdeki müdahalelerinde de 

yasal gerekçe olmaya devam etmiştir. Yeni düzenlemede yer alan 

“koruma ve kollama” ibaresi, Silahlı Kuvvetlerin tüm devlet 

kurumlarının üstünde, politik arenayı şekillendirme yetisine sahip bir 

yapı olarak kabullenilmesinin önünü açmıştır. Bu bakış açısının ortaya 

çıkmasında, kimi politik unsurların zaman zaman ortaya koyduğu 

tutarsızlıkların sivil siyaset kurumunu yıpratmasının önemli payı 

vardır. Sivil siyasetin yaşadığı bu güven kaybı, politik arenayı 

“kırmızı çizgiler” içerisinde tutmayı hedef alan, buna bağlı olarak da 

anayasal çerçeveyi ve devlet teşkilatını yeniden yapılandırmaya 

yönelen yeni bir süreci başlatmıştır. Bu bakış açısı, politik arenada 

yaşanan her gerginlikte, rejimin gerçek koruyucusu olarak görülen 

askeri bürokrasinin sisteme müdahalesini normalleştiren, buna gerekçe 

olarak da rejimi ve demokratik düzeni koruma iddialarını dillendiren, 

seçkinci bir zümreyi ortaya çıkarmıştır.  

Bu yapının ideologluğunu yapan aydın kesimlerin ortaya koyduğu 

tavır ise, Türk demokrasisinin emekleme sürecinin neden bu kadar 

uzun sürdüğünü anlayabilmek açısından son derece önemlidir. 27 

Mayıs ve sonrasında yaşanan askeri müdahalelere karşı ilkesel bir 

yaklaşımdan ziyade, faydacı bir duruş sergileyen çoğu aydın, bu 

duruşlarının gerekçelerini, Türkiye demokrasisinde yaşanan sivil 
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toplum yetersizliğine ve demokrasinin içselleştirilememesine 

bağlamıştır. Dolayısıyla Türkiye demokrasisi göz önünde 

bulundurularak müdahalelerin sorgulanması ve demokratik kurumlar 

üzerinde var olan bürokratik vesayetin, bu gerçekler göz ardı 

edilmeden değerlendirilmesi gerektiği savunulmuştur (Söyütlü, 2010: 

54). Ayrıca Türkiye gerçeklerini dikkate almadan uygulanacak ilkesel 

yaklaşımlı yönetim pratiği, büyük çabalarla bu noktaya getirilen 

rejimin erozyona uğramasına ve sonrada yıkılmasına yol açacaktır. 

Yine bu kesimler, demokrasinin ürünü olan özgürlükçü ortamın, yine 

demokrasiyi yok etmek adına kullanılacağını iddia etmiştir. 

Dolayısıyla, rejimin ve demokrasinin korunması adına bürokratik 

vesayet, Türkiye gerçeğinin doğal bir sonucu olarak görülmektedir. 

Bu tür bir bakış açısının tezahüründe, rejimin sürekli tehdit altında 

olduğuna yönelik kuşkunun giderilememesi, demokrasinin ancak 

aydın toplumlarda gerçekçi uygulanabileceği ve Türk toplumunun 

eğitim seviyesinin Türkiye’ye özgü modeli zorunlu kıldığına yönelik 

anlayış önemli rol oynamıştır. Bu bakış açısıyla, gelişmiş toplumların 

demokratik değerlerine ulaşıncaya kadarki süreçte,  toplum yararına 

yapılacak demokrasi dışı uygulamalar da normal karşılanmalıdır 

(Söyütlü, 2010: 55). Dolayısıyla bu anlayış, toplum ortalamasının çok 

üzerinde bir eğitim seviyesine sahip, sisteme olan gönül bağını 

ispatlamış sivil-asker bürokratik yapının, sistem içerisindeki 

etkinliğini de normal kabul etmektedir.  

Türk basını, Cumhuriyetin ilanı ile belirginleşen rejimin ve sistemin 

sözcüsü olma özelliğini daha sonra da devam ettirmiştir. Devletle olan 

ekonomik bağından dolayı, siyasal gelişmelerde mevcut iktidara 
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yönelik bağlılığı büyük ölçüde kanıksanmış ve bu bakış açısından 

uzaklaşması da mümkün olmamıştır. Bu süreç içerisinde Türk 

basınının büyük kısmı, ortaya çıkan her yeni durumda konumunu 

merkezden ve mevcut durumun korunmasından yana kullanmıştır. İlk 

olması nedeniyle 27 Mayıs Darbesi sürecinde basının ve aydınların 

ortaya koydukları tavır ve sergiledikleri duruş, bundan sonraki benzer 

olaylarda da büyük oranda güçten yana olmuştur. Demokratik düzenin 

normal seyir döneminde, her konuda çok hassas olan ve her konuda 

toplumu aydınlatmanın temel görevleri olduğunu savunan kesimler, 

darbe dönemlerinde askeri uygulamaları övmekten de geri 

kalmamışlardır. Ancak daha da vahim olanı, darbe dönemi uygulama-

larına methiyeler düzen, yanlışlara gözlerini kapatan bu kesimlerin, 

devir değiştiğinde demokrasi savunuculuğuna soyunmalarıdır.  

4. 1961 ANAYASASI VE YENİ DEVLET TEŞKİLATLANMASI 

Cumhuriyet’in yaşadığı ilk darbe olan 27 Mayıs, devam eden süreçte 

dikkate değer bir değişim ve yeniden yapılanmayı da ortaya 

çıkarmıştır. Türkiye tarihinde referandum yoluyla yürürlüğe giren ilk 

anayasa olmasına rağmen, yaklaşık yüzde kırklık bir hayır oyunun 

varlığı, ilerleyen süreçte 1961 Anayasası üzerindeki tartışmaları 

sürekli gündemde tutmuştur. Darbe sonrasında hazırlıklarına 

başlanıldığı ilk andan itibaren, tüm siyasi yapıların bu sürecedâhil 

olmalarının önü kesilmiş, bu nedenle toplumun ortak uzlaşı ürünü 

olamamıştır. Özellikle DP geleneğinin bu sürecin dışında tutulması, 

takip eden dönemde DP’nin mirasına sahip çıkma iddiasında olan ve 

önemli bir oy tabanına hitap eden kesimleri yeni anayasal düzenle 
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mesafeli hale getirmiştir (Özdemir, 1989: 238-239). Referandum 

sürecinde tavrını, yeni anayasanın “Hayırlı Olması” sloganıyla 

netleştiren bu kesimler, ilk andan itibaren anayasa ve oluşturduğu yeni 

devlet düzenine karşı hoşnutsuzluğunu ortaya koymaya başlamıştır.  

1961 Anayasası, önceki anayasadan farklı olarak egemenlik anlayışına 

ve buna bağlı devlet organizasyonuna yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Egemenliği farklı kurumlar arasında dağıtırken, sisteme kattığı yeni 

kurumlarla bu yapıyı desteklemiştir (Tanör, 1999: 378). DP dönemi 

deneyiminden hareketle, yeni devlet organizasyonunda, yönetimin 

tüm unsurlarının sivil siyasete bırakılmaması adına, egemenlik sivil ve 

askeri bürokrasi ile seçilmiş siyasiler arasında paylaştırılarak, 

vesayetçi bir devlet yapılanması oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 

yapının temel hedefi; siyasilerin, toplumun kimi kesimlerinden 

gelebilecek ve rejimin temel değerlerini erozyona uğratabilecek 

taleplerine karşı, çağdaş ve aydın unsurlarla dengenin sağlanabilmesi 

üzerine olmuştur. Bu yapının iskeleti; yasama, yürütme ve yargı 

organlarında, sivil siyasetçilerin yanına etkin bürokratik bir grubun 

eklemlenmesiyle oluşturulmuştur. TBMM’yi yasama alanında 

dengelemek adına Cumhuriyet Senatosu, yürütmeyi dengelemek adına 

Milli Güvenlik Kurulu, yargısal alandaki müdahaleleri engellemek 

adına da Hâkimler Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca iktisadi 

politikalarda görüş bildirmek adına Devlet Planlama Teşkilatı 

kurulmuş, Üniversiteler ve TRT’nin yönetimleri özerkleştirilerek, 

yürütmenin bu kurumlar üzerinde uyguladığı müdahaleler bertaraf 

edilmek istenmiştir (Söyütlü, 2010: 63). 
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Bu kurumların içerisinde özellikle Milli Güvenlik Kurulu ve Genel 

Kurmay Başkanlığı’na biçilen rol, hayata geçirilen yeni yapının 

korunmasında en etkili güç olarak görülmüş, bu kurumlar çağdaş 

demokrasilerde izah edilemeyecek bir yetki alanına sahip olmuştur. 

1961 Anayasası’nın ilk halinde Milli Güvenlik Kurulu, yürütmeye 

danışmanlık yapacak bir kurum olarak ifade edilmişse de, uygulamada 

askerlerin siyasi süreci yönlendirdiği bir kurum haline gelmiştir. 12 

Mart Muhtırası sonrası daha etkin bir devlet organizasyonu 

oluşturmak adına sistem içerisindeki ağırlığı arttırılmış, 1982 

Anayasası ile devlet politikalarını şekillendiren temel kuruma 

dönüşmüştür (Öztürk, 1993: 144). Kurulun sistem içerisindeki 

gerekliliğini savunan kesimler, kurulun askerler ile siyasetçiler 

arasında bir iletişim kanalı oluşturarak, ordunun kurul vasıtası ile 

gelişmeler karşısındaki tavrını doğrudan siyasetçilerle paylaşmasına 

imkân sağlayacağını savunmuştur. Bu iletişim kanalının, müdahalelere 

karşı kalkan olacağı ifade edilmişse de, daha sonra yaşanan askeri 

müdahaleler bu beklentileri boşa çıkarmıştır. Aynı şekilde çağdaş 

demokratik kıstaslara göre Savunma Bakanlığına bağlı olması gereken 

Genel Kurmay Başkanlığı’nın Başbakanlığa bağlanması, bu kurumun 

da yeniden devlet içerisinde özerk bir yapıya bürünmesine ve siyasi 

tartışmalarda görüş bildirir hale gelmesine sebep olmuştur (İba, 1998: 

450-457). Silahlı Kuvvetler mensuplarının 27 Mayıs öncesinde 

yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek adına kurulan Ordu 

Yardımlaşma Kurumu (OYAK), bu hedefin çok ötesinde bir yapı 

haline gelmiştir. OYAK vasıtasıyla askerler ekonomik bir özerklik 

kazanmış, toplumsal tabanla olan bağı ve ortaklığı da giderek 
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zayıflamıştır (Akıncı, 2014: 55). Askerlerin toplumla olan bağını daha 

da sınırlandıran diğer bir yapı ise, genellikle askeri bölgelerde ya da 

yerleşim alanlarından soyutlanan askeri lojmanlar olmuştur. Halktan 

farklı bir yaşam şekli ve standardına kavuşan askerlerin toplumdan 

ayrışması hızlandırmıştır. Bu yeni toplumsal statü, bir kısım ordu 

mensubunun kendisini toplumun üstünde yönlendirici ve dönüştürücü 

bir güç olarak görmesine ve sivil iradeye tepki geliştirmesine yol 

açmıştır.  

1961 Anayasası, getirdiği özerk yapı ile üniversitelerin üretkenliğini 

arttırmayı ve bu kurumları batı standartlarında bilim yuvasına 

dönüştürmeyi hedeflemiştir. Ancak uygulamada ortaya çıkan tablo, 

bilim üretmekten ziyade siyaset üreten kurumlar şeklindedir. Evrensel 

manada üniversitelerin düşünce üretimi alanında topluma yeni ufuklar 

açması temel sorumluluğudur. Ancak bu ufkun toplumun dinamikleri 

ve realite ile ne kadar örtüştüğü de diğer önemli bir sorumluluktur. 

İster sağ ister sol görüşlü olsun; üniversite öğretim üyelerinin, 

öğrencilerini; kendi görüşlerini hayata geçirecek gönüllü askerler 

olarak addetmeleri ve bu amaca yönelik sevk etmeleri, üniversiteleri 

ideolojik kamplar haline getirmiştir. Pozitivizmden yola çıktıkları 

halde bu görüşün temeli olan insan ve insani değerlere saygıyı, 

muhafazakârlıktan yola çıkıp temel anlayışı olan hoşgörüyü unutanlar, 

hem kendilerine hem de topluma büyük acılar çektirmişlerdir. Bunun 

yanında devletin her farklı görüşü potansiyel tehlike ve vatan 

hainliğine indirgemesi de günümüz toplumunda çok sesliliğin ve 

üretkenliğin önündeki en önemli engellerden birisi olmuştur. (Keskin, 

2011: 105) 



 
62 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

Güçler ayrılığı ilkesi, 1961 Anayasası ile devlet organizasyonuna dâhil 

edilerek devletin erkleri arasında otokontrol sağlanması 

hedeflenmiştir. Bu yeni yapı ile özgürlük-otorite ilişkisinde bir denge 

oluşturmak ve devlet otoritesini güçler ayrılığı ilkesi ile daha insancıl 

ve denetlenebilir hale getirmek amaçlanmıştır. Devletin yeni 

yapılanmasında bu dengeyi oluşturabilmek amacıyla Anayasa 

Mahkemesi, Hâkimler Yüksek Kurulu gibi yeni kurumlar ihdas 

edilmiş, ancak bu yeni yapı; devlet kurumları, siyasiler ve bürokrasi 

arasında yeni çatışmaları ortaya çıkarmıştır (Eser, Baltacı ve Esmer, 

2012: 79-80). Çatışmanın temelinde, sivil siyasetin kimi 

politikalarının, bu yeni özerk yapılar tarafından sorgulanması ve 

önüne engeller çıkarılması yatmaktadır. Özellikle Demirel İktidarları 

döneminde kimi politikaların yargı erki ve özerk kurumlar tarafından 

sekteye uğratılması, günümüze kadar uzanan, siyasetçi-bürokrat 

çatışmasının ilk örnekleri olmuştur. İktidarlar, millet iradesiyle ortaya 

çıkan hükümet politikalarının bu yolla engellenmesini, anti 

demokratik bir yaklaşım olarak yorumlamıştır. Ancak bu bakış 

açısında gözden kaçırılan husus, demokrasilerde çoğunluk kararının 

her zaman tartışmasız doğrular olamayacağı, özellikle anayasal 

yargının oluşturulmasının temelinde bu yanlışları asgariye indirme 

hedefinin yer aldığıdır. Anayasa Mahkemeleri, toplumun ortak yaşam 

kılavuzu olarak düzenlenen anayasaların uygulama sürecindeki 

sınırlarını korumak adına hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte 1961 

Anayasasının hazırlanma aşamasında belli kesimlerin bu sürecin 

dışında tutulmuş olması, anayasanın toplumun tüm kesimleri 

tarafından ortak bir değer olarak kabullenilmesini zorlaştırmıştır. 
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Ayrıca özerk kurumların, özellikle de yargı erkinin benzer durumlar 

karşısında çok farklı kararlara imza atması, bu yapıların olaylara 

hukuksal temelden ziyade, ideolojik aidiyetle yaklaştığı kanısının belli 

kesimlerde yerleşmesine sebep olmuştur.  

Modern demokrasilerin en önemli çıkmazlarından birisi olan özgürlük 

ve güvenlik arasındaki denge, 1961 Anayasası ile yeni bir boyut 

kazanmıştır. Yeni anayasa, temel hak ve özgürlükler açısından 

şimdiye kadar yapılan anayasalar içerisinde en özgürlükçü anayasa 

olmuştur. Devletin etki alanını daraltarak bireye daha özgür bir yaşam 

alanı tanıyan anayasa, özgürlüklere ve sınırlamalara evrensel ölçütler 

getirmiştir. Bu yapısıyla çoğulcu bir toplum yapısının ortaya çıkması, 

farklı düşüncelerin kendini ifade edebilmesi ve iktidar yarışına 

girebilmesinin yolunu açarak Türkiye’de siyasetin çeşitlenmesine 

katkı sağlamıştır. 1961 sonrası Türkiye de farklı görüş ve ideolojileri 

savunan partilerin ortaya çıkmasında 1961 Anayasası’nın bu rolü 

yadsınamaz (Özdemir, 2002: 225-286). Ancak aynı dönemde özellikle 

sol söylemlerde yaşanan ivme, belli bir süre sonra rejimi tehdit eder 

hale gelmiştir. Gelişmeler dünyadaki süreçle paralellik arz etse de, bu 

süreçte Türkiye’nin yaşadığı sosyal ve ekonomik dönüşümün ortaya 

çıkardığı sorunlar bunalımı arttırmıştır. Bu sonuç özellikle anayasaya 

muhalif unsurların anayasa değişikliği taleplerini giderek arttırmıştır. 

Daha çokaltmışlı yılların sonunda çokça dillendirilen isteğin 

temelinde, parlamenter sistemin temel özelliği olan güçler ayrılığı 

ilkesinin, hükümetin etkinliğini sınırlandırması yatmaktadır. Devlet 

otoritesinin totaliterleşmesini engellenmesi adına, erkler arasında güç 

dağılımıyla sağlanan denge bu yapısıyla yürütmeyi haklı gibi gösterse 
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de, asıl problem iktidarın paylaşımında yaşanan kavgadır. Türkiye 

siyasetinde çok partili yaşamla birlikte temel politik tavır olarak ortaya 

çıkan, farklılıkları uzlaştırmaktan ziyade çatıştırmaktan beslenen 

söylem geleneği belirleyici olmuştur. Bu politika pratiğini besleyen 

ötekileştirici bakış açısı, oy tabanını mutlak olarak kendine 

bağlayabilmek adına keskin sınırların oluşturulduğu, uzlaşıdan ziyade 

çatıştırıcı bir söylemi ön plana çıkarmıştır. Toplumda ortak bir yaşam 

algısı ve pratiğini hayata geçirmek yerine, çoğunluğun doğrularını tek 

doğru olarak dillendirmenin sağlayacağı siyasal getiri, daha kolay ve 

pragmatist bir tavır olarak yerleşmiştir. Neredeyse III. Selim 

döneminden itibaren farklı hayat modelleri arasındaki 

tahammülsüzlük, Türk siyasetinin aşamadığı en temel sorunlardan 

birisi olmuştur. Klasik demokrasinin en temel kıstası olan çoğunluğun 

yönetimi, azınlığın haklarının korunması ilkesi, gerçek manada hayata 

geçirilememiş, iktidarı ele geçirenlerin ortaya koyduğu taraflı tutum, 

iktidar değişimlerini siyasal kesimler açısından karşı raunt algısına 

dönüştürmüştür. Aynı dönemde toplumun yaşadığı siyasi, sosyal ve 

ekonomik dönüşümünün ortaya çıkardığı sorunlara, sosyolojik temelli 

ve uzun vadeli çözümlerin üretilememesi, problemlerin ötelenmesine 

ve daha karmaşık hale gelmesine yol açmıştır. Sistemin kendi 

içerisinde sürekli kısır döngülerle boğuşmasında, demokrasi pratiğinin 

toplumsal tabana dayalı, istemli ve içselleşmiş bir yapı arz etmesinden 

ziyade, şekilsel kurumlar üzerinden işletilen bir yapının 

kabullenilmesi önemli rol oynamıştır.  
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Devlet ve halk arasındaki ilişkide, Osmanlı’dan günümüze kadar 

aşılamayan diğer sağlıksız bir bakış açısı, kuşkucu yönetim 

geleneğidir. Bu anlayış hemen her dönemde devletin yönetim erkinin 

yönetilenlere bakış açısını belirlemiştir. Atmışlı yıllarda ortaya çıkan 

sosyal, siyasal ve ekonomik talepler, yöneticiler tarafından öncelikle 

rejime karşı bir tehdit olarak algılanmıştır. Demokrasinin hayat 

bulması için belirli görüşlerin var olabilmesi yeterli görülmüş, farklı 

yaşam tarzlarının kendini ifade etme ve iktidar yarışına girebilme 

talepleri ise tehlikeli görülerek gerçek manada çoğulcu demokrasi 

hayata geçirilememiştir. Muhalif unsurların dillendirdiği talepler çoğu 

kez vatan hainliği ile eş tutulmuş, dillendirilen problemlerden çok, 

problemleri dillendirenlere odaklanılmıştır. Aslında bu tavır Osmanlı 

Devleti’nin muhalif unsurlara karşı takındığı tavırla çok benzer bir 

yapı arz etmektedir. 16. yüzyılda başlayıp, 17. yüzyılda Anadolu da 

yoğunlaşan Celali Ayaklanmalarında, devlet çözüm olarak 

dillendirilen problemleri ortadan kaldırmak yerine, daha kolay ve 

pratik olan meseleleri dillendirenleri ortadan kaldırmayı yeğlemiştir 

(Çetin, 2018: 21-30). Dolayısıyla geçmişte problemler ortadan 

kaldırılmadan problemi dillendirenlerin ortadan kaldırılması, farklı 

zamanlarda sorunların tekrarlanmasıyla sonuçlanmış, Cumhuriyet 

Türkiye’si de benzer geleneksel algıdan kendisini kurtaramamıştır. 

Bununla birlikte Türkiye’nin altmışlı yıllarda yaşadığı problemler ve 

buna bağlı yaşanan çatışmalarda, uluslararası alanda yaşanan bloklar 

arası rekabetin etkisi de ayrı bir öneme sahiptir. Bulunduğu 

coğrafyada önemli bir jeopolitik değere sahip olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin, bloklar tarafından kontrol altında tutulmak 
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istenmesi, gelişmelerin dış ayağını teşkil etmiştir (Kasapsaraçoğlu, 

2020: 1344-1345). 

27 Mayıs sonrasında siyasi arenadaki ayrışmayı arttıran diğer bir 

gelişme Yassıada yargılamaları olmuştur. Yassıada yargılamaları; tabii 

hâkim, kanun önünde eşitlik gibi pek çok temel hukuk ilkesine ve 

bunun yanı sıra temel hukuk mantığına aykırı bir yargılama sürecine 

sahne olmuştur (Günal, 2009: 165). Yargılamalar sonunda Eski 

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile eski Maliye Bakanı Hasan 

Polatkan’ın idam infazları16 Eylül 1961 gecesi, eski Başbakan Adnan 

Menderes’e ilişkin infaz kararı ise, intihar teşebbüsü sonrası 17 Eylül 

1961 günü gündüz vakti yerine getirilmiştir. Yassıada’da yargılama 

faaliyeti, belli bir kesimin siyasi olarak tasfiyesini amaçlayan bir araç 

olarak kullanılmıştır. Yargılama süreci incelendiğinde, yargılama 

sonucunda verilecek hükümlerin adeta dava başlamadan yazıldığı, 

yapılan yargılamada hukukun değil,  iktidarda olanların taleplerinin 

egemen olduğu çok açık ortaya çıkmaktadır. Siyasi arenadaki bu kan 

davasında karşı hamle, 12 Mart ara rejimi döneminde üç solcu gencin 

idam edilmesi olmuştur. Ancak günümüzde bu olayların 

değerlendirilmesinde, Yassıada yargılamalarına kimi solcu 

hukukçular, 12 Mart Muhtırası sonrası idamlara da, kimi sağ görüşlü 

hukukçular toz kondurmamaktadır. Dolayısıyla çerçevesi çizilmiş 

hukukun bu kadar farklı yorumu, hukuk ilkelerinden ziyade ideolojik 

tarafgirliğin ağırlığını koruduğunu göstermektedir (Keskin, 2011: 54). 
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5. SİYASİ PARTİLERİN SÜREÇTEKİ ROLÜ 

Türkiye siyasetinde partilerin siyasi yapısı, demokrasi pratiği ve 

söylem tarzları, İttihat ve Terakki döneminden itibaren evrensel 

boyutlu demokrasi kıstaslarıyla paralellik arz etmeyen bir durum 

ortaya çıkarmıştır. Partilerin siyasi söylemleri ilkesel olmaktan ziyade 

dönemsel ve pragmatisttir. İttihat ve Terakki Fırkası ve Demokrat 

Parti’nin söylemleri ile iktidardaki uygulamaları arasındaki tutarsızlık 

bu konuda ilk akla gelen örneklerdir. Demokrasi ve özgürlük 

söylemleriyle iktidara gele bu iki partinin iktidar pratiği, söylemleriyle 

hiç uyuşmayan boyutta sapmalar yaşamıştır. İktidarlarını korumak 

adına demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştırılması mümkün 

olmayan uygulamalar, Türkiye demokrasisinin gelişimini olumsuz 

yönde etkilemiştir. Bunun yanında olağanlaşan parti kapatmalar, 

çoğulcu demokrasinin gelişimini engellerken, uygulama, parti 

tabelalarının değişmesinden öteye gidememiştir. 27 Mayıs sonrasında 

DP’nin kapatılması, merkez sağda önemli bir parçalanmaya yol açmış 

ve koalisyon hükümetlerinin de ortaya çıkmasının temel sebebi 

olmuştur. Bu parçalanma atmışların sonunda daha da artmış ve 12 

Mart Muhtırasının ortaya çıkmasında belirgin etkenlerden biri 

olmuştur. Daha önce merkez sağ ve sol içerisinde yer alan kimi 

yapılar, 1961 Anayasasının çoğulcu anlayışının sonunda yeni partiler 

olarak ortaya çıkmıştır. Altmışların başında AP içerisinde dini 

hassasiyeti olan ve milliyetçi yönü ağır basan unsurlar, değişen 

dengelerin etkisiyle bağımsız siyasi teşekküller haline gelmiştir. 

Bunun yanında mevcut partiler içerisinde yaşanan ayrışmalar parti 
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sayısını arttıran diğer bir etken olmuştur. Ortak değerlerle yola 

çıktığını iddia eden siyasilerin, yaşanan fikir ayrılıkları sonrasında 

yeni siyasi oluşumlara yönelmesi, parti içi demokrasi pratiğinin 

olmayışı vefarklı görüşleri savunan partililerin tasfiye edilmesinin 

doğal sonucu olmuştur.  Aynı şekilde parti liderlerinin ele geçirdikleri 

koltuklarını her halükârda korumak istemeleri parti içi çatışmayı 

körükleyen bir unsur olmuştur (Turan, 2011: 16-17). DP geleneğini 

takip eden Adalet Partisi’nde (AP) yaşanan parçalanmayla 

Demokratik Parti, CHP’de yaşanan parçalanma ile Güven Partisi ve 

Cumhuriyetçi Parti ortaya çıkmış, bu sonuç sivil siyaseti zayıflatan bir 

unsur olmuştur.  

Türkiye siyasetine hâkim olan uzlaşı kültüründen uzak, popülist ve 

patronaj yapıyı destekler mahiyetteki uygulamalar kanıksanır bir hal 

almıştır.  Merkez sağın lideri olan AP; ekonomik, sosyal ve kültürel 

politikalarında daha muhafazakâr bir söylemi ön plana çıkarırken, 

CHP özellikle muhafazakâr kesimlerle kuramadığı bağın ortaya 

çıkardığı oy düşüşüyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Altmışlı 

yıllardan itibaren Türk siyasetinde sağ ve sol kavramları, toplumsal 

ayrışmayı keskinleştiren temel söylemler olmuş, siyasi partiler bu 

kavramlara göre konuşlanarak siyaset üretmek zorunda kalmıştır. 

Savundukları kavrama uygun olarak keskin söylemler geliştiren 

partiler, toplumsal tabanda ortaya çıkan ötekileştirmenin tetikleyicisi 

olmuştur. Sağ partiler, muhafazakâr ve dinsel söylemlere yönelirken, 

sol söylemleri dillendiren partiler; emek ve özgürlük konularına 

odaklanmıştır. Bununla birlikte hem sağda hem de solda dillendirilen 

kavramlar, ilkesel olmaktan ziyade pragmatist ve popülist bir bakış 
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açısının ötesine geçememiştir. Solda konuşlanan partilerin emek ve 

özgürlük temelli söylemleri, rejime yönelik muhalefeti beslemiş, 

ihtilalcı sosyalizm söylemleri ve eylemleri, bu dönem toplumsal 

çatışmanın en önemli gerekçelerinden birisi olmuştur (Şener, 2006: 

358). İthal ikameci sanayileşme modelinin hızlanması ve 1961 

Anayasasının sosyal ve ekonomik haklara yönelik sağladığı 

özgürlükçü ortam, işçi sınıfının kütlesel boyutunun büyümesine katkı 

sağlamış ve sendikalaşma faaliyetlerini pozitif yönde etkilemiştir. 

Ancak güçlenen işçi sınıfı ve sendikal faaliyetler, sosyal ve ekonomik 

kazanımların ötesinde ideolojik cepheleşme sürecine girmiş, sağ ya da 

sol unsurların yanında konuşlanmaya başlamıştır. Siyaset kurumunun 

sendikalarla olan ilişkisi, bu ayrışmayı hızlandırmış, sendikalar 

rejimin yanında ya da karşısında konuşlanarak, ortaya çıkış 

sebeplerinin çok ötesinde söylem ve hedeflere yönelmiştir (Şahin, 

2018: 140). 

Partilerin uygulamalarında kendi yandaşlarını kayırmacı bir tutum 

sergilemeleri, parti patronajını günümüze kadar getiren diğer olumsuz 

bir sonuç doğurmuştur. Tek Parti döneminin başlangıcından 1946’ya 

kadar modernleştirme projesini hayata geçirmeye çalışan ve halkla 

arasına mesafe koyan CHP elitlerinin girdikleri patronajın muhatapları 

yerel ileri gelenler olmuştur. DP dönemiyle birlikte, kırsal kesimin 

oylarını hedefleyen yüz yüze ilişkilere dayalı siyasî patronaj kanalları 

hayata geçirilmiştir. 1960’ların ortasına gelindiğinde ise kırdan kente 

göçün hızlanması, ideolojik eğilim ve söylemleri, CHP’nin patronaj 

siyasetinin temeline oturtmuştur (Kurtoğlu, 2012: 157). Özellikle çok 

partili hayatla birlikte, kamu yararının büyük ölçüde göz ardı edildiği, 
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devlet içerisinde siyasal kadrolaşmanın olağanlaştığı ve devletin temel 

kurumları arasında cepheleşmenin yoğunlaştığı bir anlayış hâkim 

olmuştur. Siyaset kurumunun bu dönemde kısa vadeli beklentilerinin 

peşinden koşması, uzun vadede kendisine tepki olarak geri dönmüştür. 

Bunların en önemlilerinden birisi, parlamenter sosyalizmi savunan 

Türkiye İşçi Partisi’nin, seçim sisteminin değiştirilmesi ile 

parlamentoda temsilinin zayıflaması ve sosyalist muhalefetin sokağa 

inmesidir (Öngel, 2017: 73-74). Bu gelişme ihtilalci sosyalizmi 

savunan unsurların güçlenmesini ve şehir gerillası mahiyetindeki 

illegal yapıların ortaya çıkışını da hızlandırmıştır. Bu sonuç karşısında 

iktidarın ve devletin diğer erklerinin dengeyi sağlamak adına sağ 

unsurlara verdiği destek, toplumsal ayrışmayı hızlandıran bir süreç 

başlatmıştır. Bu ayrışma ve çatışma ortamından dönemin siyasilerini 

sorumlu tutan Silahlı Kuvvetlerin 12 Mart’ta verdiği muhtıra, elli 

yıllık cumhuriyetin ikinci darbesi olmuştur. Muhtıra sonrasında belli 

bir dönem askerlerin denetiminde devam eden siyaset hayatı, sivil 

siyasete karşı duyulan güvensizliğin göstergesi olarak, teknokrat 

ağırlıklı hükümetlerden oluşmuştur. Yaşanan darbe deneyimlerine 

rağmen, Türkiye demokrasisi yaşananlardan ders çıkarmayı 

başaramamış, gelenekselleşen tutum ve faaliyetlerini tekrar hayata 

sokarak kısır döngüden kendisini kurtaramamıştır. Yetmişli yıllarda 

bu tarzdaki siyaset algısı ve pratiği sorunları daha da içinden çıkılmaz 

hale getirerek, gelenekselleşen ordu müdahalesinin önünü açmış, 12 

Eylül 1980’de Türk demokrasisi üçüncü kez kesintiye uğramıştır. 
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SONUÇ 

Yakın Türkiye tarihinin en önemli çatışma konularının başında; 

batılılaşma süreci, bürokratik vesayet ve emekleme süreci gittikçe 

uzayan demokrasi algısı ve pratiği gelmiştir. Cumhuriyet, ilk yirmi beş 

yılında şekilsel olarak demokratik kurumlarını oluştursa da, gerçekçi 

manada çağdaş demokratik değerlere ulaşamamıştır. Çok partili hayat 

ile demokrasi kalitesinin artacağına yönelik beklentiler artmış, ancak 

1950-60 arası dönemdeki DP uygulamaları beklentileri 

karşılayamamıştır. Bununla birlikte DP’nin demokrasi ve özgürlük 

pratiğini eleştirerek öne çıkan kesimlerin, demokrasiye ara veren 

askeri darbeye verdiği destek, toplumda yaşanan ilke ve uygulama 

paradoksunun en açık yansıması olmuştur. Darbe sonrasında 

oluşturulan yeni anayasa ile devlet teşkilatlanması yeni bir boyut 

kazanırken, siyaset kurumu da bu yeni yapının tezahürü olarak 

çeşitlenmiştir. Bununla birlikte 1960 ve 70’li yıllar; Türkiye’de siyasi, 

sosyal ve ekonomik dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir dönem 

olmuştur. Bu süreçte geleneksel bürokratik yapının rejim içerisindeki 

ağırlığını korumak istemesi, bunun için de sivil siyaseti etkisizleştirme 

çabası, Türkiye’de yaşanan hızlı toplumsal dönüşümü daha sancılı 

hale getirmiştir. Gittikçe artan sosyo-ekonomik problemlerin 

çözümünde, devlet aklından ziyade siyasi kaygıların ağırlık kazanması 

buhranı derinleştirmiştir. Siyasi söylemlerin uygulamayla 

özdeşleşmemesi, dönemsel siyasi çıkışları ve uygulamaları 

normalleştiren bir siyaset geleneğini ortaya çıkarmıştır. Ancak bu 

süreci tarihsel açıdan daha önemli kılan unsur, demokrasinin her 

bunalımında yegâne çözüm yolunun darbeler yoluyla totaliter 
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yönetimlerde aranmasıdır. Kısa vadede en pratik çözüm yolu olarak 

görülen bu gelenek, demokratik kurumların olgunlaşmasını 

engellemiş, sivil toplum kavramına sekte vurmuş, ötelenen 

problemlerin daha da büyüyerek toplumun karşısına yeniden 

çıkmasına sebep olmuştur. 
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GİRİŞ 

Vakıflar tarihten günümüze ulaşan ve Osmanlı toplumunda etkin bir 

rol üstlenen en önemli kurumlardan biridir. Osmanlı dönemindeki 

vakıflardan bir kısmı halen varlığını devam ettirmektedir. 

Ekonomideki ağırlığı oldukça fazla olan vakıfların temel 

harcamalarını halka sunulan yardım ve hizmetler oluşturmaktadır. 

Ayrıca modern devletler için yüksek maliyetli olan altyapı 

yatırımlarını gerçekleştirmek Osmanlı’daki vakıfların göreviydi.  

Osmanlı ekonomisindeki etkinliğinin yansıması olarak; menkul ve 

gayrimenkul piyasalarında da vakıf varlıklarının tesiri fazlaydı. Tağşiş 

ve para değerlerinin hesaplanması ile gayrimenkul fiyatlarının 

belirlenmesinde vakıfların muhasebe kayıtlarının önemli yeri vardır 

(Çiftçi, 2019: 45). Zengin veya yoksul, toplumun tüm kesimleri, 

vakıfların kurulmasında ve işletilmesinde rol almıştır. Bu sayede 

kalıcı eserlerin yapımı ve yaşatılması temin edilmiştir.  

18. yy. sonlarında başlayan yenilikleri kapsamlı şekilde devam ettiren 

II. Mahmud (1808-1839) vakıfları sıkı bir şekilde devlet denetimi 

altına almıştır. Vakıfların merkezden denetimi ilk defa 1586 yılında 

Evkaf-ı Haremeyn Nezareti’nin kurulmasıyla görülmüştür. Bu 

kurumun sorumluluğu sadece Mekke ve Medine ile alakalı vakıfları 

kapsamaktaydı, 1826’da kurulan Evkaf-ı Hümayun Nezareti ise tüm 

vakıfları denetim kapsamına almıştır. Önceki dönemlerdeki 

denetimleri kadılar aracılığıyla hukuki açıdan yapılmakta ve vakıflar 

fazla baskı altında tutulmamaktaydı. Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin 
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kurulmasıyla birlikte merkezden denetimin ve devletin ağırlığı gittikçe 

artmıştır. 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin yerel teşkilatları Tanzimat Döneminde 

oluşturulmuş ve yapılanmanın sonucu olarak taşradaki vakıf gelirleri 

merkeze aktarılmaya çalışılmıştır. Bu aşamada tahsilatlar ve mali 

işlemler hazine lehine gerçekleştirilmiş, vakıfların gelir fazlalarına el 

konulmuştur (Öztürk, 1995:153). Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin 

gerçek işlevinden sapmış olan vakıfları kontrol etmesi vakıf rejimini 

olumlu etkilemiştir. Fakat ihtiyaç duyulduğunda vakıf varlıklarının ve 

gelirlerinin merkezi hazineye aktarılmasına Evkaf-ı Hümayun 

Nezareti aracı olmuştur. Genel olarak bakıldığında ise yapılan 

müdahaleler vakıfların kurumsal yapısına ve eserlerine zarar vermiştir. 

II. Meşrutiyet döneminde gelirlerin merkeze aktarılmasının sonucu 

olarak vakıfların sermayesiyle bir banka kurulmak istenmiş, Birinci 

Dünya Savaşının çıkması sebebiyle bir sonuca ulaşılamamıştır.  

Cumhuriyete geçiş aşamasında; vakıfların yönetimi TBMM tarafından 

1920 yılında kurulan Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti’ne verilmiştir. 

Hilafetin kaldırılmasının ardından vakıfları denetlemek ve yönetmek 

üzere, 1924 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Vakıflar Genel 

Müdürlüğü (Evkaf Umum Müdürlüğü) kurulmuştur. 1926 yılında Tük 

Medeni Kanunu (TMK) kabul edilmiş, asırlardan beri vakıfların 

yönetimini sağlayan Şer’i Hukukun yürürlükten kaldırılmasıyla vakıf 

yönetiminde boşluk ortaya çıkmıştır (Zaim, 1992:5). Ortaya çıkan 

boşluk,  1935 yılında 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesiyle giderilmiştir.  
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Türk Medeni Kanunu’nda vakıf kurumu korunmasına rağmen 

Vakıflar Kanunu’nda tesis olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Türk 

Medeni Kanunu’nda dernek (cemiyet) adıyla yeni bir tüzel kişilik 

çeşidi getirilmiştir. Dernekler ise vakıflar tarafından yapılan pek çok 

faaliyeti gerçekleştirebilir. Yeni kanun sayesinde kapsamlarında ve 

niteliklerinde farklılıklar olsa da amaçlara ulaşma bakımından her ikisi 

de aynı işlevi görebilmektedir. Cumhuriyet öncesinde yoğun şekilde 

kurulan vakıfların sayısı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesinden sonra azalmış ve denge dernekler lehine bozulmuştur 

(Zevkliler, 1996:1438). 1967 yılında Medeni Kanun’da yapılan 

değişikliğe kadar neredeyse hiç vakıf kurulmamıştır.   

1. ULUS GAZETESİ 

Ulus Gazetesi 28 Kasım 1934’e kadar Hâkimiyet-i Milliye adıyla 

yayınlanmıştır. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi kurtuluş savaşı sürerken 

milli mücadeleyle ilgili bilgilerin paylaşılması için 10 Ocak 1920’den 

itibaren Ankara’da neşredilmiştir. TBMM denetimi dışında olan 

yerlerde basılan gazetelerin milli mücadeleye zarar vermemesi 

amaçlanmıştır. Gazete Ankara’daki siyasi iradenin tarafında olmanın 

yanı sıra Anadolu Ajansı’nın tamamlayıcısı görevini üstlenmiştir.  

Hâkimiyet-i Milliye kurulduğundan itibaren olabildiğince çok sayıda 

aboneye ve geniş bir alana dağıtılmaya çalışılmıştır. Ankara Hükümeti 

her koşulda gazeteyi desteklemiş ve yayın hayatının sürmesini 

istemiştir. Basılmasının kolaylaştırılması için her türlü mali imkânlar 

sağlanmıştır. Kurtuluş savaşının devam ettiği süreçte bile gazete için 
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ithal edilen kâğıdın ve matbaa malzemelerinin gümrük vergisinden 

muaf tutulması bunun bir göstergesidir. Harp süresince ve Cumhuriyet 

döneminde bu muafiyet devam ettirilmiş, 1921, 1922, 1924 ve 1925 

yıllarında vergisiz kâğıt tedarik edilmiştir (Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Cumhuriyet Arşivi (BCA) Fon Kodu: 30.18.1.1/ Kutu No: 3, Gömlek 

No:17, Sıra No: 17). Ayrıca 1930’larda ve İkinci Dünya Savaşı 

yıllarında diğer gazetelerin kâğıt tahsisatları kısıtlanırken Ulus 

Gazetesi’ne kısıtlama yapılmamış ve ihtiyacı giderilmiştir (BCA, 

30.18.1.1/3.21.19). Bu yıllarda en yüksek tirajı olan ikinci gazete 

olmuştur (Yavuz, 2016:5).  

Cumhuriyet’in ilanından sonra işlevi değişmiş, Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP)’ne bağlı yayın organı hale gelmiş ve Cumhuriyet 

devrimlerinin ideolojisi çerçevesinde modernleşme yanlısı yayın 

yapılmıştır. Atatürk gazete kayıtlarında ve haberlerinde “Umumi 

Reis” olarak adlandırılarak sıkça yer almıştır. Gazeteyle bizzat 

ilgilenen Atatürk, gazete yönetimini CHP’lilerden oluşan bir komiteye 

vermiştir. 1932 yılında komite kurulmuş ve gazete yönetimi yeniden 

düzenlenmiştir. Komite üyeliğine Ordu mebusu Ahmet İhsan, İstanbul 

mebusu Sadettin Rıza ve Atatürk’ün ortak olduğu İş Bankasının Genel 

Müdür Yardımcısı Suat Saim atanmıştır. Gazetenin Genel Müdürlük 

vazifesine Isparta mebusu Kemal Turan tayin edilmiş, Başyazar da 

Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay olmuştur (BCA, 490.1.0.0/ 

1303.328.1).  

Falih Rıfkı Atay (1894-1971) Ulus Gazetesi’nin içeriğinin 

hazırlanmasında ve yönetiminde yer alan en önemli kişidir. 
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Cumhuriyetin ilanından 1950 yılına kadar CHP milletvekilliği yapmış 

ancak gazetecilik mesleğini bırakmamıştır. Bunun da ötesinde bir 

gazeteci olarak Atatürk’ün ölümüne kadar yakınında bulunmuştur. Bu 

süreçte inkılap kararlarında ve uygulamalarında bizzat yer almıştır. 

Ulus Gazetesi’nin başyazarlığını yaparken önceliği gazetecilik 

mesleğinden çok inkılapların savunulması ve topluma tanıtılması 

olmuştur. Ömrünün ilerleyen yıllarında şahsi münasebeti ile yakınlığı 

sayesinde edindiği bilgi ve düşüncelerle, Atatürk hakkında gazetelerde 

yazılar yazmış, kitaplar yayınlamıştır.  

Partiye ait bir kuruluş olarak görülen Ulus Gazetesi’nin geliştirilmesi 

için parti teşkilatları yardımcı olmuştur. CHP teşkilatının bir parçası 

olan Halkevlerinde kullanılan makine, alet ve edevat gerektiğinde 

gazetenin kullanımına verilmiştir. CHP 1931 yılında gazetede ve 

matbaasında sarf edilmek üzere İş Bankasından 100.000 lira kredi 

almış, faiziyle beraber geri ödemesi de parti tarafından yapılmıştır 

(BCA, 490.1.0.0/1303.328.1). Partinin mahalli teşkilatlarına 

gönderilen tebliğ ve mektuplarda partililerin gazeteye abone olması 

telkin edilmiş; belediyelerden, bakanlıklardan ve diğer kamu 

kurumlarından abone bulunması istenmiştir. Yapılan abonelerin 

sayıları yıllık olarak parti merkezine iletilmiş, takip eden yıllarda 

yapılması istenilen abone sayıları listelenmiştir. Merkezden mahalli 

teşkilatlara gönderilen mektuplarda vatandaşların abone olmaya teşvik 

edilmesinin “parti vazifeleri arasında” görüldüğü bildirilmiştir (BCA, 

490.1.0.0/1303.328.1).  
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1934’teki isim değişikliğinden sonra gazetenin yayın ilkelerini, 

önceliklerini ve ideolojisini gösteren sloganı “Adımız Andımızdır” 

olmuştu. Ulus Gazetesi hükümetin gerçekleştirdiği yenilikleri ve 

devrim hareketlerini yoğun şekilde halka yansıtmıştır. Devlet 

kurumlarındaki üst düzey bürokratların haberlerde ve köşe yazılarında 

etkileri olmuştur. Birinci sayfada yer alan “Gündelik” başlığı altında; 

tamamlanan veya planlanan yeniliklerin anlatıldığı imzalı veya 

imzasız yazılar neşredilmiştir. Aralarında İsmet İnönü’nün de olduğu 

parti yöneticileri vatandaşlara aktarmak istediklerini yazılarıyla bizzat 

ifade etmiştir (İnönü, 1935:1).  

Ulus Gazetesi 1930’lu yıllarda gerçekleştirilen eğitim, kültür ve dil 

alanındaki yeniliklerin tanıtımında öncü olmuştur. Dilde yenileşmeye 

bağlı olarak yayınlanan haberlerde Arapça ve Farsça kelimeler yerine 

yeni türetilen Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Halkın öğrenmesi ve 

benimsemesi amacıyla yeni kelimeler sözlük biçiminde yayınlanmıştır 

(Ulus Gazetesi, 1935a:2). Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra kamu 

kurumlarında çalışanların aldıkları soyadları gazetede ilan edilmiş, 

vatandaşlara alabilecekleri soyadı örnekleri sunulmuştur. Yabancı 

dillerden çevrilen romanlar bölümler halinde yayınlanmış, sanat 

eserleri tanıtılmıştır. Cumhuriyet ideolojisi ve kültürel devrimleriyle 

bağlantılı giyim, kuşam ve batı ülkelerindeki yaşam tarzıyla ilgili 

haberler yer almıştır. Modern Avrupai giysiler fotoğraflarla veya 

tasvir edilerek okuyucuya aktarılmıştır.     
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Gazetenin partiyle bağlantısı 1937 yılında resmi bir hüviyet 

kazanmıştır. 29 Ekim 1937’den itibaren bizzat İçişleri Bakanı 

tarafından devlet kurumları bilgilendirilmiş, bu durumun etkisiyle 

harcanalar arttırılmıştır. Parti içi yazışmalarda “daha iyi ve tam bir 

neşriyat organı olarak” yayınlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. 

Gazetenin bağımsız yayın politikası yoktur ve işe alımlar ile 

görevlendirmelerde partinin doğrudan tesiri olmuştur. Devlet 

görevlilerinin yönetici olabilmesi; gazetenin kamu bürokratik 

yapısının parçası olduğunu da göstermektedir. 1 Temmuz 1934’te 

görevlendirilen muhasebe müdürü Ziraat Bankasının çalışanların-

dandır. Göreve atanan kişinin özgeçmişi ve sicil dosyasının gazeteye 

değil partiye gönderilmesi istenmiştir. Bu atamanın ilgili kişiye 

bildirimini yapan da Parti Genel Sekreteri ve Dâhiliye Vekili olmuştur 

(BCA, 490.1.0.0/ 383.1620.4)2.  

Ekonomik olarak ise gazete zarar etmiş, maddi açıdan partiye olumsuz 

etkisi olmuştur. Bunun giderilmesi için ilk dönemlerde mali konularda 

talimatlar verilmiş, nizamnameler hazırlanmıştır. Bu faaliyetlerin çoğu 

bizzat milletvekillerinin içinde olduğu çalışma grupları tarafından 

yapılmıştır. Uygulamalarını ve denetimlerini de yine milletvekilleri 

yapmıştır. Fakat mali denge istenilen seviyede olmamış hatta 

 
2 Ziraat Bankası şeflerinden Adnan Üstel 250 lira maaşla gazetenin Muhasebe 
Müdürlüğüne tayin edilmiştir. Dâhiliye Vekili ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
tayinle şahsen ilgilenmiş ve görev bildirimi onun imzasıyla yapılmıştır.  
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milletvekillerinin yaptığı denetimlerde, muhasebe kayıtlarının düzgün 

tutulmadığı tespit edilmiştir3.  

Buna istinaden harcamalar sürekli hale gelmiş, 1938’de Almanya’dan 

gelişmiş makineler alınmış, sayfa sayısının ve okunurluğun artırılması 

hedeflenmiştir. Verimlilik sağlanamamış, gazetenin zararları daha da 

artmıştır. Tüm bunlara karşın; gazetenin zarar etmesinin önemli 

olmadığı, kar amacı güdülmediği, parti önceliklerinin ve 

propagandanın önemli olduğu parti içindeki raporlarda ve 

yazışmalarda vurgulanmıştır (BCA, 30.10.0.0/79.524.3). 

Kurulduğundan itibaren CHP ile doğrudan bağlantısı olan Ulus 

Gazetesi 1953 yılında Demokrat Parti hükümeti tarafından kapatılmış, 

iki yıl sonra tekrar yayınlanmaya başlamıştır. Bazı kesintilerle, farklı 

yöneticiler ve isimler altında 1971 yılına kadar faaliyetini 

sürdürmüştür.  

2. ULUS GAZETESİ’NDEKİ VAKIF HABERLERİ 

 

2.1.  1935 Yılında Yayınlanan Haberler 

 

Ulus Gazetesi’nde 1935 yılında vakıflarla ilgili ilk haber 26 Ocak 

tarihinde tespit edilmiştir. Kültür Bakanı Abidin Özmen4 gazeteye pek 

çok konuyu kapsayan bir beyanat vermiştir. Yayınlanan beyanatta 

vakıfları ve vakıf eserlerini ilgilendiren ayrıca ileride İstanbul’da 

kurulacak olan yeni müzeyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kültür 

 
3 1938 yılında Gaziantep mebusu Remzi Güres gazetenin mali durumuyla ilgili bir 
rapor hazırlamıştır.  
4 Haber içeriğinde Kültür Bakanı Abidin Özmen’in Cumhuriyet öncesinde Bursa’da 
Evkaf Müdürü olduğu bilgisi vardır. 
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Bakanı eski Evkaf Müzesini5, uzmanlarla birlikte incelemiş ve 

eserlerin depolarda iyi saklandığını tespit etmiştir. Yeni müze için yer 

aranmaktadır, tarihi eserler uygunluğuna göre teşhir edilecektir (Ulus 

Gazetesi, 1935b:3).  

Mali konularla ve meclisteki bütçe görüşmeleriyle ilgili haberlerde 

vakıflar da yer almaktadır. 4 Mart tarihinde “Mülhak Bütçeler” 

başlığıyla verilen haberde, “Evkaf Umum Müdürlüğü’ne önceki sene 

bütçesine nazaran 37.444 lira noksanıyla 2.473.000 lira arz edilmeye 

başlanmıştır ve vakıflara ayrılan kaynağın azaldığı görülmektedir.” 

bilgisi yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bütçesinden 

başka kurumlara münakale (aktarım) yapıldığı ve bütçesinin 10.700 

lira daha azaldığı bilgisi aynı günkü ikinci bir haberde verilmiştir 

(Ulus Gazetesi, 1935c:3). Vakıflarla ilgili bilgiler aynı günkü nüshada 

farklı haberlerde okuyucunun dikkatine sunulmaktadır.   

Gazetenin 4 Nisan tarihli nüshasında mecliste yapılacak görüşmelerde 

vakıfların da üzerinde durulacağı bilgisi haber yapılmıştır (Ulus 

Gazetesi, 1935ç:1). Görüşmeler farklı kurumları ve yatırımları da 

kapsamaktadır. 5 Nisan günü ise; manşette verilen ve önceki haberin 

vakıfların gelirlerinde daha fazla ayrıntı veren devamı vardır. Buna 

göre Evkaf Umum Müdürlüğü’ne 1935 yılının masrafları için 

2.436.416 lira tahsisat verilmiş ve gelirinin de buna eşit olacağı 

tahmin edilmiştir (Ulus Gazetesi, 1935d:1). 

 
5 Adı geçen müze İstanbul’da 1914 yılında Evkaf-ı İslamiye Müzesi adıyla 
kurulmuştur. Günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi’dir. Haberde geçen 
depodaki bazı eserler Ankara Etnografya Müzesine ve Topkapı Sarayı Müzesinde 
sergilenmektedir. 
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21 Nisan’daki bir haber vakıf topraklarını ilgilendirmektedir. Maliye 

Bakanlığı Bakırköy kazası içindeki Yarımburgaz ve Azaplı 

çayırlıklarının topraksız köylülere dağıtılması için buyrultu (emir) 

vermiştir. Bakanlık yapılacak işlemlerde ‘pürüzsüz’ toprakların 

dağıtılmasını istemiştir. Buyrultuda vakıf varlıklarının korunması 

gerektiği vurgulanmıştır. Bakanlığın isteğine göre vakıflara ait 

bulunan topraklar ayıklanacak ve dağıtım buna uygun yapılacaktır. 

Haberde kamu yöneticilerinin vakıf topraklarının özel mülkiyete 

geçmemesi ve gelirlerinin azalmaması isteği öne çıkmaktadır.  

26 Nisan 1935 tarihli nüshanın ikinci sayfasında, bu dönemdeki Türk-

Yunan ilişkileri ile ilgili bir haber vardır. Pertevniyal Vakfı tarafından 

Yunan hükümeti aleyhine 2,5 milyonluk bir dava açılmıştır. Habere 

göre; Türklerden ve Yunanlılardan oluşan bir muhtelit (karma) 

mahkeme kararını vermiştir. Kararda Pertevniyal Vakfı’nın talebi 

reddedilmiştir. Ancak Pertevniyal Vakfı’nın Yunan hükümeti aleyhine 

açtığı davanın sebebinden ve ayrıntısından bahsedilmemiştir. Bu 

habere göre vakıf kurumları uluslararası sorunlara sahip 

bulunmaktadır.  

2 Mayıs tarihindeki bir başka haberde ise Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün kendi sorumluluğunda olan camiler ve çalışanları için 

bir tüzük hazırlaması konu edilmiştir.  

“Cami ve mescit çalışanlarının işe başlama ve çalışma şartları 

değiştirilmiştir. Tüzüğe göre vaiz ve hatiplerin vaazlarıyla 

hutbelerini Diyanet İşleri Başkanlığı kontrol edecektir. Bu 

çalışanlar imtihanla işe alınacaktır. İmtihana girenler yurt 
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bilgisi, dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim çevirisi ile ezan 

okuyabilmeleri için seslerinden mesul olacaklardır. Bu tarihten 

sonraki iş ilanlarının tamamında sınavlar müftülükte olacak 

ancak başvurular Evkaf Müdürlüğü’ne yapılacaktır.” (Ulus 

Gazetesi, 1935e:5). 

Tüzüğe göre; ibadethanelerde çalışanların kadroları Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne bağlanmıştır ve maaşlarını bu kurumdan alacaklardır. 

Haberde bazı mescit ve camilerin kapatıldığı bilgisi de verilmiştir. 

Devamında; kapatılan cami ve mescitlerin çalışanlarına ilk üç ay tam, 

sonra yarım maaş verileceği, ölen çalışanların çocuklarına ise Evkaf 

Umum Müdürlüğü’nün maaş bağlayacağı bilgisi yer almaktadır. 

13 Haziran nüshasında vakıflara da etkisi olan nüfus hareketleri konu 

edilmiştir (Ulus Gazetesi, 1935f:2). Romanya’dan bir miktar göçmen 

geleceği ifade edilmektedir. 10 Temmuz tarihinde gelenlerin 

çoğunlukla Çanakkale civarına yerleştirilecekleri bildirilmektedir. 

Romanya’dan gelen Türklerin geride bıraktıkları vakıf 

gayrimenkulleri için Romanya hükümeti tarafından ödeme 

yapılacaktır. Hükümetin yurtdışında kalan vakıf varlıklarıyla 

ilgilendiği bu haberden anlaşılmaktadır. Gelen nüfusla ve geride 

bıraktıkları vakıfları da içeren mülkleri için Romanya Başbakanı, 

İçişleri Bakanlığı yöneticileri ve Türk elçisinden oluşan bir komisyon 

kurulmuştur. Komisyonun bazı üyeleri Türklerin yoğunlukla 

yaşadıkları Dobruca bölgesine gönderilmiştir. Komisyon tarafından 

gerekli belgeler hazırlanmış, Türk Elçisi Romanya Ticaret Bakanı ve 
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Ulusal Bankasının Genel Müdürüyle vakıf gayrimenkullerinin 

ödemeleriyle ilgili görüşmüştür.  

Cumhuriyet’in ilk yılları, arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de 

bulunduğu kurumların Ankara’ya taşındığı ve yeni bir merkezi 

bürokrasinin oluşturulduğu yıllardır. 24 Haziran tarihli nüshada eski 

Samsun Valisi olan Fahri Kiper’in Vakıflar Genel Müdürlüğü 

vazifesine atandığının duyurulması merkezi bürokrasiyle alakalıdır. 

26 Haziran tarihli nüshadaki haberde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

bir süredir göreve devam eden, âtıl cami ve mescitleri tespit eden 

komisyonunun görevini tamamladığı bildirilmiştir. Haberin detayında 

ise aşağıdaki bilgi vardır: 

“Komisyonca tespit edilenlere göre İstanbul’un Beyoğlu ve 

Üsküdar ilçelerinde –haberde tasfiye edildiği başlığıyla verilen- 

110 adet cami ve mescit kapatılmıştır. Ardından kapatılanlarla 

ilgili; buralardaki eserlerle ilgili Müzeler İdaresi tarafından 

taramalar yapılmıştır. Sonuçta bu ibadethanelerde sanat 

bakımından önemli eserlerin bulunmadığı İstanbul Evkaf 

Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiştir.” (Ulus Gazetesi, 1935g:1). 

Yeni vakıf yönetimiyle ilgili detaylar,  29 Haziran tarihli nüshada 

haberleştirilmiştir. Yeni Genel Müdürün Ulus Gazetesi’ne verdiği 

aşağıdaki beyanatı haberde yer almaktadır. 

“5 Haziran tarihinde kabul edilen Vakıflar Kanunu’nun 6 ay 

sonra yürürlüğe gireceğini, herhangi bir yorum yapmanın henüz 

uygun olmayacağını beyan etmiştir. Bu sürede uygulamak için 
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başka bir tüzük projesi vardır. Proje Danıştay’da 

incelenmektedir ve vakıf çalışanlarının eski kurallarıyla aynı 

olacaktır.” (Ulus Gazetesi, 1935ğ:5). 

Bu haberden anlaşılacağı üzere, Cumhuriyetin ilk yıllarında modern 

bir hukuki sistem kurulurken vakıfların önemli yeri vardır. Aynı 

haberin içeriğinde, bütün illerde bulunan cami ve mescitlerin 

sınıflandırılmış olduğu ifade edilmiştir. Tasfiye edilecek veya artık 

kullanılmayacak olanların listelenmesi ve Genel Müdürlüğe 

gönderilmesi bütün il teşkilatlarından istenmiştir. Gerekli olup da 

ibadet edilemez halde olanların onarılması ve yararlı hale getirilmesi 

hedeflenmiştir. Genel Müdür tasfiye edilen cami ve mescitlerdeki 

eşyalardan tarihi değeri olanların müzelere teslim edileceğini, 

olmayanların ise kullanımdaki diğer cami ve mescitlere verileceğinin 

bilgisini de tekrar vermiştir. 

Ulus Gazetesi’nde özellikle İstanbul basınından alındığı açıklanarak 

başka gazetelerde önceden çıkan haberlere de yer verildiği 

görülmüştür. İstanbul’da yayınlanan Kurun6 Gazetesi’nin 28 Haziran 

tarihli nüshasında yer alan vakıflarla ilgili haber bunlardan biridir. Bu 

haber, 29 Haziran tarihli Ulus Gazetesi’nin nüshasında yer almıştır. 

Kurun Gazetesi’ndeki habere göre yeni kanunla birlikte vakıfların 

idaresi kolaylaşacaktır. Kanunun gayrimüslim vakıflarını da kapsadığı 

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu vakıflar üzerinde gözetim hakkı 

kazandığı vurgulanmıştır. Yeni kanunda gayrimüslim vakıflarının 

denetimi artmış ve mütevellilere hesap verme zorunluluğu gelmiştir. 

 
6 Eki adı Vakit’tir, 1934 yılında adı Kurun olarak değiştirilmiştir. 
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Gelirin ise en fazla yüzde beşini Vakıflar Genel Müdürlüğü 

alabilecektir. Kurun Gazetesi’nin bu haberinde gayrimüslim 

vakıflarının üzerindeki denetimin artması vurgulanmıştır.  

Vakıflar Genel Müdürü’nün yeni bir beyanatı 16 Temmuz tarihli 

nüshada çıkmıştır. Genel Müdürün kurumun işleyişini incelediğine, 

bir rapor hazırlayacağına ve Başbakanlığa sunacağına dair bilgi 

verilmiştir. Bu haberden anlaşılacağı üzere, vakıflarla ilgili yeni bir 

sistem kurulmaktadır. 

19 Temmuz nüshasındaki bir haber ise Ankara’da vakıflara ait olan bir 

binayla ilgilidir Kültür Bakanlığı vakıflara ait dört daireyi 5.000 lira 

bedelle kiralamış ve Coğrafya ve Tarih Yüksek Enstitünün kullanımı-

na vermiştir. 7 Ocak 1936 tarihinde aynı kurum Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi adıyla anılmış ve vakıflara ait binada faaliyete başladığı 

yazılmıştır7.  

Vakıfların önemli faaliyetlerinden olan restorasyon ve benzeri işlerin 

de gazete haberlerine konu olduğu arşiv tarama tespit edilmiştir. 

Manisa’da bulunan Muradiye Camii ile ilgili haber 3 Ağustos tarihli 

nüshada çıkmıştır8. Haberde,  camiyi tahrip eden bir facianın 

yaşandığı, bunu gidermek için tamir faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi 

vardı. Ancak bu haberde Vakıflar Genel Müdürlüğü eleştirilmiştir. 

Vakıflara ait tarihi eserlerin restorasyon ve bakımları düzgün şekilde 

denetlenmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü büyük gayrimenkul 

 
7 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 14 Haziran 1935’te Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak kurulmuştur. 1946’dan beri Ankara Üniversitesi’ne bağlıdır. 
8 Tan Gazetesi’nin Manisa’da bulunan “Muradiye camii faciası” başlıklı haberinden 
alıntı yapılmıştır.   
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gelirlerini toplamasına rağmen gerekenleri yapmamaktadır. Türk sanat 

tarihinin önemli eserlerinin tamir, tadilat gibi işlerinin Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nden alınıp başka bir kuruma verilmesi istenmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en önemli mesuliyetinin tarih ve sanat 

açısından önemi olan eserleri korumak ve yaşatmak olduğu 

vurgulanmıştır.  

Vakıfların başka devlet kurumlarıyla yaşadığı sorunlar da haber 

konusu olmuştur. 9 Ağustos tarihli nüshanın üçüncü sayfasındaki 

haberde; İstanbul Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında 

anlaşmazlık olduğu ve bunu gidermek için dört milletvekilinden 

oluşan bir “Hâkimler Kurulu” oluşturulduğu bilgisi yer almıştır. Aynı 

günkü nüshada,  Vakıflar Genel Müdürü Fahri Kiper’in bazı şehirlerde 

yaptığı teftiş yaptığı haberi de vardır: “Genel Müdür, İstanbul, Bursa, 

İzmir illerini kapsayan inceleme gezisini tamamlamış ve Ankara’ya 

dönmüştür.” (Ulus Gazetesi, 1935h:3). 

13 Ağustos tarihli nüshadaki haberde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

ekonomik durumunun anlaşılmasını sağlayabilecek bir bilgi 

görülmektedir. Haberin verildiği tarihte, Kapalıçarşı’nın tadilat projesi 

raporu hazırlanmıştır. Ancak tespit edilen maliyetin yüksek olması 

sebebiyle ertelenmiştir. Bu haberden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

bütçesinin istenenleri gerçekleştirebilmek için yeterli olmadığı 

anlaşılabilmektedir.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya sorumluluğunda 

olan varlıklarla diğer kamu kurumlarının da ilgilenmektedir; İstanbul 

Belediyesi bunlardan biridir. 15 Ağustos nüshasının üçüncü 
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sayfasındaki habere göre İstanbul Belediyesi, Eminönü Yeni Cami 

etrafındaki yapıları yıkacak, buradaki eserleri değerlendirecektir. 

Vakıflarla beraber belediyenin de buralara önem vermekte olduğu 

haberde yer almıştır (Artan, 1935:3).  

Mimar Sinan ve inşa ettiği eserlere, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 

hükümetin ehemmiyet verdiği 18 Ağustos tarihli nüshadaki bir 

haberde ayrıntılı olarak verilmiştir. Mimar Sinan’ın eserlerinin 

onarıldığı, çalışmaların Kültür Bakanlığının denetimiyle yapıldığı ve 

onarımların Müzeler Yönergesi’ne uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

İstanbul Hırka-i Şerif mahallesindeki cami, okul ve çeşme Mimar 

Sinan’ın eseri olduğu tespit edilmesi de yeni bir bilgi olarak haberde 

yer almıştır9. Bu eserlerin tadilatı için keşif yapılmış ve bedel 75.000 

lira hesaplanmıştır. İnceleme sonucu Kültür Bakanlığına gönderilecek 

ve harcama bu kurum tarafından yapılacaktır. 

İstanbul’un genelini kapsayan çalışmaların vakıf eserlerine etkisi, 22 

Ağustos tarihli nüshada haberleştirilmiştir.  Haberin ayrıntısına da yer 

verilmiştir: 

“Alman mimar Martin Wagner 1935-36 yıllarında İstanbul’un 

şehir düzenlemesi hakkında bir plan hazırlamış ve belediyeye 

sunmuştur10. Plan Eminönü ile Eyüp arasında tarihi değeri olan 

binaların korunmasına önem verilerek hazırlanmıştır. Ayrıca 

 
9 Haberde kastedilen Mesih Ali Paşa Külliyesidir. Mimar Sinan’ın eseri olduğunun 
tespit edildiği yazılı olsa da, teyitli bir bilgi değildir.  
10 Martin Wagner 1935 yılında İstanbul Belediyesi tarafından İstanbul Şehir Palanı 
hazırlamak için davet edilmiştir. Alman şehir plancısı belediyeye danışmanlık 
yapmış ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi)  dersler vermiştir. Ancak hazırladığı plan uygulanmamıştır.  
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planda Yeni Cami yanında olan dükkânların ve Valide 

Hanı’nın11 satın alınması teklif edilmiştir.” (Ulus Gazetesi, 

1935ı:1). 

Vakıflar Genel Müdürü yeni bir beyanat vermiştir. Basına göre; bazı 

vakıf çalışanları işten çıkarılacaktır. Ancak haber doğru değildir, 

bunlar tasarılara uymamaktadır. Ayrıca vakıflar sınıflandırılmış ve 

İstanbul haricinde tamamlanmıştır. Basında vakıfların sermayesiyle 

bir banka kurulacağı haber yapılmıştır. Fakat banka konusunda Genel 

Müdür haberdar değildir. İçinde vakıfların da olduğu kamu 

kurumlarının bütçelerinin ve tahsisatlarının yıl içinde değişiklik 

geçirdiği Ulus Gazetesi’nin aynı günkü haberlerinde yer almaktadır: 

“Vakıfların geçici bir dönem için kullanılacak olan bütçesi 

mecliste görüşülmüştür. Bütçeyle ilgili rakamsal veriler yoktur 

ancak kadrolarda tasarruf yapıldığı anlaşılmaktadır. 35 çalışan 

açığa alınmış, bazı kadrolarda da değişikliğe gidilmiştir. “(Ulus 

Gazetesi, 1935i:3). 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadro haberleri çokça 

verilmektedir. 6 Eylül nüshasında bunlardan biri bulunmaktadır. 

Ankara ve Bursa Vakıf Direktörlükleri değiştirilmiştir12. Ertesi günkü 

sayıda vakıflarla belediye arasındaki uzun zamandır görülen 

anlaşmazlık haberleri tekrar verilmiştir.  

Cumhuriyet inkılapları vakıflarla ilgili haberlerde vardır. 9 Eylül’de 

Selimiye Camii’nin resmi koyularak vakıflar hakkında bilgiler 

 
11 Vakıflara ait Büyük Valide Hanı, Mercan mahallesi Çakmakçılar yokuşundadır.  
12 Müdürlük yerine “Direktörlük” kelimesi kullanılmıştır.  
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verilmiş, Osmanlı Devleti eleştirilmiştir. Eseri inşa eden Mimar Sinan 

ve Türk mimarlığından övgüyle bahsedilmiştir: 

“Türkler Osmanlı devrinin ilk zamanlarında, yani Türk’e, 

Türklüğe değer verdikleri müddetçe çok güzel, çok sanatlı 

anıtlar yaratmışlardır. Bunları yapan usta mimarlar hep 

Türk’tür, Türklük’ten feyz almışlardır. O zamanlarda Avrupa'da 

okumak yoktu. Bunlar eserlerini hep kendi görüşleri, kendi 

düşünüşleriyle ortaya çıkarmışlar, kurmuşlardır.”13 (Ulus 

Gazetesi, 1935j:1).   

Devletin toprak politikası vakıf gayrimenkulleriyle doğrudan 

bağlantılıdır. Bununla ilgili 20 Eylül’de bir “Toprak Siyasamız”14 

başlıklı bir haber de bunu göstermektedir. Haber başlangıcında 

ülkenin sosyo-ekonomik durumu ve topraklar hakkında bilgi 

verilmiştir. Ülke nüfusunun %70’inden fazlası köylü ve çiftçidir. 

Ancak toprakların küçük parçalar halinde olması verimliliği 

düşürmektedir. Habere göre “ülkenin gelişimi için büyük devrimler ve 

kararlar uygulayan” CHP bu sorunu çözmek istemektedir. Parti 

tüzüğüne konulan çözüm önerisinde; küçük parçalar halinde olan 

vakıf toprak yapısının değiştirilmesi için özel mülkiyetteki topraklarda 

olduğu gibi araziler birleştirilecektir. 

Önceki günlerde haberlerde ve Genel Müdürün verdiği beyanatlarda 

olan cami ve eski eserlerin sınıflandırılması çalışmaları ilerlemektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki camilerden hangilerinin 

 
13 “Tarih Bahisleri: Anıtlarımızı Koruyalım, 9 Eylül 1935, s.1.  
14 Siyasa: siyaset  
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çalışacağına karar verecek heyet İstanbul’a gönderilmiştir. İzmir 

camilerinin tasfiyesine ise İzmir’den gelmesi beklenen listeye göre 

başlanacaktır. Bunlar bittikten sonra Türkiye’deki bütün il ve ilçelerde 

camilerin sınıflandırılması işi de sona erecektir (Ulus Gazetesi, 

1935k:3). 

Vakıf çalışmalarını incelemek için Genel Müdürün Konya’ya ve 

Yardımcısının İstanbul’a gidecekleri haberi 28 Eylül’de yer 

almaktadır (Ulus Gazetesi, 1935l:3). Vakıflar Genel Müdürlüğü 

bürokrasisinin çalışmalarıyla beraber hükümetin de çalışmaları devam 

etmektedir. Ertesi günkü “Kamutay bugün toplanıyor” başlıklı 

haberde bakanlar kurulunun çalışmalarının ayrıntıları 

görülebilmektedir15. Meclis’in yeni dönemi 29 Eylül’de toplanacak ve 

görüşülecek ilk kanunlardan birisi de vakıflarla ilgili olacaktır. Buna 

göre Vakıflar Kanunu’na yeni bir madde eklenecek, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü çalışanlarının aylıkları birleştirilecek ve 

denkleştirilecektir. 

1 Ekim tarihinde Genel Müdürün üçüncü sayfada yeni bir röportajı 

yayınlanmıştır. Genel Müdür, Müfettişler Kurulu Başkanı Sadettin ile 

birlikte Konya’ya yaptığı denetim gezisinden dönmüştür. Tatil 

günlerinden faydalanarak vakıf işlerini incelemek ve çalışanlara 

gereken talimatları vermek için gittiği Konya’dan olumlu çalışmaların 

yapıldığını görerek ayrılmıştır. Genel Müdür röportajında kuyud-ı 

vakfiye (vakıf kayıtları) konusundan bahsetmiştir. İstanbul’da olan 

bütün vakıf kayıtları Ankara’ya getirilmek istenmekte ve bu amaçla 

 
15 Meclis yerine Kamutay kelimesi kullanılmıştır.  
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arşiv olarak kullanabilecek mekânlar hazırlanmaktadır. Ayrıca bütçe 

imkân verdikçe arşiv kayıtları güncel dile çevirmek istenmektedir. 

Aynı haberde; vakıf teşkilatlarına gönderilen umumi emirlerin ve 

çalışanlara açılacak kursların bilgisi verilmiştir.   

Hükümet tarafından vakıflar için hazırlanan bütçe haberinin tekrarı 3 

ekim günü üçüncü sayfada bulunmaktadır. Tasarruf yapılmaya 

çalışılmış, memur sayısı azaltılmış ve maaşlarının dengeli hale 

getirilmiştir. Tamamlanması uzun sürecek bu projede Genel Müdür 

tetkikler yapacak, bir muhasebe cetveli hazırlanacak ve toplam bütçe 

50.000 lira azalacaktır.  

Hükümetin vakıflar hakkındaki önem ve önceliğini gösteren diğer bir 

haber 9 Ekim tarihinde üçüncü sayfada görülmektedir. Başbakan 

bütün illere telgrafla bir tamim (genelge) göndermiştir. Tamimde; 

yerel idareciler -hükümetçe alınan tedbirlere aykırı olarak- vakıf 

varlıklarına zarar vermeleri sebebiyle oldukça sert bir şekilde ikaz 

edilmiştir: 

“Müteaddid tebliğlere aykırı olarak bazı vilayetlerde idare amir 

ve belediye reislerinin vakıf akar ve hayratlarına karşı kanunsuz 

ve yolsuz harekette bulundukları ve yıkılmak üzeredir diye sapa 

sağlam binaları çarçabuk yıktıkları ve daha buna benzer 

hareketlerle hem evkaf hem ulusal kültürü zorladıkları 

anlaşılmaktadır. Kanunlarımızın gösterdiği yollar dururken bu 

gibi hallere sapanların kendilerini ağır mesuliyete koymuş 

olacaklarını bildiririm. Türklüğün yüksek abidelerine ve 
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yadigârına karşı saygı beslenmesini isterim.” (Ulus Gazetesi, 

1935m:3).  

17 Ekim’de bir kadro haberi daha bulunmaktadır. Ankara Vakıflar İl 

Müdürü, Bursa Vakıflar İl Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. 23 Ekim’de 

dördüncü sayfada ise hükümetin Evkaf (Vakıflar) Kanunu’yla ilgili 

süren çalışmalarından bahsedilmiştir. Hükümetin tasarruf amacıyla 

daha önce meclisten geri çekmiş olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Teşkilatı Kanunu tamamlanmış, çalışanlar mağdur edilmemesine 

çalışılmıştır.   

Yeni teşkilat kanununa göre üst yönetim bir başkan ve üç üyenin 

olduğu idare heyetinden oluşacaktır. İstanbul Vakıflar Müdürlüğü 

kaldırılacak, üçe bölünerek İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar 

mıntıkalarında ayrı müdürlükler kurulacaktır. Bunları İstanbul’da yeni 

kurulan başmüdürlük denetleyecektir. Ayrıca Ankara Vakıflar İl 

Müdürlüğü kaldırılmıştır ve onun işlerinden Vakıflar Genel 

Müdürlüğü sorumlu olmuştur. Kanun muhasebe işlemlerini de 

içermektedir. Kanundaki ayrı bir maddeyle vakıflar ile hazine 

arasındaki alacak-verecekler takas edilecektir.  

Trakya’da çalışmaya başlayan bir teftiş heyetinin haberi 3 Kasım 

tarihli nüshanın yedinci sayfasında yer almıştır  (Ulus Gazetesi, 

1935n:7). İçinde çeşitli alanlarda uzmanların bulunduğu bu heyet 

Edirne Halkevi’nde çalışmaya başlamıştır16. Amaçları vakıfların 

 
16 1934 yılında Trakya şehirlerinde yaşanan huzursuzlukların ardından başta 
güvenlik konuları olmak üzere toplumsal ve ekonomik faaliyetler için doğrudan 
Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan Bölge Umumi Müfettişliği kurulmuş ve bu 
vazifeye General Kazım Dirik atanmıştır. 
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eserlerini de kapsamaktadır. İstenilenlerden birisi Trakya’daki eski 

eserleri tespit etmek, korumak ve bu eserleri bayındır hale getirmektir. 

Heyet bölgede bulunan II. Murad, Rüstem Paşa, Mimar Sinan’la 

bağlantıları anlatılan eserleri ve benzerlerini mamur hale getirmek, 

yüceltmek gayesindedir. Heyetin CHP’ye bağlı olan Halkevi’ndeki 

gençlerle beraber çalıştığı öne çıkarılmıştır.  

Vakıflarda çalışacak personelin seçimiyle ilgili Ankara Vakıflar İl 

Müdürlüğü’nün yapacağı bir faaliyet 3 Kasım tarihli nüshanın 

sekizinci sayfasında yer almaktadır. Ankara vilayetinde bulunan 

camiler ve imaretlerin müezzinlik ile kayyumluk vazifeleri için 15 

Kasım’da bir müsabaka yapılacaktır. Vakıflar İdaresi’nin ve 

hükümetin önceki faaliyetlerinde vakıfları ve ibadethaneleri denetleme 

isteği devam etmektedir. Çalışanların seçiminin maaşlarını verecek 

olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gözetimi altında olması bunun 

göstergesidir.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatının yeni yapısının haberleri sürekli 

vardır. 5 Kasım 1935 nüshasındaki haberde, “Yeni teşkilat projesinin 

tatbik edilmesi 12 ay sürecektir. Çalışanlardan açıkta kalanların 

maaşları ve tekaüd (emekli) ikramiyeleri verilecektir. Bunların 

uygulanmasıyla Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün giderlerinden 37.000 

lira tasarruf edilmiştir.” (Ulus Gazetesi, 1935o:3).  

Aynı haberde teşkilatlanma ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.  

“Çalışanlar ve faaliyetler için yeni cetvel hazırlanmıştır. Evkaf 

Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı tarafından yapılan eski 

Ankara Vakıf Müdürlüğü işleri için bir gelir müdürlük ve 
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yönetim kurulu oluşturulmuştur. Ancak sonuç olarak kadrolara 

yeni memurlar ilave edilmemiş, verimlilik artırılarak miktar ve 

sayıda tasarruf yapılmıştır. Yılda 17.000 lira, daimi olarak da 

20.000 lira kadar tasarruf sağlanmıştır. Cetvel ve liste gelecek 

ay meclis komisyonu tarafından gözden geçirilecektir.”  

Vakıfların çalışmalarında teşkilat haberlerinde bazı kişiler de öne 

çıkarılmaktadır. Başarılı çalışmaları olan İzmir Vakıflar Müdürü 

Halim Baki Bey’in İzmir’deki tarihi abidelerin muhafazası için 

gösterdiği çabalardan dolayı Türk Tarih Tetkik Cemiyeti tarafından 

takdir edildiği 10 Kasım tarihli nüshanın altıncı sayfasında 

haberleştirilmiştir.   

Gazetenin 13 Kasım tarihli nüshasında, belediyeler başta olmak üzere 

diğer kamu kurumlarıyla vakıflar arasındaki sorunları çözmek için 

oluşturulan dört milletvekilinden oluşan Hâkimler Kurulu’nun 

çalışmalarının devam ettiği haberi yer almaktadır.  Buna göre; 

oluşturulan kurulun Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Belediyesi 

arasındaki ihtilafı gidermek için her türlü salahiyet verilmiştir (Ulus 

Gazetesi, 1935ö:3). 

Cami ve mescitlerden toplanılan vakıf eserlerinin haberi de 19 Aralık 

tarihli nüshanın üçüncü sayfasında görülmüştür (Ulus Gazetesi, 

1935p:3). Bunlardan halı, levha ve el yazması eserler Ankara’daki 

merkez ambara gönderilmiştir. Toplanılan tarihi eserler hakkında 

bilimsel çalışmaların da yapıldığı anlaşılmaktadır. 23 Aralık’ta ikinci 

sayfa haberine göre Halkevi Başkanlığı tarafından İzmir’de eski Türk 

eserleri hakkında bir konferans yapılacaktır. Aynı haberin 25 
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Aralık’taki devamında konferansı İzmir Vakıflar Müdürü Halim Baki 

Bey’in vereceği bildirilmiştir. Konferans sonrasında eski eserlerin 

fotoğrafları ile Selçuklu tezhip ve cilt sanatının örneklerinden bir sergi 

yapılacaktır.   

2.2.  1936 Yılında Yayınlanan Haberler 

Ulus Gazetesi’nin 1936 yılı nüshalarındaki vakıf konulu ilk haberin 7 

Ocak 1936 tarihinde olduğu tespit edilmiştir (Ulus Gazetesi, 1936a:1) 

. Haber, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin yeni 

yılda açılışının yapıldığı vakfa ait binanın fotoğrafıyla birlikte 

yayınlanmıştır. Fakültenin öğretim ve öğrencileri hakkında sayısal 

veriler ve bilgiler verilmiştir. Aynı günkü başka bir haber vakıflarla 

ilgili önemli bilgiler içermektedir. Genel Müdür Ulus Gazetesi’ne 

yaptığı açıklamada; hiçbir münhal (boş) kadroya yeni atama 

yapılmadığını, yapılan atamaların ise kendinden önce 

kararlaştırıldığını ifade etmiştir. Bu şekilde kurumun giderleri 

azaltmak istendiği anlaşılmaktadır. Kadroları iptal edilen sadece 15 

kişi işsiz kalmıştır. Bunlardan 8 kişi de emekli edilmiştir. Ayıca yeni 

teşkilat yapısında çoğunlukla yüksek eğitimlilerin çalıştırılması 

amaçlanmış ve maaşlara bir miktar zam yapılmıştır.  

9 Ocak 1936 tarihli nüshada,  yeni teşkilat kanununa göre Ankara 

Vakıflar Müdürlüğü yerine kurulan Tahsilat ve Varidat Müdürlüğü 

hakkında kadrolar ile yeni müdürlük biriminin bilgisi yer almaktadır 

(Ulus Gazetesi, 1936b:2). 11 Ocak’taki nüshada ise “Tamir Edilen 

Eski Eserler” başlığı altında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Edirne 

Selimiye Camii, Mihalgazi Eski Camii ve İstanbul Teşvikiye 
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Camiinde tadilatların devam etmekte olduğu ve ayrıca Süleymaniye 

Camiinin fırtınada uçan minaresinin de tamir edildiği bilgisi vardır 

(Ulus Gazetesi, 1936c:5).  

Yeni Vakıflar Kanunu’na göre yapılan tayin ve düzenlemelere dair 

haberler çokça yer almaktadır. 24 Ocak tarihinde bunlardan biri 

görülmektedir:  

“Evkaf İdare Meclisi Başkanlığı’na Teftiş Heyeti Başkanı 

Sadettin getirildi. Azınlıklar için eski Eskişehir Valisi İsmail 

Hakkı ve Adapazarı Noteri Galip atandılar. Alt kademelerde de 

bazı kadrolar değiştirilmiştir. İstanbul Vakıflar Başmüdürlü-

ğü’ne Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) murakıplarından 

(gözetmen-kontrolör) Hüsamettin tayin edildi. Bunlarla beraber 

Vakıfların İl Müdürleri de değiştirilmiştir. Tokat Müdürü 

Mustafa Kocaeli’ne, Bolu Müdürü Bekir İçel’e, Çorum Müdürü 

Süleyman Sırrı da Tokat İl Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir.” 

(Ulus Gazetesi, 1936ç:2). 

Yeni Evkaf (Vakıflar) Kanunu’nun uygulanması sonucu ortaya çıkan 

aksaklıklar da haberlere yansımıştır. 5 Şubat tarihli haberde Evkaf 

(Vakıflar) Kanunu sebebiyle tapu işlerinin güçleştiği ifade edilmiştir. 

Bunu çözebilmek ve faaliyetleri hızlandırabilmek için Kadastro 

Umum Müdürlüğü tarafından bir proje hazırlanmaktadır (Ulus 

Gazetesi, 1936d:2). Bununla bağlantılı 23 Şubat tarihindeki haberde 

ise kurum içindeki tayinlerle ilgili haberler devam edildiği ve tevcih 

(tayin) heyeti azası olan Şefik Vakıf Kayıtlar Müdürlüğüne getirildiği 

duyurulmuştur (Ulus Gazetesi, 1936e:2). 
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Kurumsal işleyişle ilgili sorunları çözebilmek için kanun uygulamaları 

ve talimnamelerin gerektiği haberlere konu olmuştur. 26 Şubat 1936 

nüshasında kurumsal sorunları çözme ve kurumsal işleyişe yönelik 

aşağıdaki haber yer almıştır: 

“Bakanlar Kurulu da Evkaf Teftiş Heyeti için hazırlanan 

talimnameyi değiştirmiştir. Müfettiş olabilme şartlarına 

eklemeler yapıldı. Yüksekokul tahsili, devlet hizmetinde 

bulunmuş olma gibi zorunluluklar getirildi. Müfettişlerin sayısı 

da tahsisat alındıkça artacaktır. Çalışanların niteliği 

yükseltilmeye çalışılmaktadır.” (Ulus Gazetesi, 1936f:2). 

Tarihi eserlerin önem ve değeri haberlerde sürekli vurgulanmaktadır; 

bunlardan birisi de 8 Nisan’da vardır (Ulus Gazetesi, 1936g:1). Birinci 

sayfada Mimar Sinan’ın eserlerinden birinin fotoğrafı konularak yer 

alan haberde mimari yeteneği inşa ettiği varlıklarıyla bağlantı 

kurularak övülmektedir. Vakıfların himaye edildiği bir başka haber de 

bazı belediyelere uyarıların gönderildiği 9 Nisan tarihli nüshada 

görülmektedir. Uyarının bir devamı olarak 23 Nisan nüshasında 

Başbakan İnönü’nün mahalli idarelere gönderdiği tebligat ve 

tamimlere rağmen düzelme olmadığı, bundan dolayı valiliklere 

emirler gönderilmeye devam edildiği yer almıştır.  

Bazı vakıf varlıklarının daha önce farklı amaçlarla kullanıldığı ve 

önlem alınması gerektiği; hükümet tarafından engellenmek istendiği 

haberlere yansımıştır. Çeşitli tebligatlarla Hükümet bunun sona 

erdirilmesini istemiştir. Başbakan’ın oldukça sert ikazı birinci sayfaya 

konulmuştur. Tamimden edinilen bilgiye göre önceden Diyarbakır 
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Hüsreviye ve Behram Paşa Camileri Ziraat Bankası için buğday 

ambarı olarak kullanılmıştır. Tarihi değerlerinden dolayı bu eserlerin 

derhal boşaltılması Başbakan tarafından istenmiştir. Valiler başta 

olmak üzere idarecilerin bu eserlere karşı gösterecekleri ihmaller ve 

zararlar asla mazur görülmeyecektir. Korunması milli bir vazife olarak 

telakki edilmelidir. Artık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni 

alınmadan vakıf varlıkları kullanılamayacaktır (Ulus Gazetesi, 

1936ğ:1). 

Osmanlı döneminden bu yana vakıf mülklerinin zamanla özel mülk 

haline gelmesi, vakıflara zarar veren önemli olumsuzluklardan 

birisidir. Cumhuriyetin ilanından sonra da bu sıkıntı devam etmiştir. 

19 Haziran tarihli haberde, İstanbul Sultanahmet’te yapılan bir kazı 

haberinde bundan bahsedilmektedir. Sultanahmet’te 17 metre kadar 

yeraltına inilen bir inşaatın hafriyat çalışması bildirilmektedir (Ulus 

Gazetesi, 1936h:6). Tarihi bir bölge olmasına ve vakıfların çokça 

varlığı bulunmasına rağmen çalışma yavaş ve zor ilerlemektedir. Çok 

sayıda şahıs mülkiyetinde olan bina, ev, arsa ve tarihi yapı 

bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu durum sonucunda vakıflar ve özel 

mülklerin ilişkisi eleştirilmektedir. Türkiye genelinde de benzer 

durumların yaşanması; kale, çeşme ve çeşitli tarihi yapıların şahıs 

tasarrufuna geçmesi eleştirilmiştir.  

10 Temmuz tarihli nüshada vakıfları ilgilendiren iki haber 

bulunmaktadır. Birincisi “Orman Kanunu Projesi’nden” başlığı 

altındadır (Ulus Gazetesi, 1936ı:2). Haberin konusu, diğer kanunlarda 

da vakıfları ilgilendiren unsurlar bulunması, vakıfların diğer devlet 
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kurumlarıyla alakasını göstermesi bakımından önemlidir. Kastamonu 

Milletvekili Tahsin Coşkun tarafından kaleme alınan yazıda bir orman 

bankasının da kurulmasını istenmiştir. Vakıfları ilgilendiren kısım, 

sermayeyle ilgilidir. Orman bankası kurulur ise vakıf ormanları da 

sermaye olarak kullanılacaktır.  

Aynı günkü diğer haberde ise “Mazbut Vakıfların İdaresi” başlığı 

altında yine bu konuyla bağlantılı bir bilgi vardır. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü vakıf arazilerinin istimlakiyle ilgili ve mazbut vakıfların 

varlıklarını korumaya çalışan bir kanun projesi hazırlamıştır. Vakıflar 

özel şahıslara uygulanan kurallara tâbi olunacak, istimlak 

çalışmalarında ödemeleri yapılacaktır.  

28 Ekim tarihli haberde ise teşkilattaki değişimler, terfi ve tayinler yer 

almaktadır (Ulus Gazetesi, 1936i:8). Aynı nüshada, vakıfların 

vatandaşlarla arasında gerçekleşen sorunlardan biri haber konusu 

yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü alacağını tahsil etmek için bir 

vatandaş aleyhine dava açmıştır. Davası görülen borçlu kişi 

bulunamamış ve gıyaben yargılanacaktır. Bu haber alacak 

tahsilatlarında sorunlar yaşadığını göstermektedir. 

29 Ekim tarihli nüshada Orman Kanunu’nun hazırlandığı haberi 

birinci yayınlanmıştır. Vakıflara ait ormanlar şahıslara ve diğer 

kurumların ormanlarından ayrıştırılarak ihtiyaca uygun hale 

getirilecektir. Diğer günlerde 8 sayfa olan gazete, Cumhuriyet 

Bayramı münasebetiyle 24 sayfa olarak neşredilmiştir. Bir yıllık süre 

zarfında ülkede yapılan yenilikler ve yaşanan gelişimler tasvir 

edilmiştir. Konular her bakanlığa ve kamu kurumlarına ayrı başlıklar 
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açılarak aktarılmıştır. Vakıflarla ilgili faaliyetlerin sunulması 13. 

sayfanın yarısından fazlasını kaplamıştır. “Cumhuriyetin On Üçüncü 

Yıldönümünde Evkaf” başlığı altında çok sayıda haber ve konuya yer 

verilmiştir. İlk konu vakıflardaki yeni kefalet sandığı nizamnamesidir. 

Yeni bir kanun ile kamu kurumlarına kefalet sandığı tesis etme izni 

verilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bununla ilgili bir tasarı 

hazırlamıştır. Kefalet sandığının idaresi, muhasebe, memurin (çalışan 

memurlar) ve varidat (gelirler) müdürlüklerinden gelen bir başkan ve 

iki üyeden kurulmuştur. Ayrıca modern ihtiyaçlara uygun hükümlerin 

konulduğu yeni kanunda yer alan maddeler ve bunların 

uygulamalarından örnekler verilmiştir. Kaynakları tahsis edildikleri 

maksat için kullanılmayan veya işe yaramayan vakıfların gayrimenkul 

veya nakit kaynaklarının başka vakıflara nakledilmesine karar 

verilmiştir. Bakanlar kurulu kararıyla bu kaynaklar aynı maksatlı diğer 

hayır kuruluşlarına tahsis edilmektedir. Bununla birlikte mütevelli 

vazifesine görevlendirecek kimselerin kalmadığı vakıfları Vakıflar 

Genel Müdürlüğü idare etmeye başlamıştır. Haberde,  bu türde 532 

adet vakıf olduğuna dair bilgi verilmiştir.  

Aynı nüshada harcama tahsisatları ve kalemlerine ait bilgiler de vardır. 

Eski eserler için bir program yapılmış, zarar görmesi engellenmeye 

çalışılmış ve tamiratlarına başlanmıştır. 1936 yılı bütçesinde vakıf 

eserleri için yapılacak tamirlere 200.000 lira tahsis edilmiştir. Bu 

meblağın 150.000 liralık kısmı İstanbul’da harcanmış, 50.000 lira ise 

Ankara ve diğer şehirlere ayrılmıştır. Yıl içinde vakıflara ait eserlerin 

tadilatları için maliyet tetkikleri yapılmıştır. İstanbul için maliyetin 

yaklaşık 1.300.000 lira olacağı tahmin edilmiştir. Diğer vilayetler de 
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katıldığında maliyet artacaktır. Bu tamir ve tadilatlar yapılmak 

istenmektedir. Ancak bunu başarabilmek için vakıfların gelirleri de 

artırılmalıdır. Yine aynı nüshada aşağıdaki bilgiler de haber konusu 

yapılmıştır: 

“Tamirleri yapılan, yapılacak olan camiler ve tarihi eserler 

harcama tutarlarıyla birlikte tanıtılmıştır. Ardından teşkilat 

yapısındaki yenilikler ve çalışanların maaşları hakkında yıl 

içinde yapılanlar kaleme alınmıştır. Maaşlar hem dengeli bir 

yapıya kavuşmuş hem de tasarruf sağlanmıştır. Vakıf arşivleri 

düzenlenmektedir. Kayıtlar Ankara’ya taşınacak, bütün 

şehirlerde bulunan ve halen yaşayan eserler ile hayrat 

binalarını tanıtmak için bir resim galerisi kurulmaktadır.” (Ulus 

Gazetesi, 1936j:13). 

20 Kasım tarihli nüshada, Ankara’daki tarihi yapıların tespit 

edilmesiyle ilgili bir haber yer almaktadır:  

“İmar Müdürü’nün başkanlığında müzelerden, maariften, 

belediyeden ve nafia’dan (ulaştırma) birer üyenin olduğu 

komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon toplu olarak belirlenmiş 

günlerde Ankara’yı gezmektedirler. Haberin yayınlandığı tarihe 

kadar 12 binanın tarihi önemi olduğu tespit edilmiş ve 

muhafazası için karar verilmiştir. Bu binaların hepsi camidir. 

Komisyona üye veren her kurum sorumluluğunda olan yapıların 

tamirini yapmak zorundadır. Eğer gerekli olursa; vakıflara ait 

olanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.” 

(Ulus Gazetesi, 1936k:2). 



 
 109 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler 

veren bir haber 26 Kasım tarihinde yayınlanmıştır Birinci sayfada 

Falih Rıfkı Atay tarafından kaleme alınan yazıda kurumun faaliyetleri 

oldukça ayrıntılı anlatılmakta ve övülmektedir. Haberin detayı aşağıya 

aktarılmıştır:  

“Önceki yıldan beri kurumun oldukça yoğun çalışmaktadır. Eski 

medeniyetlerden beri fazla eserlerin bulunduğu Anadolu’da 

bunun zordur fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü bunu başarıyla 

gerçekleştirmektedir. İsimleri verilen cami ve çeşitli eserler 

aslına uygun şekilde ve uzmanlara danışılarak aslına 

dönüştürülmektedir. Bu işlemler başarılırsa eserlerin değerleri 

gelecekte daha da artacaktır, belediyeler de yardımcı olmalıdır. 

Tarihi eserlerin turizm alanında da kullanılması gereklidir. 

İstanbul’da 500’e yakın sanat eseri vardır ve bunların yalnızca 

birinin turistik amaçla kullanılmaktadır. Bursa da hem tarihi 

açıdan hem de turizme kazandırılacak eser bakımında 

zengindir.” (Ulus Gazetesi, 1936l:1). 

15 Aralık tarihli nüshada Vakıflarla ilgili parasal konulardaki bir 

talimatname içeriğinin ayrıntıları verilmiştir: 

“Vakıfların menkul varlıklarıyla ilgili önemli bir talimatname 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki idare meclisinde tetkik ve 

kabul olmuştur. Hemen yürürlüğe giren talimatnameye göre 

gayrimenkul mallar, İstanbul borsasında kote edilmiş esham 

(pay senedi) ve tahviller, mücevher, altın ve gümüş paralar 

karşılığında borç verilecektir. Kâgir binalarda değerin %30’una 



 
110 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

kadar diğer gayrimenkullerde %20’sine kadar borç 

alınabilecektir. Tüm gayrimenkullere karşılık verilen borçlardan 

%9 faiz alınacak ve en uzun vade 15 yıl olacaktır. 

Gayrimenkulün cinsine göre muamele vergisi ve komisyon 

değişmektedir.” (Ulus Gazetesi, 1936m:2). 

22 Aralık tarihli nüshada yayınlanan haber, 1936 yılının son vakıf 

haberidir “Vakıfların İdaresi” başlığı altında yeni çalışmalardan 

övgüyle bahsedilmektedir: 

“Vakıflar Genel Müdürlüğü ülkenin her yerindeki eserleri 

korumak için gerekenleri yapmaktadır. İstanbul’da 18 büyük ve 

40 küçük eski eserin tamirleri tamamlanmıştır. İstanbul’da 

oluşturulan evkaf teşkilatının da faydalı hizmetler yapmıştır. 

İmam ve diğer çalışanların birikmiş eski maaşları faal olarak 

çalışanlarınkilerle birlikte düzenli şekilde ödenmektedir. Ayrıca 

Vakıflar Genel Müdürünün tetkikleri devam etmekte, vakıflar 

bütçesinin alınan tedbirler sayesinde dengeli olacaktır”. (Ulus 

Gazetesi, 1936n:5). 

Görüldüğü üzere bu bölümde farklı konularla bağlantılı vakıf haberleri 

Ulus Gazetesi’nde yer almıştır. Sonraki bölümde ise tespit edilen vakıf 

ilanları sunulacaktır.  

3. VAKIF İLANLARI 

Ulus Gazetesi’nin 1935-1936 yıllarına ait nüshalarına yönelik tarama 

çalışmasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer vakıf kurumları 

tarafından verilmiş 352 adet ilan belirlenmiştir. Tablo 1’de verilen bu 
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ilanların büyük kısmı gayrimenkul ilanları, diğerleri ise çeşitli 

sayılarda malzeme ve kadro ilanlarıdır.  Gayrimenkul ilanları, 

çoğunlukla işyeri olmak üzere ev ile tarım arazisi ilanlarından 

oluşmaktadır. Ayrıca, aynı ilanda birden fazla gayrimenkul türünün 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo1: Ulus Gazetesi’nin 1935-1936 Yıllarına Ait Nüshalarında Yayınlanan Vakıf 
İlanları 

 

İlan Çeşidi Sayı Yüzde 

İşyeri ilanı 205 58,2 

Ev ilanı 67 19 

Tarım arazisi ilanı 9 2,5 

İki çeşit emlak ilanı 47 13,3 

Üç çeşit emlak ilanı 8 2,2 

Malzeme ilanı 12 3,4 

Kadro ilanı 4 1,1 

Toplam 352 100 

 

Tek çeşit olan işyeri ilanları 205 adettir ve toplam içinde % 58,2 

oranındadır. 67 adet ve %19 oranında olan ev ilanı vardır.  Sadece 

tarımsal gayrimenkullerin yer aldığı ilanların sayısı 9 ve oranı % 

2,5’tir. Aynı ilanda iki çeşit gayrimenkulün olduğu 47 adet ilan vardır 

ve oranı % 13,3’tür. Üç çeşit gayrimenkulün olduğu ilan 8 adettir. Üç 

çeşit gayrimenkulün olduğu ilan oranı % 2,2’dir. 12 adet malzeme 

ilanı yayınlanmıştır ve toplam içinde oranı %3,4’dür. Dört adet kadro 

ilanı vardır ve oranı  %1,1’dir. Malzeme ilanlarının hepsi Ankara ve 

Genel Müdürlük tarafından ilana çıkarılmıştır. Sayısı 12 ve oranı 

%3,4’tür. Ankara İl Müdürlüğünün ilana çıktığı malzemeler; bir 
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otomobilin parçaları ve demirleri ile Karacabey Hamamının17 

eşyalarıdır. 

Tablo 2: 1935-36 Yıllarında Ulus Gazetesi’ne İlan Veren Vakıf Kurumları 

Kurum Sayı Yüzde 

Genel Müdürlük 171 48,5 

Ankara 135 38,3 

Bursa 14 3,9 

İstanbul 11 3,1 

İzmir 11 3,1 

Denizli 10 2,8 

Toplam 352 100 

 

İki yıllık sürede Genel Müdürlük ve yerel teşkilatlar kendi isimleriyle 

Ulus Gazetesi’ne ilan vermişlerdir. Buna göre Genel Müdürlüğün 

yoğunluğu fark edilmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere; Genel 

Müdürlük ilan sayısı 171, oranı ise %48,5’dir. Yerel teşkilatların ve 

müdürlüklerin ilanlarına bakıldığında en yüksek orana Ankara İl 

Müdürlüğü sahiptir. İlan sayısı 135, oranı %38,3’tür. İnceleme verileri 

arasında,  Ankara İl Müdürlüğünün ilanlarının sadece 1935 yılı içinde 

verilmiş olması dikkat çekmiştir. Yaşanan bu değişimde ilgili yılda 

2762 sayılı yeni Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinin etkili 

olduğu değerlendirilmektedir. 1935 yılında Genel Müdürlük ilanları 

da vardır ancak çoğunluğu Ankara İl Müdürlüğüne aittir. 1936 yılında 

ise ilanların tamamen Genel Müdürlük tarafından verildiği 

görülmüştür. Bunun nedeni, ilan verme ile ilişkili olarak yeni kanunla 

 
17 Ankara Altındağ ilçesinde 1440 yılında inşa edilmiş vakıf hamamı.  
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yetki, faaliyet ve sorumlulukların Genel Müdürlüğe aktarılmış olması 

akla gelmektedir.  

Ankara’dan sonra en fazla ilanı 14 adet ile Bursa İl Müdürlüğü 

vermiştir. Tüm ilanların sadece 1935 yılındadır ve bir otel inşaatıyla 

ilgilidir. Bu faaliyet haricinde Bursa teşkilatının bir ilanı yoktur.  

İstanbul İl Müdürlüğü sadece 1936 yılında 11 adet ilan vermiştir. 

İlanların 10’u Şehzadebaşı’nda yeni bir binanın satışıyla diğeri ise bir 

işyeri kiralamasıyla ilgilidir. İzmir İl Müdürlüğü de 11 ilan vermiştir. 

İzmir teşkilatının iki tür ilan verdiği görülmüştür. Bunların 10’u 

İzmir’de yer alan bir hal binası inşaatı ile ilgilidir. Diğeri ise tarihi bir 

caminin restorasyonu hakkındadır18. Denizli İl Müdürlüğünün verdiği 

10 ilanın konusu bir otelin inşaatıyla ilgilidir. 

Tablo 3: 1935-1936 Yıllarında Vakıfların Kullandığı İlan Yöntemleri 

İlan Yöntemi Sayı Yüzde 

Açık artırma 217 61,6 

Açık eksiltme 14 3,9 

Kapalı artırma 30 8,5 

Kapalı eksiltme 63 17,8 

Pazarlık  30 8,5 

Başvuru 4 1,1 

Kapalı zarf 2 0,5 

Toplam 352 100 

 

 
18 İzmir Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyünde 1312’de inşa edilmiş olan Aydınoğlu 
Mehmet Bey Camiinin restorasyonudur.  
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Ulus Gazetesi’ndeki ilanları kurum ve çeşitlerinde olduğu gibi ihale 

yöntemlerinde de farklılık vardır. Tablo 3’teki bilgilere göre; en fazla 

kullanılan yöntem 217 adet ve %61,6 ile açık artırmadır. Açık 

eksiltme yöntemiyle 14 adet ve yüzde 3,9 ilan vardır. Kapalı artırma 

30 adet ve %8,5 ağırlığa sahiptir. 63 adet ve %17,8 oranla kapalı 

eksiltme ilanına çıkılmıştır. Faaliyetin pazarlıkla yapılacağına dair ilan 

adedi 30’dur ve oranı 8,5’tir. Pazarlık yöntemiyle çıkılmış ilanların 

özelliği, bu yöntemden önce farklı bir yöntemle ilana çıkılmış 

olmasıdır. Pazarlık ilanlarının çoğunda daha önceki fiyatın yetersiz 

görüldüğü, öncekine talip çıkmadığı gibi bilgiler vardır. Başvuru ilanı 

ise dört adettir ve iman-müezzin kadroları için çıkılmıştır. Kapalı zarf 

usulü ise Genel Müdürlük tarafından sadece bir ilan için 

kullanılmıştır.  

SONUÇ  

Cumhuriyet Rejiminin zihniyet yapısını, başta Ulus Gazetesi ve 

benzeri diğer basın kuruluşlarının yayın politikası, sermaye yapısı ve 

yönetimlerinden anlamak mümkündür. Ulus Gazetesi’nin devlet 

idarecileriyle organik bağının olduğu, rejimin uygulamaya koyduğu 

yeniliklerin tanıtılmasında devletin ve iktidar partisinin bir parçası 

olarak hareket ettiği döneme ait kayıtlardan ve gazete haberlerinden 

tespit edilmiştir.  

Ulus Gazetesi özelinde Cumhuriyetin ilk yıllarında vakıflarla ilgili 

gelişmeler vakıf konulu haberler ve ilanlarda görülebilmektedir. Yeni 

bir bürokrasiyle yönetilen vakıfların, merkez yöneticilerinin tayinleri, 

bazen verdikleri röportaj ve beyanatlar Ulus Gazetesi’nde sıkça 
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yayınlanmıştır. Haberlerin içeriğinde eski eserlerin tadilat ve 

restorasyonları, kamu harcamalarındaki vakıfların yıllık payları ve 

ayrılan tahsisatlar, yöneticilerin icraatları ve ikazları, yapılan 

yatırımlar vb. çok sayıda konunun yer aldığı belirlenmiştir. Tüm 

bunlarla beraber Ulus Gazetesi’nin partiye mali açıdan zararı 

olmuştur.  

Vakıflar Osmanlı’nın gerileme döneminde giderek daha fazla 

müdahale edilen ve varlıkları kullanılan bir kaynak haline gelmiştir. 

Vakıfların varlıklarının özel mülkiyete geçmesine engel olunmuş, 

menkul ve gayrimenkulleri ile gelirleri korunmaya ve garantiye 

alınmaya çalışmıştır. Ancak hem Osmanlı hem de Cumhuriyet 

döneminde uygulanan bu politikada devletin kendi gelirlerini koruma 

ve garanti altına alma amacı vardır. Yöneticiler ve rejim değişse de 

devletin vakıflara bakışı ve zihniyeti değişmemiştir. 

Cumhuriyet döneminde vakıflara yönelik bir teşkilatlanma çalışması 

yürütülmüştür. 1924 yılında vakıfların yönetim ve denetimini yapmak 

için Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük kurulmuştur. Genel 

Müdürlük vakıfların arşiv belgelerini Ankara’ya nakletmeyi ve 

sadeleştirilerek çevrilmesini hedeflemiştir. Ancak bu istek gerçekleşti-

rilememiştir. Yeni teşkilat yapısı ile vakıf idareleri ve gelirleri daha 

sıkı denetlenmeye çalışılmıştır. 1935 yılında Vakıflar Kanunu 

çıkarılmış, Vakıfların Medeni Kanunda sorunlu hukuki durumu 

çözülmüş, kendine özgü hukuki yapısı oluşturulmuştur.   
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Osmanlı’daki Evkaf Nezareti’yle aynı işleve sahip olan Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tesis edilmiştir. Sadece yurtiçindeki vakıfların 

varlıklarıyla değil; Osmanlı’dan kalan veya Türkiye’ye göçen muhacir 

vakıflarının varlıklarıyla da ilgilenilmiştir. 

Yayınlanan vakıf ilanlarının çoğunluğu Vakıflar Genel Müdürlü-

ğü’nün denetimindeki işyerleridir. Açık artırma ve kapalı eksiltme 

yöntemlerinin en fazla kullanılan yöntemler olduğu tespit edilmiştir. 

Varlıkların satılması ve kiralanmasında açık artırma yöntemi, 

varlıkların inşaat ile tadilat yapımı ve hizmet alımlarında ise kapalı 

eksiltmenin kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Büyük ekonomik değere sahip vakıf mülklerinin muhafaza edilmesi 

ve ekonomiye katma değer kazandırması, devlet politikasıdır. Bunun 

örneği finansal alanda görülmüş, vakıf sermayesiyle banka kurmak 

istenmiştir. Osmanlı döneminden itibaren girişimde bulunulan bu istek 

1935-36 yıllarındaki Ulus Gazetesi’nin haberlerinde de görülmüştür. 

1954 yılında Vakıflar Bankası’nın kurulmasıyla gerçekleştirilmiştir.  
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GİRİŞ 

Ortadoğu konumu sebebiyle her dönem dünya siyasetinde etkin olan 

devletlerin ilgi alanı olmuştur. Bölge Akdeniz ile Hint Okyanusunu, 

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlama ve SSCB’yi sıcak denizlere 

ulaştıracak konumda olması sebebiyle öneme sahipti. 20. yüzyılın 

başlarında petrolün önem kazanmasıyla petrol kaynaklarına sahip olan 

bölgenin önemi iyice artmıştır (Kuzgun, 2020: 397). Ortadoğu 

ülkelerinden olan ve konumu sebebiyle öneme sahip olan Mısır, tarih 

boyunca farklı devletlerin ve hanedanlıkların yönetimi altına girmiştir. 

En son olarak da 26 Temmuz 1952’de günümüzdeki adı olan 

Cumhûriyyetü Mısr el-Arabiyye (Mısır Arap Cumhuriyeti) halini 

almıştır. Ülkenin başkenti Kahire’dir. Etnik yapısının yüzde 99’unu 

Mısırlı Araplar, yüzde 0.9’unu Kıptiler ve yüzde 0.1’ni Yunanlılar 

oluşturmaktadır (Hollingsworth, 2009: 37; Turan ve Dağ, 2018: 308). 

Afrika kıtasının kuzeydoğusunda bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti, 

Kızıldeniz ve Akdeniz’de sınırlara sahiptir. Kara sınırı komşularını 

batıda Libya, kuzey-doğuda İsrail ve güneyde Sudan oluşturmaktadır. 

Mısır, Afrika Kıtasının Asya’ya bağlanmasını sağlayan ulaşım 

alanının merkezinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1001450 

kilometrekaredir. Avrupa ülkelerinin Asya ile yaptığı deniz ticaretinin 

geçtiği yerin Süveyş Kanalı olması Mısır’ı önemli hale getirmektedir. 

Ayrıca, Mısır sahip olduğu İskenderiye, Port Said Limanı ve Kahire 

ile Doğu Akdeniz’in her dönem önemli yerleşim yeri ve ticaret 

merkezi olmuştur (Arıbaş, 2007: 287-289; Kuzgun 2015: 283). 
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Mısır kültürü Hıristiyanlığın başlangıcına kadar ayakta kalmıştır. Ülke 

bu döneme kadar kimliğini ve dilinin bir kısmını koruyabilmiştir. 

Mısır toprakları Persler, Yunanlılar ve Romalıların işgaline 

uğramasına rağmen kapalı bir toplum olma özelliğine sahip olduğu 

için Mısır uygarlığı belirgin özelliklerini koruyabilmiştir (Lewis, 

1995: 17; Kuzgun 2020: 398). Mısır İslamiyet ile Hz. Ömer 

döneminde tanışmıştır (Kafes, 2014: 277-278). Ülke, Osmanlı 

yönetimine geçmeden sırasıyla Emevilerin, Abbasîlerin ve 

Memlukler’ in yönetiminde kalmıştır (Arıbaş, 2007: 287-289; Kuzgun 

2015:283). Yavuz Sultan Selim Döneminde Mısır’ın yönetimi 

Osmanlı Devleti’nin (1516-1517) eline geçmiştir. Bununla birlikte 

zaman içinde Akdeniz’de Osmanlı Devleti’nin gücü zayıflamıştır. Bu 

nedenle Mısır’da Osmanlı Devleti’nin yerini Fransa ile İngiltere’nin 

hâkimiyet mücadelesi almıştır. Osmanlı toprağı olan Mısır’da 1798-

1801 yılları arasında Fransa etkin olmuştur (Çolak, 2008: 142; 

Kuzgun 2020: 398; Yamak,  2018: 26).  Mısır hukuken bir Osmanlı 

toprağı sayılmakla birlikte 1882 yılında da İngiliz yönetimine 

geçmiştir (Arı, 2007: 184). Bu dönem görünürde Mısır’da Kavalalı 

soyundan olan Hıdivler yönetimde idi. Ancak 1882 ile 1907 yılları 

arasında Mısır’ın yönetiminde etkin olan kişi Mısır’ın İngiliz Valisi 

Lord Cromer olmuştur (Mansfield, 1967: 17; Kuzgun, 2020: 401). 

 Birinci Dünya Savaşı devam ederken 16 Mayıs 1916’da kabul edilen 

ve bir gizli anlaşma olan Sykes-Picot Anlaşması ile Ortadoğu’nun 

sınırları yeniden çizilmiştir. Bundan sonra bu coğrafyada yeni 

dengeler kurgulanmış ancak bu coğrafyada huzurlu bir ortam 
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oluşturulamamış, gizli anlaşma bölgede sancılı bir sürecin 

başlamasına neden olmuştur (Yamak, 2018: 26).  

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı 

Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesiyle birlikte İngiltere, 

Mısır’ı ilhak ettiğini duyurmuş ve burada Mısır İngiliz protektorası2 

kurulmuştur. Böylece zaten fiilen İngiliz kontrolünde olan Mısır 

resmen İngiliz kontrolüne geçmiş, Mısır Hıdivleri3’ne bundan böyle 

Sultan unvanı verilmiş ve ilk olarak kral unvanını Ahmet Fuad, Kral 

Fuad şeklinde kullanmıştır. Mısırlı milliyetçiler savaş sırasında 

Wilson İlkelerine güvenmişler ve savaş sonrası bağımsızlık beklentisi 

içine girmişlerdir. Bununla birlikte savaş sonrasında toplanan Paris 

Barış konferansında istedikleri sonucu alamamışlardır. Çünkü bu 

anlaşma ile Mısır’ın İngiliz mandası olduğu teyit edilmiştir. Bu 

süreçte Zaghlul’un başını çektiği milliyetçiler Mısır’ın bağımsızlığı 

için mücadeleye başlamışlardır (Arı, 2007: 184-185). Bu mücadele 

sonucu büyük baskı altında kalan İngiltere 1922 yılının Şubat ayında 

Mısır’ı tek taraflı olarak “meşruti krallık” ilan etmiştir. Böylece yarı 

bağımsız olan Mısır’da Süveyş Kanalı’nın güvenliği, savunma, Sudan, 

yabancıların çıkarları ve azınlıkların korunması konuları İngiltere’nin 

sorumluluğunda kalmıştır. Bundan sonra İkinci Dünya Savaşı’na 

kadar Mısır, Kral ile parlamento ve hükümeti denetleyen Vafd4 Partisi 

arasında güç mücadelesinin yaşandığı bir sürece geçirmiştir (Sander, 

2001: 70). 

 
2 Protektora güçlü bir devletin zayıf bir devlet üzerinde kurduğu egemenliktir. 
3Bazı kaynaklarda “Hidiv”  şeklinde yazılmıştır. 
4 Bazı kaynaklarda “Vefd” şeklinde yazılmıştır. 
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Vaft Partisi, 1919 yılında bir örgüt olarak faaliyet göstermeye 

başlamış ve 1924 genel seçiminden önce de bir siyasi partiye 

dönüşmüştür. Parti’nin kurucuları Saad Zaghlul ve Nahhas5 Paşa’dır. 

1923-1952 yılları arasında Mısır siyasetinde etkin olan Parti, 1952 

yılında Mısır’da Hür Subaylar Darbesi’nin gerçekleşmesiyle 

dağılmıştır. 16 Ocak 1953’de yasaklanan siyasi partilerden biri de 

Vaft Partisi’dir (Sander, 2001: 70; wikipedia.org; Arı, 2007: 187). 

1923 yılında kabul edilen anayasa gereğince 1924 yılı Ocak ayında 

yapılan genel seçim sonucu Vafd parlamentoda çoğunluğu sağlamış 

ve Zaghlul Hükümeti kurulmuştur. Ancak Mısır’da sorunlar ve 

kargaşa artarak devam etmiş, Vafd Hükümeti istifa etmek durumunda 

kalmıştır. Bu ortamı fırsat olarak gören İngiltere 1924 yılının Kasım 

ayında gerçekleştirdiği bir darbe ile Mısır’da 1923 Anayasasını 

kaldırarak anayasa öncesi uyguladığı sömürge uygulamalarına geri 

dönmüştür. 1936 yılına gelindiğinde Vafd seçimleri yine kazanmıştır. 

Bu dönem dünyada İkinci Dünya Savaşına giden süreç başlamıştı. Bu 

nedenle İngiltere 26 Ağustos 1936’da Mısır ile bir ittifak anlaşması 

daha imzalamış, bu antlaşma Mısır’da işgalin sona erdiğini 

bildirmesine rağmen antlaşma ile İngiltere’nin Mısır’daki varlığı 

hukuki hal almıştır.  1944 yılının sonbaharında Nahhas Paşa 1936 

Antlaşmasının değişmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu durum Manda 

Yönetimini çok rahatsız etmiş ve bunun gibi olaylar devam etmiştir. 7 

Ekim 1944’de Arap Birliği’nin kurulması kararının alındığı 

İskenderiye toplantısından bir gün sonra Kral Faruk, Nahhas Paşa’yı 

görevden almıştır (Arı, 2007: 187-192). Bu ortamda üyelerinden 
 

5 Bazı kaynaklarda “Nahas” şeklinde yazılmıştır. 
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birinin de Nasır’ın olduğu “Hür Subaylar” teşkilatı kurulmuştur. 

Teşkilatın 1952 yılında gerçekleştirdiği bir askeri darbe ile Mısır’da 

1970 yılına kadar sürecek Nasır’ın ülke yönetimine hâkim olduğu 

dönem başlamıştır. Çalışmanın amacı Nasır dönemi Mısır’daki 

gelişmeleri ve bu dönem Türkiye-Mısır ilişkilerini araştırmaktır. Bu 

kapsamda, kronolojik sıraya göre araştırma yapılmıştır. Çalışma; 

Nasır’ın Cumhurbaşkanı olmadan önceki faaliyetleri, Nasır 

Cumhurbaşkanı olduktan sonra Mısır’daki gelişmeler ve Nasır dönemi 

Mısır-Türkiye ilişkileri olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. 

1. NASIR’IN CUMHURBAŞKANI OLMADAN ÖNCE 
MISIR’DA FAALİYETLERİ 

1.1. Nasır’ın Hayatı ve Hür Subaylar Teşkilatının Kuruluşu 

Cemal Abdülnasır Aysût’un Beni Mûr köyünde 15 Ocak 1918 

tarihinde doğmuştur. Genellikle Nasır adıyla tanınmaktadır.  Babası 

posta memuru olduğu için çocukluğunu çeşitli şehirlerde geçiren 

Nasır, Mısır’da 1930 yılında İngilizlere karşı oluşturulan milliyetçi 

hareketlere çok genç yaşta katılmıştır. 1936 yılına gelindiğinde hukuk 

fakültesine kayıt yaptırmış ancak subay olmak istediği için bir yıl 

sonra burayı bırakıp harp okuluna kayıt olmuştur. Nasır’ı Kahire’de 

yaşayan Amcası okutmuştur. Dönemin bütün subayları gibi Nasır da 

çok iyi İngilizce biliyordu. Buna İngiliz yönetiminin etkisi olduğu 

muhtemeldir. Harp okulundan mezun olması üzerine Aysût ve 

İskenderiye’de bir süre görev yaptıktan sonra Sudan’a gönderilmiştir. 

Nasır, buradaki görevini 1942 yılına kadar sürdürmüş ve bu sürede 

önemli isimlerden Enver Sedat, (Enver-es-Sedat)  Zekeriyyâ 
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Muhyiddin ve Abdülhakîm Âmir ile ilişki kurmuştur. Sudan’dan 

Mısır’a geri döndükten sonra Harp Akademisi’ni bitirmiştir. Nasır bir 

halk çocuğu olarak doğmuş ve halk çocuğu kalmıştır. İktidarı 

sürecinde servet edinmediği bir hayat yaşamıştır. Öyle ki kaynaklarda 

Nasır öldükten sonra eşinin devletin verdiği bir lojmanda hayatını 

sürdürdüğü belirtilmektedir (Dursun, 1993: 196-297; Ortaylı, 2011). 

Nasır’ın Mısır’a döndüğü sıralar İngiltere, Mısır’ın bütün 

havaalanlarını ve limanlarını 1936 tarihinde imzalanan Mısır-İngiltere 

antlaşmasına dayanarak işgal etmişti.  İngiliz kaynaklı bu olumsuz 

durum halkın İngilizlere karşı nefretinin artmasına ve İngiliz karşıtı 

milliyetçi hareketin gelişmesine büyü etki etmiştir. Bu ortamda 1942 

yılında, Nasır ve arkadaşları Abdülhakîm Amir ve Kemaleddin 

Hüseyin ülkenin İngiliz emperyalizminden kurtarılması amacıyla “Hür 

Subaylar (Dubbâtü’l Ahrar)” teşkilatını kurmuşlardır. Nasır’ın 1943 

yılında Askeri Akademi’ye öğretim üyesi olarak atanması, onun 

buradaki genç subaylarla rahat bir ortamda ilişki kurmasını 

sağlamıştır. İngiltere’nin savaştan sonra Mısır’ı boşaltmaması 

milliyetçi subaylarda işgalci ve sömürgecilere karşı duyulan nefretin 

ve kinin körüklemesinin yanı sıra Hür Subayların faaliyetlerini de 

yoğunlaştırmıştı. 1948 Arap-İsrail savaşında Nasır, bir Mısır birliğinin 

kumandanı olarak Filistin’deki çatışmalara katılmış ve Falûce’de 

askeri başarılar elde etmiştir. Bunun üzerine Nasır, Kral Fuad’ın 

askeri nişanıyla ödüllendirilmiş ve bundan sonra “Falûce Kaplanı” 

olarak anılmıştır. 1948 Arap-İsrail savaşının olumsuz neticeleri Kral 

Faruk için olumsuz sonuçlara neden olurken Hür Subayların ordu 

içinde güçlenmesine katkı sağlamıştır (Bıldırcın, 2019: 5). 
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1.2. Hür Subaylar Darbesi 

İngilizler’in Mısır’daki oldubittileri karşısında kararsız kalan 

hükümetin tutumu ülkede bir dizi karışıklık ve istikrarsızlığa sebep 

olmuştur (Dursun, 1993: 297). İngiltere’nin Mısır’daki varlığına 

devamlılık sağlayan 1936 tarihli anlaşmayı Başbakan Nehhas Paşa’nın 

1952 yılı başlarında iptal etmesi ve savaş sonrası Mısır’ı boşaltacağına 

söz veren İngiltere’nin bu sözünü yerine getirmemesi sonucu halkta 

hâkim olan kuşkulu bekleyiş bir anda büyük bir heyecana 

dönüşmüştür.  Böylece halk ayaklanmış, gösteriler başlamış ve İngiliz 

askeri birlikleri ile Mısır polis kuvvetleri arasında kanlı çatışmalar 

yaşanmıştır. İsmailiye’deki çatışmalarda İngilizler 50 Mısır polisini 

öldürmüştür. Bu olaylar nedeniyle Mısırlılar sokaklara dökülmüşler ve 

İngilizler’in barlarını, sinemalarını ve dükkânlarını yakmışlardır. Bu 

yaşananlar ise infiale yol açmıştır. İngiliz yanlısı olan Kral,  Başbakan 

Nehhas’ı görevden almış, yeni atanan Başbakan Ali Mahir Paşa’nın da 

istifası ile kargaşa ortamı devam etmiştir.  Bu ortamdan faydalanan 

Nasır ile arkadaşları (Hür Subaylar) 1952 yılının 22/23 gecesi 

yönetime el koymuşlar ve böylece Mısır’da Nasır’ın etkin olduğu yeni 

bir dönem başlamıştır. Mısır halkı bundan böyle devrimin getirdiği 

dönüşüm sürecini yaşayacaktır. Nasır, 23 Temmuz sabahı saray 

çevresiyle arası iyi olduğu bilinen Muhammed Necib ile ilişki kurmuş 

ve onu darbecilerin başına getirmiştir. Kral Faruk, darbecilerin bütün 

isteklerini kabul etse de darbe sabahı tahtından indirilmiştir. Darbe 

sonrası Muhammed Necib ihtilalin lideri olarak görünmüştür 

(Kiremitçi, 2012: 35; Duman, 2020: 29-30). Türkiye’de yayınlanan 

gazete haberleri de bunu yansıtmaktadır. “Mısır’da General Necib 
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Hükümet Darbesi Yaptı.” (Cumhuriyet Gazetesi,  24. 07.1952: 1), 

“Mısır’da dün ordu iktidarı ele aldı” “Hükümet darbesini hazırlayan 

Tüm General Necip yeni hükümeti kurmaya Ali Mahir Paşa’yı tayin 

etti.”(Milliyet Gazetesi, 24.07.1952: 1) şeklinde gazetelerde General 

Necip’ten söz edilirken Nasır’dan söz edilmemiş (USAC Raporları, 

2011:23). Ancak liderlik tüm gücüyle Nasır’ın elinde toplanmıştır 

(Kiremitçi, 2012: 35). Bütün bu yaşanalar sonucunda hem Nasır için 

hem de Mısır için yeni bir dönem başlamıştır.  

Nasır bu süreç yaşanırken henüz adı bilinmeyen bir subaydı. Gençlik 

yıllarında “Müslüman Kardeşler” (İhvân-ı Müslimîn), İngilizler 

hesabına çalışan “Genç Mısırlılar”, “Hürriyet Tarafları” ve “Komünist 

Teşkilatı” gibi farklı amaçlarla oluşan kuruluşlara katılmıştır. Ayrıca 

Vafd Partisi’ne ilgi göstermiştir. İhtilale kadar sergilediği davranışları 

onun önceden her gruptan insanı tanımak ve iyi ilişkiler kurmak 

amacıyla planlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir (Dursun, 

1993: 297). 

Darbe sabahı olan 23 Temmuz 1952 günü Kral Faruk darbecilerin 

bütün isteklerini kabul etmiş, ancak Nasır, Kral Faruk’un görevde 

kalmasını ihtilal açısından da ülkenin bağımsızlığı için de uygun 

görmemiştir. Hür Subaylar teşkilatı darbe ile birlikte “İhtilal 

Konseyine (Meclisü’s serve)” dönüşmüştür. Konsey, Kral’ın 

durumunu görüşmüş ve tahttan indirilmesi ve ülke dışına çıkarılması 

yönünde karar almıştır. Bu karar doğrultusunda Kral Faruk 26 

Temmuz’da küçük yaştaki oğlu Ahmed Fuad’a tahtını bıraktığına dair 
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bir belge imzalayarak tahtı bırakmak ve yurt dışına çıkmak 

durumunda kalmıştır (Bıldırcın, 2019:  9). 

Darbe sonrası kurulan Devrim Komuta Konseyi’nin amacı ülkedeki 

sömürü düzenine son vermek, feodal yapının kırılmasını sağlamak, 

orduyu güçlü ve teşkilatlı bir yapıya kavuşturmaktır. Ayrıca Mısır 

toplumunu bağımsız ve sanayileşmiş bir yapıya kavuşturmak ve 

katılımcı siyasal yapıyı tesis etmek amacıyla ekonomik, sosyal, siyasal 

faaliyetler gerçekleştirmişlerdir (Hansen ve Nashashibi, 1975, 5; 

aktaran Yamak, 2018: 32). Muhammed Necib darbenin lideri olarak 

görülmekle birlikte gerçekte bütün gücün Nasır’ın elinde toplandığı 

birkaç ay içinde görülmüştür. Bu dönem Nasır ilk iş olarak Devleti 

ihtilale karşı olan unsurlardan arındırmak için istihbarata ve polis 

örgütüne önem vermiş ve kurdurduğu istihbarat örgütüyle muhalefeti 

baskı altına almayı başarmıştır. 1952-1956 yılları arsında temel 

hedefler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte anayasa 

çalışmaları başlatılmış, feodal yapıyı kırmak amacıyla tarım reformu 

gerçekleştirilmiştir. Özel toprak mülkiyetine  (200 feddan ile sınırlı) 

sınırlama getiren ve getirilen sınırın üzerinde kalan toprakları köylüye 

dağıtmayı hedefleyen kanun uygulamaya konmuştur. Bu yapılarak 

tarımsal kapitalist ekonomiyi dönüştürüp sermaye yatırımlarını sanayi 

sektörüne yöneltmek amaçlanmıştır (Marsot, 2010: 109; Yamak, 2018 

:32). Uygulamaya konulan toprak reformu topraksız Mısırlıları çok 

memnun etmiştir. Bu uygulamaya karşı çıkanlar ise sert şekilde 

cezalandırılmıştır (Dursun, 1993: 297). 
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Nasır’ın etkin olduğu yeni yönetimin yavaş yavaş diktatörlüğe 

dönüşmeye başlaması sonucu Ali Mahir Paşa Başkanlığındaki 

Hükümet istifa etmek durumunda kalmıştır. Bu istifa üzerine İhtilal 

Konseyi’nin Başkanı Muhammed Necib başkanlığında yeni hükümet 

kurulmuştur. Devamında bir kanun kabul edilerek kendisini dernek 

olarak gösteren “İhvân-ı Müslimin” dışındaki partiler kapatılmış ve 

bunların mallarına el konulmuştur. Bu süreçte Hey’etü’t-tahrir adıyla 

bir parti kurulmuş ve partinin genel sekreterliğine Nasır’ın 

adamlarından Tahâvi getirilmiştir. Ancak partiye pek ilgi 

gösterilmemiştir (Dursun, 1993: 297). 

1.3. Cumhuriyetin İlanı ve İhvan-ı Müslimin’in Gücünün 

Kırılması 

Nasır ile İhtilal Konseyi Başkanı ve Başbakan olan Necib’in arasında, 

Nasır’ın, Başbakanın haberi olmadan bazı kararlar alması sebebiyle 

anlaşmazlık oluşmuştur. Gerçekte ise devlet yapısı, anayasa ve siyasi 

partiler konusunda Nasır ile Necib’in görüşlerinde farklılıklar vardı. 

Nasır, monarşiye karşıydı ve parlamenter demokrasiyi de 

düşünmüyordu. Necib ise meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi 

taraftarıydı. Ayrıca Necib’in halk nezdinde itibarı günden güne 

artıyordu. Bu da Nasır’ı rahatsız ediyordu (Bıldırcın, 2019: 9). 

Bu ortamda Mısır’da 18 Temmuz 1953 günü monarşik yönetim 

sonlandırılmış ve Cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylece Necib 

Başbakanlık görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı görevini de 

üstlenmiştir. Nasır ise başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı 

görevlerine getirilmiştir. İhtilal konseyi üyelerinin önemli bir kısmı da 
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bakan olarak görev almışlardır. Nasır ile Necib arasındaki 

anlaşmazlık, 25 Şubat 1954 tarihinde İhtilal Konseyi’nin Necib’in 

haberi olmadan başbakanlık ve konsey başkanlığından istifa ettiğini ve 

yerine Nasır’ın getirildiğini duyurmasıyla yeni bir aşamaya girmiştir. 

Böylece Nasır fiilen yetkilerini kullandığı makamlara resmen gelmiş 

oluyordu. Bu durum halk arasında ve ordu içinde kabul görmemiş ve 

büyük karışıklıklar çıkmasına sebep olmuştur. 28 Şubat’ta Necib’in 

evinden kaçırılması sonucu halk onun tekrar göreve getirilmesi 

amacıyla ayaklanmıştır. İhvan-ı Müslimin de Necib lehine taraf 

olmuştur. Bu koşullar içinde Nasır’ın kontrolünde olan İhtilal Konseyi 

Necib’i görevine iade etmek durumunda kalmıştır. Ardından tek 

dereceli seçim yapılarak bir temsilciler meclisi oluşturulması, 

sansürün gevşetilmesi, sıkıyönetimi kaldırmak, gibi özgür ortam 

oluşturacak kararlar alınmış (5 Mart 1954),  ancak Nasır kısa süre 

sonra (29 Mart 1954) bu kararları ertelediğini açıklamıştır. Bundan 

sonra Nasır önündeki engelleri teker teker kaldırmaya yoluna gitmiştir 

(Dursun, 1993: 297-298). 

Kendisine destek verdiği için İhvan-ı Müslimin’i hemen kapatma 

yoluna gitmeyen Nasır, teşkilatın kamuoyunda desteğinin artmasından 

da rahatsız olmaya başlamıştır. Bu sebeple teşkilatı çökertmeye 

Başkan Hasan el-Hudaybî’ye muhalif olanlarla temasa geçerek 

başlamıştır. Bundan bir şey elde edemeyince ordudan İhvan-i 

Müslimin’e yakın olanlardan bir kısmını uzaklaştırırken okullardaki 

İhvancıları da sıkı kontrol altına almıştır. İhvan-ı Müslimin’e yakınlığı 

olan öğrenciler 1954 yılının başlarında Nasır’a ve Askeri yönetime 

karşı gösterilere başlamışlardır. Bunun üzerine ordu harekete geçerek 
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başta teşkilatın başkanı olmak üzere ileri gelenlerini tutuklama yoluna 

gitmiştir. Büyük bir hızla tatbikata devam edilmiş ve birkaç gün 

içerisinde binlerce teşkilat üyesi tutuklanarak teşkilatın gücü 

kırılmıştır. Bu yaşanalar İhtilal Konseyi üyeleri arasındaki görüş 

ayrılıklarını da gün yüzüne çıkarmıştır. Başbakan Necib’in ısrarları 

sonucunda Nasır örgütün lideri Hasan el-Hudaybî ile arkadaşlarını 

serbest bırakılmak zorunda kalmıştır.  Ancak Nasır’ın 26 Ekim 

1954’te İskenderiye’de yaptığı konuşma sırasında silah patlatılmasıyla 

silah sesleri arasında Mahmûd Abdüllatîf adlı genç tutuklanmış, 

gencin İhvan-ı Müslimin üyesi olduğunun anlaşılmasıyla teşkilat 

suikast planlamakla suçlanmış ve tutuklamalara yeniden başlanmıştır. 

Nasır’ın teşkilatın bütün üyelerini tutuklamak amacıyla harekete 

geçmesiyle birkaç haftada çok sayıda tutuklama gerçekleştirilmiştir. 

Memleket menfaatlerine ve ihtilale karşı gelenlerin cezalandırılması 

için ihtilal mahkemesi kurularak teşkilatın ileri gelenlerinden yedisi 

ölüm cezasıyla cezalandırılmıştır. Müslüman devletlerden bazılarının 

araya girmesiyle Başkan Hasan el-Hudaybî’nin cezası müebbete 

çevrilirken diğer önde gelen isimler idam edilmiş ve bir kısmı da 

tutuklu kalmıştır (9 Aralık 1954). Tutuklulardan çoğunluğu zamanla 

sessizce teker teker öldürülmüştür. Böylece Nasır, İhvan-ı Müslimin 

engelini de aşarak gücüne güç katmıştır (Bıldırcın, 2019: 11). 

1.4. Bağdat Paktı ve Mısır 

Nasır’ın bir taraftan içeride muhalefeti susturmak ve iktidarını 

güçlendirmekle meşgulken der taraftan uluslararası arenada kendisinin 

ve ülkesi Mısır’ın etkinliğini ve itibarını artıracak başarılar elde ettiği 
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bir sürece imza attığı görülmektedir. Kanal bölgesindeki İngiliz 

askerlerinin Mısır’dan ayrılması için yapılan görüşmeler sonucunda 

27 Temmuz 1954 tarihinde Mısır ile İngiltere arasında bir anlaşmanın 

imzalanması sağlanmıştır. Bu arada Cezayir, Fransız sömürgesine 

karşı bir mücadele içindedir. Nasır bu bağımsızlık mücadelesini 

desteklemiş ve böylece Müslümanlar nezdinde saygınlığını artırmıştır. 

Ancak Nasır’ın bu tutumu Mısır’ın Fransa ile ilişkilerinin 

gerginleşmesine neden olmuştur (Dursun, 1993: 297-298). 

Nasır’ın Mısır’ın yönetimine hâkim olduğu yıllarda iki kutuplu soğuk 

savaş dönemi etkin bir şekilde yaşanıyordu. Bir taraftan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yayılmacı politikalar 

sürdürürken diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

SSCB’ye karşı çevreleme politikalarını yürürlüğe koyma çabası 

içindeydi. Bu dönem yayılma ve çevreleme politikaları ile Ortadoğu 

ülkelerini etki altına alma yarışı yaşanıyordu.  Bu süreçte ABD’nin 

isteği ve Türkiye’nin yürüttüğü etkin faaliyetlerle Kuzey Atlantik 

İttifakı’nı (NATO) Güney Asya’ya bağlayıp SSCB’yi güneyden 

çevrelemek amacıyla Bağdat Paktı kurulmuştur. Pakt kurulma 

aşamasındayken Mısır’da pakta katılması için davet edilmiştir. Ancak 

Ortadoğu lideri olma arzusunda olan Mısır Lideri Nasır buna şiddetle 

karşı çıktığı gibi Irak dışındaki Arap ülkelerinin de pakta katılımına 

engel olacak girişimlerde bulunmuştur.  

Bağdat Paktı’na karşı harekete geçen Nasır, Suriye ile 20 Ekim 1955 

tarihinde bir antlaşma yapmasının ardından Suudi Arabistan ile 27 

Ekim’de bir savunma sözleşmesi imzalamış ve devamla bu ittifaka 
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1956 yılının Nisan ayında Yemen katılmıştır. Daha sonra Nasır, 

Ürdün ile ilgilenmeye başlamış ve Kahire radyosunda yapılan 

kışkırtıcı haberler sonucunda Aralık 1955’de Ürdün, Batı karşıtı 

gösterilere sahne olmuştur. Ürdün Kralı Hüseyin bu koşullar içinde 

Arap devletleri içinde “muntazam ve en güçlü askeri yapıya sahip 

olan” Arap Lejyonunda görev yapan İngiliz komutan John Bagot 

Glubb Paşayı görevden almak durumunda kalmıştır. Bu gelişme Nasır 

için bir zafer olurken İngilizler ‘in Nasır’a karşı öfkesini artırmıştır. 

Bu olaylar yaşanırken Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan,  Britanya’dan 

yardım almayı kesmesi halinde Ürdün’e 20 milyon sterlinlik bir 

yardıma hazır olduklarını bildirmişlerdir. SSCB’de benzer şekilde 

Ürdün’e yardım teklifinde bulunmuştur. SSCB’nin bu davranışı üç 

Arap ülkesinin Ürdün’e yaptığı teklifin arkasında SSCB’nin olduğu 

yönünde Ürdün yönetiminin şüphelenmesine neden olmuştur. Suudi 

Arabistan, Suriye ve Mısır 1956 yılı Martında Kahire’de yaptıkları ve 

Ürdün’ün katılmadığı bir toplantı sonrası bir açıklamada 

bulunmuşlardır. Açıklamada Bağdat Paktı’na ve İsrail saldırılarına 

karşı Arap ülkelerinin güvenlik ve savunmalarına yönelik planlar 

yaptıklarını ve Ürdün’e yönelik Siyonist saldırılara ve dış baskılara 

yönelik her türlü yardımın yapılacağını bildirilmiştir (Kuzgun, 2015: 

296; Armaoğlu, 1994: 146-148; Kiremitçi, 2012: 44). Bütün bu 

yaşananların arka planında geçmişte yaşananlar nedeniyle bir tepki 

söz konusudur. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa Arap 

topraklarını muhtelif sebeplerle işgal etmişlerdi. Bunlara karşı 

bağımsızlık mücadelesini başlatan Arap ülkeleri zamanla kademeli bir 

şekilde bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Bu sebepledir ki Arap 
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ülkelerinde sömürgeye karşı duruşun ve milliyetçiliğin geliştiği 

görülmektedir (Kuzgun, 2015: 296). 

Bağdat Paktı, Nasır’ı kızdırdığı kadar SSCB’nin Ortadoğu’ya 

girmesini de sağlamıştır. Pakt karşısında Nasır’ın aldığı tutum 

SSCB’nin bu konuda önünü açmıştır. Nasır, Arap ülkelerini kendi 

liderliği altında birleştirmek arzusundaydı. Oysa Bağdat Paktı ile bu 

liderlik Türkiye’ye geçmiş gibi görünüyordu. Bu durum Nasır’ın 

planlarını bozmuştu. Bu nedenle Nasır, Pakt kurulduktan sonra Batı 

karşıtı bir politika uygulamaya başlamıştır. Bu süreçte yaşanan 

“Süveyş Meselesi” ve bundan kaynaklı 1956 yılında yaşanan buhran 

süreci Nasır’ı bütünüyle SSCB’ye yöneltecektir (Armaoğlu, 2010: 

597). 

1.5. Süveyş Bunalımı Öncesi Gelişmeler ve Bağlantısızlar 

Hareketi 

Aslında ilk yıllarda yaşananlara bakıldığında Nasır, bu dönem Batı ile 

ilişkilerini geliştirmeye yönelmiştir. 1953 yılında hazırlattığı bir plan 

doğrultusunda Nil bölgesinde bir baraj yapma kararı almıştı (Dursun, 

1993: 298). Ancak o zamanın Mısır ekonomik koşulları içinde barajın 

yerli kaynaklarla yapılması mümkün değildi. Barajın yapımı için 

yaklaşık bir milyar dolar gerekliydi. Ve bunun üçte biri için dışarıdan 

finansmana ihtiyaç vardı. Bu dış finansman meselesi 1956 yılının 

sonbaharında Ortadoğu’yu büyük bir buhrana sürükleyecektir 

(Armaoğlu, 2010: 604). Diğer taraftan Nasır, İsrail karşısında askeri 

açıdan güçlü olmak istiyordu. İste Nasır’ın tuttuğu bu iki yol 1956 
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Süveyş bunalımına ve ikinci Arap- İsrail savaşına neden olmuştur 

(Sander, 2001: 301). 

Asvan6 Barajının yapılmasıyla Mısır tarıma elverişli topraklarını üçte 

bir oranında ve elektrik enerjisini yüzde 50 nispetinde arttıracaktı. 

Barajın suları 60,000 km karelik bir alanı kapsayacak şekilde 

planlanmıştı. Bu nedenle Asvan Barajı Mısır ekonomisi için önem arz 

ediyordu.  Yaklaşık bir milyar dolara mal olacaktı. Barajın 

finansmanının yaklaşık üçte birinin karşılanması için dış finansmana 

ihtiyaç vardı. Bu finansman meselesi büyük bir buhrana yol açacaktır 

(Armaoğlu, 2010: 604). 

Mısır’da Asvan Barajı’nın yapılabilmesi için ihtiyacı olan sermayeyi 

sağlayacak başlıca devletler ABD ve İngiltere idi.  Bu devletler baraja 

finansman sağlamayı kabul etmişlerdi. Nasır’ın SSCB’nin iznini 

alarak Çekoslovakya ile silah anlaşması imzalaması gibi bazı Batı’yı 

rahatsız edecek hareketleri başta ABD Senatosu olmak üzere Batılı 

devletleri rahatsız etmiştir. Böylece ABD ve İngiltere barajın 

yapımına kredi vermeyi reddetmişlerdir (Armaoğlu, 2010: 604; 

Sander, 2001: 301-302).  

1955 yılında yönünü Bağlantısızlar hareketine çeviren Nasır 18-24 

Nisan 1955 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bandung Konferansıyla 

birlikte Batı karşısında Mısır’a büyük destek sağlayacaklarını 

düşündüğü Üçüncü Dünya ülkeleriyle güç birliğine yönelmiştir. Mısır, 

Bandung Konferansı’na en kalabalık heyetle katılan ülke olmuştur. 

Nasır, önce İsrail’in bu konferansa katılımını önlemiştir. Ardından 
 

6 Bazı kaynaklarda “Asuan” şeklinde yazılmıştır. 



 

 139 

burada toplantı gündemine Filistin konusunu dâhil ettirmiş ve Filistin 

konusunda Birleşmiş Miletler kararının uygulanmasına yönelik bir 

karar aldırmayı da başarmıştır. Ayrıca burada Nasır’ın Kuzey 

Afrika’da Fransız emperyalist politikalarını suçlayan teklifi de kabul 

edilmiştir. Görüldüğü gibi Nasır konferansta büyük bir başarı elde 

etmiştir (Arı, 2007:  260; Dursun, 1993: 298).  

Nasır Bandung Konferansı sırasında Nehru, Sukarno ve Çu En-Lai 

gibi Asyalı önderlerle birlikte hareket etmiş” ve Çin’e davet edilmiştir. 

Bu konferansla Asya ve Avrupa için yeni bir döneme girilmiş ve iki 

kıtanın geçiş yolu üzerinde bulunan Mısır’ın Üçüncü Dünya’da rol 

oynayacağı bir süreç başlamıştır.  Kahire kısa sürede emperyalizmin 

zulmünden kaçan Afrikalı önderlerle dolup taşmaya başlamıştır.  

Kahire’de birçok Afrika ülkesinin kurtuluş hareketlerinin büroları 

açılmıştır. Kahire radyosu da emperyalizme karşı yayınlar yapmıştır. 

“Mısır bu görüntüsüyle Afrika kurtuluş hareketinin merkezi olma 

iddiasını taşımaktaydı.” (Arı, 2007:  260-261). Böylece Nasır, Nehru 

ve Tito ile birlikte bağlantısızlar hareketinin üç liderinden biri 

olmuştur (Dursun, 1993: 298). Ortaylı’nın değerlendirmesine göre: 

Bu üçlüden Nehru “Hintli aristokrat Brahmanlığı ile en büyük 

demokrasi ülkesinin bilge lideri” havasını yaratırken, “Tito SSCB’ye 

karşı tutumuyla güvence veriyor.” “Nasır ise Arap dünyasının 

liderliği için Bağlantısızlar’ı” kullanmıştır (Milliyet, 2011). 
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2. NASIR’IN CUMHURBAŞKANI OLMASI SONRASI 

MISIR’DAKİ GELİŞMELER 

2.1. Süveyş Bunalımı ve İkinci Arap İsrail Savaşı 

Yukarıda belirtilen süreç yaşanırken Mısır’da yapılan referandum 

sonucunda 26 Haziran 1956’da Nasır, Mısır’ın ikinci Cumhurbaşkanı 

olarak yönetimi tamamen ele almış ve içeride ve dışarıda daha rahat 

hareket etme imkânını elde etmiştir (Dursun, 1993: 298). 

Mısır Cumhurbaşkanı Nasır, ABD ve İngiltere’nin Asvan Barajı için 

kredi vermekten vazgeçtiklerini bildirmelerine karşılık 23 Temmuz 

1956’da Süveyş Kanalı Şirketi’ni millileştirdiğini duyurmuştur. 

Barajın yapımı Mısır ekonomisi için büyük öneme sahipti ve barajın 

projesinin finansmanı için 1.3 milyar dolar gerekliydi. Bunun yaklaşık 

400 milyon dolarlık kısmı ABD, İngiltere ve Dünya Bankası’nın 

vereceği krediyle sağlanacaktı. Ancak Nasır’ın yukarıda belirtildiği 

gibi Çekoslovakya ile Eylül 1955’te bir silah alımı anlaşması yapması,  

bağlantısızlık politikasına kayması, Mayıs 1956’da Çin Halk 

Cumhuriyetini tanıması ve Doğu Bloğu ülkelerle yakın ilişki içinde 

olmaya başlaması ABD ve İngiltere’yi rahatsız etmiştir. Bu sebeple, 

Nasır, Yugoslavya’da Tito ve Nehru ile bir görüşme yaptığı sırada 

ABD Dışişleri Bakanı Foster Dulles da ABD’nin baraj yapımında 

kullanılması için söz verdiği krediyi vermekten vazgeçtiğini açıklama 

hazırlığı içindeydi. Nihayet 19 Temmuz’da İngiltere, 20 Temmuzda 

da ABD Asvan barajına verecekleri krediden vazgeçtiklerini 

bildirmişlerdir (Arı, 2007:  261-262; Kuzgun, 2015: 300). Nasır, ABD 

senatosunun Mısır’a kredi verilmemesi yönünde aldığı karara sert 
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tepki göstermiş (Armaoğlu, 2010: 605) ve 24 Temmuz’da ülkesinin 

dolar veya kuvvet karşısında eğilmeyeceğini bildirmiştir. 26 

Temmuz’da ise ABD, İngiltere ve Dünya Bankasına; “Bundan böyle 

Süveyş Kanalı devletleştirilmiş ve kanal, bütün haklarıyla, hakiki 

sahiplerinin Mısır halkının istifadesine arz edilmiştir.” şeklinde bir 

cevap vermiştir (Milliyet Gazetesi, 28.07.1956: 1-5). Nasır ayrıca 

kanaldan yılda 100 milyon dolar gelir elde edildiğini ve bundan sonra 

bu gelirin Nil Nehri üzerinde kurulması planlanan Asvan Barajı’nın 

yapımında kullanılacağını belirtmiştir. Nasır ayrıca İstanbul 

Antlaşması (1888) gereğince Kanaldan geçiş serbestisinin aynı şekilde 

devam edeceğini bildirmiştir (Arı, 2007: 262; Kuzgun, 2015: 300; 

Armaoğlu, 2010: 605). Bu gelişme Ortadoğu gündemine bomba gibi 

düşmüştür. Milliyet Gazetesi, “Mısır, Süveyş kanalına el koydu.” 

başlığıyla olayı Türkiye’ye duyurmuştur (Milliyet Gazetesi, 

28.07.1956: 1). Cumhuriyet Gazetesi ise “Süveyş Kanalı hadisesi 

vahamet kesp etti: İngiltere ve Fransa dün Mısır’ı şiddetle protesto 

ettiler, İngiltere’nin kanalı tekrar işgal etmesi ısrarla istendi.” 

başlığıyla konuyu manşetine taşımıştır (Cumhuriyet Gazetesi, 

28.07.1956: 1). 

Nasır’ın 1888 İstanbul Antlaşması’nın devam edeceğini bildirmesi 

inandırıcı olmamıştır. Nasır 1948-1949 Arap-İsrail savaşından itibaren 

İsrail’e silah ve petrol götüren gemileri Kanaldan geçirmiyordu. 

Bundan sonra aynı şeyi Batılılara da yapma ihtimali vardı (Armaoğlu, 

2010: 605). Nitekim Nasır, Kanal Şirketi’nin millileştirilmesini bir iç 

sorun olarak değerlendirmiştir. Ancak kendilerini konuyla alakalı 

olarak gören Batılı devletler Mısır’a ağır saldırılarda bulunmuşlardır. 
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İlk etapta İngiltere, ABD ve Fransa Mısır’ın sahibi olduğu döviz 

rezervlerinin dondurulması gibi ekonomik yaptırımlar uygulamaya 

başlamışlardır. Sorunun çözümü için 1888 İstanbul Antlaşmasına 

dâhil olan 22 ülkenin katılımıyla 16 Ağustos’ta Birinci Londra 

Konferansı gerçekleştirilmiştir. Ancak Mısır Kanal üzerinde sahip 

olduğu egemenlik haklarından vazgeçmek istemediği için bu 

toplantıdan bir sonuç alınamamıştır. Ardından 19-21 Eylül 1956 

tarihleri arasında toplanan İkinci Londra Konferansında ve 23 

Eylül’de toplanan Birleşmiş Milletler’de alınan kararlar ile de bir 

sonuç elde edilememiştir. Çünkü Nasır’ı Kanal’ı millileştirme 

kararından hiçbir şey vazgeçiremiyordu (Arı, 2007: 262-263). SSCB 

Birleşmiş Milletler’de yapılan görüşmelerde Mısır’ın tarafını tutmuş 

ve Kanalı millileştirmenin Mısır’ın en doğal hakkı olduğunu 

belirtmiştir (Kuzgun, 2015: 301). 

Nasır’ın Batılıların teklif ettiği “Süveyş Kanalı’nın milletlerarası 

kontrol altına konulması fikrini kabul etmemekte direnmesi” 

nedeniyle İngiltere ve Fransa, Nasır’ın Ortadoğu’da oluşturduğu 

tehlikeli duruma son vermeyi kararlaştırmışlar ve bunun için komplo 

denilebilecek bir plan hazırlamışlardır. Bu plan doğrultusunda İsrail 

29 Ekim 1956 günü aniden Mısır’a saldırmıştır. Saldırıyı bir taraftan 

Sina yarımadasında Gazze bölgesinde, diğer taraftan Akabe 

Körfezinin sonunda ve Sina Yarımadasının güney ucundaki Şarm-el 

Şeyh civarında başlatmıştır (Armaoğlu, 2010: 606).  İngiltere ve 

Fransa yapılan plan doğrultusunda 30 Ekim’de Mısır ve İsrail’e 

verdikleri nota ile 12 saat içinde Kanal’ın gerisine çekilmeleri ve 

Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin Süveyş’e, İsmailiye’ye ve Port Said’e 
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yerleşip kanalı denetlemelerine izin verilmesini istemişlerdir. Kahire 

ise bu isteği kabul etmemiştir. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa 

planladıkları gibi sözde Kanal bölgesinin güvenliğini sağlamak 

amacıyla asker çıkararak Süveyş’i işgal etmişler ve savaş uçaklarıyla 

Süveyş, Port Said, İskenderiye ve Kahire olmak üzere Mısır’ın askeri 

hedeflerini ve havaalanlarını bombalamışlardır (Uçarol,2006:855; Arı, 

2007: 263).  Bu yaşananlar üzerine 30 Ekim’de ABD’nin isteği ile 

toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülen 

ABD’nin tasarısı İngiltere ve Fransa tarafından veto edilmiştir. 1 

Kasım’da Yugoslavya’nın başvurusuyla Konsey tekrar toplanmış ve 

İsrail, Fransa ve İngiltere’nin Mısır’ı işgal ettiği yönünde 977 sayılı 

karar alınarak işgal kınanmış, tarafların derhal askeri harekâtı 

durdurmaları ve ateşkesin sağlanmasıyla Süveyş Kanalı’ndan serbest 

geçişlerin sağlanması istenmiştir. Ancak İngiltere ve Fransa bu 

kararlara uymamıştır (Arı, 2007: 264). SSCB bu işgallere sert tepki 

göstermiştir. Hem ABD yönetimi hem de ABD kamuoyu İngiltere ve 

Fransa’nın Mısır’a yaptıkları saldırıyı olumlu karşılamamışlardır. 

Üstelik bu iki ülke Mısır’a saldırı planı hazırlarken ABD’den gizli 

yapmışlardı. Buna ABD’nin tepkisi sert olmuş ve Fransa ve İsrail’e 

çok sert denecek düzeyde bir ihtar çekerek Mısır topraklarından 

çekilmelerini istemiştir. Bu devletler SSCB ile ABD’den gelen 

baskılara dayanamayarak Mısır’dan çekilmek zorunda kalmışlar ve 

Kanal 10 Nisan 1957’de dünya deniz trafiğine açılmıştır (Armaoğlu, 

2010: 606). Savaşı kaybetmiş olmasına rağmen Süveyş Kanalı 

konusunda yaptıkları Arap dünyasında Nasır’ı lider, hatta kahraman 

yapmıştır (Arı, 2007: 265).   
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Süveyş bunalımı sonucunda çıkan savaşta Mısır 3000 askerini 

kaybetmiş ve savaşta başarısız olmuştur. Buna rağmen Savaştan karlı 

çıkan Mısır olmuştur. Mısır bu süreçte Süveyş Kanalı’na tam hâkim 

olmuştur. İngiliz üslerini devralmış ve buralardaki İngiliz ve Fransız 

mallarına el koymuştur. Böylelikle Mısır’da 1881 yılında başlayan 

İngiliz etkisi sona ermiştir. Bu da Nasır’ın siyasi zaferi olmuştur 

(Sander, 2001: 304). Nasır döneminde Mısır’ın Batı’dan bağımsız 

olduğunu göstermesi açısından İngiltere’nin Süveyş’ten çıkarılması iyi 

bir göstergedir (Duman, 2005:  327). 

Mısır’a karşı İngiltere ve Fransa’nın aldığı tutum ve uyguladıkları 

ekonomik boykot Nasır’ı SSCB’ye yaklaştırmıştır. Çünkü SSCB, bu 

süreçte Mısır’ın yanında yer almış ve Kanal’a saldırıyı sert bir dille 

kınamıştır. SSCB bu davranışıyla Ortadoğu’da saygınlığını artırmış ve 

Mısır ile ilişkileri gelişmeye başlamıştır. ABD’de ise hem 

Ortadoğu’da sömürgecilik faaliyeti yürütmemesi hem de Süveyş 

bunalımında açıkça Mısır’ın yayında yer alması sebebiyle, SSCB gibi, 

bölgede saygın bir konuma gelmiştir. Ancak ABD’nin bundan sonra 

uygulamaya koyduğu Eisenhower Doktrinini Arap ülkelerinin 

Batı’nın çıkarlarını korumaya giriştiği yönünde yorumlamaları ve 

ABD’ye kuşku ile yaklaşmaya başlamaları nedeniyle doktrin 

ABD’nin kriz sırasında elde ettiği saygın konumunu olumsuz yönde 

etkilemiştir (Sander, 2001: 305). 
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 2.2. Süveyş Zaferi Sonrası Mısır’ın İç ve Dış Politikasında 

Gelişmeler  
2.2.1. Nasır’ın İç Politika Uygulamaları 

Nasır, Süveyş Krizi ile elde ettiği siyasi zafer sonucunda daha cesur 

kararlar alabildiği bir döneme girmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi 

Mısır’da 1956 yılının Haziran ayında yapılan referandumla anayasa 

kabul edilmiş ve Nasır seçimde kullanılan oyların yüzde 98,9’unu 

alarak Cumhurbaşkanı seçilmiş ve bundan sonra belirlediği siyasi 

hedefler doğrultusunda bir Mısır inşa etme çabası içine girmiştir. Bu 

süreçte Mısır’da demokrasinin gelişmesi ve kadın erkek eşitliğinin 

sağlanması konusunda önemli bir gelişme yaşanmış Mısırlı kadınlar 

bu seçimde oy kullanmıştır. Bu dönem ayrıca bey, paşa gibi 

unvanların kullanımı yasaklanmıştır (Duman, 2020: 31). Nasır 

döneminde sayısı az olmakla birlikte kız çocukların okula gittiği, 

kadınların okuma yazma öğrendiği, önce eğitim dünyasına ardından 

da bürokratik hayata atılabilen köy çocuklarının olduğu bir süreç 

başlatılmıştır (Ortaylı, 2011). 

Nasır döneminde Mısır’da kadın etkisini artırmak amacıyla 

düzenlemeler yapılmıştır. Yukarıdan yapılan düzenlemelerle kadınlar 

geniş haklar elde etmiştir. Öncelikle Mısır kadınlarına eğitim, sağlık 

haklarından faydalanmaları ve hizmet sektöründe erkeklerle eşit 

haklara sahip olmaları bu dönem sağlanmıştır. Kadınlar 1956 yılında 

gerçekleştirilen anayasal düzenlemeyle oy kullanma hakkını elde 

etmişlerdir.  Nasır kadınların okuma yazma oranını yükseltmek için 

çalışmış ve bunun için okuma-yazma kursları açtırmıştır. Zorunlu 
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eğitimi 6 yıla çıkarmıştır. Devlet ilkokulu bitirmiş kızların 

ortaöğretime ve yükseköğretime devam etmelerini teşvik etmiş ve 

burslarla, sosyal yardımlarla onları desteklemiştir. Mısır’da tek eşlilik 

esas alınmış ancak çok evlilik de yasaklanmamıştır (Kiremitçi, 2012: 

37).  Öte yandan bu dönem seyahat hürriyeti, basın, siyasi hürriyetler 

konusunda kısıtlamalar sürdürülmüştür (Dursun, 1993: 299). 

Bu dönem toplumda ekonomik hayatı düzenlemeye yönelik 

düzenlemelere Mısır’daki Fransız ve İngiliz şirketlerine el 

konulmasıyla başlanmıştır. 1957 yılından başlayarak yabancı 

şirketlere ait olan bütün bankalar ve sigorta şirketleri millîleştiril-

miştir. Ayrıca bazı basımevleri ve bankalar da devletleştirilmiştir 

(Dursun, 1993: 299). 1961 yılının sonlarında sosyal eşitliği sağlamaya 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  Gelir dağılımına yönelik kanun 

düzenlenmiş ve maaşları beş bin sterlin ile sınırlayan düzenlemeyle 

varlıklı kesime büyük zarar verilmiştir. Emekçilere ve memurlara 

asgari oranda maaş ve sigorta sağlanmıştır (Cleveland, 2004: 353; 

aktaran Duman, 2020: 32). Nasır’ın önderlik ettiği Mısır’da tarım 

reform yasası da uygulamaya konmuştur (Duman, 2020: 31). Nasır’ın 

toprak reformu yasası gibi uygulamalarıyla siyasi alanda “Arap 

Sosyalizmi” kavramı yerleşmiştir (Kavas, 2010: 160; Duman, 2020: 

32).  

Nasır’ın önder olduğu Mısır Hükümeti 1957 yılında beş yıllık sanayi 

planını uygulamaya koymuştur. 1960 yılından itibaren de ülke 5 yıllık 

kalkınma planlarıyla yönetilmeye başlanmıştır (Kiremitçi, 2012: 38). 

Böylece 1960-1965 yıllarında uygulanmak üzere birinci beş yıllık 
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kalkınma planı uygulamaya konmuştur. Millileştirme politikalarıyla 

önemli şirketler devlet kontrolüne alınmıştır. Devletin öncülüğünde 

sanayileşme modeli benimsenmiştir (Yamak, 2018: 34). Ancak 

Mısır’da benimsenen bu ekonomik modelde 1965 yılından itibaren 

ekonomik sorunlar oluşmaya başlamıştır (Kiremitçi, 2012: 39).   

2.2.2. Nasır’ın Arap Birliği Düşüncesi ve BAC’ın Kuruluşu  

Nasır, gücünün zirvesine ulaşmadan önce yönetim felsefesini 

açıkladığı “Mısır’ın Kurtuluşu: Bir Devrimin Felsefesi” adlı bir kitap 

yazmıştır. Sander’in aktardığına göre kitapta Nasır: 

 “Mısır’ın ‘hayat sahası’ olarak iç içe girmiş üç bölge 

göstermiştir. Bunlardan Arap Bölgesi: Tüm Arap devletleri 

Mısır’ın çevresinde büyük ve federal bir yapı olarak 

örgütlenmeli ve bütünleşmeliydi. Afrika bölgesi: 5 milyon 

beyaza karşı 200 milyon siyah insanın mücadele ettiği bu kıtanın 

kurtuluşu ve gelişmesi ancak Mısır’ı örnek almaları ile 

gerçekleşebilirdi. İslam Bölgesi: Endonezya’dan Rusya’nın 

içlerine kadar tüm Müslümanlar ortak bir ülküyle hareket 

etmeliydiler. Bölge bunun gerçekleşmesini sağlayacak 

kahramanını bekliyordu. Bu kahraman da Nasır idi.” (Sander, 

2001: 304). Nasır bu duygularla Arap bütünlüğünü savunmuştur. 

Liderliği döneminde Nasır’a Arap dünyası sempati de göstermiş, 

ancak aşağıda yer verileceği gibi Nasır döneminde sadece 

“Birleşik Arap Cumhuriyeti (BAC)” adıyla Suriye-Mısır 

birleşmesi gerçekleştirilebilmiştir. 
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Tan, Nasır’ın milliyetçilik ve yönetim anlayışını: 

 “Nasır’ın, Arap milliyetçiliği ile sosyalizmi birleştiren anlayışı, 

teorik bir tutarlılıktan uzak ve klasik anlamda Marksizm’le de 

ciddi çelişkiler taşıyan bir yaklaşımdır. Nasır’ın sınıf 

mücadelesine kesinlikle karşı olan ve sosyalizmi sınıflar arası iş 

birliği ve devlet öncülüğünde kalkınma olarak kabul eden ve 

bununla birlikte Arap milliyetçiliği ve Arap Birliği'ni önceleyen 

fikirleri tamamen eklektiktir ve hiçbir ideolojik zemine 

oturmamaktadır.” şeklinde değerlendirmiştir (Tan, 2020). 

Bu değerlendirmede Nasır’ın yönetim anlayışının Marksizm’den farklı 

olduğu ve bu anlayışta Arap milliyetçiliğine ve Arap birliğine öncelik 

tanındığını vurgulamıştır.  

Dursun’un değerlendirmesine göre:  

“Nasır’ın Arap Milliyetçiliği sıkı sıkıya bağlı olan sosyalizm 

anlayışı ne teorik bir tutarlılığa sahipti. Ne de Marksizm’le bir 

ilgisi vardı. Nasır sınıf mücadelesine kesinlikle karşıydı ve 

sosyalizmi sınıflar arsı işbirliği, devlet öncülüğünde kalkınma ve 

kaynaşmayı hızlandıracak bir yol olarak anlıyordu. Bu 

çerçevede bir yandan devlet yeniden teşkilatlandırırken öte 

yandan ekonomik ve sosyal kalkınmaya önem verdi.” (Dursun, 

1993: 299).  
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Nasır, başkanlığını üstlendiği “Arap Sosyalist Partisini”  de 4 Temmuz 

1962’de kurmuştur (Dursun, 1993: 299). Nasır’ın Mısır’a uyguladığı 

yönetim şekli genel olarak “Arap Sosyalizmi” olarak değerlendiril-

mektedir. 

Nasır, Arap halkları nezdinde Bağdat Paktı’nın yapıldığı süreçte pakta 

karşı aldığı tutumuyla ve Süveyş Krizi sonucu elde ettiği siyasi zaferle 

Arap milliyetçiliğin tek önderi olarak görünüyordu. Arap halkları için 

tartışılmaz lider olarak görülen Nasır’ı Arap liderler ise sevmiyordu. 

Suriye yönetimi, Nasır ile iyi ilişki kurabilen tek ülkeydi (TESAD, 

2020).  Bu dönem Mısır ile Suriye hükümetlerinin buluştuğu ortak 

noktalar olduğu ve iki ülke halkının birbirine sıcak baktığı 

görülüyordu. Suriye’de kurulan Baas Partisi ve Baas’la aynı dönemde 

gücünü artıran Komünist Parti, sosyalist ideolojiye sahiptiler. 

Suriye’nin Nasır’ın Mısır’ı ile birleşmesinde esas nedenlerden biri 

buydu. Bu dönem Soğuk Savaş yılları yaşanıyordu.  SSCB sosyalist 

bloğu desteklediği için Suriye’nin Mısır ile birleşmesini desteklerken 

ABD diğer Arap liderleri yanına alarak Arap birliğinin genişlemesine 

karşı faaliyet yürütmüştür (Kaymak ve Aksöz, 2020). Süveyş Krizi 

sona erdikten sonra gündemi Mısır ile Suriye’nin birleşeceği konusu 

meşgul etmeye başlamış ancak Nasır bu düşünceye başlangıçta fazla 

sıcak yaklaşmamıştır. Nasır’a göre Mısır ile Suriye birçok yönden 

farklı özelliklere sahipti. Mısır tek parti ile yönetiliyordu. Suriye’de 

ise çok partili sistem uygulamadaydı. Ekonomik açıdan da sorunlar 

yaşanabilirdi. Ayrıca bu iki ülkenin arasında İsrail vardı. Bu 

koşullarda birleşme nasıl olurdu?  Bu nedenlerle Nasır birleşmeye 

kuşkuyla yaklaşırken Suriye Genel Kurmay Başkanı Afif el Bizri’ 
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olaya el koymuş ve Kahire’ye yaptığı ziyaretle olayın yönünü 

değiştirmiştir. Bizri, ziyaretinde Suriye’nin nasıl bir tehlike içinde 

olduğunu anlatmış ve “Nasır’ın Arap dünyasının tartışmasız lideri 

olduğunu” belirtmiştir. Bizri yaptığı konuşmayla Nasır’ı etkilemiş ve 

birleşmeye ikna etmiştir. Bunun üzerine Suriye’deki Hükümet 

yetkilileri kendilerine başka seçenek bırakılmayarak bir uçakla 

Kahire’ye gönderilmişlerdir. Böylece Kahire’de BAC 1 Şubat 1958 

tarihinde kurulmuştur. BAC’ın kuruluşunu Arap dünyası ve Türkiye 

olumlu karşılamıştır (TESAD, 2020; Kiremitçi, 2012: 306). Sürecin 

devamında birleşme için bir halk oylaması yapılmış ve oylama 

sonucunda Nasır yüzde 98 oranında kabul oyu ile BAC’a 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu oran halkın Nasır’a nasıl yaklaştığını 

göstermesi açısından öneme sahiptir. Halkın kendisine ne kadar çok 

güven duyduğunu halk oylamasıyla gören ve birleşmenin kilit adamı 

olduğunu savunan Nasır, Suriye’deki bütün siyasi partileri kapattırmış 

ve yönetimde tek söz sahibi durumuna gelmiştir (Kaymak-Aksöz, 

2020). Suriye bürokrasisinde ve ordusunda bütün üst kademedeki ve 

önemli mevkilerdeki görevlere Mısırlılar getirilmiştir. Bu memurlar 

Suriyelilere iyi davranmamıştır (Tan, 2020). Bu durum zamanla 

Suriye’de Nasır’a karşı bir tepki oluşmasına ortam hazırlamıştır. 

Bundan sonra BAC kendi içinde birçok sorun yaşamıştır (Kaymak-

Aksöz, 2020). Suriye hakkında bilgi sahibi olmayan Mısırlı 

memurların Suriye’ye getirilmesi ve bu memurların Suriyelilere hoş 

olmayan davranışlarda bulunması gibi sorunların oluşturduğu 

hoşnutsuzluk Hafız Esad liderliğindeki Suriyeli subayların harekete 

geçmesine sebep olmuş ve yapılan askeri darbeyle Suriye yeniden 
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bağımsız bir ülke olmuştur. 5 Ekim 1961’de de Nasır, BAC’ın sona 

erdiğini bildirmiştir. Ancak Mısır, BAC (Birleşik Arap Cumhuriyeti),  

adı ile 1971 yılına kadar anılmaya devam etmiştir (Güler, 2004: 249; 

Kuzgun, 2015: 308). 

Nasır dönemi Suriye ile Mısır arasındaki ilişkiler bu şekilde gelişmiş 

ve Nasır’ın Arap Birliği düşüncesi doğrultusunda uygulamaya 

koyabildiği en ileri adımı BAC olmuştur. Nasır, Suudi Arabistan ve 

Ürdün’ü birliğe dâhil etmek için girişimlerde bulunduysa da bunda 

başarılı olamamıştır. Hatta bu mesele Suudi Kral Suûd b. Abdülaziz 

ile sorun yaşamasına neden olmuş ve bu durum Kral Suûd’un Nasır’a 

bir suikast girişiminde bulunmasına kadar götürülmüştü. Temmuz 

1958’de Irak’ta gerçekleşen ihtilalden sonra Mısır-Irak ilişkisine 

baktığımızda ihtilal sonrası Irak halkının Nasır’ın fotoğraflarını her 

yere asarak Nasır lehine tezahürat yapmalarına rağmen Irak’ta kurulan 

yeni yönetim BAC’a katılmayı reddetmiş ve SSCB’ye yakınlaşmıştır. 

Diğer yandan İran Şahı ile Nasır’ın arası 1960 yılında açılmış ve bu 

olumsuz durum Nasır’ın Şah’a karşı sert tutumu nedeniyle iki ülke 

arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine kadar gitmiştir (Dursun, 

1993: 299). Nasır o dönem medya organı olan radyonun gücünden 

faydalanarak Arapça konuşan bütün bölgelere sesini duyurmuş ve 

sahip olduğu etkileyici konuşmalarıyla Arap halklarını peşinden 

sürüklemeyi başarmıştır (TESAD, 2020). Ancak yukarıda da 

belirtildiği gibi Arap dünyasındaki mutlakiyetçi yönetimlerle iyi 

ilişkiler kuramamıştır. Nasır’ın Arap birliği konusunda tek başarısı 

olan BAC,  yukarıda belirtildiği gibi Suriye’de gerçekleşen darbe ile 

kısa sürede dağılmıştır. Tan, BAC’ın dağılışını “Birliğin 
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dağılması ile ‘İslam Birliği’ fikrine karşı konumlanan ve öne çıkarılan 

laik- seküler-sol Arap Birliği fikri ağır bir darbe yedi.” şeklinde 

değerlendirme yapmış ve Nasır’ın İslam birliğine karşı olduğunu ve 

Arap birliğini savunduğunu ancak bunda başarılı olamadığını 

vurgulamıştır. 

2.3. Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler  
2.3.1. Nasır Dönemi SSCB ile İlişkiler 

Süveyş bunalımı sırasında SSCB’nin Mısır’ın yanında yer almasıyla 

gelişmeye başlayan Mısır-SSCB ilişkisi sonra da devam etmiş ve 

Asvan projesine SSCB destek vermiştir. Çok sayıda SSCB uzmanı 

Asvan Barajı projesinde çalışmıştır (Kavas, 2010: 160; Duman, 2020: 

32). 28 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında Nasır’ın Moskova’ya bir 

ziyaret gerçekleştirmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak 

gelişmesini sağlamıştır. 14 Temmuz 1958 tarihinde Irak’taki askeri 

darbe sonrası SSCB’nin Arap milliyetçiliğine karşı olan darbeci yeni 

yönetimi desteklemesiyle Mısır-SSCB ilişkileri ve Kruşçev’ın 

komünistlere karşı olan Nasır’ı parti kongresinde eleştirmesi gibi 

nedenlerle iki ülkenin arası açılmıştır. Ancak 1964 yılında Kruşçev’in 

Avsan Barajı’nın ilk bölümünün açılış törenine katılmasıyla iki ülke 

arasındaki ilişkiler tekrar düzelmiştir (Dursun, 1993: 299). Milliyet 

gazetesinin bir köşe yazısında Nasır Rusya ziyareti sonrasında 

Moskova’ya daha çok yaklaşır mı? değerlendirmesi yapması gibi bu 

seyahatin Türkiye’de bazı kesimler tarafından kuşkuyla karşılandığı 

görülmektedir (Milliyet Gazetesi, 08.05.1958: 2). Süveyş Krizi, 

SSCB’nin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Mısır’da olduğu 
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gibi Ortadoğu’da da saygınlığının artmasına sebep olmuş ve bu 

süreçten sonra SSCB’nin etkinliği bölgede büyük oranda artmıştır 

(Serbest, 2017: 708). 

2.3.2. Yemen İç Savaşı ve Nasır 

Ortadoğu’nun Arap ülkelerinden Yemen’de 26 Eylül 1962 tarihinde 

mutlakiyetçi yönetici İmam Ahmed’in ölümü sonrası, oğlu Bedir’e 

karşı harekete geçen Nasır yanlısı subaylar tarafından yönetime el 

konulmuş ve cumhuriyet ilan edilmiştir. Geri kalmış bir ülke olan 

Yemen’deki bu yaşananlar Nasır için güzel bir gelişme olarak görülen 

bu süreçte  (TESAD, 2020)   İmam Ahmed’in oğlu Bedir, ailesinin 

kendine yaptığı yardımlarla kaçmış ve kabileler içinden kendine 

taraftar toplamaya başlamıştır. Bunun üzerine Devrimciler de 

Monarşik yönetime karşı Nasır’dan yardım istemişlerdir. Böylece 

Nasır’ın Yemen’deki cumhuriyetçilere yardım yaparken Suudi 

Arabistan’da Yemen’in monarşi taraftarlarına yardım etmiştir. Mısırlı 

birlikler cumhuriyetçi bir yönetimi kurabilmek için uzun süre 

Yemen’de savaşmışlar ve mücadele etmişlerdir (Mansfield, 1967; 

Times, 1970: 26; Kuzgun, 2015: 309). Yemen’de 1962 yılında 

başlayan iç savaş Suudi Arabistan’ın ve Mısır’ın dâhil olmasıyla 1968 

yılına kadar devam etmişti (TESAD, 2020). Nasır, silahlı güçlerini beş 

yıldan fazla devam edecek ve Mısır’ın moralini ve ekonomisini 

bozacak yönde bir çatışmaya kattığının hesabını yapamamıştır 

(Davişa, 2004: 213; TESAD, 2020).   Kuzgun’un aktardığına göre 

Yemen konusunda Nasır: “Gerçek bir özgürlük savaşında yer 

aldığıma ikna edilmiştim. Bunun bir aşiret savaşı olduğunu 
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anladığımda bu savaştan onurla çıkmak için çok geçti. Kendimi bir 

çıkmazda buldum.” değerlendirmesini yapmıştır.  Yemen’de yaşanan 

bu süreci  “Nasır’ın Vietnam’ı” olarak isimlendirilmiştir (Kuzgun, 

2015: 309).  Bütün bu süreç sonunda yemen Güney ve Kuzey Yemen 

olarak ikiye bölünmüş ve Güney Yemen SSCB’nin kontrolüne 

girmiştir (Tan, 2020). 

2.3.3. 1967 Arap İsrail Savaşı ve Nasır 

“6 Gün Savaşları” olarak da anılan 1967 yılındaki Arap- İsrail 

savaşının sonuçlarıyla Nasır’ın hayatında bir dönem daha başlamıştır 

diyebiliriz. Bu savaş Ortadoğu için ve Nasır için bir dönüm noktası 

olmuştur.  1967 Arap- İsrail savaşı ile oluşan neticeler günümüze 

kadar etkisini devam ettirmiştir. Keza “6 Gün Savaşı” önceki ve 

kendisinden sonraki Arap-İsrail savaşlarından farklı bir durumda 

ortaya çıkmıştır. 1948 Arap-İsrail savaşını Araplar tahrik etmiştir. 

1956 Arap-İsrail savaşıysa İsrail, Fransa ve İngiltere’nin Mısır’a 

saldırmasıyla başlamıştır. 1967 Arap-İsrail savaşı ise Arapların 

istediği ve planladığı şekilde İsrail’in saldırısıyla başlamıştır. Fakat 

daha savaşın ilk gününde savaşın seyri Arapların planladığının tam 

tersi yönde İsrail’in başarılar elde ettiği bir şekilde başlamıştır. Bu 

Araplar için bir hezimet olmuştur (Armaoğlu, 2010: 841-842).  

1967 Arap-İsrail savaşı Pan-Arabizm ideolojisinin oluşturduğu 

ortamda patlak vermiştir (Dünya Bülteni, 2020). Arapların bu savaşı 

istemelerinin ve kışkırtmalarının nedeni üç maddede açıklanabilir: 

Birincisi,  Mısır Cumhurbaşkanı Nasır’ın hem 1948 hem de 1956 

savaşlarındaki yenilgilerin intikamını alacak ve bu savaşta kazanacağı 
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zaferle kazanacağı saygınlıkla Mısır bütün Ortadoğu’da büyük bir 

üstünlük elde etmiş olacaktı. İkincisi ise SSCB 1956’dan 1967 yılına 

kadar geçen sürede Mısır ve Suriye’yi önemli oranda silahlandırdığı 

için Savaşı İsrail’in kaybedeceğine Mısır ve Suriye kadar Moskova da 

inanıyordu. Üçüncü neden ise bu sırada ABD, Vietnam bataklığı ile 

meşguldü olduğu için çıkacak bir Arap-İsrail savaşında İsrail’in 

yanında yer alamayacağı düşüncesinin Araplarda hâkim olmasıydı 

(Armaoğlu, 2010: 842).  

Suriye’deki Baas’ın Arap milliyetçisi kanadı Şubat 1966’da bir darbe 

yaparak iktidarı ele almıştı ve Filistin davasında Nasır’ı zorluyordu. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Hafız Esad darbeyi desteklemişti. Darbe 

sonrası Savunma Bakanı olarak Suriye Hükümeti içinde yer almıştı. 

Yeni Hükümet, Filistinlilerin İsrail’e karşı yürüttüğü gerilla 

hareketlerini destekliyor ancak İsrail ‘e karşı doğrudan cephe savaşı 

başlatmıyor ve Mısır’ın askeri yükü üstlenmesini bekliyordu (Gerger, 

2012: 268-269; Kuzgun, 015: 311).  

Ocak-Nisan 1967 arası dönemde Suriye ile İsrail arasındaki sınırda 

küçük çatışmalardan, tank,  topçu ve hava saldırılarına kadar çeşitli 

saldırılar gerçekleştirilmiştir (Armaoğlu, 2010: 844).7 Nisan 1967 ‘de 

ise İsrail ile Suriye arasında hava saldırıları vuku bulmuştur. İsrail 

uçakları 6 Suriye uçağını düşürdüğü gibi Şam üzerinden uçuşlar da 

gerçekleştirmiştir. Düşürülen uçakların SSCB yapımı olması da SSCB 

için hiç iyi olmamıştır (Armaoğlu, 2010: 844).  Bu arada SSCB ile 

Suriye istihbaratları İsrail’in büyük çapta bir askeri saldırıya 

girişeceğini bildiriyordu. Bunun üzerine Nasır, Birleşmiş Milletler 



 

156 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

Genel Sekreteri U Thant’ı ikna ederek Sina Yarımadasındaki 

Birleşmiş Milletler güçlerinin buradan çekilmesini sağlamış ve 

bunların yerine Mısır askeri birliklerini yerleştirmiştir. Tiran Boğazını 

da ablukaya almıştır. Nasır’ın bunları yapmaktaki amacı İsrail’e 

gözdağı vermekti. Ve böylece yukarıda belirtildiği gibi eski 

diplomatik başarısının tekrarını sağlamaktı (TESAD, 2020). Bu 

süreçte Araplar İsrail’e karşı birlikte savaşa girmeye hazır değillerdi. 

Mısır ile Suudi Arabistan’ın arası Yemen sorunu nedeniyle açıktı. 

Ürdün ise Suriye ile ilişkisini kesmiş bulunuyordu. Nasır ile 

Suriye’deki Baasçıların arası da yeni düzelmeye başlamıştı. Ancak 

Nasır’ın İsrail’in yaptıklarına sert tepki göstermesi Arap ülkelerinin 

liderlerinin yeniden Nasır’a yakınlaşmasını sağlamıştır (Kuzgun, 015: 

311). Böylece Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak gibi Arap ülkeleri 

Nasır’ın yanında yer almışlardır. Tiran Boğazı’nın abluka altına 

alınmasını kabullenemeyen İsrail ise savaş hazırlıklarına girişmiştir. 

İsrail ordusu Arap orduları ile karşılaştırıldığında daha güçlü idi 

(TESAD, 2020). 5 Haziran 1967 sabahı havalanan İsrail uçakları 

Mısır, Ürdün ve Suriye havaalanlarını bombalamaya başlamıştır. 

Mısır, İsrail saldırısını Sina üzerinden beklerken İsrail uçakları 

Akdeniz üzerinden çok alçaktan uçarak ve böylece Mısır radarlarına 

yakalanmadan saldırılarını Mısır’ın batı sınırından yapmışlardır. Öyle 

ki İsrail uçakları Irak’a da ulaşarak Irak Habbaniye havaalanını da 

bombardımana tutmuşlar ve böylece İsrail havada büyük bir üstünlük 

sağlamıştır. Bu durum İsrail’in karadan da işini kolaylaştırmıştır 

(Armaoğlu, 2010: 847). 6 gün süren savaşın sonunda İsrail, Golan 

Tepelerini, Batı Şeria’yı ve Sina’yı alarak savaşın mutlak galibi olmuş 



 

 157 

(TESAD, 2020) ve böylece savaş öncesi sahip olduğu topraklarını 4 

kat genişletmeyi sağladığı büyük bir başarı elde etmiştir. Bu savaş 

Pan-Arabizm’in çöküşüne neden olmuştur (Dünya Bülteni 2020). 

Mısır Lideri Nasır bu başarısızlığı nedeniyle istifa ettiğini açıklamış 

ancak Mısır halkı bu istifayı kabul etmediği için görevine geri 

dönmüştür. Ancak Nasır bu olayla eski gücünü ve saygınlığını 

kaybetmiştir. Bu durum karşısında baskıyla susturduğu muhalefet 

yavaş yavaş harekete geçmeye başlamıştır. İşçi ve öğrenci hareketleri 

de yaygınlaşmış, bunlar da Nasır’ı yıpratmıştır. Nasır, 22 Eylül 

1970’te Kahire’de toplanan Arap Zirvesine katıldıktan sonra Kuveyt 

şeyhini havaalanında uğurlarken geçirdiği bir kalp krizi sonucu 

hayatını kaybetmiştir (Dursun, 1993: 300). 

3. NASIR DÖNEMİ MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

3.1. 1952-1960 Yılları Arasında Mısır-Türkiye İlişkileri 

14 Mayıs 1950’de Türkiye’de iktidar değişikliği olmuş ve Adnan 

Menderes’in Başbakanlığında Demokrat Parti iktidarı dönemi 

başlamıştır. Yaklaşık iki yıl sonra 23 Temmuz 1952’de bir askeri 

darbe ile Mısır’da da yönetim değişmiş ve Mısır’da Nasır dönemi 

başlamıştır.  Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mısır gibi Türkiye’de 

Batı’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren bir ülke iken İkinci Dünya 

Savaşı sonrası Türkiye toprak bütünlüğüne yönelik oluşan SSCB 

tehlikesi karşısında ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönünü 

Batı’ya çevirmiştir. Böylece de Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye 

olarak Batı ittifakı içinde yer almıştır. Mısır’da Nasır döneminde ise 

İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi sürdürülüyordu.Ve bu 
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nedenle Nasır dış siyasette Batı karşıtı faaliyet yürütüyordu. Bu 

koşullarda Demokrat Parti döneminde iki ülke arsında iyi ilişkilerin 

kurulamadığı görülmektedir.  

Ocak 1954’te Türkiye ile Mısır arsında bir diplomatik kriz 

yaşanmıştır. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi H. Fuat Tugay, eşinden 

dolayı Mısır kraliyet ailesiyle akrabaydı.  Devrim sonrası kraliyet 

ailesinin mallarına el konulduğu için Tugay Nasır’ı eleştirmiş ve bir 

toplantıda da tartışmışlar. Bu nedenle Nasır, Büyükelçiyi istenmeyen 

kişi ilan ederek Türkiye’ye karşı olumsuz tutumunu göstermiştir. 

Ancak Ortadoğu’da kurulması planlanan savunma sitemine Arap 

ülkelerini de katma çalışması içinde olunduğu için Türk idareciler 

olayı görmezden gelmiş iki ülke yayınladıkları ortak bildiride 

üzüntülerini bildirmişlerdir Bununla birlikte bu dönem Türkiye ile 

Mısır arasında Ortadoğu’da siyasi liderlik mücadelesi olduğu 

görülmektedir. Ortadoğu’da Batı’ya karşı siyasal ve ekonomik 

bağımsızlıklarını koruma çabası içinde olan ülkelerin liderliğini Mısır 

üstlenirken Türkiye, Batı ile işbirliği yürüten devletlerin önderliğini 

yapıyordu. Ayrıca 1954 yılında Cezayir bağımsızlık mücadelesi 

yürütürken Türkiye Birleşmiş Milletler’de Batı ile aynı politikayı 

benimsediği için başta Mısır olmak üzere Ortadoğu ülkeleri 

Türkiye’yi emperyalizmin Ortadoğu’daki temsilcisi olarak 

görmüşlerdir. Bu nedenlerle Türkiye’nin Ortadoğu’da kurulacak 

savunma sistemine Arap ülkelerini dâhil etme konusunu olumsuz 

yönde etkilenmiştir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009: 621). 
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1955 yılına gelindiğinde Türkiye ile Mısır iki konuda karşı karşıya 

gelmiştir. Bunlardan biri Bağdat Paktının kurulması meselesi diğeri 

ise Bandung Konferansında oluşan görüş ayrılıklarıdır. 24 Şubat 

1955’de Bağdat’ta Türkiye ile Irak Bağdat Baktı olarak anılan 

“Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasını imzalamışlardır. Bu pakta İngiltere 4 

Nisan 1955’te, Pakistan 23 Eylül 1955’te ve İran 3 Kasım 1955 

katılmışlardır. Paktın kuruluşuna öncülük eden ABD başta Mısır 

olmak üzere Ortadoğu’nun diğer ülkeleriyle ilişkilerini düşündüğü 

için pakta katılmayarak paktı dışarıdan desteklemiştir. Mısır bu pakta 

katılmadığı gibi başta Suriye ve Ürdün olmak üzere Irak dışındaki 

Arap ülkelerinin katılmasına da mani olmuştur.  Nasır, pakta karşı 

oluşunun nedenini;  Arap ülkeleri için İsrail tehdidinin öncelikli 

olduğu ve Bağdat Paktı’nın amacını İngiltere’nin Ortadoğu’daki 

çıkarlarını sürdürmesine hizmet etmek için kurulduğu şeklinde 

açıklamıştır (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009: 623-626). Bu dönem Nasır 

Ortadoğu’da lider olma çabası içindedir. Bu konumunu Irak’a veya 

Türkiye’ye kaptırmak istememektedir. Nasır’ın bu tutumu 

Ortadoğu’yu kontrol altına lamaya çalışan ABD’nin de Pakta 

katılmamasında etkili olmuştur. 

Bandung Konferansı Asya ve Afrika ülkelerinin arasında iş birliğini, 

iyi niyeti arttırmak için gerekli tedbirleri almak, bu ülkelerin sosyal ve 

ekonomik sorunlarını tetkik etmek, ırkçılık, milli hâkimiyet ve 

müstemlekecilik sorunlarını görüşmek amacıyla 14-18 Nisan 1955 

tarihleri arasında Endonezya’nın Bandung şehrinde toplanmıştır. 

Konferansa 29 ülkeden katılım olmuştur. Katılımcı devletlerden Batı 

taraftarı, Komünizm taraftarı ve Tarafsızlığı temsil eden üç ayrı görüş 
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temsil edilmiştir (Milliyet Gazetesi, 18. 04.1955: 7; Murat, 2018;  

368). Bandung Konferansına Mısır adına Başbakan Yarbay Nasır 

katılırken Türkiye adına Başbakan Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin 

Rüştü Zorlu katılmıştır (Ayın Tarihi, Sayı: 257, Ankara (Nisan), 1955: 

127-129; Ayın Tarihi, Sayı: 257, Ankara (Nisan),1955: 143; aktaran 

Murat, 2018: 370, 372). Nasır konferansta daha çok İsrail’in takip 

ettiği siyaset, Filistin, Güney Afrika meseleleri üzerine yoğunlaşırken 

Doğu- Batı blokları arasında yaşanan soğuk savaş koşulları üzende 

durmaktan kaçınmıştır. Nasır, büyük devletlerin sadece kendi 

menfaatlerini düşünerek dünya siyasetine baktıklarını ve bunun küçük 

devletlerin kendi kabuğuna çekilmesine neden olduğunu belirterek 

büyük devletleri eleştirmiştir. Afrika’da ırk ayrımı yapıldığı gibi 

konular üzerinde durmuştur. Bu sorunların Birleşmiş Milletler 

Anayasası gereğince çözüme kavuşması için Mısır’ın elinden geleni 

yapmaya çalıştığını ifade etmiştir (Murat, 2018:  370-373). Zorlu ise 

SSCB tehlikesine göz yumulmaması gerektiği konusu üzerinden 

durmuş, tarafsızlık siyasetinin bir iyi niyet olduğunu ancak izlenen 

siyasetin yanlış olduğunu vurgulayarak tarafsızlığa Çekoslovakya’yı 

örnek göstererek karşı çıkmış ve burada Batı yanlısı bir tutum 

takınmıştır (Ayın Tarihi, Sayı: 257, Ankara, Nisan, 1955, s.1 47-148; 

aktaran Murat, 2018; 372). Bandung Konferansında Bağlantısızlığı 

savunan Mısır ile Batı Bloğunun savunuculuğunu yapan Türkiye’nin 

karşı karşıya geldiği görülmektedir. 

Demokrat Parti döneminde Türkiye ile Mısır arasında en büyük sorun 

1956 yılında çıkan Süveyş bunalımı sürecinde yaşanmıştır. Süveyş 

Krizi sürecinde Türkiye Batı ile birlikte hareket etmiştir. Kriz sonrası 
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iki defa toplanan Londra konferanslarında Batı’nın aldığı kararları 

desteklemiştir. Türkiye Süveyş konusunda Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi sırasında savunduğu konulara ters bir tutum sergilemiştir. 

Nasır, konunun boğazlar sorunu ile benzer olduğundan yol çıkarak 

Türkiye’den destek istemiş, Türkiye ise Türkiye’deki Boğarlar ile 

Süveyş Kanlının durumunun farklılık gösterdiğini savunarak Mısır’a 

istediği desteği vermemiştir. Türkiye bu süreçte hem NATO üyesi 

hem de Bağdat Paktı üyesi olması sebebiyle Batı ile birlikte hareket 

etmek durumunda kalmıştır. Bununla birlikte Mısır’ın yanında 

olduğunu gösterecek adımlar da atmıştır. Mısır’a savaş açan İsrail’i 

sert bir dille kınamış, onunla diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar 

seviyesine düşürmüştür. Bununla birlikte savaşın içinde yer alan 

Fransa ve İngiltere’ye herhangi bir tepki göstermemiştir. Türkiye, 

Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada Süveyş Kanalı bölgesinin 

işgaline son verilmesi yönünde oy kullanarak işgale karşı hareket 

etmiştir. Türkiye Batı ile birlikte aldığı kararlarlar ve Mısır’ın istediği 

yardıma olumsuz cevap vermesiyle Araplarda oluşan olumsuz etkiyi 

İsrail’i kınaması, elçilik seviyesini düşürmesi ve işgale karşı oy 

kullanması ile aşacağını düşünmüştür. Ancak bunlar Arapları tatmin 

edecek yeterlilikte girişimler olmamıştır. Bu durum Türkiye’nin 

Mısırla ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini olumsuz yönde 

etkilemiştir (Arı, 2004: 674-675). 

1 Şubat 1958’de Mısır’ın Suriye ile birleşip BAC’ı kurması Türkiye 

tarafından olumlu karşılanmıştır. Türkiye bu gelişmeyi SSCB’den 

gelecek herhangi bir tehlikeyi önleyebileceği yönünde 

değerlendirmiştir. BAC’ ı komünist sızmalarına karşı dikkatli 
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olunması konusunda da uyarmıştır (Milliyet Gazetesi, 02.02. 1958: 1; 

Forum, C: VIII, S: 94, 15 Şubat 1958: 8;  Kiremitçi, 2012: 306). 

Bundan sonra da Türkiye’nin Suriye bunalımı sırasında ve Irak 

Darbesi sonrası benimsediği politikaları Nasır’ın tepki göstermesine 

neden olmuştur (Dursun, 1993: 300). 

BAC’ın kurulması ve Nasır’ın BAC’a Cumhurbaşkanı seçilmesi 

sonrasında Türkiye ile Nasır’ın ülkesi sınır komşusu olmuştur. Bunun 

üzerine Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi’nin talebi üzerine Nasır ile 

Türk elçi 25. 03. 1958 tarihinde bir görüşme yapmıştır. Elçi, talebini 

Cumhurbaşkanı Nasır’ın memnuniyetle karşıladığını, görüşme 

sırasında kendisini “itinalı bir nezaketle ve ikramla” ağırladığını ve 

yanında Devlet Nazırı Ali Sabri’yi de bulundurduğunu belirtiştir 

(BCA, 30-1.0.0 /127.827.3 /Sayı 1). Görüşmede aşağıda yer verilen 

konular konuşulmuştur.  

Nasır: 

 “Şimdi komşu olduk. Emelimiz dostluktur. Bu dostluğu takviyedir. 

Aramızda ihtilaflı mesele de yoktur. 1954’te Menderes’e 

bildirdiğim nazar aynen bakidir ve hatta daha geniş imkânlar 

aramak lazımdır. Türkiye ile hududumuz Türkiye’nin Irak ile 

hududundan daha geniştir. Fakat böyle olmasına rağmen bu 

hududun genişliği nispetinde dostluğun da geniş tutulması 

düşünülebilirken Türkiye Irak’a daha teveccühgardır. Nitekim 

Arap Cumhuriyetini tanımayı da Irak’ın arzı ve talebi dâhilinde 

gerçekleştirdiğini biliyorum.” şeklinde konuşmuştur (BCA, 30-

1.0.0 /127.827.3 /Ek 3/ Sayı 1, 2). 
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Türk elçisi, bu sözlere verdiği cevapta; Türkiye’nin de iki ülkenin 

hududunun genişliği oranında BAC ile iyi ilişkiler kurmak arzusunda 

olduğunu, Türkiye Hükümeti’nin BAC’ın kuruluşunu memnuniyetle 

karşıladığını belirtmiş ve bunu daha önce hariciye kürsüsünde yaptığı 

konuşmada belirttiğini hatırlatmıştır. Nasır ise BAC’ın kurulması 

konusun da Türkiye’nin gönderdiği yazılı metinden çok memnun 

olduğunu ifade etmiştir. Büyükelçi, Nasır’ın Türkiye’nin Irak ile 

ilişkisine yönelik sözlerine,  Türkiye ile Irak arasında bir anlaşma 

olduğu ve ilişkilerin bu anlaşma çerçevesinde yürütüldüğü ancak 

Türkiye’nin Mısır ile de dostluk münasebetlerinin olduğu şeklinde 

cevap vermiştir. Elçi görüşmenin devamında Türkiye’nin tek 

endişesinin SSCB’nin Suriye’ye yönelik oluşturduğu tehlike olduğunu 

ve Suriye’nin birlik sayesinde komünizmden kurtulması ve istikrara 

kavuşmasının arzu edildiğini belirtmiştir. Nasır ise Türkiye’nin 

Suriye’ye yönelik komünist tehlikesi endişesinin giderilmesi için 

gerekenlerin yapılacağını belirtmiştir. Elçinin belirttiğine göre, Nasır 

SSCB-Mısır ilişkileri ile Ortadoğu’daki komünizm tehlikesini ayrı 

tutuyordu (BCA, 30-1.0.0 /127.827.3 /Ek 3/ Sayı 1, 2,3, 4, 5,6).  

Türkiye bu dönem Bağdat Paktı anlaşması gereği Irak ile iyi ilişkiler 

içindedir. Bu konuşmadan Nasır’ın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak 

istediği biraz da Türkiye-Irak ilişkisinden rahatsız olduğu 

anlaşılmaktadır  

Nasır, görüşmede Türkiye’nin Arapça yayın yapan radyolarında 

Irak’ın etkisiyle Suriye’ye yönelik hitaplarında BAC’ın, SSCB’nin 

ilhamı ve tertibiyle kurulduğu yönünde yayınlar yaptıklarını ve BAC’a 

hücum ettiklerini belirtmiş ve BAC toplumuna buna itibar etmemeleri 
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gerektiğini belirttiğini ifade etmiştir. Nasır, kendisinin Türkiye’ye 

yönelik olumsuz yayın yapan radyolarını böyle yapmamaları yönünde 

uyardığını ve bu uyarıyla ülkesinde Türkiye aleyhine yayınlar 

yapılmadığını bildirerek Türkiye’den de bunu beklediğin 

vurgulamıştır. Elçi Arap dili ile yapılan radyo yayınları konusunda 

Nasır’a kendisine yanlış ya da yanlı bilgi verilmiş olabileceğini, 

Türkiye’deki radyoların Hükümet politikalarına karşı gelerek böyle 

yayınlar yapmayacaklarını sandığını ifade etmiştir. Elçi Mısır 

radyolarında da Başbakan Menderes’i eleştiren yayınlar yapıldığını 

belirtmiştir. Nasır ise “Emrime rağmen bu yapıldı mı? bilmiyorum.” 

cevabını vermiştir. Bu sözlerden söz konusu dönem iki ülkenin de 

radyoyu propaganda aracı olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Türk Elçi 

görüşmenin, başta İsrail olmak üzere Ortadoğu konusunda birçok 

konu ele alındıktan sonra Nasır’ın Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a ve 

Başbakan Menderes’e selam ve hürmetlerini iletmesiyle bitirildiğini 

belirtmiştir (BCA, 30-1.0.0 /127.827.3 /Ek 3/ Sayı 1, 2,3, 4, 5,6).  

Nasır 1952 yılında gerçekleşen darbe sonrası Mısır’ı 1970 yılında 

hayatını kaybedene kadar uzun yıllar yönetmiştir. Nasır’ın uyguladığı 

politika daha önce de belirtildiği gibi Menderes’in Başbakanlığı 

döneminde Türkiye’nin benimsediği dış politika ile örtüşmemiş ve bu 

da basına yansımıştır. Sönmez’in yaptığı gazete araştırmalarına dayalı 

çalışmasından her iki ülkenin basan yayın organlarının da karşılıklı 

suçlamalarla ve eleştirilerle iki ülke arasında yaşananlara yer verdiği 

görülmektedir. Bu araştırmaya göre Arap ülkelerinin halkları Nasır’ın 

uygulamalarından etkilenmiş onu bir kahraman olarak görmüştür. 
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Menderes’in bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerde Nasır yanlısı 

gösteriler yapıldığına tanık olunmuştur (Sönmez, 2009: 514). 

3.2. 1960-1970 Yılları Arasında Türkiye- Mısır İlişikleri 

Demokrat Parti dönemimde bu şekilde devam eden Nasır dönemi 

Türkiye Mısır ilişkileri 1960’larda iyi yönde gelişme sürecine 

girmiştir.1960’larda Türkiye, hem soğuk savaş döneminde oluşan 

yumuşama ortamından faydalanarak hem de Kıbrıs konusunda içinde 

bulunduğu yalnızlıktan kurtulmak amacıyla Batı ittifakı içinde kalarak 

çok yönlü dış politika uygulamalarını başlatmıştır. 1960 yılında 

yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi Ortadoğu ülkeleri ile 

ilişkilerini geliştireceği, bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerin 

yanında olacağı, Cezayir’in bağımsızlık mücadelesini desteklediği 

gibi sözleriyle, Nasır’ın siyasi anlayışına benzer söylemlerde 

bulunmuştur. 1961-1965 yılları arasında kurulan koalisyon 

hükümetleri de Kıbrıs konusunda yalnızlıktan kurtulmak için Arap 

ülkelerine yakınlaşma politikaları yürütmüştür. Ancak Adalet 

Partisi’nin (AP) iktidara gelmesiyle Arap liderler Türkiye’ye güven 

duymaya ve ilişkileri geliştirmeye başlamışlardır.  

AP, 10 Ekim1965 tarihli milletvekili genel seçimiyle iktidara gelmiştir 

(Erkmen, 2018: 1231). Parti, hükümet programında Müslüman 

ülkelerle yakın dostluk kurmanın ve çeşitli alanlarda işbirliği 

yapmanın amaçları olduğunu bildirmiştir. AP ayrıca Arap ülkelerinin 

“meşru davalarında” yanlarında olacağını belirtmiştir (Millet Meclisi 

Tutanak Dergisi, 2. Dönem, 1. Cilt, 5. Birleşim, 03.11.1965, s. 94). O 

dönem başta Mısır olmak üzere Arap ülkelerinin en büyük sorunu 
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İsrail Devleti olarak görünmektedir. AP’nin de programında bu soruna 

vurgu yaptığı anlaşılmaktadır. AP döneminde Türkiye Batı Bloğu 

içinde kalmakla birlikte ABD kontrolünden çıkarak çok yönlü dış 

politika uygulama çabası içine girmiştir. Bu doğrultuda Mısır ile 

çeşitli sebeplerle sık sık görüşmeler yapılmıştır. 

 Bu dönem Türkiye’nin Kıbrıs konusu nedeniyle Arap ülkelerine 

ihtiyacı vardı. AP’ye Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusunda 

hem tabanı destek veriyordu. Hem de o dönem Filistin davasını 

sahiplenen sol kesim sorun çıkarmıyordu. Bu nedenle Parti, Ortadoğu 

politikasında rahat hareket etme ortamını da bulmuştur.  Dışişleri 

Bakanlığı 1966 yılının 12 Şubatında Arap ülkeleriyle dostluk kurmak 

ve ilişkileri geliştirmek arzusunda olduğunu yinelemiştir (Dışişleri 

Belleteni, Sayı 17,12. 02.1966; 35). Bu ay içinde Türkiye ile Mısır 

arasında Kahire’de iktisadi konularla ilgili bir görüşme yapılmıştır. 

Görüşme, Türk Ticaret Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki Türk 

heyeti ile Mısır Dış Ticaret ve İktisadi İşlerle Görevli Devlet Bakanı 

Yardımcısı başkanlığındaki Mısır heyeti arasında yapılmıştır (Dışişleri 

Belleteni, Sayı 7, 21.02. 1966: 43). Bu dönem Türkiye’nin diğer Arap 

ülkeleriyle olduğu gibi Mısır ile iktisadi ilişkileri de geliştirmeye 

çalıştığı görülmektedir. 

12 Mart 1966’da Mısır’ın (BAC) Ankara Büyükelçisi, Abbas El Şafi 

Ankara radyosundan yaptığı konuşma ile Türk Arap dostluğunu 

öğmüştür. Türkiye ile Mısır’ın uzun bir maziye sahip olduğunu 

belirterek bu müşterek yaşantının devam ettirilmesi gerektiğini ve 
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bunun için Mısır’ın elinden geleni yapacağını ifade ettiği bir konuşma 

yapmıştır. Elçi: 

 “Müşterek tarihimiz, örf ve adetlerimiz ve misafirperverliğimiz, 

milletlerimiz arasındaki müşterek vasıflar olarak iki milleti 

birbirine bağlamaktadır. Bu sebepledir ki, Türkiye’ye ayak 

bastığım andan itibaren kendimi memleketimde ve yakınlarım 

arasında hissettim. Gerek hükûmet ve gerekse diğer çevrelerde, 

memleketlerimiz arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirmek 

yönünden büyük bir iyi niyet hissettim. Bu, bana iki millet 

arasındaki kardeşliğin köklü olduğunu, karşılıklı çabalarla ve 

aynı hedefe ulaşma arzusu ile eski devirlerdeki iftihar ettiğimiz 

seviyeye getirilebilmesinin mümkün olduğunu bir kere daha 

ispat etti.” şeklindeki cümlelere de konuşmasında yer vermiştir 

 Elçi ilk BAC büyükelçisi olarak Türkiye’ye gelmekten çok memnun 

olduğunu da ifade etmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı 18, 12.03.1966: 

36,86). Elçinin bu konuşması Mısır’ın da Türkiye ile iyi ilişkileri 

geliştirmek istediğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Mısır Cumhurbaşkanı Nasır ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel 

Sekreteri Haluk Bayülken 17 Mart 1966’da Kahire’de bir resmi 

görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeyi Büyükelçi,  açık kalplilik ve 

samimiyet havası içinde gerçekleşti diye açıklamıştır. Görüşmede,  

Türkiye-Mısır ilişkileri, uluslararası önemli konular, iki memleketi 

ilgilendiren konuların görüşüldüğü belirtilmiştir. Bayülken “Başkan 

bir süreden beri aramızdaki ilişkinin olumlu bir şekilde gelişmesinden 

memnunluk duydukları, karşılıklı münasebetlerimizin bu ziyaret 
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vesilesiyle ümitli bir safhaya girmekte olduğuna işaretle, çeşitli 

alanlarda devam edecek temaslarla gittikçe kuvvet kazanması 

temennisinde bulundu.” şeklinde Nasır’ın görüşünü açıklamıştır 

(Dışişleri (Dışişleri Belleteni, Sayı 18, 17, 20 Mart 1966: 45). 

2 Kasım 1966’da Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye’ye iki 

günlük bir resmi ziyarette bulunmuştur. Bakan Yardımcısı Hasan El 

Feki, Ankara’da kaldığı iki gün içinde Dışişleri Bakanlığı Genel 

Sekreteri ile görüşmeler yapmıştır. Görüşmelerde özellikle iki ülke 

arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde 

durulmuştur. Ortadoğu sorunları da görüşülmüştür. Bu görüşmeye 

ilaveten Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de Hasan El Feki ile 

bir görüşme yaparak o dönem Türkiye’nin en büyük sorunu olan 

Kıbrıs hakkında “fikir teatisinde” bulunmuştur. Ayrıca Dışişleri 

Bakanlığı Enformasyon Dairesinin Hasan El Feki’nin yaptığı ziyaret 

hakkında yaptığı açıklamada Mısır ile Türkiye arsındaki ilişkilerin 

iyice geliştirileceği bildirilmiştir. El Feki, Konya’yı da ziyaret etmiş 

ve 4 Kasım’da İstanbul’a giderek oradan ülkesine dönmüştür. Hasan 

El Feki İstanbul’dan ayrılırken yaptığı basın açıklama: 

 “Türk hükûmetinin nazik davetine minnettarım. Türk 

topraklarına ayak bastığım andan itibaren sıcak bir alaka ve 

Birleşik Arap Cumhuriyetine karşı geniş bir sempati ile 

karşılandım.  Ankara’daki ikametim gayet iyi geçti. 

Meslektaşım, Dışişleri Bakanlığınız Genel Sekreteri dostum Zeki 

Kuneralp ile uzun görüşmelerde bulunduk, ayrıca Başbakanınız 

ve Dışişleri Bakanınız ile temaslar yaptım. Bu görüşmelerimizde 
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karşılıklı olarak açık ve samimi davrandık. Her iki hükûmetin de 

karşılıklı olarak, memleketlerimiz arasındaki dostluğu takviye 

etmek ve bunu geliştirmek arzusunda olduğunu müşahede ettim. 

İfade edilen bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla memleketime 

dönüyorum. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanınız Cevdet 

Sunay’ın beni kabul etmesi benim için şereflerin en büyüğü 

olmuştur.” şeklindedir. 

 Ayrıca bu ziyarette Konya ile Mısır’da Nil vadisindeki Dahamur şehri 

kardeş şehir kabul edilmiştir. Hasan El Feki’nin yaptığı üst düzey 

görüşmeler Mısır’ın Türkiye için önem arz ettiğini göstermektedir 

(Dışişleri Belleteni, Sayı 18; 5 Kasım 1966: 17,50). 

1960’lı yıllar boyunca Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek çabası 

içinde olan Türkiye 1967 savaşına kadar ilişkileri istediği seviyeye 

getirememiş, başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleri Türkiye’ye soğuk 

davranımlardır. 1967 Arap-İsrail savaşıyla birlikte Türkiye Arap 

ülkelerini desteklemiş, onların yayında olduğunu gösteren bir dış 

politika uygulamaya çaba harcamış ve İsrail’in işgal ettiği 

topraklardan geri çekilmesi gerektiğini savunmuştur. Türkiye’nin bu 

girişimleri Arap ülkelerinin ülkeye daha samimi yaklaşmalarına neden 

olmuştur. Savaş sonrasında da savaştan zarar gören Arap ülkelerine 

gıda, ilaç ve yiyecek yardımında bulunmuştur (Dışişleri Belleteni, 

Sayı 33,  Haziran 1967: 6-33). 1967 yılının başlarında Türkiye 

Dışişleri Bakanı Kahire’ye bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret 

Türkiye’nin üst düzeyde on yıllar sonra yaptığı bir ziyarettir. Mısır, bu 
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ziyarete Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Ankara’ya yaptığı bir ziyaretle 

cevap vermiştir (Dursun, 1993: 300). 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ’in davetiyle 1968 yılının 14-

17 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye Mısır dışişleri bakanlığı 

düzeyinde bir ziyaret yapılmıştır. Bu ziyarette Mısır Dışişleri Bakanı 

Mahmud Riad, hem Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay hem de Başbakan 

Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir. Mahmud Riad, 

Anıtkabir’e giderek Türkiye’nin büyük önderi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü ziyaret etmiş ve Ona tazimde bulunmuştur. İki bakan 

arasında yapılan resmi görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs 

konusu ve Ortadoğu’da İsrail’in oluşturduğu sorunlar üzerinde de 

durulmuştur. Mahmud Riad, Çağlayangil’e Ortadoğu’nun son durumu 

hakkında bilgi vermiştir. Çağlayangil ise Türkiye’nin Arap ülkelerine 

dostluk ve samimi hisler beslediğini tekrarlamıştır. Türkiye’nin siyasi 

avantaj temini ve toprak kazancı için kuvvet kullanılmasına karşı 

olduğunu belirterek 1967 savaşıyla İsrail’in elde ettiği toprakları 

boşaltması taraftarı olduklarını ve Türkiye’nin bu konuda Arap 

ülkeleriyle birlikte olduğunu tekrar dile getirmiştir. Çağlayangil, İsrail 

konusundaki Türkiye’nin görüşünü Riad’a  “Bölgedeki durumun 

normale dönmesi için İsrail Kuvvetlenilin 4 Haziran 1967’den sonra 

işgal etmiş oldukları topraklardan 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik 

Konseyi Kararına uygun olarak çekilmesi gerekti” şeklinde 

açıklamıştır.  Çağlayangil ayrıca Riad’a Kıbrıs’taki son gelişmeleri ve 

Türkiye’nin bu konu hakkındaki görüşlerini izah etmiş ve iki bakan 

“Kıbrıs’taki iki Cemaat için barış ve adaletin zarureti üzerinde 

mutabık kalmışlardır.”  Bakanlar iki ülkeyi birbirine bağlayan ananevi 
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değerler olduğunu belirterek iki hükümetin bütün işbirliği sahalarında 

ilişkilerin artırılması ve geliştirilmesi için azimle çalışacaklarını 

belirtmişlerdir. Riad konuşmasının sonunda Türkiye’nin kendine 

gösterdiği ilgiye de teşekkür etmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı 42, 17 

Mart 1968: 50-51). 

Bu ziyaretler Mısır Turizm Bakanı Dr. Mohammed Hafız Ganem’in 

21 Haziran 1968 tarihli resmi ziyareti ile devam etmiştir.  Bakan 

İstanbul’a geldiğinde basına verdiği demeçte: 

 “Türkiye ile daima iyi ilişkilerimiz olagelmiştir. Tüm Mısırlılar 

Türkiye’yi bölgemizin modem bir ülkesi olarak tanırlar. Türkiye 

turizminin ne dereceye kadar geliştiğini görmeğe geldim. 

Uluslararası turizm alanında yakın bir işbirliğini 

gerçekleştirmek ve Türk makamları ile temas öteden beri en 

büyük arzumdu. Bu arzumun gerçekleşmesinden büyük 

memnunluk duyuyorum. Yabancı turist çekmek için Türkiye ve 

Mısır büyük potansiyele sahiptir. Ülkelerimiz arasındaki 

işbirliği her iki ülkenin yararına olacaktır. Mısır’da Türk 

turistlerini görmek, Türkiye’ye Mısırlı turistleri de göndermek 

istiyoruz. Türkler, memleketimizde büyük bir hüsnü-kabul 

göreceklerdir. Şurası açıktır ki, Türkiye - Mısır arasında turistik 

ilişkilerin artması, ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasına yol 

açacaktır. Türkiye - Mısır arasında halen gayet iyi işlemekte 

olan bir iktisadi anlaşma imzalanmıştır. Bunun yanında iyi 

işleyen bir kültür anlaşmamız da vardır. Ben de, iki gün önce 

uygulanması her iki ülke için de çok faydalı olacak bir turizm 
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anlaşması imzaladım.” şeklinde iki ülkenin ekonomik konularda 

iyi ilişkiler içinde olduğunu göstermiştir. 

 Bakanın Türkiye’nin modern bir ülke olduğunu vurgulaması da Arap 

dünyasında Türkiye’nin nasıl göründüğünü göstermesi bakımından 

önemlidir. Ayrıca 1960’larda hem Türkiye’de hem de Mısır’da 

turizmi geliştirmeye önem verildiği bu ziyaretten anlaşılmaktadır 

(Dışişleri Belleteni, Sayı 45, 21.06 1968: 44). 

 Nasır döneminde Türkiye ile ilişkiler bu şekilde devam etmiştir. 

Nasır, Batı karşıtı olmuş ve SSCB ile ilişki kurmaktan hiç korkmayan 

bir anlayışla ülkesini yönetmiştir. Nasır’ın iktidara geldiği yıllarda 

Türkiye ise Batı Bloğu içinde olma çabası içinde idi. Türkiye, 

Demokrat Parti döneminde Nasır’ın iktidarda kaldığı yıllar boyunca 

Nasır’ın yaptıklarının tam tersi bir dış politika anlayışıyla hareket 

etmiştir. Ortadoğu’ya Batı (ABD) gözüyle bakmıştır. Bu nedenle iki 

ülke arasında iyi ilişkiler kurulamamıştır. AP döneminde ise Batı 

Bloğu içinde kalmakla birlikte Ortadoğu konusunda bağımsız 

davranmaya önem gösterilmiştir. Bu şekilde Nasır döneminde Mısır 

ile ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Nasır’dan sonra Mısır’da 

iktidara gelen Enver Sedat döneminde ise Sedat’ın ABD ile iyi 

ilişkiler kurması ve SSCB’den uzaklaşması Türkiye-Mısır ilişkilerinin 

gelişmesine daha rahat bir ortam oluşturmuştur.  

Mısır’ın karizmatik lideri Nasır, asker kökenli bir inkılapçı ve iyi bir 

Arap milliyetçisi idi. Ülkesini Cumhuriyet yönetimine kavuşturmakla 

birlikte, ülkeyi tek parti ile yönetmiştir.  Kadın hakları konusuna önem 

vermiş; Mısırlı kadınlar başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere bu 
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dönem önemli haklar elde etmiştir.  Bu dönem eğitim öğretimi 

yaygınlaştırmak ve kadınlara da bu imkânı sunmak için çalışılmıştır. 

Kalkınma planları hazırlanmış, köylüyü ekonomik olarak 

rahatlatmaya yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bütün bunlar 

yapılırken Nasır, muhalefetle mücadele etmek durumunda kalmıştır. 

Nasır, ülkesi Mısır’ın bağımsızlığı için mücadele etmiş, Arap 

ülkelerinin de bağımsızlığını savunmuştur. İçeride komünizmle 

mücadele ederken dış politika uygulamalarında SSCB ile ilişki 

kurmaktan da çekinmemiştir. Bütün bunların Atatürk dönemi 

Türkiye’sindeki gelişmelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu 

durum, Nasır’ın uygulamalarında Atatürk dönemi Türkiye’sinden 

etkilendiği ya da bu dönemin politikalarını benimseyip ülkesinde 

uygulamak istediğini şeklinde değerlendirilebilir. 

SONUÇ  

İskenderiye’de yoksul bir mahallede doğan Nasır, amcasının 

desteğiyle eğitimini tamamlamıştır Genç yaşında İngiliz karşıtı 

gösterilere katılmıştır. Harp okulundan mezun olunca Mısır’ın farklı 

bölgelerinde askeri görevler almıştır. Bu dönem önemli isimlerle 

tanışmış ve Mısır’daki farklı guruplara katılmıştır. 3 arkadaşıyla gizli 

bir şekilde Hür Subaylar teşkilatını kurmuştur. Bir süre Askeri 

Akademi’de akademisyen olarak görev yapmış ve burada genç 

subaylarla ilişki kurmuştur.1948 Arap-İsrail savaşına bir birliğin 

kumandan olarak katılmış ve Felûce’de elde ettiği başarı onun Felûce 

Kaplanı olarak anılmasını sağlamıştır. 1950 yılına gelindiğinde Kral 

Faruk yönetimi ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. 1952 yılında ülkede 
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İngilizlere karşı ayaklanma başlamış ve yönetimde istifalar olmuş 

ancak sorunlara çözüm bulunamamıştır. Bu kargaşa ortamında 

Nasır’ın da içinde olduğu Hür Subaylar teşkilatı 22/23 Temmuz 

1952’de yönetime el koymuşlar ve darbenin başına Muhammed Necib 

geçirilmiş, Kral Faruk tahttan indirilmiş ve Tahta, Faruk’un küçük 

yaştaki oğlu Fuad çıkarılmıştır. 18 Temmuz 1953 günü Mısır’ın 

Cumhuriyet yönetimine geçmesiyle monarşik düzene son verilmiştir. 

Necib yönetimin başında bulunmuş ancak ülke yönetiminde Nasır 

etkin olmuştur. Bu süreçte Nasır teker teker önündeki engelleri 

kaldırma çalışmalarını sürdürmüştür. Bir istihbarat örgütü kurmuş 

orduyu güçlendirmiş ve İhvan-ı Müslimin’in gücünü kırmayı da 

başarmıştır. Nasır içeride bu şekilde gücünü artırırken dış politikada 

da etkin olmaya çalışmıştır. Kanal bölgesindeki İngiliz askerlerinin 

çıkarılması 1954 yılında İngilizlerle yapılan bir anlaşmayla 

başarılmıştır. Bu dönem Fransa’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren 

Cezayir’e destek vermesi Arap ülkeleri nezdinde Nasır’ın saygınlığını 

artırmıştır. Nasır Bandung Konferansına katılarak Bağlantısızlar 

hareketinin liderlerinden biri olmuştur. 

26 Haziran 1956’da Nasır’ın Mısır’ın ikinci cumhurbaşkanı seçilmesi, 

Mısır için yapacakları konusunda ona daha iyi bir ortam 

oluşturmuştur. SSCB’nin peyklerinden biriyle silah alma anlaşması 

yapması gibi nedenlerle Asvan barajına finansman sağlamaktan ABD 

ve İngiltere’nin vazgeçmesi üzerine Nasır dünyaya Süveyş Kanalına el 

konup devletleştirildiğini duyurmuştur. Nasır’ı bu kararından bir şey 

döndüremeyince de İkinci Arap-İsrail savaşı olarak bilinen savaş 

İngiliz ve Fransız desteği ve teşvikiyle İsrail tarafından başlatılmıştır. 
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Mısır ve Fransa’nın bahaneler üreterek savaşa katılmasıyla bu durum 

dünya sorunu halini almıştır. SSCB ve ABD Mısır’ın yanında yer 

almışlar savaşa karşı çıkmışlardır. Savaş sonunda Süveyş Kanalı’nın 

millileştirilmesini Fransa ve İngiltere kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Böylece Nasır, savaşın olumsuz sonuçlarına rağmen siyasi zafer elde 

etmiştir. 

Bundan sonra Nasır ülkenin ekonomisini düzeltmek için tedbirler 

almıştır. Ülkesindeki yabancı işletmeleri millileştirmiştir. Toprak 

reformunu gerçekleştirmiştir. Beş yıllık kalkınma planları uygulamaya 

konulmuştur. Nasır döneminde kadın haklarının ve eğitimin gelişip 

yaygınlaşmasına çalışılmıştır. Bunlarla birlikte bu dönem siyasi 

hürriyet, seyahat hürriyeti konularında kısıtlamalar devam etmiştir.   

 Bir Arap milliyetçisi olan Nasır, Arap birliğini sağlamada başarılı 

olamamış ancak Arap halklarını düşünceleri ve siyasi tutumuyla 

etkilemiştir. Arap halkı tarafından sevilen bir lider olmuş ancak 

İhtilalci ruha sahip olan Nasır, Arap muhafazakârlarıyla ve Arap 

Krallık liderleriyle anlaşamamıştır. Bağlantısızlığı savunmuş, 

ülkesinin bağımsızlığı tehlikeye düşmesin diye Batı ittifakları içinde 

yer almamaya özen göstermiştir. Bu düşünce ile kendi Bağdat 

Paktı’na katmadığı gibi diğer Arap ülkelerinin de katılımını 

engellemiştir. 

Batı aleyhtarı dış politikayı benimseyen Nasır’ın Batı bloğu içinde 

yer alan Türkiye ile de ilişki kurması zor olmuştur. 1952-1960 

yılları arasında DP Hükümetiyle Mısır ilişkilerinde sorunlu bir süreç 

yaşanmıştır. 1960-1970 yılları arsında Türkiye’nin dış politikada 
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çok yönlü uygulamalara geçerek Arp ülkeleriyle ilişkilerini 

geliştirmeye çalışması sonucu 1965-1970 yılları arasında iyi 

ilişkileri kurulmaya çalışıldığı bir süreç yaşanmıştır. Bu amaçla iki 

ülke arasında karşılıklı sıklıkla resmi ziyaretlerin yapıldığı, farklı 

konularda anlaşmaların imzalandığı bir dönem yaşanmıştır.  
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GİRİŞ  

Hande Gazetesi, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Sedat Simavi 

tarafından yayım hayatına dâhil edilen bir mizah gazetesidir.2 

Gazeteye; "gülme, gülüş, eğlenme" anlamlarına gelen "Hande" ismi 

verilmiştir.  Öyle ki gazete; söz konusu savaş sürecinde halka ümit 

vermek, gülmeyi unutan halkı güldürmek ve düşman devletlerin 

durumunu mizahi bir dille anlatmak amacı ile çıkarılmıştır (Oğuzhan, 

2011:31). 

Savaş yıllarında çıkarılan Hande Gazetesi, 31 Temmuz 1916 - 6 Eylül 

1917 tarihleri arasında toplam 463 sayı olarak yayımlanmıştır. 

Gazetenin ön kapağında Sedat Simavi imzalı büyük karikatürlere; arka 

kapağında ise Almanca karikatürlere yer verilmiştir. Gazete; Karabet, 

Müdafaa ve Hilal Matbaaları'nda basılmıştır. Gazetenin kapağında 

idarehanesinin Bab-ı Ali karşısında bulunan Daire-i Mahsusa olduğu 

ifade edilmiştir. Sedat Simavi'nin imtiyaz sahibi olduğu Hande 

Gazetesi'nin müdürü Dr. Yakup Aziz, dergiyi çıkaran ise Feridun 

Fahri Bey'dir (Hande Gazetesi,18 Temmuz 1332, kapak). Gazetenin 

yazar kadrosunda; Sedat Simavi, Mehmet Asım Us, Mehmet Rauf, 

Feridun Kandemir, Münir Süleyman Çapanoğlu gibi dönemin önemli 

isimleri yer bulmuştur. Mezkûr yazarlar tarafından kaleme alınan ve 

 
2 Hande Gazetesi, bazı kaynaklarda dergi olarak tabir edilmiştir. Ancak 
incelediğimiz nüshaların kapak sayfalarında gazete tabiri kullanıldığı için "Gazete" 
tabirinin kullanılması uygun bulunmuştur. Bununla birlikte gazetenin tüm 
nüshalarında rumi takvim kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılan atıflarda 
da buna uyumlu olarak yapılmıştır. 
3 Gazetenin son sayısında numara olarak sadece "dört" yazılmıştır. Ancak bunun 
basım hatasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira söz konusu gazete nüshası 
(46. sayı),  45. sayıdan sonra yayımlanmıştır. 
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gazetede devamlı olmamakla birlikte geniş yer bulan bazı başlıklar ise 

şunlardan oluşmaktadır; "Harb-i Umumi Haftası, Kari'lerimize, 

Dedikodu, Şundan Bundan, Hande'nin Tefrikası, İcmal-i Siyasi, 

Havas-ı Hamse, Hande'nin Haftası, Hâkimiyet-i Hande, Hande'nin 

Hususi Telgrafları, İtilaf Bablı" başlıklarından meydana gelmiştir 

(Hande Gazetesi, 11 Ağustos 1332,s.3- 6 Eylül 1333,s.4). Almanca 

yazıların da yer bulduğu gazetede; Dr. Schrader, F. Schrader, 

Hochsteter, Friedrich Natterroth, Fisagor Malta da tarafından;"Unsre 

Better, Das Lachen Spricht, Deutsch- Türkische Balladen, Die 

Troddelfrage, In Jeder Weise Liebt ich Dich- Fusuli, Ententitis, Dein 

Bild, Nach'den Ersten Kaempfen, Der Kulturtraeger, Eine 

Unterredung mit Odysseus und Xenophon, Zur Fünften Kriegsanleihe- 

Sprüchwoerter und ihre Anwendung - Soldatenspruch, Ententittes 

(Schluss), Alttuerkiseher Witz, Das Maedehen an der Weichsel, 

Geschenke an die Entente, Nasreddin Hodseha erzaehlt" başlıklı 

Almanca makaleler kaleme almıştır (Hande Gazetesi,18 Temmuz 

1332,s.1-31 Eylül 1332,s.4). Bununla birlikte gazetenin 14. sayısından 

itibaren Almanca makalelere de yer verilmediği tespit edilmiştir. Yine 

incelediğimiz gazetenin 16. sayısından itibaren arka sayfalarda 

Almanca yazıların yerine reklam, tanıtım ve ilanlara yer verildiği 

anlaşılmaktadır. 

Hande Gazetesi'nde sadece makalelere değil; şiirlere, hikayelere, kısa 

konuşmalara ve karikatürlere de yer verilmiştir. Söz konusu 

karikatürlerde mizahi bir üslup ile devam eden Birinci Dünya 

Savaşı'na değinilmiştir.  
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İlk sayısı 31 Temmuz 1916 (18 Temmuz 1332) Pazartesi günü 

yayımlanan gazetenin kapağında " Her perşembe günleri intişar eder, 

haftalık, edebi, siyasi, mizah gazetesidir" ibaresine yer verilmiştir ( 

Hande Gazetesi, 18 Temmuz 1332, kapak). Gazetenin kapağında 

haftalık yazmasına rağmen, 1917 yılında yayım sıklığında zaman 

zaman aksamların olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki; örneğin; 45. sayı 

14 Temmuz 1917 tarihinde yayımlanmasına rağmen gazetenin 46. 

sayısı4 6 Eylül 1917 tarihinde yayımlamıştır (Hande Gazetesi 14 

Temmuz 1333, kapak- 06 Eylül 1333, kapak). 

Gazetenin ilk sayısında nüshasının bir kuruş olduğu; altı aylık 

aboneliğin yirmibeş guruş, senelik aboneliğin ise elli beş kuruş olduğu 

ifade edilmiştir (Hande Gazetesi, 18 Temmuz 1332, kapak). Derginin 

nüshası 14. sayıdan itibaren yirmi pareden5(Hande Gazetesi, 20 

Teşrinievvel 1332, kapak), 19. sayıdan itibaren otuz pareden (Hande 

Gazetesi,23 Teşrinisani 1332, kapak), 32. sayıdan itibaren kırk 

pareden satışa sunulmuştur (Hande Gazetesi, 08 Mart 1333, kapak). 

42. sayıya gelindiğinde ise gazetenin nüshasının yüz pareye satışa 

sunulduğu görülmektedir (Hande Gazetesi, 26 Mayıs 1333, kapak). 

Ancak gazetenin son sayısının tekrar kırk pareden satıldığı tespit 

edilmiştir (Hande Gazetesi, 06 Eylül 1333, kapak). Söz konusu 

yaşanan bu iniş ve çıkışların devam eden savaştan kaynaklandığı 

muhtemeldir.  

 
4 Mezkûr gazetenin 46. sayısının kapak yazısında gazetenin bir hafta istirihat 
edeceği belirtilmiş, ancak sonrasında gazetenin yeni sayısının çıkarılmadığı 
anlaşılmaktadır. 
5 "Pare" ya da "Para" kuruşun kırkta birine karşılık gelmektedir. 
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Gazetenin ilk sayısından itibaren içinde bulunan savaşın etkilerinin 

olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki gazetenin daha ilk sayısının 

kapağında Sedat Simavi tarafından "Bayram Hediyesi" başlığı ile 

çizilen karikatürde düşürülen düşman uçağına Osmanlı askerlerinin 

mutlu bir şekilde baktığı görülmektedir (Hande Gazetesi, 18 Temmuz 

1332, kapak). Bununla birlikte gazetenin ilk sayısında C. S imzası ile 

kaleme alınan  "Hande Diyor ki " başlıklı yazıda; gazetenin halkı 

güldürmek için yayım hayatına başladığına yer verilmiştir. Gazetenin 

özelliklerinin de ifade edildiği söz konusu yazıda şu cümlelere yer 

verilmiştir: 

" .... Ben bütün insanların en munis ve en sevgili dostuyum. Aynı 

zamanda şen ve mütehekkim bir dost. Adem ile Havva yüksek 

yuvalarından ağlayarak toprağa düştükleri zaman kalblerinin 

şuursuz bir surette arayıb beklediği bendim. Ve o vakitten beri 

bütün insanlar benim arkamdan koştular...... Bazen insanlara 

muzib şakalar yaparım. En çekindikleri, en beni istemedikleri, 

istemeye mecbur oldukları zamanlarda onlara musallat 

olurum..... Bu küçük şakalar insanlara yaptığım büyük iyilikler 

yanında ne kadar ehemmiyetsizdir. Öyle iken yine onlar beni ne 

kadar çok çabuk unuturlar. Meramlarını anlatmaya yaradığı 

için lisana müteşekkirdirler. Halbuki acaba ben olmasam ne 

kadar aciz kalırlardı. Her insan hayatında kaç kere kelimelerin 

anlatamadığı ince bir manayı ifade etmek için bana muhtaç 

olmuştur! ....... Sonra o kadar çok uysalım ki; su gibi konduğum 

kaba göre şekil alırım..... Aynı zamanda tek ve na-

müstesnahiyim......Fakat dikkat ediniz; her gördüğünüzü ben 
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sanmayınız; taklitlerimden sakınınız. Çünkü bu yalancı 

insanlara asla itimad edilmez: o kadar sahtekârlar ki. Bazen 

gizli bir fena niyeti, göstermek istemedikleri bir sıkıntıyı, bir 

mahcubiyeti gizlemek için yüzleri beni taklid eder. Bazen en 

derin acı bile dudaklarında benim çirkin bir resmimi çizer. 

Hatta bana türlü renkde ve türlü tatda isimlerde verirler: Sarı, 

kırmızı, siyah hande ve zehir handedirler. Fakat bu sahte ve 

kalb handeleri benden ayırmak pek kolaydır. Bir kedi arslana 

benzerse onlarda bana o kadar benzerler......Son zamanlarda 

tuhaf bir teklife maruz kaldım.Benden adımı istediler. Dünyanın 

tuhaflıklarını yazıb çizerek kari'lerinin yüzlerinde beni 

uyandıracak bir gazeteye koyacaklarmış. Ben gülerim, 

güldürürüm dedim. Israr ettiler verdim. Feda olsun bu gazetenin 

yaprakları çoktur ve tümsek aynalar gibi her aks ettiği şeyi 

tuhaflaştıracakmış; görenler, ihtiyarsız, gülecekmiş. Ne iyi..... 

(Hande Gazetesi, 18 Temmuz 1332,s.3).  

Bununla birlikte yine aynı başlıklı yazıda derginin kuruluş amacına da 

yer verildiği görülmektedir. Söz konusu yazıda: 

"Sevgili kari'ler, sizinle dostluğumuz artacak. Daima beraber 

bulunacağız. Teklifsizce adımı isteyib alan bu yeni dostumun 

sayesinde daima yeni şeyler göreceğiz. Yalnız bu yeni dosta 

şimdilik yegâne nasihatim budur ki gülünç olmadan olmadan 

güldürücü olsun! Bu iki şey birbirine pek yakın bir uçurumla bir 

tepedir. Ve birincisine düşmeden ikincisine uçmak, zekasının 

kanadı kırılmayanlar için, güç değildir. Dünyaya açık ve uyanık 
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gözle bakıb her gördüğünü aynen göstermek kâfi. Bütün dünya o 

kadar tuhaf ki hatta onu daha tuhaflaştırmak için emek çekmeye 

bile hacet yok!  Dünya kurulalıdan beri ben dudaklarda açılıb 

havalarda titremekten yoruldum, bezdim, âleme tuhaf olmaktan 

bıkmadım usanmadım. Son zamanlarda ise her şey gibi tuhaflık 

da baş döndürücü bir çabuklukla ilerliyor. O halde "Hande" nin 

tılsımlı aynasına gözlerinizi dikiniz; ve onun size vereceği nur ve 

lezzete hazırlanınız. Ve şimdiden itiraf ediniz ki şekerin pahallı 

olduğu bu günlerde bu kadar ucuza etrafınızı aydınlık ve tatlı 

görmek bir saadettir!..... cümlelerine yer verilmiştir (Hande 

Gazetesi, 18 Temmuz 1332,s.4) 

Genel olarak ana hatları ile tanıtmaya çalıştığımız Hande Gazetesi'nin 

kapak albümü (kapak yazıları ile birlikte) ve fihristi detaylı bir şekilde 

aşağıda verilmiştir. 
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Sayı 1 

 

Bayram Hediyesi 

 

− Hande Diyor ki 

− Fiske ve Çimdikten 

− Tramvaya Karşı 
− Unsre Better  

− Um Aufklürung wird gebeten 

 

 

Sayı 2 

Üçüncü Napolyon'un Gölgesi: Eyvah Jozef 
Benim saptıdığım Yola Saptın. 

 

− Abdülhak Hamid 

− Püskül Meselesi 
− Ele Geçen Hatırat 
− Fotoğrafa Hazırlık 

− Das Lachen Spricht  
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Sayı 3 

 

Korku Dağları Beyler: 

Romanya: Hiç Ben Seni Sevmez Olur 
muyum Hind Neburgcuğum. 

 

− Sükût-u Edeba Hakkında Tahkikat 
− Rıza Tevfik-Mükerrem ve Muhterem Adnan 
Bey Efendi'ye 

− Fazıl Ahmed Bey- Bir Mizah Gazetesi İçin 

− Deutsch- Türkische Balladen  
− Die Troddelfrage 

 

 

Sayı 4 

 

Galiçya'da Harb Çiftçiliği 
 

− Harb-i Umumi Haftası 
− Monolog 

− Kari'lerimize- Gazete Okurken- Genç 
Şairler Arasında- Çarşıda- Söz Arasında 

− In Jeder Weise Liebt ich Dich- Fusuli 
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Sayı 5 

 

Romanya İlân-ı Harb Etti 
Müttefikler: Kız! Gençliğine Yazık Ettin. 
 

− Harb-i Umumi Haftası 
− Monolog 

− Şuradan Buradan- Söyledikleri 
− Ententitis 

 

 

Sayı 6 

 

İtilafçıların Son Kurbanı 
 

− Harb-i Umumi Haftası- Söz Arasında- 

Avrupa Dostları 
− Umur-u Taht-ül Bahriye Nezareti 
− Dein Bild 

− Ententitis 
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Sayı 7 

 

İlk Felaketten Sonra 

Bulgar: Terliksiz Daha Çabuk Kaçarım 
Zan Etme. 

 

− Harb-i Umumi Haftası - Şuradan Buradan - 
Kari'lerimize 

− Nazar Boncuğu- İki Arkadaş Arasında- 

Hande'nin Hususi Telgrafları 
− Müsabaka -Nach'den Ersten Kaempfen - 

Der Kulturtraeger 

 

 

Sayı 8 

 

Yunanistan'da Hâlihâzıra 

24 Ağustos Tarihli Gazetelerde Münderic 
Telgrafnameden. 

 

− Harb-i Umumi Haftası 
− Üç İskemlenin Faizi 
− Ecnebi Matbuatı -Eine Unterredung mit 

Odysseus und Xenophon 
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Sayı 9 

 

Frekmez: İtilafçılar Selanik'de Toplanmışlar. Fakat 

Birbirlerinin Gözlerini Oyuyorlar ! Biz İttifakçılar 
Galiçya'da Toplandık Düşmanın Gözünü Oyuyoruz! 
 

− Harb-i Umumi Haftası- Karikatür Müsabakası- 
Muharebe-i Alina-  Müjde 
− Zur Fünften Kriegsanleihe- Sprüchwoerter 
und ihre Anwendung Soldatenspruch. 

 

 

Sayı 10 

 

(Kendi Aralarında) 
Dünya'da Milyonlarca Erkekler Kavga 
Ediyorlar da İçimizden Biri Çıkıp Aralarını 
Bulan Yok!  Harbden Gelenlere Sonra Ne 

Yüzle Bakacağız .... 
 

− Harb-i Umumi Haftası 
− Ententittes (Schluss) 
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Sayı 11 

 

İtalya'da: İhanette Yekta İdik Zan Ediyordum. 

Fakat Romanya Bize Ders Veriyor! 

 

− Hususi Telgraflarımız 

− Harb-i Umumi Haftası-Tünel Önünde- 

Şundan Bundan 

− Zorla Güzellik Olur mu 

− Alttuerkiseher  Witz. 

 

 

Sayı 12 

 

Harbi mi Seversek Sahi mi? 

 

− Türk Olduğum İçin Her İkisini de Bir Severim. 
Çünkü İlkinde (İhkak  hak) İkincisinde (Temin-i 

İstihkak) Lezzeti Vardır. 
− Haftanın Dedikoduları 
− Şundan Bundan 

− Das Maedehen an der Weichsel 
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Sayı 13 

 

" Paris'den" 

----Sevgili Kocacığım 

---- Muhitimi Her  Seferki  gibi Karanlık ve 
Siyah Görmekteyim...... 
 

− Harbden Sonra- Bi Taraf Mevzular (Die 

Ententemaler) 

− Haftanın Dedikoduları -Şundan Bundan -

Çikolata Renkli Çocuklar-Elşerik- Sinema-ı 
Lüksemburg- Sinema-ı Şark- Geschenke an 

die Entente- Nasreddin Hodseha erzaehlt 

 

 

Sayı 14 

 

Hande Baba: İnsafsız Adamlar!  Bırakın 
Şunu Hasret Olduğu Tatlıdan Yesin!  
Süpürge Tohumu Yemekten Ayıya Dönmüş   
Görmüyor musunuz ! 
 

− Kari'lerimize- Hay ve Huy Devranı 
− Şundan Bundan - Aralarında- Neler de Neler 
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Sayı 15 

 

Selanik'de Resmi Tetvici İcra Kılınan 
Cumhuriyet Mukitine Reis Venizelos 

Cenabları 
Hande: Maşallah Pek de Yakışmış. 
 

− İcmal-i Siyasi 

− Şundan Bundan- Güzel Sözler 
− Sulh Falcılığı 
− Düşman Hikâyeleri - Ama ne Anlayış 

− Hande'nin Tefrikası -Neler de Neler 

 

 

Sayı 16 

 

Romanya Generali: Mahv Olduk, Müttefiklerin  
İstilasına Biz de Uğraştık. 
Rus Generali: Ne Endişe Ediyorsun, 
Elbette Sibirya'nın Bir Köşesinde Size de 
Yurd Bulunur. 

 

− Kari'lerimize- İcmal-i Siyasi 

− Vaka-i Ruzmeri İcmal 
− Sulh Sevdası- Eski Sözler 
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Sayı 17 

 

Küçük Devletlerin Hamisi Rusya ve 
İngiltere 

Edvard Grey : Al Şu Para Senindir Fakat.... 
Romanya'yı Kurtarmak Şartıyla..... 
Rus: Ne İstersen Söyle Yapayım, Fakat O İşi 
Benden Bekleme. 

 

− İngilizler Asıl Kanı Döküyorlar 
− Dedikodu 

− Şundan Bundan- Müşabehet 
− Bir Nutuk-u Müthiş -Fasıla- Bir Perde 

Arasında- Ferasetli Çocuk 

 

 

Sayı 18 

 

Çare Bulmalı !.... 
Povenkara: Acaba Ne Yapsak, Şu İngilizler 
Bizi Keyiflerine Kurban Ediyorlar!....  

Herifleri Nasıl  Yakadan Silkelesek !... 
 

− İcmal-i Siyasi- Akıllı Vali- Bir Kavga 

− Havas-ı Hamse- Başımdan Geçenler 
− Şundan Bundan- Dalgın Valide 

− Dedikodu- İki Kör arasında- Karı ile Koca 
Arasında- Nezaketsiz Misafir-   Bir Dostun 
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Sayı 19 

 

Venizelos Hükümeti Almanya'ya İlân-ı 
Harb Etmiş! 
Venizelos: Arş  İleri, Arş İleri  
Mahv Olmadan Birden 

Süpürelim Yerleri. 
 

− İcmal-i Siyasi- Talih Kördür- - Şundan 
Bundan 

− Havas-ı Hamse- Başımdan Geçenler- 
Lokantada-  Matemzede- Beyoğlu'nda - 

Dedikodu- Bu Kış Ne Yapacaksınız 

 

 

Sayı 20 

 

Romanyalı Zabit: Bükreş de Elden Gitti. 
Canımı Sıkan Bir Nokta Varsa O da Artık 
Barları Göremeyeceğimizdir. 
 

− İcmail-i Siyasi -Bir Bacak Daha Kırıldı 
− Şundan Bundan- Mektebde- Zevce 

Muhabbeti- Doğru Söz- Babasıyla Kızı 
Arasında-Havas-ı Hamse-Bükreş Ne İdi?- 

Para Nasıl Kazanılır- Letaif- Başımdan 
Geçenler-Hakikaten Bela İmiş ! Ne Kaçık 
Heriflermiş- Dedikodu 
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Sayı 21 

 

Jofer İstifa Etmiş 
Jofer: Programda Bir Bu Eksik İdi. 
 

− İcmail-i Siyasi - Sulh Tatlısı 
− Hande'nin Haftalık İcmali 
− Havas-ı Hamse -Koklama 

− Eski Şeyler-Hazır Cevablık- Anna Efendi'yi 

Yemeğe Davet Et- Kâin Anna Sevmemiş- Ata 

Sözleri-Hidmetçiler Arasında-Cürmü Meşhud- 

Karikatür 

 

 

Sayı 22 

 

İngiltere (Fransa'ya)-Almanya'nın Teklifini 
Hemen Kabul Etmeğe Kalkarsak  "Kale" 
den Çıkamayız.. 
 

− Abonelerimizden Bir Rica 

− İcmal-i Siyasi - Palyaço Rolü- Tiyatroda- Bir 

Bakkal Dükkânı- Sarhoşlar Arasında- Havas-ı 
Hamse -Tatma-Matbuat-ı Osmaniye'de Civa- 

Eski Şeyler- Büyük Ada ve Su- Başımdan 
Geçenler-Akıllı Kahveci- İzdivaç Mektubları- 
Artistlerin Tezyini- Öte Beri- Şundan Bundan- 

Dedikodu 
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Sayı 23 

 

Bir Müttefik- Ben Romanya Ordusunu 

Birkaç  Ay Dayanacak Zan Ediyordum..... 
Pek Tabansız imiş..... 
 

− Abonelerimizden Bir Rica - Pirincin Taşını 
Nasıl Ayıklayacaklar? 

− Hande'nin Haftası- Sefahata Memanet 

Mümkün müdür?- Kanunisani- Avdet- 

Karikatür- Romanya'da Harb Esaresi- Ruh, 

Zevk Meselesi- Masal- İhtiratın Mahzuru- 

Karı Koca Arasında-Şundan Bundan- 

Salonda- Dedikodu 

 

 

Sayı 24 

 

Rus: Benim Sana Olan Aşkım Bir Türlü 
Tükenmiyor. 
Fransız: Olabilir, Fakat Benim Sabrım 
Çoktan Tükendi. 
 

− İcmal-i Siyasi (Siyasi ve Mali Galatamız) - 

Ne Yaman Açık Gözmüş !-Niyet Ölüm 
Muamması -Fazla Olmaz mı? 

− Hande'nin Haftası-  Baba ile Oğul Arasında- 

Çocuk İle Misafir Arasında- Uğursuz İsimler- 

Koleradan Tahfiz- Dedikodu 
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Sayı 25 

 

İtilafçılar, Teklif Ettiğimiz Sulhu Nasıl 
Gördüler! 
 

− Abonelerimizden Bir Rica 

− İcmail-i Siyasi- İngiltere'yi Nasıl Görmek 
İsteriz?- Rus Ordusunda-  Şayan-ı Tavsiye Bir 
Otel- Karikatür- Lord Grey'in Akibeti- Nasıl 
Aldanılır? Masal-Hande'nin Haftası- Şundan 
Bundan- Dedikodu- Dilenciler Arasında 

 

 

Sayı 26 

 

Vapur İskelesinde 

Yolcu:  Kapıyı Açınız, Eve Geç Kaldım... 
Dün Akşam da Eve Gidemedim... 
Memur: Vapur Hareket Etti. 

Yolcu : Canım, Bu Son Vapurdur.... Bir 

Dakika Durdurunuz.... 

 

− Abonelerimizden Bir Rica 

− İcmal-i Siyasi (İtilaf Bablı1) -Garib Bir 

Gazino- Bacının Yumurtaları- Bismark'ın 
Nükteleri- Şundan Bundan- Dedikodu- 

Hâkimiyet-i Hande 
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Sayı 27 

 

Küçük Milletlerin Hukuku Nasıl Müdafaa 
Ediliyor 

 

− Hande'nin Haftası- Dedikodu- Bismark ve 

Yumurtalar- Büyük Frederik'ten- İki 
Meslektaş Arasında- İki Refik Arasında- 

Bahal-ı Mazhak İtilafçiyun- Bismark'ın 
Çıngırağı- İki Arkadaş Arasında- Nazire- 

Güzel Bir Dikkat- İki Madam Arasında 

− Hande'nin Tefrikası- (İtilaf Bablı 2) 

 

 

Sayı 28 

 

İtilafçılar: 
 

− Zavallı Romanya, Artık Hiçbir Acı 
Hissetmiyor. Buhranlı Zaman Geçti. 
− Hande'nin Haftası- Dedikodu- Müzahikat-ı 
Şark- Kıta 

− Hande Gazetesi'ne- Teşekkür- Bismark 

Kaybetti- Karikatür- Menakib-i Hafıza- Kıta 

− Hande'nin Tefrikası (İtilaf Bablı 3)- 
Hâkimiyet-i Hande 
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Sayı 29 

 

Fransa'da Bir Mülakat 
Eski Reis-i Cumhur Fallier: Tebrik Ederim 

Azizim Medeniyete O Kadar Hidmet 

Ediyorsunuz ki Gayretiniz Sayesinde 

Yakında Avrupalı Kalmayacak. 
 

− Hande'nin Haftası- Dedikodu- Tok Hindi- 

Bir Kadının Muvaffakiyeti- İzbar-ı İktisad- 

Karikatür- Hâkimiyet-i Hande - Garib Bir 

Cevab - İki Dost Arasında-  Yeni Milli İtalya 
Marşı- 2- Hande'nin Tefrikası (İtilaf Bablı 4)- 
Yankesicinin Yeisi- Sinema Oryanton Haftası- 
Bismark'ın Hayatından 

 

 

Sayı 30 

 

İtalya'da 

İki Rahib Arasında: 
- İtalyan Olduğum Halde Alman Taht-ül 
Bahrlerinin Muvaffakiyeti İçin Dua 
Ediyorum. 

- Neden? 

- Çünkü İngilizleri Sevmiyorum.. 
 

− Hande'nin Haftası- Bismark'ın Sıkıntısı- 
Bismark'ın Necib Cevabı- Olunmamış- Zevce 

Geç Gelen Zevcine-  Kral Mari Destanı- Bir 

Pir Acayib-Hâkimiyet-i Hande- Mest- 

Kuvvetin Hakka Galebesi- Bir Mani-i 

Hindi'nin Lisan Halinden- Serseri- Hande'nin 

Hususi Telgrafları- Hande'nin Tefrikası- (İtilaf 
Bablı 5)- Abonelerimizden Rica 
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Sayı 31 

 

Aman Karnım Çok Ağrıyor..... 
Sabredemeyeceğim 

-Biraz Dişini Sık Canım..... Düşman 
Karargahına Geliyoruz!.... 
 

− Hande'nin Haftası Dedikodu- Bismark'ın 
Hayatından- Güzel Bir Ümid- Çar'ın Feryad-ı 
Dilheraşı- En Hezak Tabib- Absenidi Kim 

Getirdi-İngilizlere Taht'ül Bahr Ablukası 
− Hande'nin Tefrikası ( İtilaf Bablı 6) 
− Hande'nin Hususi Telgrafları-Yeğen Amcayı 
Bastırıyor- Meyhanede  

 

 

Sayı 32 

 

Zevce: Beni Kaybetsen Ne Yaparsın? 

Zevc:  Ben Ölünce Sen Ne Yapsan Ben de 
Onu Yaparım 

Zevce: Hakikatsiz! Beni Derhal Unutacaksın 
Ha! ! ! 

 

− Kari'lerimizin Nazar-ı Dikkatine-Hande'nin 

Haftası- Dedikodu- Küçük Şeyler- Bilmece-

Meyhanede- Karı Koca Arasında -Baykuş- 

Eczahaneye Düştü- Povenkara'nın Bir Şiir-i 
Meşhure Naziresi- Hande'nin Tefrikası (İtilaf 
Bablı7)- Hâkimiyet-i Hande- Hande'nin 

Hususi Telgrafları- Bir Karikatüristin Vefatı 
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Sayı 33 

 

Bükreş'de: 
----Az Veren Candan, Çok Veren Maldan 
Verir Derler, Şu Romanyalılar Bizlere 
Bıraktıkları Erzakı Candan mı Bıraktılar, 
Maldan mı? 

---- Orasına Aklım Ermiyor, Fakat Candan 

Vermemişler Olsa Gerek,  Çünkü Canlarını 
Aldıktan Sonra Mallarını Aldık. 
 

− Hande'nin Haftası- Dedikodu- Bir 

Kalendere Kaside- Bismark'ın Hayatından- 

Üstünde Kalsak- İtalya Destanı- Feryadname-i 

Rusya- Yine Mühim Bir Mülakat- İki Peder 
Arasında- Hâkimiyet-i Hande  (İtilaf Bablı 8)- 
Mezhekat -ı Dehr- Fransa Elinde Seza- 

Hande'nin Hususi Telgraf Haberleri 

 

 

Sayı 34 

 

Petrograd İhtilali Münasbetiyle 

Nikola: Sayıyom Sövüyom Yok..... Uçuyorum 

Povankara :  Öyütek  Nihayetini  Beklese 
İdik  Çatlar mı  İdik ?...... 
 

− Hande'nin Haftası Dedikodu- On Dördüncü 
Lui İle- İki Dost Arasında- Der Menakıb-ı 
İtilaf- Pek Mühim Fakat Rüyada Ufak Bir 
Mülakat- Cenazenin Neresinden Gitmeli- 

Küçük Fenalık- Garabet-i  Azam- Edison- 

Maahid İçinde- Çocukla Muallim Arasında- 

Gel Beri- Muaşak)- Hâkimiyet-i Hande ( 

Meşaire)- Hande'nin Tefrikası ( İtilaf Bablı 9)- 
Bir Karnaval Gecesi- Moda 
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Sayı 35 

 

İngiliz : Yıkıl .... Milletine Layık Olmayan 
Adam. Rusluğu Mahv Ettin !... 

Nikola : ....... Tahtım ve Aziz Mujiklerimin  
Mezarları..... İngiltere Tarafından Aldatılarak 
Memleketimden Kaçıyorum ve Şimdi 
Uykudan Uyanmış Hakiki Dostlarıma Doğru 
Koşuyorum. 
 

− Hande'nin Haftası - Dedikodu- İki Dost 
Arasında- Meclu Rus Çarı'nın Feryadnamesi- 
Mesud Zevc - Hâkimiyet-i Hande- En Ketum 

Sırdaş Ancak Sükûttur- Bir Sal Hurdanın 
Hasbihâli- Hande'nin Hususi Telgraf 

Haberleri- Hande'nin Tefrikası ( İtilaf Bablı 
10)- Moda 

 

 

 

Sayı 36 

 

Kahvede 

--Gazeteyi Ters Tutuyorsun, Öyle Okunmaz 
ki!... 

--Okumuyorum, Resimlerine Bakıyorum 
Ben... 

 

− Hande'nin Haftası -Dedikodu- Beyoğlu 
Hayatının İç Yüzü-Ne kadar Haklı İmiş- Dost 

Arasında-Nazmi Luid Corc Sükut-u Hayal-

Mesud Zevc- Hâkimiyet-i Hande- Mazrub 

Fakat Memnun Şair- Kara Güzelim- Bir 

Garibe- Hande'nin Tefrikası ( İtilaf Bablı 11)- 
Vapurda- Muallim ile Talebe Arasında 
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Sayı 37 

 

Çin, İtilafa Teslim Oluyor 

İşte İtilafçılar, Şimdiye Kadar Elde 
Edemedikleri Zaferi İstihsal İçin Bu Suretle 
Yeni Müttefikler Kazanmaya Çalışıyorlar. 
 

− Hande'nin Haftası- Dedikodu-  Tabib Var 

Tabibcik Var- Garib Bir Matem-  İşitmediğin 
Söz- Baba ile Oğul  Arasında- Fin Portakal- 

Mesud  Zevc - Hakime Hangi Milletten Zuhur 

Etmiş- Valide ile Çocuk Arasında- Roma'da 

Mektebde- Aman Çıkar mı - Hâkimiyet-i 
Hande- Karikatür - Hande'nin Hususi Telgraf 

Haberleri- Hande'nin Tefrikası (İtilaf Bablı 
12)- Teselli ve Zafer Teraneleri- İki Muhib 
Arasında 

 

 

Sayı 38 

Milyavkof  Yeni Rusya Hükümeti'nin 
Vaziyetini Tahkimi İle Meşgul 
Milyavkof :  Alınız Dostlarım Alınız ....  
Ceblerinizi Doldurunuz..... Lakin Dikkat 

Ediniz  Arkanızda Bulunan Amele Frekleri 
Tarafından Kandırılmayasınız..... Sonra Ne 
Size Yemek Kalır Ne Bize.... 
 

− Hande'nin Haftası - Dedikodu- Garib Bir 

Arzu- Mektebliler Arasında-Garibe- Doğar 
Doğmaz Müderris-  Aşık Nevin- Tabib 

Nezninde- Garib Bir Sual- Sirkde- Karikatür- 
Kunduracıda- Hâkimiyet-i Hande - 

Lokantada-Muhbeler Arasında- Nüktedanlı 
Şair-Dost Arasında-Diplomatlar Arasında -

Hande'nin Tefrikası (İtilaf Bablı 13)-Fikir 

Tepesinde- İtalya'da Orduya Gelirken-

Cehennemler Lisanı-Dost Arasında-Çocuk İle 
Muallim Arasında- Tabib İle Hasta-Şark 
Kırtasiye Mağazası 
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Sayı 39 

 

Dünün Düşmanları Bugünün Dostları 
İsveç: Artık Harb Etmenize Sebebiyet 
Verebilecek Hiçbir Şey Kalmamıştır....  
Biriniz Avrupa'yı Mağlub Etti Diğeriniz 
Çarlığı. Haydi Artık Kucaklaşınız! 
 

− Hande'nin Haftası- Garib Bir Maşuka-

Şehirde Geçen Vakalardan- Müthiş Sual- 
Mektebde- Dükkanda- Göz  Yaşlarının 
Kıymeti-Feryadname-Bismark'ın Hayatından- 

Koca İntihabı- Şimdi Yalnız Kaldım-- 

Hâkimiyet-i Hande -Yağlı Kuyruk -Hande'nin 

Hususi Telgraf Haberleri- Kadın Gitti- 
Vasiyet-Hande'nin Tefrikası ( İtilaf Bablı14)- 
Akıllı Değilmiş- Şark Kırtasiye Mağazası-Bir 

Sual- Pederin Çubuğu- Kumar Meskun mu  

 

 

Sayı 40 

 

Con, Birkaç Günden Beri Seni Daha 
İncelmiş ve Daha Sıkılaşmış Görüyorum. 
--- Evet, Tabi Öyle Olacak..... Eğer Alman 
Taht-ül Bahr Harbi Bu Suretle Devam 
Ederse Hepimiz Açlıktan Böyle İnceleceğiz. 
 

− Hande'nin Haftası- Dedikodu-Vatan ve 

Dolar İçin- Tarih İlmi- Volter'den- İzdivaç 
Değil Kur- Beyaz Bal- Hâkimiyet-i Hande 

Tahsir- Hande'nin Hususi Telgraf Haberleri- 

Şark Kırtasiye Mağazası- Zevc ile Zevce- 

Kazı Köyü Tuvalet Suyu: Mustafa Fehmi- 

Katil Kim- Hande'nin Tefrikası (İtilaf Bablı 
15) 
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Sayı 41 

 

Nikola: Artık İstanbul'u Zabt Etmek 
Arzusunda Değilim. 
Ferdinand (Romanya Kralı) : Bu Sözü, 
Bükreş ve Taç ve Tahtın Elden Gittikten 
Sonra Söylüyorsun. 

 

− Kari'lerimize- Hande'nin Haftası -Dedikodu- 

Fiyat Maktui-Beyaz Saçlı Yarim- Hevaca 

Kamuran- Kabahat Bende Değil- Lavantayı 
Kim Sürmeli- Vagonda- Acılar Arasında -

Hâkimiyet-i Hande- Müdahane- Müteselli Ol- 
Zeka- Ne Garib- Daha Tecrübede- 

Söylememişti- Hande Gazetesi'ne-Hande'nin 

Hususi Telgraf Haberleri- İlan- Hande'nin 

Tefrikası (İtilaf Bablı 16) 

 

 

Sayı 42 

İngiliz  ve  Fransız --- Ne Taraftan Gideceğiz? 

Rus --- Bir Tek Yol Kaldı....  İstockholm 
Caddesi !... 

 

− Hande'nin Haftası -Dedikodu- Zarif Aktör- 
Kanburumun Mendili- Çin ve Harb- 

Hâkimiyet-i Hande  

− Filozoflar Arasında-Rus Cephesinde- Hoş 
Bir Fikir- Kadın- Mahkeme- Yaş- Kalem 

Tüccarı- Gel Beri- Adam Arıyorum- İhtiyar 
Kocam- İken Ezanlı- Oburlar Arasında-Hazır 
Cevap Koca- Hande'nin Tefrikası (İtilaf Bablı 
16)- İtilaf Muvazenesi- Abalarda İcraatı 
Arttırmışlar- Bakkallar Arasında- Kasab 

Dükkânında - Terlemek İçin- Mektebde- 

Dişçide- Evlad ile Peder- Kütüphane-i Sudi- 

Garib Bir Şarlok Havlaması 
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Sayı 43 

Harb ve Demokrasi Kurbanı Olan Wilson 

Ağzı Halka ile Kapalı Vakiri Bağlı 
Olduğundan Kendisini Çekib Sürükleneni 
Ne Tehdid ve Ne de Dalavere İle İzlal 
Edebiliyor. 

 

− Hande'nin Haftası -Dedikodu- Kemal Bey'e 

İthaf- Der Menakıb Kalender Cezayir'e Nişan- 

Nasihat-ı Pirane- Bir İngiliz Mektebinde - 

Hande'nin Hususi Telgraf Haberleri- Tıbbi Bir 
Keşf- Alem Başka Rücu- Hâkimiyet-i Hande- 

Zevcin Sadakati- Kasr- Hastanın Başşucunda- 

Bir Bayanın Serzenişleri- Felaket- İki Tüccar 
Arasında- Uçurtma- Zevc ile Zevce Arasında- 

İsviçre'de- İtilaf-ı Murabba- Doğru Söz- Bir 

Validenin Nasihatı-Geraveciler Arasında- Bir 

Çocuk Suali- Garib Bir Cevab- Azadeserleri 

Kırıp- Beyoğlunda İki Kadın Arasında- Bir 

Beslemenin Cevabı 

 

Sayı 44 

Venizelos'un Müstakbel Nazırları 
Nazır--- Bakkal  İken Venizelos'un Ordusunda 
Yüzbaşı Olduk.... Yüzbaşı---Benim İkbalim 
Hiçbir Şey Değilmiş. Doğrusu 
Yunanistan'nın Kısmeti Daha Açık. 
Polislikten Harbiye Nezareti'ne Geçtik. 
Hande'nin Haftası- Dedikodu- Muhtekirler 

Şarkısı- İmtihan Hediyesi- Hande'nin Hususi 

Telgraf Haberleri- İki Hamsi- Bir Kıta- 

Teslibhiş Bir Nihane- Müstakbel Kain Ananın 
Nasihatı- İngilizin Derdi- Karikatür- Doktorun 

Fikri- Dikkatli ve Kuvvetli Bir Müşteri- 
Venizelos'un Atina'ya Dehuli- Bir Zengin İçin 
Fedakarlık-Bir Kumarzedenin Lisan-ı Yeisinden- 

Salon Hayatından- Aşık Sahifelerinden- Hikmet-i 

Hande- Yunanistan'da-  Ulak- Fransa'da- Son 

Cehalet- Bir Sulh-u Garib 
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Sayı 45 

 

Muhtekirin Tesiri 

Şu Güzel Kumaşları mı Yüzde 20 Kâr ile 
Satmaya Mecbur Oldum... Yanıyorum 
Ama, Ne Bileyim! 

 

− Amerika- Muktesid Bir ... -Madam- Cürmü 
Şehud- Garib Bir Randevu- Kıta- Beyt- 

Mektebde- Lord Grey'in Düşünceleri- 
Hande'nin Hususi Telgraf Haberleri- Köse ile 
Beraber- Hasis ile Hayırsız- Hâkimiyet-i 
Hande- Tedbirli Bir Ev Kadını- Bir Taht-ül 
Bahr Tarafından Batırılan Bir İngiliz 
Vapurunda- Pasda Patinaj Salonunda- İnadçı 
Adam- Bir İlan-ı Aşk- Bir Amerikalı 
Kukali'nin Düşünceleri 

 

 

Sayı 46 

 

İngilizleri Akd-i Sulha İcbar Edecek Vesait 
Bu Nüshadan Sonra Hande Bir Hafta 
İstirahat Edecek ve Gelecek Nüshadan 
İtibaren Fevkalade Kağıt Üzerine Nefis 
Olarak İntişar Edecektir. Hande Bu 
Fedakârlığı Almanya'dan Yeni Celb 
Ettirdiği Kağıdına Medyundur. Kari'lerinin 

Hüsn-ü Teveccühünü Kazanmak İsteyen 

Hande Bu Münasebetle Fiyatını 
Arttırmayacaktır. 
 

−  Hande'nin Haftası- Madam F. B.- Gazel- 

İtilaf Bablı- İki Gözü Güzele- Bir Şair 
Numunesi- Başka Bir İnci- Muhavere- Bir 

Hüküm- Garib Bir Cevab- Küçük Şeyler- 
Şairler Derininde- Bir İttifak-ı Mebzule- 

İştika- Hâkimiyet-i Hande 
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GİRİŞ 

Din, insanla birlikte doğmuş ve onunla devam eden bir olgudur. İnsanın 

doğuştan sahip olduğu bütün özelliklerini “fıtrat” (الفطرة) (Hökelekli, 

1996: 47-48) ile ifade edebiliriz. Dolayısıyla dinin kökleri, insanın 

yaratılışına dayanmaktadır. Bütün dinlerde bu yaratılışa cevap vermek 

üzere Allah ve ahiret akideleri gibi bazı müşterek hakikatler vardır. 

Günümüzde dünyayı sevk ve idare eden kuvvetlerin başında da din 

gelmektedir (Başgil, 2007: 33). Dinin ilk insanla birlikte var olması, 

varlığını o günden beri kesintisiz olarak sürdürmesi ve insanın hem 

bireysel hem de toplumsal hayatında yer alması, din ile ilgili bir 

kültürün oluşmasını sağlamıştır. Bundan dolayı denilebilir ki, din 

kültürü evrensel nitelikli bir kültürdür (Keyifli, 2013: 115). Ali 

Şeriati’ye göre, insanın dine ihtiyacı iki soruya cevap vermesi içindir. 

Bunlardan ilki, dinin insana büyük bir manevi dünya görüşü vermesidir. 

Bir başka ifade ile İkbal’in şu sözüyle “Varlık âleminde ruhani bir 

tefsirin” anlatılmasıdır. Hür insanın yaptığı ve egzistansiyalizmin 

dediği şekilde- şuanda doğru söylüyor- kendisini onda yabancı ve 

meçhul hissetmesidir. İkincisi ise dinin yaşamak için insanın hedefine 

bir yön vermesi ve icat etmesidir. Hayvanların aksine insanın en seçkin 

özelliklerinden birisi budur. İnsana, yaşa dedikleri zaman “hangi 

şekilde” diye sormadan önce, “niçin” diye cevap vermesidir (Şeriati, 

2001: 44). Bu temel sorular nerdeyse bütün dini geleneklerde insanlığın 

“din”e olan ihtiyacının temel gereksinimi olarak telakki edilmiş ve 

dinler tarihçilerinin de üzerinde uzlaştığı şekilde insanlık tarihinde 

neredeyse “din”siz bir toplum hayatına rastlanmamıştır. 



 

218 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

1. DİN VE EĞİTİM 

Din eğitiminden evvel dinin ne olduğu ve eğitim ile olan ilişkisinin 

belirlenmesi gerekir. Dinin konusu, kutsal ve kutsal olanın tezahürüdür. 

Eğitimin konusu ise insandır. Bir fenomen olarak kutsalın ne olduğu ve 

nasıl tezahür ettiği önemli bir sorun teşkil ederken, diğer yandan insanı 

anlamak ve tanımlamak için çabaya ihtiyaç vardır. Din ve eğitim gibi 

iki karmaşık konunun anlaşılmasında çeşitli zorluklar bulunmaktadır. 

Bu noktada dini eğitim kendisini “kutsal olan dinin insanla kurduğu 

ilgiye göre” tanımlarken din eğitimi ise “insandan yola çıkarak kutsalla 

kurulan ilginin eğitimsel yönünü” tanımlamaya çalışmaktadır. 

Dolayısıyla dini eğitimin kendisini dine nispet ettiği, din eğitiminin ise 

insana nispet ettiği görülür (Göçeri, 2002: 50-51). Genel anlamda, din 

eğitimi, belirli din (ler) in inançları ve doktrinleri hakkında öğretimdir. 

Dinin insan için zorunlu oluşu çerçevesinde dinin emir ve yasaklarının 

gelecek kuşaklara nasıl ve ne şekilde aktarılacağı her zaman tartışma 

konusu yapılmıştır. Özellikle aydınlanma dönemi sonunda ortaya çıkan 

yeni gelişmeler ve modern çağda görülen yeni teknolojik araç ve 

gereçlerin eğitim ortamında kullanılmasında farklı görüşler ortaya 

çıkmıştır. Her ne kadar küreselleşmenin etkisindeki yaklaşımın ağırlığı 

hissedilse de din eğitimi kullanmanın öneminde ısrar eden bir ekol hep 

var olmuştur. Hökelekli’ye göre ilk dini kişilikler, çocukluk döneminde 

anne ve baba ile kurulan ilişkiler çerçevesinde şekillenmeye başlar. Bu 

dönemde çocuğun imanında iradeye dayan bir başlangıç yerine 

çocuğun ruhundaki dini hazırlık duygusal bir nitelikte açığa çıkar ve 

ebeveynlerin kontrolünde şekillenir (Hökelekli, 2016: 67). Hz. 

Muhammed’in “Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, sonra anne babası 
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onu Yahudi, Nasrani veya Mecusi yapar.” (Buhârî, 1992: 92) sözü din 

eğitiminin nerede, nasıl verileceği konusunu önemli kılmakta ve bu 

görüşü desteklemektedir. Köylü’ye göre, aile çocuğun dini eğitiminde 

en temel fonksiyonu icra eder. Çünkü alanın uzmanlarına göre, ailenin 

en önemli ve temel fonksiyonu eğiticiliktir. Çocuk için ilk eğitici ve 

öğretmen anne sayılır. Daha sonra baba, kardeşler ve diğer aile üyeleri 

gelir (Köylü, 2012: 295-301; 2018: 313). Çocuk başlangıçta hiçbir şey 

bilmediğine göre, davranışları doğal olarak büyüklerinden öğrenir: Ya 

onları taklit eder ya da büyükler ona ne yapması gerektiğini doğrudan 

doğruya öğretirler (Peker,1985: 22). Din eğitimi aileden başka 

okullarda verilmektedir. Okullarda öğrencilere din eğitiminin nasıl 

verileceği konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Son dönemde 

dini öğrenme, din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme şeklinde 

modeller ön plana çıkmıştır (Grimmit, 2000; Hull, 2001; Aşlamacı, 

2018: 722). Bu yöntemleri kısaca açıklamak gerekirse: 

a) Dini Öğrenme Modeli: Bu yaklaşımda öğretmenin öğrettiği dine 

inanması ve dinî geleneklere bağlı olması beklenir. Dersin adı; 

Katolik din dersi, Protestan din dersi, İslam din dersi gibi ilgili 

dinin veya mezhebin adı ile anılmaktadır. Bu modelle hazırlanan 

din eğitimi programlarında ilgili din/mezhep, ağırlıklı olarak yer 

alır (Aşlamacı, 2018: 724). Dolayısıyla bu modelde klasik ya da 

geleneksel din eğitimi temel alınmakta olup sadece tek bir 

dine/mezhebe bağlı kalınarak din eğitimi verilmektedir. 

b) Din Hakkında Öğrenme Modeli: Bu model bireylere belli bir dini 

benimsetme amacı gütmez. Aksine bireye dinler hakkında bilgi 
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vermeyi amaçlar. Din, bu modelde betimsel, objektif, tarihsel ve 

eleştirel bir tarzda sunulduğu için tarafsız bir din eğitimi anlayışı 

olarak kabul edilir. Bu modelde tek bir dine üstünlük tanımanın 

aksine, herhangi bir dinin esaslarını içermeyen bir din eğitimi 

verilmeye çalışılır. Din hakkında öğrenme modelinde öğretmenin 

inançlı olması şartı aranmaz. Öğretmen, öğrencilerin belli bir dine 

bağlı olmanın ve dinî yaşamın ne anlama geldiğini anlamalarına 

katkı sunar. Öğretim sürecinde dinî fenomenler, yani dinlerin dinî 

anlayış ve yaşayış tarzları dengeli bir şekilde objektif/nesnel tavır 

içerisinde öğrencilere sunulmaya çalışılır (Aşlamacı, 2018: 724). 

c) Dinden Öğrenme Modeli: Öğrenciler bu modelde, önemli dini ve 

ahlaki meselelere verilen farklı cevapları, öğrencilere 

değerlendirme olanağı sağlar. Öğrenciler yansıtıcı (reflective) bir 

yolla dinle ilgili konularda kendi görüşlerini geliştirebilirler. Bu 

yaklaşımın temel özelliği öğretimin merkezine çocukların 

tecrübesini koymasıdır (Schreiner, 2009: 152). Dinden öğrenme 

yaklaşımında din çocuklar ve öğretmenlere odaklanır ve onlar 

için öğretildiğinden bu modele “eğitimsel din eğitimi” de 

denilmektedir  (Hull, 2001; Aşlamacı, 2018). 

Batı literatüründe 1960’lardan itibaren din sosyolojisi alanında en 

tartışmalı konularından biri sekülerleşme olmuştur (Kirman& Ertit, 

2019: 2). Dini ve kültürel çoğulculuğun artışı ve sekülerleşme 

hareketleri neticesinde ülkelerin eğitim sistemlerinde dinin etki alanı 

önem kazanmıştır. Edvin Cox, “Changing Aims in Religious 

Education” (1966) adlı eserinde sekülerleşmenin din eğitiminin teori 

ve pratiği üzerine etkisini ortaya koyar. Cox, toplumsal yaşamda 
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görülen sekülerleşme hareketleri neticesinde Hristiyanlığın geleneksel 

formu bireyler üzerindeki etkisini kaybetmeye başladığı düşüncesini 

savunmaktadır. Özellikle Batı’da toplu ibadetlerde görülen azalma ve 

dini pratiklerin günlük hayatta azalması din derslerinde içeriğin ve 

öğrencilere etki eden dini düşünce ve tasavvurlarını etkileyen 

faktörlerin yeniden değerlendirmesi ihtiyacını doğurmuştur (Cox, 

1966: 21-23). Cox, özellikle Hristiyanlık öğretimini esas alan din 

eğitiminin inanca dayalı/dogmatik yaklaşımdan, çoğulcu/dogmatik 

olmayan bir yaklaşıma evrilmesinde etkili olmuş, din eğitimine 

eğitimsel yaklaşılması gerektiğini vurgulamıştır (Ceylan, 2017: 1167). 

Cox’un dışında Ninian Smart, din eğitiminde çoğulcu bakışın etkisinde 

fenomenolojik bir yaklaşım öne sürmüştür (Smart, 1967). Ona göre, 

genel olarak dinin doğasını özel olarak da dünya dinlerini anlamanın üç 

önemli nedeni vardır. Bunlar: 

a)  Medeniyetlerin anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Çünkü dinler, 

insanoğlunun yaşayan tecrübeleri çeşitli anlatımlarınla önemli bir 

bileşen olarak karşımıza çıkmakta ve medeniyetlerin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. 

b) Günümüz çoğulcu dünyasının kültürlerini, değerlerini ve 

anlamlarını kavrayarak onların temelinde yer alan dünya 

görüşlerini bilmeyi sağlamak. 

c)  Bireylerin kendileri açısından tutarlı ve duygusal bakımdan 

gerçekliğin tatmin edici bir resmini oluşturma sürecinde önemli 

kültür ve medeniyetlerin öne çıkan uygulamaları ile fikirlerini 
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görerek onlarla etkileşime geçmek (Smart, 1989: 9, Akt. Ceylan, 

2019: 487). 

Yukarıdaki görüşleri destekler nitelikte, 1950’lerde Britanya’da din 

eğitimi, kültürel Hristiyanlığın formları aracılığıyla manevi, dinsel, 

ahlaki ve sivil unsurların bütünleşmesinde bağlayıcı bir güç olarak 

görülüyordu. 1960’larda ve 70’lerde ise din eğitiminde din ve eğitim 

arasındaki ilişkisel bakış terkedilmiş ve din eğitimi ahlak eğitimi, etnik 

ve dini çoğulculuğun etkisinde vatandaşlık eğitiminin farklı yönlerinde 

bir ahlak eğitimi olarak görülmüştür. Günümüzde din eğitimi, herkesi 

karmaşık şekillerde herkesi etkileyen çoğulculuğu açıklamada bir 

fırsata sahiptir (Jackson, 2004: 21). II. Vatikan Konsili ile Kilise 

öğretisine getirilen yeni yönelim, eğitim özgürlüğünün yorumunu gözle 

görülür şekilde değiştirmiştir. Artık kilise, din özgürlüğünü ve 

kült/inanç özgürlüğünü hem bireysel hem de kolektif düzleme dahil 

sivil özgürlük olarak görmeye başlamıştır (Gambara vd. 2009: 126). 

Din eğitiminde çoğulculuk tartışmalarının eklenmesinde II. Vatikan 

Konsili sonunda Kilise’nin başta Yahudilik olmak üzere diğer dini 

geleneklere kısmen çoğulcu olsa da kapsayıcı yaklaşımı ağırlık 

kazanmıştır. 21. Yüzyılın başında ise din eğitimi tartışmaları 11 Eylül 

2001 yılında ABD’de yaşanan terör saldırısı ile yeniden gündeme 

gelmiştir. Avrupa ülkelerinde ve ABD’de artan terör saldırılarının da 

etkisiyle ortaya çıkan islamofobik ve zenofobik olaylar modern ve 

çoğulcu toplumlarda din eğitimin nerede ve nasıl verileceği sorusunu 

tekrar önemli hale getirmiştir.  
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Batı’da yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de din eğitiminde 

2000 yılı öncesi dönemde 1982 yılında uygulanmaya başlanan din 

öğretimi programına kadar çoğulcu bakış açısının programlara çok 

fazla yansımadığı görülmektedir. 1956 yılında Yahudilik ve 

Hristiyanlıktan ilk kez bahsedilerek farklı dinlerle ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. 1982 yılından itibaren nispeten çoğulculuğa doğru bir geçiş 

yaşanmıştır. Bu programda da İslam dini ile bilgilerin ağırlığı devam 

etmiş ve İslam dışındaki dinlere yer verilmemiştir. 2000 yılında 

hazırlanan din öğretimi programında öğrencilere farklılıklara karşı 

saygı ve hoşgörü davranışları kazandırma hedeflerinin yanı sıra İslam 

dışı dinlere yer vermesi bakımından çoğulculuğu yansıttığı söylenebilir 

(Yürük, 2016: 318). DKAB programlarına bakıldığında din 

öğretiminde sadece İslam dini öğretiminin yapılmadığı görülmektedir. 

Bu bağlamda ilahi dinlerde din eğitiminin hangi teolojik nedenlere göre 

verildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Tarihsel kronolojiye göre 

sırasıyla önce Yahudilik, sonra da Hristiyanlık ve İslam’da din 

eğitimine teolojik bakışı ele alınacaktır. 

2. TEK TANRILI DİNLERDE DİN EĞİTİMİ 

2.1.  Yahudilik’te Din Eğitimi 

Yahudilik, diğer insanların inançları konusundaki öğretisi bakımından 

farklılık gösterir. Yahudiler, Allah’ın Tevrat’ın hükümleriyle amel 

etmeyi sadece Yahudi ırkına buyurduğuna bu yüzden diğer ırk 

mensuplarının Yahudiliğe dâhil olmak gibi bir zorunluluklarının 

olmadığına inanırlar. Yahudi din bilgini rabbilerin öğretisine göre, 

Nuh’un Yedi Kanunu olarak tanımlanan inanç ve ahlakla ilgili temel 
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ilkelerini kalben benimseyen ve uygulayan ahirette kurtuluşa 

ereceklerdir (Adam, 2002: 11). Yahudi din eğitimi, temel teolojik 

referansını Tora’dan yani Yasa’dan alır. Tora bizzat Tanrı tarafından 

Hz. Musa’ya öğretilmiştir (Çıkış, 3: 14; Mezmurlar, 25: 14). Tanrı 

Sina’da Hz. Musa’ya “Burada bekle, halkın öğrenmesi için üzerine 

yasalarla buyrukları yazdığım taş levhaları sana vereceğim.” demiştir 

(Çıkış, 24: 12). Hz. Musa da Yasa’yı halkına öğretmiştir (Çıkış, 18: 20). 

Hz. Musa’nın Tanrı’dan aldığı emirleri halkına öğrettiği anlatılır: “Bak, 

Tanrım Rab’bin bana emrettiği gibi, size kanunlar ve hükümler 

öğrettim, ta ki, mülk edinmek üzere girmekte olduğunuz memlekette 

öylece yapacaksınız. Ve onları tutun ve yapın, çünkü kavimlerin 

gözünde O sizin hikmetiniz ve anlayışınızdır.” (Tesniye, 4: 5-6).  

Eski Ahit’e göre, Hz. Musa halkına Yasa’yı öğretendir. ‘Beni size 

atalarınızın Tanrısı gönderdi’ der, ‘Adı nedir?’ diye sorabilirler. O 

zaman ne diyeyim? ”Tanrı, “Ben Ben’im” dedi, “İsrailliler’e de ki, 

‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi.’ (Çıkış, 3: 13-14). Yahudi tarihi 

boyunca, peygamberlerin dışında ebeveynler ilk öğretmendir. Tanrı 

İsraillilere bir Yasa verdi ve babalara çocuklarına öğretmelerini 

emretmiştir: “RAB Yakup soyuna koşullar bildirdi, İsrail’e yasa koydu. 

Bunları çocuklarına öğretsinler diye Atalarımıza buyruk verdi.” 

(Mezmurlar, 78: 5-7). Kutsal kitapta geçen bu referanslardan hareketle, 

Yahudi geleneğine göre çocuklara hem yazılı hem de sözlü Tevrat 

öğretilmesi gerekir. Sağlıklı bir erkek çocuğunun din eğitimine başlama 

yaşı Tevrat’a göre beş, Mişna’ya göre on üç, Gemara’ya göre ise on 

beştir. Hatta çocuğun konuşmaya başlaması ile bu eğitimi alması 

gerektiği düşüncesi bile vardır (Cemiyet, 1994: 240-244). “Bir çocuk 
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konuşmaya başladığında babası onunla kutsal dilde konuşmalı ve ona 

Tevrat’ı öğretmelidir. Şayet bunu yapmazsa, sanki oğlunu gömmüş 

gibidir” (Sifrei Devarim 46/1). Talmud’a göre, bir babanın oğluna karşı 

yükümlülüğü (mitsva) şunlardır: “Sünnet ettirmek, din eğitimini 

vermek, yüzmeyi öğretmek, zanaat öğretmek ve uygun bir eş bulup 

evlendirmektir.” (Kidushin 40/a, Babil Talmudu). Bir başka yerde de 

çocuğa eğitim veren yani onu büyütüp terbiye eden kişinin annesi değil 

de babası olduğu vurgulanır (Şmot Raba, 46:6, Babil Talmudu). Yeşiva 

(İng.Yeshiva; İbr.  ישיבה) Yunanca “sanhedrin” kelimesinin İbranice 

karşılığıdır. Yeşiva okulu geleneksel dini metinlerin özellikle Talmud 

ve Tevrat eğitimi verilen Yahudi dini kurumudur. Yahudi Yeşivaları, 

sürgünlerden sonra ortaya çıkmış dini eğitim veren kurumlardır. 

Haredi2 Yeşivalar, akademik yönleri yanında idari kurum özelliği de 

taşırlar. MS. 3. asrın başlarına kadar Babil’deki yüksek eğitim 

kurumları Yeşiva olarak adlandırılmamıştır. Bu tarihe kadar dini ve ilmi 

açıdan en yüksek otorite Filistin’deki Sanhedrin kurumu kabul 

edilmiştir (Aslantaş, 2015: 847). 

Batı’da Fransız İhtilali ve ardından gelen Aydınlanma hareketi ile 

Yahudiler bir özgürleşme ve toplumsal dönüşüm yaşamıştır. Yahudi 

Aydınlanması (Haskala) yolunda en önemli çabalar ise 1830’larda 

Evrensel Yahudi Birliği’nin (Alliance Israilite Universale-AIU) 

kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu teşkilat, dünyanın farklı yerlerinde 

 
2 Haredim Yahudileri ifade etmek için Haredi kelimesi kullanılır. Günümüzde 
Harediler için “Ultra Ortodoks” tabiri kullanılsa da kendilerini Haredim olarak 
tanımladıkları görülür. İbranice “ürperen, titreyen” manasına gelen “Haredi” sözcüğü 
Yeşaya Kitabında (66: 5) “Rabbin sözünü işiten ve ürperen” ifadesinden gelmektedir. 
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yoksul ve sefil bir hayat yaşayan 19. Yüzyılın gereklerine ayak 

uyduramayan Yahudileri Batılılaştırmak ve yenileştirmek amacıyla 

Paris’te 1860’da kurulmuştur. Hem AIU hem de reformist Yahudiler, 

hahamların gözetimindeki geleneksel Yahudi eğitim sistemini 

eleştirmiştir. Bu kurum, geleneksel Yahudi okulları okuma-yazma ile 

kutsal metinleri Ladino’ya tercüme etmekten ileriye 

gidemediğini/gitmediğini iddia ediyordu (Kuran, 2009: 324). Haskala 

hareketi, Osmanlı’daki Yahudileri etkileyene kadar din eğitimleri 

Haham okulları kontrolünde olan Sinagogların yanında yer alan Meldar 

veya Talmud Tora diye bilinen okullarda yapılmaya devam etmiştir. 

AIU, 1874-1908 yılları arasında İstanbul’da Yahudileri özgürleştirmek, 

eğitmek ve kalkındırmak amacıyla 11 okul kurmuş olup bunların 

sadece dördü Üsküdar’da bulunuyordu. İstanbul’da bulunan bu 

geleneksel Yahudi okullarına 6-12 yaş arasındaki çocuklar devam 

etmekte olup temelde Tevrat öğretilmekteydi. Bunun yanı sıra Yahudi 

İspanyolcası tercümeleri yapılmakta ve hahamların bildiği kadar 

Aritmetik derslerde almaktaydılar. Varlıklı ailelerin çocukları ise 

genelde Sinagoglara bağlı olan Yeşiva okullarına gitmekteydiler 

(Arslan, 2004: 291-300). AIU Osmanlı Devleti içindeki faaliyetleri 

İstanbul ile sınırlı değildi. İstanbul dışında başta Bağdat, Edirne, İzmir 

Yahudi cemaatlerinin yaşadığı kentlerde arka arkaya modern okullar 

açıyordu. Bu okullardan biri de Tire’de (1897-1933) Talmud Tora 

Okulu binasında eğitime başladı. İki katlı okulun alt katında kızlar, üst 

katında da erkekle eğitime devam ediyordu. Ancak kız ve erkek 

öğrencilerin bahçeleri birbirinden ayrılmıştı. Okulda 74 Alliance ile 

100’e yakın Talmud Tora öğrencisi eğitim görüyordu (Bora, Şalom 
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Gazetesi, 2016). İzmir’de 1922 yılında Seferad Yahudilerin çocukları 

Yahudi ilkokullarını bitirdikten sonra Geleneksel din eğitimi almak için 

Yeşivalara gidebilmekteydiler. O dönemde varlık gösteren beş Yeşiva 

yapısı bulunmaktadır. Bu yapılar; Beit İsrail, Hahamhane, La Yeşiva 

Eskenazi, La Yeşiva De Le Sinagog Beit-İsrail olmuştur (Tanaç Zeren, 

2010: 222). Buradan hareketle, Haskala hareketinin bir ürünü olarak ve 

yeni bir eğitim modeli olarak ortaya çıkan AIU okullarının açılması 

geleneksel Yahudi okullarının modernleşmesinde etkili olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Günümüzde İsrail’de yaşayan Yahudi nüfusun yaklaşık %65’i seküler 

ve geleneksel (dini olmayan) iken geriye kalan kısım ise farklı 

düzeylerde dindarlardan meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık %23 

‘ünü oluşturan dindar ve yerel halkın yaşam tarzı, askerlik hizmeti ve 

çalışma koşulları toplumla benzer özellikler göstermektedir. Yahudi 

Ortodoksluğuna sıkı sıkıya bağlı ve muhafazakâr dindar grup (%14) 

olan Ultra-Ortodokslar, Batılı eğitime ve bireysel özerkliğe önem veren 

liberal Batılı yaşama karşı çıkmaktadırlar (Ben-David, 2011). Ülkede 

erkek nüfusun çalışma oranı %68, kadınlarda ise %57 iken Ultra-

Ortodoks nüfus içinde bu oran erkeklerde %37’ye, kadınlarda ise 

%48’e düşmektedir (Levin, 2009). Ultra- Ortodoks erkeklerin çoğu 

yaşamlarının büyük bir kısmını Yeşivalarda çalışmaktadır (Ben David, 

2011; İsrail’in eğitim sistemi eğitim kurumları için üç tür kurumlar 

bulunur: devlet, dini devlet ve ultra-ortodoks. 2012–2013 öğretim 

yılında, tüm öğrencilerin % 69,5'i devlet okullarına, % 13,6'sı dini 

okullarda okudu ve % 16,9'u ultra Ortodoks okullara gitmiştir 

(Weissblay, 2013). Bunun nedeni olarak ultra Ortodokslar arasında 
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doğum oranının seküler ve geleneksel ailelere nazaran daha yüksek 

olmasına bağlanabilir (Chachashvili-Bolotin ve Sabina Lissitsa, 

2016:9). 

Avrupa’da ise örneğin Almanya’da Yahudi öğrenciler devlet 

okullarında Yahudi Din dersi veya onun yerine cemaatte verilen Yahudi 

Din dersi, Yahudi İlkokullarında ve Berlin Yahudi Lisesi’nde ilave din 

dersi ve Hamburg’daki “herkes için din dersi” modeli kapsamında din 

eğitimini almaktadır. Almanya’da Yahudi din dersini 2006 yılından 

itibaren Heidelberg Yahudi Araştırmaları Yüksek Okulu’nun mezunları 

vermektedir. Almanya’daki Yahudi ilkokullarında İbranice, Yahudi 

Dini ve Kitabı Mukaddese Giriş dersleri verilmekte olup bu okullara 

Yahudi olmayanlar da kabul edilmektedir. Ayrıca bu okullar Yahudi 

bayramlarına ve tatil takvime uymaktadır. Berlin’de bulunan Yahudi 

Lisesi’nde (JOS) 2006 yılına kadar federal cumhuriyetteki ileri düzeyde 

eğitim veren tek Yahudi okuluydu. Lisenin eğitim takvimi Yahudi tatil 

takvimine uygun olup Yahudi din dersine Yahudi olan ve olmayan tüm 

öğrencilere zorunludur. Bu okulda okutulan dersler arasında Kutsal 

Kitap, Din, Yahudi Felsefesi ve İbranice bulunmaktadır (Müller, 2009: 

221). 2016 yılında Yahudi Ortodoks kadınlarına cemaat ve dini lider 

olmaları için eğitim veren Yeşiva3 Maharat’ın mezunlarından Lilla 

Kagedan isimli bir kadın haham (Rabba) ABD’de bir Ortodoks Sinagog 

tarafından haham/rabbi olarak işe alındı. Yeşiva mezunu kadınlar tepki 

 

3
 Tevrat ve Talmud eğitimi veren dini kurum. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1111/imre.12266
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1111/imre.12266
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çekmemek için rabbi/haham unvanı yerine genelde “kadın ruhani lider” 

anlamına gelen “maharat” unvanını kullanmaktaydılar.4 

 

2.2.  Hristiyanlık’ ta Din Eğitimi  

Hıristiyanlık, İsa Mesih'in yaşamına ve öğretisine dayanan bir dindir. 

Hristiyan din eğitimi,  İsa Mesih tarafından öğretilen yaşam tarzı olarak 

basitçe tanımlanabilir. Bu yaşam tarzı, tek bir Tanrı'ya inanç, Kutsal 

Ruh'a inanç ve yaşamı ve öğretisi aracılığıyla Tanrı'nın kendisini 

insanlara gösterdiği Tanrı'nın Oğlu olarak İsa Mesih'e olan inançla 

karakterize edilir. Aynı zamanda, insanların Tanrı'dan günahla 

ayrıldığı, ancak bu ilişkinin İsa Mesih aracılığıyla geri getirilebileceği 

öğretisine olan inançtır (‘Christianity’ in World Book Encyclopedia, 

1989). Hristiyan din eğitimi insanlarla değil, Tanrı ile başlar. Tanrı ile 

başlamak, aynı zamanda eğitimle ne yapacağımızı bilme olanağı sağlar 

(Hayes, 1991: 42). Yuhanna İncili’nin, “Başlangıçta Söz vardı. Söz 

Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.” diye başlaması bu görüşü 

destekler niteliktedir. 

İlk Hristiyanlar ağırlıklı olarak antik dönem kent proletaryasından 

oluşuyordu. Kilise, üst sınıflardan ilk mensuplarına ancak ikinci 

yüzyılda kazandı. Hristiyanlığın çoğu okuma yazma bilmeyen ilk 

savunucularının öğretileri, dilden dile aktarılarak yayıldı. Sözlü bir 

 
4 Yeşiva Mezunu Kadın ABD’de Ortodoks Haham Oldu. 
http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-97713-

yesiva_mezunu_kadin_abdde__ortodoks_haham_oldu.html (Erişim: 22.04.2020). 
 

http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-97713-yesiva_mezunu_kadin_abdde__ortodoks_haham_oldu.html
http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-97713-yesiva_mezunu_kadin_abdde__ortodoks_haham_oldu.html
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geleneğe dayanan ve kendi sekter kaygıları için birbiriyle çekişen 

kişiler tarafından yazıya aktarılan İnciller, olaylara ilişkin bir tarihsel 

kayıt olarak güvenilmez metinler olarak değerlendirilmiştir (Siegel, 

2014: 131). Hristiyan gelenekte kutsal metinlerin dışında geleneğin 

oluşumunda ve aktarılmasında erken dönem din adamlarının ve 

yazarlarının önemli rolü vardır. Apostolik ya da Kilise Babaları olarak 

bilinen bu din adamları ikinci yüzyıldan sekizinci yüzyıla kadar geçen 

dönemde Yeni Ahit’e dayalı mesajın cemaate aktarılmasında, 

savunulmasında ve canlı tutulmasında etkili olmuştur (Gündüz, 2011: 

62). Dolayısıyla dini geleneğin etkisinde gelişen Hristiyan kültürde din 

eğitiminde temel referans kutsal metinler ve kilise geleneği olmuştur. 

Hristiyan din eğitimini tanımlayan G. Albert Coe’ye göre, Tanrı’nın 

varlığına dayalı olarak kişilerin sonsuz ve yüce değerinin, kişiler 

arasındaki ilişkilerin İsa’nın rehberliğinde sistematik, eleştirel 

incelemesi ve yeniden inşasıdır (Coe, 1929: 300). Dolayısıyla Coe, 

Hristiyanlık özelinde din eğitiminde sorgulayıcı ve eleştirel 

yöntemlerin önemine dikkat çekmektedir. Saayman’a göre Hristiyan 

din eğitimini misyonerlik olarak düşünmek mümkündür. Ona göre, 

Almanya’da bulunan GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung) 

ile UNISA (Güney Afrika Üniversitesi) bünyesindeki İlahiyat 

Fakültesi/Okulu’nun arasındaki misyonerlik eğitiminde ekümenik ilişki 

vardır (Saayman, 2013: 145). Avrupa ülkelerinin genelinde Hristiyan 

din eğitimi devlete bağlı eğitim okullarının müfredatının bir parçasıdır. 

Fakat düzenlemelerde ülkelere göre farklılık vardır. Örneğin, İtalya, 

İspanya, Portekiz ve Hollanda’da Katolik nüfusun egemen olduğu 

ülkelerde Katoliklik, kültürle derin bir şekilde bütünleşmiştir. Temel 
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laiklik ilkesinden dolayı, din ve devlet işlerinin birbirinden kesin bir 

biçimde ayrıldığı ülke ise Fransa’dır (Schreiner, 2009: 151-152). 

Kilise öğretisi kendi doğaüstü görevi ile bağlantılı olarak bir eğitim 

hakkının olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca kendisini, tabii hukukun 

koruyuşu olarak görüyordu. İspanya’da devletin kanunları ile Katolik 

dinin prensiplerinden boşanma, kürtaj, evlilik dışı ilişki, 

homoseksüellik gibi konular ters düşüyordu. Bunun dışında örneğin 

uyuşturucu kullanımı gibi konularda ahlaki yozlaşmayı teşvik ediyordu. 

Medyanın da bu tür konuları desteklemesiyle kilise bunlardan olumsuz 

etkilenmiştir (Gambra vd. 2009: 138). 

Almanya’da kiliseye bağlı olarak teşkilatlanmış orta ve yüksek dereceli 

din okulları bulunmaktadır. Bundan dolayı her Hristiyan Alman 

vatandaşı %10 nispetinde bir din vergisi öder (Cilacı, 1990:196). 

Alman devleti kilise, dini cemiyet ve diğer sivil kuruluşların eğitimine 

destek olmaktadır. Baden-Wüttemberg eyalet anayasasının 15. 

Maddesine göre orta dereceli resmi okullar Hristiyan karakterine haiz 

okullardır. Aynı anayasanın 4. Maddesine göre de “Okullarda çocuklar 

Hristiyanlık ve Batı eğitim ve kültür değerlerine göre yetiştirilir. 

Dersler, din dersleri hariç birlikte işlenir.” ibaresi bulunur. Batı eğitim 

ve kültür değerlerinin temeli şüphesiz Hristiyanlığa dayandığından din 

dersleri ve diğer derslerin hareket noktasını Hristiyan din ve kültürü 

oluşturmaktadır (Başkurt, 2002: 131-132). Avusturya’da din eğitimine 

önem verilmektedir. Bu ülkede din eğitimi daha Kinderheim (Çocuk 

Yuvası) adlı kurumlarda verilmeye başlanır. 0-4 yaş aralığındaki 

çocuklara verilen eğitimde her 15 çocuğa bir rahip ile yardımcı bir kız 
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tahsis edilir. Sınıflarda Hz. Meryem,  Hz. İsa, havarilerin ve azizlerin 

tasvirleri ile kilisenin atmosferi sağlanarak çocukların kiliseye 

alışmaları sağlanmış olur (Cilacı, 1990: 197). Almanya’da eğitim 

politikasının lokalleşen sorumluluğundan dolayı, dini eğitimde farklı 

yaklaşımlara neden olmuştur. Neredeyse her eyalette Lutheran 

(Protestan) ve Roma Katolik öğrenciler ayrı ayrı eğitime tabi tutulurlar. 

Uygulamada bunun anlamı, Roma Katolik öğrencilerinin Katolik 

merkezli eğitim materyalini kullanarak, kendi kiliselerinden bir 

öğretmenle eğitim gördüğü; Lutheran öğrencilerin de Lutheran 

merkezli eğitim materyalini kullanarak bir Lutheran öğretmen 

tarafından eğitilmesidir. Bazı bölgelerde Ortodoks, Yahudi ve Türk-

İslam öğretimi tek din eğitimi çatısı altında verilir. Örneğin Hamburg, 

din eğitiminin kamu okullarında mezheplere göre verilmediği birkaç 

eyaletten biridir. Bu yaklaşımda homojenliğin karşılığı, diğerlerinin 

dışlanması olup, bu da dinler arası öğrenim tecrübelerini teşvik etme 

şansını ortadan kaldırmaktadır (Beuchling, 2008: 267-268). 

Hamburg’da “Herkes için ya da dinler arası din dersi”ne dini, kültürel 

veya dünyevi aidiyetlerinden bağımsız olarak bütün çocuklar ve gençler 

katılmaktadır. Hamburg’da günümüzde devlet okullarında hiçbir 

mezhebe dayalı din dersi verilmemektedir (Müller, 2009: 222). 

Hristiyan gelenek din eğitiminin temel teolojik referansını İncillerde 

yer alan Hz. İsa’nın sözlerine ve uygulamalarına dayandığına yukarıda 

temas etmiştik. İncillere göre, Hz. İsa hayatta iken havarilerine 

Müjde’yi sadece Yahudilere duyurmalarını istemiştir. Hatta bu konuda 

kendisinin sadece İsrail halkının kayıp koyunlarına gönderildiğini ifade 

etmiştir (Matta, 15: 24). Ancak, diriliş sonrası Hz. İsa, havarilerine 
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“Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul 

ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;  size buyurduğum her şeye uymayı 

onlara öğretin.” der (Matta, 28: 16; Markos, 16: 14; Luka, 24: 36-49; 

Yuhanna, 24: 36-39; İşler, 1: 6-8). İncillere göre, Müjde’yi önce 

havarilerine daha sonra Yahudilere öğreten Hz. İsa’nın kendisidir. 

Tıpkı diğer peygamberler gibi Hz. İsa’nın da Tanrı’dan aldığı mesajı 

insanlara anlatması ve uygulaması bakımından öğretmendir. 

Yahudilerin Ferisi kolundan olan Nikodim adlı birisi Hz. İsa için şöyle 

der: “Rabbî, senin Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz.” 

(Yuhanna, 3: 2). Hz. İsa’nın öğretmenliği Eski Ahit geleneği üzerine 

bina edilir. Dolayısıyla Hristiyan eğitiminin özü Eski Ahit’e dayanır. 

Çünkü Eski Ahit’te antlaşmayı bizzat Tanrı’nın kendisi öğretmiş ve 

açıklamıştır (Mezmurlar, 25: 14; II. Tarihler, 20:7). Hz. İsa’nın 

bedenleşmesi ile ahit yenilenmiştir. Ancak Hz. İsa’nın sözleri Yasa’yı 

geçersiz kılmamış adeta tamamlamıştır. Matta İncilinde “Kutsal yasayı 

ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmaya değil tamamlamaya 

geldim.” (Matta, 5: 17) sözleri bu görüşü destekler niteliktedir. Hz. İsa, 

müjdesini yaymak için balıkçılıkla uğraşan eğitimsiz kişileri havari 

olarak seçmiştir. Mesih dünyanın ışığı ve bilginin çeşmesiydi. Hz. İsa 

eğitimi hor görmemiş ve Mesih tarafından seçilen alçakgönüllü adamlar 

üç yıl boyunca yanından ayrılmamaışlardı (White, 1923: 47). Eğitimin 

rolünü tanımlayan en uygun İncil metaforu geliştirmedir (flourishing). 

“O büyüdüğünde çalıların en büyüğüydü ve bir ağaç oldu.” (Matta, 13: 

32). Burada büyümek (grow), yetişmek (flourish) anlamında 

kullanılmıştır. Yahya peygamber bir çocuk olarak manevi anlamda 

büyüyüp güçlendi (Luka, 1: 80). Yeni Ahit’te gelişmeyi hatırlatan 
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bereketli olmak (fruitful) gibi (Koloseliler, 1: 10) birçok başka terim 

vardır (Hull, 2012: 241). 

İncillere göre Hz. İsa, on iki havarisine ve vaaz verdiği topluluğa 

müjdenin duyurulmasında öğretmenlik yapmıştır. İnciller takipçilerinin 

ona birçok yerde “Rabbi” ya da “Öğretmen” şeklinde hitap ettiği 

görülür (Markos, 4: 38; Markos, 5: 35; Markos, 12: 14; Luka, 7: 40; 

Luka, 9: 38; Yuhanna, 8: 3-4; Matta, 19: 16). Hz. İsa’nın öğretmen 

olarak tasvir edilmesinde bir değer etken İncillerde Hz. İsa’nın 

havarileri ve takipçileri için “öğrencilerim” şeklinde hitap etmesidir 

(Matta, 26: 18; Markos, 14: 4; Luka, 22: 10-11; Yuhanna, 15: 8, 13: 

35). Ayrıca Hz. İsa, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki hakkında 

şunları söylediği ifade edilir: “Öğrenci öğretmeninden üstün değildir, 

ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır.” 

(Luka, 6: 40). Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün 

değildir. (Matta, 10: 24). Hristiyan din eğitiminin temel amaçları Aziz 

Pavlus’un mektuplarında şu şekilde geçmektedir: “Kardeşlerim, 

gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli 

ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul 

ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman 

esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.” (Filipililer, 4: 8). İncillere göre 

de Hz. İsa vaazlarında kendisini dinlemeye gelenler arasında ayrım 

yapmamış onlarla birlikte toplumsal hayatın içinde bir arada olmuştur. 

Onun bu tavrı geleneksel Yahudi din bilginleri tarafından eleştirilse de 

Hz. İsa öğretilerini daima sevgi ve hoşgörü temelinde yürütmüştür. 

Onun bu yaklaşımı daha sonra Pavlus’un mektuplarına ve oradan da 

Hristiyanların misyon faaliyetlerine ışık tuttuğunu ifade edebiliriz. 
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2.3.  İslam’da Din Eğitimi 

İslam’a göre, insan değerli kılınmış ve yaratıkların pek çoğundan üstün 

tutulmuştur (İsra, 17/70). Yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak (Bakara, 

2/30) görülen insanın kendisi gibi yaşamı da değerli görülmüştür. Bu 

nedenle İslam dini, insanın eğitimine son derece önem vermiş ve bu 

konuda temel referansını Kuran’ın ilk ayeti olan “Oku” emrinden 

almıştır (Alak, 96:1).  İslam’da din eğitiminin temel referansını Kuran-

ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinden alır. Hz. Peygamber, “Ben 

bir öğretmen olarak gönderildim.”  (İbn-i Mâce, Mukaddime, 17) 

sözleriyle peygamberliğinin ilk gününden itibaren eğitime önem 

vermiştir. Mekke’de iken sahabeden Erkam’ın evinde Kur’an 

öğretimiyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Hz. Peygamber’in 

Bedir esirlerine kurtuluş fidyesi olarak on Müslüman çocuğa okuma 

yazma öğretmeyi şart koşması önemli bir husustur. Ayrıca Hz. 

Muhammed, hicretten iki yıl önce Mus’ab b. Umeyr’i Medine’ye 

Kur’an öğretmesi için göndermiştir. Medine’ye hicretinde (622) ilk iş 

olarak bir Mescit yaptırmış ve Mescit’in bir bölümünü eğitim-öğretim 

faaliyetleri için (suffe, zulle) ayırmıştır. Her şeyden önce mescitler 

“Allah’ın yapılmasını emrettiği ve orada adının anılmasını istediği 

ibadet yerleri” olarak bilinse de zamanla Suffa’nın ihtiyaca cevap 

vermede yetersiz kalması üzerine Hz. Peygamber’in Medine’deki 

çeşitli mescitleri eğitim yeri haline getirdiği bilinmektedir (Güç, 2005: 

260-261). “Eshab-ı Suffe” ile başlayan Kur’an öğrenme eğitimi, 

camilerde ve çeşitli medreselerde devam etmiş, güçlü bir gelenek olarak 
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Müslüman toplumlarda bugüne kadar yaşatılmıştır. Örneğin, Osmanlı 

zamanında “Daru’l Kur’an” ve “Daru’l Huffaz” adıyla Kuran-ı Kerim 

öğretimiyle meşgul olan kurumların Cumhuriyet döneminde Diyanet 

İşleri Başkanlığı idaresi altında “Kur’an Kursları” şekline 

dönüştürülerek toplumsal alanda önemli fonksiyonları sürdürmüştür 

(Arslan, 2014: 156). Attas’a göre,  İslami gelenekte eğitim denildiğinde 

te’dip anlaşılması gerekir çünkü “eğitim” kavramı modernistler 

tarafından ortaya atılmıştır. Ona göre, eğitim ve öğretim sürecinde 

te’dip kavramının ortadan kaldırılmasında edep kaybolacaktır. Edep 

ise, bedenin ve ruhun disiplini olması nedeniyle kişinin fiziksel, ruhsal 

ve ussal kapasite ve potansiyeline göre varlık âlemindeki yerini 

bilmesini sağlayan disiplindir. Attas, edebi, ilim ve amel ile birlikte 

düşünür. Ona göre İslami eğitim Kur’an’da açıklanan ve Hz. 

Peygamber’in bizzat yaşayarak detaylarıyla uygulanmış olup insanlar 

da bu eğitim metodunu alıp uygulamıştır (Attas, 2003, 186; Attas, 1978, 

xii-xiii Akt. Osmanoğlu, 2017: 59). 

Hz. Peygamber, Mekke döneminin ilk yıllarında muhtelif tehdit ve 

tehlikelerden dolayı yaygın din eğitimini gizli yapmıştır. Mekke 

döneminin ilk üç senesini kapsayan bu yıllarda sahabe sayısı fazla 

olmamıştır. Daha sonra Hicr suresi (15: 94) Şimdi sana buyrulanı 

açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme.” ve Şuara suresi (26: 

214-215) “Önce yakınlarını uyar, sana tabi olan müminlere kanadını 

ger.” ayetleri gelmesinin yanı sıra Hz. Ömer’in Müslüman olması ile 

birlikte yaygın din eğitimi açık yapılmaya başlanmıştır. Gizli yapıldığı 

Mekke döneminde din eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler el-

Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi, Hz. Muhammed’in evi ve Hz. 
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Ebubekir’in evi olarak sıralanır (Yıldız, 1998: 313). İslam mezhepler 

tarihine bakıldığında mezhebe dayalı dini eğitimin sonucunda yeni 

ekol/gelenek/anlayış-lar ortaya çıkarmıştır. Örneğin, Semerkant’ta 

bulunan kelam okulu Maturidiliğe neden olmuştur. Sonraki yüzyıllarda 

Maturidilik, Hanefiliğin kelami yorumu olarak mezhep şeklinde 

yerleşmiştir (Karadaş, 2006: 96). 

SONUÇ 

Dinler Tarihi açısından dini gelenekler bünyesinde inanç, ibadet, kutsal 

metinler, ahiret, kurtuluş konusunda müntesiplerine önemli bilgiler 

sunmaktadırlar. Bu bilgilerin korunması, yaşanması kadar gelecek 

kuşaklara aktarılması da önemlidir. Dolayısıyla ister ilahi isteri beşeri 

kaynaklı olsun neredeyse bütün dini gelenekler din eğitimine özel bir 

önem vermiştir.  

Cox’un (1966) din eğitimine eğitimsel yaklaşımına göre çocukların 

gelişim dönemleri dikkate alınmalı ve literal anlamadan soyut anlamaya 

geçişi sağlayacak şekilde hareket edilmelidir. Günümüzde dinlerin 

anlaşılmasında ortaya çıkan yanlışların temel nedenleri arasında 

tekelci/dışlayıcı din dilinin öne çıktığını ifade etmek durumundayız. 

Din eğitiminde içinde bulunduğumuz çok dinli ve kültürlü toplum 

yapısı içinde “Neyi, Kime, Nasıl Öğreteceğiz?” sorusuyla birlikte 

düşünülmesi gereklidir. Neredeyse bütün dini geleneklerin din 

eğitiminde öğrencilere vermekten kaçındığı “eleştirel düşünce”nin 

günümüzde farklı dini ve kültürel toplum yapısı içinde birlikte yaşama 

kültürü adına önemli olduğudur. Aliya İzzetbegoviç, bu konuda 

Müslüman Doğu’daki bütün okullara “eleştirel düşünme” dersleri 
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koyardım diyerek Müslüman toplumlarda eleştirel düşünmenin 

eksikliğine işaret etmektedir (İzzetbegoviç, 2018: 130). 

Yahudiler için dinin ilk emirlerini alan Hz. Musa’dan sonra kutsal 

yazılar emanet olarak görülmüş ve kutsal metinlerin okunmasına ve 

öğretilmesine dikkat edilmiştir. Tapınak (Mabed) merkezli bir din 

olarak kabul edilen Yahudilik’te en önemli din eğitim merkezi mabet 

ve orada bu faaliyeti yürüten Rabbilerden oluşan din bilginleri 

olmuştur. Hristiyanlar için de Hz. İsa’dan sonra sözlü gelenek olarak 

havariler tarafından sonraki kuşaklara aktarılan İnciller (Müjde) daha 

sonra yazıya geçirilmiştir. Hristiyan gelenekte de iki bin yılı aşkın 

zamandır Hristiyan eğitimi önemli olmuş ve İsa’nın mesajını bütün 

uluslara duyurmak için misyonerlik faaliyetlerine önem verilmiştir. 

İslami gelenekte ise Kur’an’ın “oku” emrini kendine şiar edinen ve 

eşrefi mahlûk olan insanı kâmil insan mertebesine yükseltmenin 

yollarını aramış ve dinin gelecek kuşaklara aktırılmasını tıpkı 

Yahudilerde ve Hristiyanlarda olduğu gibi “ilahi bir emir” olarak 

telakki etmiştir. Genel olarak tek tanrılı dinlerde peygamberler dinin 

öğretilmesinde ve uygulanmasında kendilerini öğretmen olarak 

görmüşlerdir. Aynı şekilde Peygamberlerden sonra dini öğretiyi devam 

ettirenler de aynı usul ve yöntemlerle dinlerini öğrenip-öğretmelerinin 

yanı sıra hükümleri uygulayarak da korumaya çalıştıkları 

görülmektedir. 

Sonuç olarak tek Tanrılı dinlerin geleneğinde din eğitiminin teolojik 

referansının temelinde dinlerin kutsal metinleri ve din kurucu-

ların/peygamberlerin uygulamalarının olduğu görülmektedir. Bu açıdan 
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bakıldığından din eğitiminde ilk öğretmenlerin peygamberler olduğunu 

ve onlardan sonra gelen kişilerin de aynı şekilde dinsel öğretileri ve 

ilkeleri korumak ve yaşatmak adına din eğitimine önem verdiklerini 

söyleyebiliriz. Ayrıca tek Tanrılı dinlerin geleneğinde çocuğun din 

eğitiminde anne-babaların önemli bir fonksiyona sahip oldukları 

benzerlik taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Akıl ve bilinç yetisini kazandığı, dünyaya geldiği andan itibaren 

araştırmaya başlayan insan, doğayı, kendini ve Tanrı’yı bilmek ister. 

Bilmek, bilmek için değildir. Bilmek insan içindir, insanı tanımak ve 

yönetmek içindir. Bu bilme isteğinden Doğa bilimleri, İnsan bilimleri 

ve Din bilimleri oluşur. Bilim, genelgeçer bilgiyi ifade eder: Doğa 

bilimlerinin kaynağı doğa, İnsan bilimlerinin kaynağı insan, Tanrı 

bilimlerinin kaynağı Tanrı’dır. Bazı insan toplumları bazı dönemlerde 

birtakım bilim alanlarında genelgeçer bilgiye ulaşma yolunda 

ilerlerken, kimilerinin bazı dönemlerde çeşitli sebeplerle genelgeçer 

bilgiyi ifade eden bilimlerden uzaklaştıkları ve sapmalar içine 

girdikleri görülür. Bu bağlamda Bilim Tarihi, bilimin ortaya çıkış, 

yayılış, kullanılış ve gelişme koşullarının tarihî serüvenini inceler.  

Bilim Tarihi, insanlığın genelgeçer bilgi araştırma serüvenini 

arkeolojik buluntulardan; tarihî mitolojik, edebî, dinî, felsefî, bilimsel 

kalıntı ve belgelerden hareketle inceler. Bilim tarihi, geriye doğru bir 

araştırmadır. Eskiye dair her yeni bulgu, bilim tarihi için önemlidir. 

Bazı yeni bulgular bilim tarihini yeniden gözden geçirmeye ve bilimin 

gelişme aşamalarını genel saptayışımızı kökten değiştirmemize sebep 

olabilir. İşte Göbekli Tepe, Bilim Tarihi için böyle bir etkiye haizdir. 

1995’de arkeolojik kazılar neticesinde Şanlıurfa’da bulunan ve 

Neolitik Dönemde Anadolu’da yapılan ilk tapınak olarak bilinen 

Göbekli Tepe’yi mercek altına alarak orada oluşan medeniyetin Bilim 

Tarihi içindeki yerini tespit etmek bu çalışmanın temel amacıdır. 
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Göbekli Tepe’nin keşfi bilim tarihindeki birçok yaygın görüşün 

yeniden gözden geçirilmesi gereğini doğurmuştur. Kazılarda tarım, 

yerleşik hayata geçiş ve avcı-toplayıcı insanların iş birliğiyle ortaya 

çıkan yapılar görülmektedir. Taşları yontma işleminin altı bin yıl önce 

metal aletlerle değil, yaklaşık on iki bin yıl önce, metal alet 

kullanılmadan da, detaylı şekilde yapılabildiği ortaya çıkmıştır. İlk 

kumaş parçasının Göbekli Tepe’de bulunması, ipliğin dokunup kumaş 

yapılmasının, başka bir ifadeyle ilk dokumanın M.Ö. 9000 yılında 

değil, on iki bin yıl öncesinde yapıldığını göstermiştir. Göbekli 

Tepe’deki dikili taş ve heykellerin gelişigüzel inşa edilmediği, inşa 

eden insanların geometri, matematik ve astronomi bilgisine sahip 

oldukları aşikârdır. 

 Göbekli Tepe’deki yapılar, heykel ve dikili taşlar, ortak iş gücünü, 

bilgiyi, düşünce ve inancı göstermektedir. Kabartmaların her biri, bu 

insanların düşünce ve yaşantılarını yansıtmaktadır. Bu buluntular o 

dönemde ulaştıkları doğa bilgisi, insan bilgisi ve Tanrı bilgisini 

göstermesi ve bilimin gelişim sürecine, Bilim Tarihini aydınlatma 

açısından hayatî değerdedir. 

1.1. Genel Bilgiler 

Bilim tarihçileri arasında yaygın görüş şöyledir: Göçebe ve avcı-

toplayıcı yaşantıdan yerleşik hayata geçiş, hayvanları evcilleştirme, 

kile şekil verip çanak-çömlek yapma (Mutluay, 2010: 7; Göler, 2016: 

11), ritüel amaçlı yapılar inşa etme (Hole, 2002: 191; Göler, 2016: 11) 

vb. insanlık tarihi için çok önemli olan değişim ve dönüşümlerin 

görüldüğü Neolitik Dönem ilk olarak Mezopotamya’da başlayıp daha 
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sonra Anadolu’da gelişip yayılmıştır (Başgelen, 2006: 108-110; Göler, 

2016: 11). Mezopotamya, insanların göçebelikten yerleşik hayata 

geçtiği, tahılların ve hayvanların ıslah edildiği, tarım toplumuna 

geçildiği uygarlığın ilk adımlarının atıldığı yerdir (Göler, 2016: 21; 

McNeill, 2002: 32-34). Oysa günümüzden 12.000 yıl öncesine 

tarihlenen (Özçelik, 2018: 9), çanak çömleksiz Neolitik Döneme ait 

bir inanç merkezi olduğu düşünülen Göbekli Tepe’de (Göler, 2016: 

16; Mann, 2011: 57; Schmidt, 2007: 22-23), insan topluluklarının 

organize olabildikleri görülmektedir (Vahapoğlu, 2013: 30; Yelken, 

2019: 229-234). Göbekli Tepe’de çeşitli medeniyet emarelerinin 

bulunması, ilk medeniyetin Mezopotamya’da başlayıp Anadolu’ya 

yayıldığı görüşünü çürütür. 

Göbekli Tepe’nin keşfinden önce yaygın görüş: Yerleşik hayata 

geçmeyen avcı-toplayıcı ilkel insanlar organize olup yapılar inşa 

edemezler, içsel tapınma gereksinimleri yoktur; siyaset, din, sanat vb. 

gibi oluşumlara, fikrî seviye ve iş birliğine sahip değildirler (Childe, 

2006: 35-36; Göler, 2016: 17) şeklindeydi. Göbekli Tepe’nin keşfi, 

insanlar arasındaki bu işbirliği ve organizasyonun yerleşik hayata 

geçildikten ve tarım toplumundan sonra ortaya çıktığı düşüncesini 

sarsmış ve insanlık tarihine bakış açısını değiştirmiştir (Göler, 2016: 

17; Özcan, 2014: 32). Bilim ve insanlık tarihindeki bu yaygın 

görüşlerin yeniden gözden geçirilmeleri kaçınılmaz olmuştur.  

Kazı çalışmalarını yürüten Klaus Schmdt’e göre, bölgede yaşayan 

insanlar önce tapınakları inşa edip, sonra yerleşik hayata geçtiler 

(Özcan, 2014: 34). Çünkü Neolitik Çağın doğuda başlamasıyla batıda 
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görülmesi arasında neredeyse 5000 yıl vardır. Dolayısıyla Neolitik 

Döneme, Göbekli Tepe’nin yapılmaya başlanmasından sonra 

geçilmiştir (Göler, 2016: 11). 

Göbekli Tepe, İngiltere’deki Stonehenge’den 7000 yıl, Mısır 

piramitlerinden yaklaşık 7500 yıl daha eskidir (Lorenzis ve Orofino, 

2015: 41; Yelken, 2019: 37). Bu durum, Göbekli Tepe’nin tüm 

medeniyetlerin beşiği olduğu (Yelken, 2019: 37), ilk medeniyetin 

Göbekli Tepe ve civarında başladığı, buradan Mezopotamya, Mısır ve 

çevre bölgelere yayıldığı düşüncesini öne çıkarır. 

Göbekli Tepe’de 7 ana yapı (A, B, C, D, E, F ve Aslanlı dikilitaş) gün 

yüzüne çıkarılmıştır. Bu yapılar Göbekli Tepe’nin çok küçük bir 

kısmıdır. Schmidt’e göre, arazinin geri kalanında 15 tapınak daha 

vardır. Buluntular gün yüzüne çıktıkça Göbekli Tepe’deki bilim, 

sanat, mimarî ve din anlayışları da netleşecektir (Collins, 2016: 78; 

Kılıç ve Eser, 2019a: 753). Schmidt, Göbekli Tepe’nin mabetler 

kompleksi olduğunu savunsa da bölgenin astronomi olaylarının 

incelendiği bir gözlem evi olduğunu iddia eden İtalyan astronom 

Giulio Magli ve Hint astronom B.G. Sidharth gibi kimseler de vardır 

(Kılıç ve Eser, 2019b: 362). 

Göbekli Tepe’deki yapılar T biçiminde sütunlarla (Şekil 1) çevrilidir. 

Merkezde iki tane T şeklinde sütun karşılıklı yer alır. Arkeologlar 

sütunlarda insan tasvirleri olduğunu düşünmektedir. Sütunlar üzerinde 

hayvan tasvirleri ve soyut semboller de bulunmaktadır (Vahapoğlu, 

2013: 38). C ve D yapılarında duvarların on iki dikilitaşa bölündüğü 

görülmektedir. T şeklinde on iki dikilitaşın kullanılması, bu sayının 
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rastlantı mı, yoksa bilinçli mi kullanıldığı sorusunu akla getirmektedir 

(Collins, 2016: 62-63; Kılıç ve Eser, 2019a: 754). 

 

Şekil 1: Göbekli Tepe (https://www.google.com/ 02.06.2020) 

1.2.  Göbekli Tepe’de Matematik, Geometri ve Astronomi 

Matematik ve geometri bilgisinin ilk Mezopotamya uygarlıklarında 

görüldüğü, Sümer ve bilhassa Babillerin gelişmiş matematik ve 

geometri bilgisini astronomiye uygulayarak birçok yeniliğe öncülük 

ettikleri (Yıldırım, 2019: 19-21) bilim tarihçilerince yaygın görüştür. 

Göbekli Tepe’nin keşfiyle bu görüşün de yeniden ele alınması gerekir. 

C ve D yapılarındaki süsleme ve figürlerin dikilitaşların sadece sağ 

yüzünde olduğu görülür ki bu kabartmaların belli bir düzene göre 

görülmesinin istendiği, tapınağa gelenlerin saat yönünde hareket 

etmelerini salık verir. Dikilitaşların konumlandırılışı, üzerindeki 

kabartmalar, saat yönüne doğru yönlendirme, gökyüzü hareketleriyle 

bağlantılıdır. Güneşin doğuşu, gün içindeki seyri ve batışıyla ilişkilidir 

(Collins, 2016: 92). 

https://www.google.com/
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Güneşin dairesel seyri, yılı on iki aya böler. Her takımyıldızı otuz 

günlük periyodlarda görülür ve periyodların tamamlanıp ilk 

takımyıldızının yeniden görünmesi on iki döngüden sonra gerçekleşir. 

Böylelikle yıl, on iki bölüme ayrılır. Her biri 30 derece olan bu 

bölümlerin birleşmesiyle 360 derecelik daire oluşur. Mevsimlerin 

geçişi, gezegen hareketleri bir döngü oluşturur ki bu astrolojinin 

temelidir. Yılın on iki aya bölünmesi ve burçların keşfi özellikle 

Yunanlılara atfedilir. Göbekli Tepe’nin keşfiyle bu düşünce de 

sarsılmıştır. Göbekli Tepe’de gökyüzü hareketlerinin izlenerek 

burçların bulunduğu, bu hareketlerden yola çıkılarak geometrik temele 

sahip ritüel alanın inşa edildiği görülmektedir (Collins, 2016: 93). 

Göbekli Tepe’nin belli bir geometrik dizayna sahip olması, 

geometrinin mimarîde yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçildikten 

sonra kullanıldığı bilgisini de çürütmüştür. Göbekli Tepedeki yapılar, 

geometrik bir dizayn çerçevesinde, eşkenar ve dikdörtgen mimarisinin 

temellerini teşkil edecek tarzdadır. B, C ve D sütunlarının belirli 

merkeze göre konumlandırıldıkları, C ve D sütunlarının güney 

cephesinin orta noktasında bulundukları, B sütununun merkeze daha 

yakın olduğu, T şeklindeki sütunların dikdörtgen bir alana 

yerleştirildiği (Şekil 2), böylece yapıların geometrik bir düzene göre 

konumlandırıldıkları görülmektedir (Haklay ve Gopher, 2020: 6-7). 



 

 
253 

 

Şekil 2: Sütunların Konumlarına Göre Hesaplanmaları ve Dikdörtgen Alanlara 
Yerleştirilmesinin Görselleştirilmesi. (Haklay ve Gopher, 2020: 6) 

Özellikle D sütununda, kenarları yaklaşık 19.25 metre olan bir eşkenar 

üçgen dizaynı (Şekil 3) göze çarpar. B sütununun merkezî sütuna 

hizalanması ve C sütununun güneye paralel olarak uzanması, bir 

kompozisyon ve simetri oluşturur (Haklay ve Gopher, 2020: 6-8). 

 

Şekil 3: B, C ve D Sütunlarının Oluşturduğu Eşkenar Üçgen Çizimi. 

(Haklay ve Gopher, 2020: 9) 
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Sütunlarda minimal açı farkları olsa da, dikilitaşların doğu ve batı 

yönünde benzer şekilde dizilerek simetri oluşturması (Şekil 4), 

Göbekli Tepe halkının gökyüzündeki hareketleri izlediklerini ve bu 

bilgileri mimariye uyguladıklarını gösterir (Metin, 2019: 154). 

 

Şekil 4: Merkezî Sütunların Eşit Uzaklıkta Bir Simetri Oluşturduğunu 
Gösteren Çizim (Haklay ve Gopher, 2020: 7) 

Tapınağın içyapısına bakıldığında, zeminin su geçirmemesi için sert 

taşlar ve küçük mermerlerin harçla karıştırılarak “terrazo” tarzı 

sıvandığı ( Kurt ve Göler, 2017: 1124; Schmidt, 2007: 260); tapınak 

yapısının batıdan doğuya eğimli olduğu görülür. Bu eğimin tabandaki 

suyun dışarıya tahliyesi amacıyla olduğu tahmin edilmektedir (Kurt ve 

Göler, 2017: 1124; Sepici, 2018: 70). Terrazo tarzı zemin kaplama, 

çok daha sonraları uygulanan bir tekniktir. Bu tekniğin uygulanması, 

gelişmiş mimarî bilgiye işaret etmektedir (Metin, 2019: 163). 
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 C tapınağındaki labirentli, eş merkeze sahip üç duvarla çevrili yapı 

(Kurt ve Göler, 2017: 1125; Scmidt, 2007: 142-143) mimarî bilginin 

düzeyini göstermektedir. Tapınağın duvarları yaklaşık 1 metre 

genişliğinde taşlarla çevrilidir. Duvarlar, ince işçilikle özenle 

yontulmuş ve birbirinden farklı yapıdadır. On tonluk T şeklindeki 

dikilitaşlar, zeminde içi oyulmuş taşlar üzerine oturtulmuş. Üstelik 

sütunlar bu konik yuvalara tam oturmuş. Günümüz teknolojisinde 

birçok alet ve matematik bilgisi gerektiren bu işlemler, 12000 yıl önce 

Göbekli Tepe’de yapılabilmiş (Sepici, 2018: 80-81).  

Bazı araştırmacılar dikilitaşların konum, pozisyon ve sıralanışlarının, 

gökyüzü hareketlerini incelemeye yönelik yapıldıklarını, bu yapıların 

gözlemevi olabileceğini savunurlar. Söz gelimi, G. Magli; Sirius 

yıldızının, R. Schoch; Oriyon takımyıldızının, A. Collins ise Deneb 

yıldızının gözlemlenecek şekilde yapıların konumlandırıldığını ifade 

ederler (Etli, 2016: 107-109; 2020: 3; Kurt ve Göler, 2017: 1131; 

Lorenzis ve Orofino, 2015: 40-42; Schoch, 2010: 55). 

Göbekli Tepe’nin on iki bölüme ayrılan mimarisinde kozmik bilgilerin 

temel alınması ve sütunların orantısal yapıları bu uygarlığın geometri, 

matematik ve kozmik ahenk hususunda temel bilgilere sahip olduğunu 

gösterir (Collins, 2016: 94). Bütün bunlar Göbekli halkının 

düşünüldüğü kadar ilkel olmadıkları, temel matematik, geometri ve 

astronomi bilgilerine sahip olduklarını gösterir. Bu durumda 

matematik, geometri ve astronomi bilgisinin Sümer, Babil, Mısır, 

Yunan şeklindeki gelişim sıralanışını, yeniden tespit etmek ve yeni 

bulgulara göre başa Göbekli Tepe medeniyetini yerleştirmek gerekir. 
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1.3. Göbekli Tepe’de Sosyal Hayat ve Tarım 

İnsan topluluklarının uzun vadeli en önemli gelişim eşiğinden biri 

Neolitik Döneme geçiştir. Göçebe yaşantıdan yerleşik ve karmaşık 

topluma geçiş süreci, insanın sosyal ve bilişsel kapasitesiyle ilişkilidir. 

İnsanlar algıda seçicilik, ezberleme, ortak değer oluşturma, iletişim 

kurma ve işbirliğine dayalı hareketle gelenekler, söylemler, yapılar ve 

semboller meydana getirirler (Watkins, Benz, Georg ve Gebel, 2014: 

47). İşte göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin Neolitik dönemde 

olduğu düşüncesi Göbekli Tepe’nin keşfiyle sarsılmıştır. Buzul 

çağının sonlarında yapılan Göbekli Tepe, Neolitik Çağın erken 

dönemi olan çanak-çömleksiz döneme denk gelir (Mann, 2011: 57).  

Göbekli Tepe’den önce yaygın bir başka görüş: Mağaralarda yaşayan 

avcı-toplayıcı ilkel insanlar, yeni beslenme kaynakları arayışına girmiş 

ve hayvanları evcilleştirmişlerdir. Tarım devriminin başlamasıyla 

yerleşik hayata geçmişler ve daha sonra varlığını sorgulayarak bir 

inanç sistemi geliştirmişlerdir şeklindedir. (Yelken, 2019: 26-28). 

Göbekli Tepe’nin keşfi, insanlık tarihi hakkındaki bu kabullerin de 

yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılar. Çünkü tonlarca dikili 

taşların yapımı, merkezî alana taşınıp yerleştirilmesi, üzerlerine birçok 

figürün işlenmesi bir organizasyon ve işbirliğini gerektirir. Bu, 

tapınağın mimarî yapısının düşünüldüğünden çok daha çağdaşlığını, 

örgütsel insan faaliyetlerini, insan topluluklarının iş birliği içinde bir 

araya geldiklerini göstermektedir (Haklay ve Gopher, 2020: 11; Peters 

ve Schmidt, 2004: 215; Yelken, 2019: 232). Henüz yerleşik hayata ve 

tarım toplumuna geçilmeden Göbekli Tepedeki insanların işbirliğiyle 
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yapılar yapabildiklerini ve onları bir araya getiren manevî bir güdüye 

sahip olduklarını göstermektedir. Göbekli Tepe’yle beraber, yerleşik 

hayata geçişin dinleri ortaya çıkarmadığı, aksine dinî inanışın 

insanlarda içsel bir güdü oluşturduğu ve bu motivasyonun da işbirliği 

içinde ortak hareket etmelerini sağlayarak yerleşik hayata geçişi 

tetiklediği görülmektedir. Bu, ilk insanların bir araya gelmelerini 

sağlayan dinî inanışa sahip olduklarını da ortaya çıkarmaktadır (Göler, 

2016: 16-17; Yelken, 2019: 233). 

Dünyada ilk yabanî buğdayın atası “Einkorn”un 10.500 yıl önce 

Urfa’ya yakın bir bölge olan Karacadağ3 eteklerinde geliştiği ifade 

edilir (Heun, Schafer-Pregl, Klawan, Castagna, Accerbi, Borghi ve 

Salamini, 1997: 1312; Özcan, 2014: 68). Oysa einkornun ilk izlerine 

Göbekli Tepe’de rastlanmıştır (Schmidt, 2000: 16). Bu, ilk tarım 

faaliyetleri ve tahıl kullanımının düşünüldüğünden çok daha önceye 

tarihlenmesini gerektirir. Göbekli Tepe henüz açılmamış tapınaklarla 

beraber çok büyük bir alanı kapsadığı için, tahılların Karacadağ’a 

Göbekli Tepe’den geldiği tahmin edilmektedir.  

Göbekli Tepe’deki kazılarda birçok hayvan kemiği kalıntısı, yabanî 

tahıl kalıntısı, sebze tohumu, öğütme taşları (Şekil 5), oluklu büyük 

tekne ve kaplar (Şekil 6) çıkarılmıştır (Dietrich L., Meister, Dietrich 

O., Notroff, Kiep, Heeb, Beuger ve Schütt, 2014: 3; Özcan, 2019: 67). 

Öğütme taşları bitkilerin işlendiğini gösteren önemli bir kanıttır. Islahı 

yapılmış bitki kalıntısı, buğdayın atası olan einkorn kalıntısı Göbekli 

 
3 Köln’de Max Planck Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmaya göre, tüm tahılların atası 
olarak bilinen siyez, triticum, kaplıca ve einkorn gibi yabanî tahılların, ilk olarak 
Karacadağ’da görüldüğü tespit edilmiştir. Bkz: İ. Metin, “age.”, s. 182. 
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Tepe’de tarımın yapıldığı varsayımlarını güçlendirmektedir (Peters, 

Schmidt, Dietrich ve Pöllath, 2014: 3066). 

 

 

 

Şekil 5: Kazıda Çıkarılan Öğütme Taşları 

(https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215214.g007; L. Dietrich vd., 2014: 12; 

https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2019/05/tahil2.jpg 29.05.2020) 

 

 

   Şekil 6: İçinde Siyah Tahıl Kalıntısı Tespit Edilen Tekne  (Özcan, 2019: 67) 
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Arkeolojik kazılarda taşlama takımlarının bulunması bitkilerin 

işlendiğine yönelik bir kanıt sayılır. El taşları, kâse biçimi verilmiş 

kayalar, tabaklar gibi ekipmanların yüzeylerindeki aşınmalar 

incelenerek ne amaçla kullanıldıkları belirlenmeye çalışılır. Bazı 

taşlardaki aşınmaların öğütme işleminden kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir. Dikdörtgen binaların çevrelerinin tahıl işleme alanları 

olarak kullanıldığı ve taşlardaki çift yönlü taşlama hareketlerinden 

yola çıkılarak einkornun öğütülerek un üretildiği düşünülmektedir 

(Dietrich vd., 2014: 3). Kömürleşmiş bitki kalıntısı az olsa da, yapılan 

detaylı bitki kalıntıları analizleri, Göbekli Tepe’de tahılların 

kullanıldığını doğrular niteliktedir (Neef, 2003: 15). 

Kazılarda 160 litrelik büyük taş kaplarda buğday ve arpanın suyla 

bekletilerek mayalanmasıyla oluşan asit izleri de bulunmuştur. Bu da, 

oradaki insanların tahıl ektiklerini, mayalama işlemini bildiklerini ve 

içecek ya da ekmek yaptıklarını göstermektedir. Kazı alanında Antep 

fıstığı ve badem kabukları bulunması da bölgede tarım yapıldığına 

işaret eden önemli ipuçlarıdır (Metin, 2019: 183-185). Büyük silolara 

rastlanmadığı için burada tahılın depolanmadığı, üretimin sadece 

yiyecek ihtiyacının hemen giderilmesi için yapıldığı düşünülmektedir. 

Taştan yapılmış ince duvarlı dışı süslenmiş içi oyuk kapların tahılların 

mayalandırılmasıyla elde edilen içeceğin içilmesi için kullanıldığı 

tahmin edilmektedir (Dietrich vd., 2014: 27). Bütün bunlar ilk yabanî 

tahıl kullanımının çok daha eskiye tarihlendiğini, Göbekli Tepe’de 

yaşamış insanların bir şekilde ekip biçecek, yiyecek ve içecek yapacak 

bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. 
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1.4. Sanat ve Diğer Bilimsel Gelişmeler 

Çok sayıda sabit ve taşınabilir sanat eseri bulunan Göbekli Tepe’deki 

sütunlarda çoğunlukla hayvan motifleri ve soyut işaretler vardır. Her 

yapıda farklı figürler baskındır. A yapısında yılan, B’de tilki, C’de 

domuz ve D’de kuş figürü baskındır. Bu da, her yapının farklı 

insanlarca yapıldığının ve farklı bir kompozisyon anlatılmak 

istendiğinin göstergesi olabilir. Hayvan ve insan figürlerinin genellikle 

erkek olarak resmedildiği, kadın tasvirinin çok az olduğu 

gözlenmektedir. Anıtsal yapılardaki mimarî, yüzlerce insanın iş 

gücünü gerektirir ki bu, orada bir iş birliğinin, gönüllü kolektif emeğin 

olduğunu gösterir (Dietrich vd., 2014: 26-27; Yelken, 2019: 229-233). 

Dikili taşların çoğunda tilki, yaban sığırı, yaban domuzu, alageyik, 

ördek, turna vb. hayvan kabartmaları doğaya uygun olarak 

resmedilmiştir (Kurt ve Göler, 2017: 1118; Schmidt, 2003: 3). Halka, 

yarım ay, sepet, daire, hilal ve H şeklinde soyut anlamlar içeren 

motifler de (Kurt ve Göler, 2017: 1118) (Şekil 7) oldukça estetik 

görünümdedirler. T şeklindeki dikili taşlarda ustaca yapılmış insan 

figürleri de vardır (Halis, 2019: 55). Bu da, motifleri yapan 

sanatçıların doğaya uygun eserler yapabildiklerini gösterir (Schmidt, 

2010: 244). Bu kalıntılar, bilim, sanat, din ve diğer birçok sosyal 

dinamiklerin, tarım toplumuna geçilmeden çok daha önce Göbekli 

Tepe’de geliştiğini göstermektedir (Özcan, 2014: 37). 
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Şekil 7: Dikilitaşlar Üzerindeki Soyut Semboller (Kurt ve Göler, 2017: 1122) 

 

Sütunlardaki kabartma figürler oyma yöntemiyle gerçeğe oldukça 

yakın şekilde işlenmiştir. Öyle ki üç boyutlu tasarlanmış hayvan 

figürleri dahi vardır. (Şekil 8) O dönemde henüz demir ve metal 

olmadığı için, yontma işleminde çakmaktaşı kullanılmıştır. Çakmak 

taşı Göbekli Tepe mevkiinde bulunmadığından, başka yerden 

getirildiği düşünülmektedir. Sadece çakmak taşı kullanılarak yapılan 

bu kabartmalar, çok derin bilgi ve tecrübeyi gerektirir. Mimarî ve 

sanatta usta oldukları, ustalık bilgisini nesilden nesile aktardıkları 

görülmektedir. (Özcan, 2014: 39; Sepici, 2018: 82-83). Günümüzden 

6.000 yıl önce metal aletlerle yapıldığı düşünülen yontma işleminin, 

12.000 yıl önce metal aletler kullanılmadan ince işçilikle yapılabildiği 

ortaya çıkmaktadır (Yelken, 2019: 38). 
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Göbekli Tepe’de T şeklindeki sütunlara vurulduğunda, düşük 

desibelde titreşimli bir tınlama sesinin çıkması dikkat çeken bir 

ayrıntıdır. Titreşim sesleri için içi boşluklu özel yapıya sahip taş 

gerekmektedir. Bu da, Göbekli Tepe’yi yapanların ileri bir teknik 

bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Yapılarda dikkat çeken başka 

bir ayrıntı, kabartmaların akşam meşale ışığında üç boyutlu 

görünürken, güneş ışığında iki boyutlu görünmeleridir. Bu farklılığın 

nedeni olarak, yapıların gece ateş ışıklarının etkisiyle üç boyutlu 

olarak tasarlanıp yapılması gösterilmektedir (Sepici, 2018: 83-84). 

 

Şekil 8: Dikilitaş Üzerindeki Üç Boyutlu Hayvan Figürü 

(https://www.google.com/ 02.06.2020) 

Göbekli Tepe’nin keşfiyle düzeltilmesi gereken bir diğer bilgi, tarihte 

ilk ipliğin dokunup kumaş yapılmasına dairdir. Tarihte ilk dokumanın 

Göbekli Tepe’nin kuzeydoğusundaki Çayönü’nde bulunan kumaş 

parçası nedeniyle M. Ö. 9.000 yılında yapıldığı düşünülmekteydi. 
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Fakat Göbekli Tepe’de bulunan kumaş parçası bu bilgiyi çürütmekte 

ve tarihte bilinen ilk dokumanın 12.000 yıl önce yapıldığını ortaya 

çıkarmaktadır (Yelken, 2019: 38). 

1.5. Felsefe 

Bilim tarihi araştırmalarında yazılı sisteme dayalı belgeler o dönemi 

tüm açıklığıyla ele almayı kolaylaştıran bir unsurdur. Tarihî bulgular 

yazı sistemine dayalı bir metin değilse, bu bulguların dönemine uygun 

olarak yorumlanması oldukça güçtür. Bu noktada arkeolojik 

buluntular, bilim tarihindeki belirsizlikleri gidermesi yeni veriler 

sunması bakımından oldukça önemlidir. Göbekli Tepe’de bir yazı 

sistemi olmamasına karşın, dikilitaşlar üzerindeki sembollerin 

hiyeroglif yazının temellerini teşkil ettiği ve bu figürlerin bir 

kompozisyon dâhilinde yapıldığı düşünülmektedir. Bu figürlerin 

anlatmak istediği kompozisyonu da ancak bilimsel veriler ışığında 

felsefî bir bakış açısıyla anlamak mümkündür (Kılıç ve Eser, 2019a: 

748-749; 2019b: 359-360). 

Varlığın neliğini ve insanın dünyaya geliş amacının ne olduğunu 

sorgulamak felsefî düşüncenin çıkış noktasıdır. Felsefî düşüncenin ilk 

olarak M.Ö. 5. yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde başladığı yaygın 

görüştür. Özellikle Akdeniz’in doğusunda, Hindistan ve Çin’de “ben 

kimim? varlık nedir?” sorusunu soran bilgelerin evrendeki kaotik 

düzeni anlamlandırma çabasıyla düzenler oluşturdukları, soyutlama 

eğilimiyle daha derin sorular sorarak spekülatif cevaplar ortaya 

koydukları ifade edilir (Cevizci, 2019: 21). Oysa bu mantıkla felsefî 

düşüncenin ilk temellerini Yunan’da, Hint’te ve Çin’de değil Göbekli 
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Tepe’de görmek daha doğru olur. Çünkü Schmidt’e göre Göbekli 

Tepe, ilk kez evrene ve varlığa dair soru soran kişiler tarafından 

yapılmıştır (Vahapoğlu, 2013: 22). 

Kazı çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması, yazılı bir metnin 

bulunmayışı, oradaki insanların düşünce ve yaşayışları hakkında net 

bir şey söylemeyi elbette zorlaştırmaktadır. Fakat dikilitaşlardaki 

semboller, oradaki insanların hayatları ve düşüncelerine dair birçok 

ipucu vermektedir. Buradan hareketle Göbekli Tepe insanlarının, 

doğayı gözlemleyerek bilgi edindiklerini, bilgilerini pratik alanda 

uyguladıklarını; varlıklar, olay ve olguları sorgulayarak, hayatın 

anlamı üzerinde düşündüklerini; ölüm ötesi kurtuluşu bir inanç sistemi 

içinde gördükleri ve toplumsal hayatı kurduklarını söyleyebiliriz.  

Dikilitaşlardaki her figür oradaki insanların yaşantı ve düşüncelerini 

öğrenebilmek için birer ipucudur. Çünkü her figür birçok anlamlar 

içermekle beraber bir kompozisyon dâhilinde yapılmıştır (Kılıç ve 

Eser, 2019b: 359). Figür ve sembollerin incelenmesi, yorumlanması 

oldukça derin, detaylı disiplinler arası çalışmayı gerekli kıldığı için 

ayrı bir çalışma konusudur. Fakat kısaca değinecek olursak: yılan 

sembolü ölümsüzlük, yeniden doğma, fallik unsur, sonsuzluk, tıp gibi 

birçok anlama gelmektedir. Kuş sembolü; ölüm, ruh, duman, mezar, 

verimlilik anlamlarını simgelerken, dairesel taşlar ise kapı, eşik, Tanrı 

ile buluşma, öte dünyaya geçiş anlamlarını temsil etmektedir (Halis, 

2019: 66-67, 75, 129). Özellikle D sütunu 43 numaralı dikilitaştaki 

(Şekil 9) figürlerin, bir kompozisyon dahilinde yapıldığı, bu 
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sembollerin hayat, ölüm ve ölümden sonraki yaşamı ifade ettiği 

düşünülmektedir (Halis, 2019: 150; Kılıç ve Eser, 2019a: 746). 

Göbekli Tepe’de yaşamın taşlara resmedilmesiyle bir mitoloji 

geleneğinin oluştuğu söylenebilir. Dikilitaşlar üzerindeki birçok 

sembol Sümer mitolojisinde de görülmektedir. Öyle ki D yapısında 43 

numaralı dikilitaş üzerindeki hayat döngüsünü anlatan tasvirler, Sümer 

mitolojisindeki “Tanrıça İnanna’nın Ölüler Diyarına İnişi” ve “Kutsal 

Evlilik” adlı mitolojik anlatılar ile benzerlik göstermektedir (Kılıç ve 

Eser, 2019a: 750; 2019b: 374). 

 

Şekil 9: Göbekli Tepe’de D Yapısı 43 Numaralı Dikilitaştaki Hayat 

Döngüsünü Anlatan Semboller (https://www.google.com/ 02.06.2020) 

İnsanlık tarihinin erken yerleşim yerlerinde, belirli bir örüntü içeren 

yapılar, figürler, günlük yaşamın sınırları ve bağlarına yönelik önemli 

ipuçları vermelerinin yanı sıra, hayat koşullarıyla baş edebilmek için 

insanın dünyayla nasıl ilişki kurduğunu da gösterirler (Fred ve 
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Hodder, 2018: 129). Bu bağlamda sembollerin, toplumun yaşantısını, 

davranış biçimlerini ve ahlak öğretilerini yansıttığı gibi oradaki yaşam 

felsefesine de ışık tutar. 

SONUÇ 

Akıl ve bilinç yetisine sahip olan insan, sahip olduğu yetilerle kendini, 

doğayı ve yaratıcısını bilmek istemiş ve neticede insan-insan, insan-

doğa, insan-Tanrı ilişkilerini açıklamaya girişmiştir. Gerek doğa 

bilimleri, gerekse din ve insan bilimlerinin kökeni, insanın “bilme” 

merakına dayanır. Dolayısıyla bilimin kökeni, insanlık tarihi kadar 

eskidir. Bilimin tarihsel gelişimini doğru saptayabilmek için 

arkeolojik çalışmalar ve tarihî kalıntılar büyük öneme sahiptir. İşte 

Göbekli Tepe insanlık tarihi, dinler tarihi ve bilim tarihinin doğru ele 

alınması açısından oldukça önemli bir arkeolojik buluntudur. 

Neolitik Çağın çanak çömleksiz dönemine tarihlenen, 1995 yılında 

arkeolojik kazılarla Şanlıurfa’da bulunan Göbekli Tepe, yaygın 

görüşün aksine, avcı-toplayıcı ve göçebe olan ilk insanların “ilkel” 

olmadıkları, zengin bir kültürel yapıya sahip olduklarını ortaya 

çıkarmıştır. Göbekli Tepe, İngiltere’deki Stonehenge’den 7000 yıl, 

Mısır piramitlerinden yaklaşık 7500 yıl, (Lorenzis ve Orofino, 2015: 

41; Yelken, 2019: 37) ve Mezopotamya uygarlıklarından 5000 yıl 

daha eskidir. Dolayısıyla ilk medeniyetin Mezopotamya’da başladığı, 

buradan Anadolu’ya yayıldığı görüşünün aksine; Göbekli Tepe ve 

çevresinde başladığı, buradan Mezopotamya, Mısır ve çevre bölgelere 

yayıldığı düşüncesini ön plana çıkarır.  
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Matematik ve geometrinin mimarîde uygulanmasının ilk 

Mezopotamya’da başladığı görüşü de Göbekli Tepe’yle beraber 

çürümüştür. Kazı raporlarına göre Göbekli Tepe’deki yapılar ileri bir 

matematik, geometri ve astronomi bilgisine dayalı olarak inşa 

edilmiştir. Bu; bilgi, bilim, düşünce, inanç, sanat, estetik, mimari ve 

teknik her alanda bilim tarihi açısından doğru kabul edilen birçok 

görüşün yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.  

Göbekli Tepe’den önce yaygın olan bir diğer görüş, tarım devriminin 

başlamasıyla yerleşik hayata geçen ilkel insanların, daha sonra varlığı 

sorgulayarak bir inanç sistemi geliştirdikleridir. Oysa henüz yerleşik 

hayata ve tarım toplumuna geçilmeden Göbekli Tepe’deki insanları 

bir araya getiren manevî bir güdü olduğu görülmektedir. Göbekli 

Tepe’yle beraber, yerleşik hayata geçişin dinleri ortaya çıkarmadığı, 

bu yaygın görüşün aksine dinî inanışın insanlarda içsel bir güdüyü 

sağladığı ve işbirliği içinde ortak hareket etmelerine kaynaklık ederek 

yerleşik hayata geçişi tetiklediği ortaya çıkmıştır. 

Göbekli Tepe’deki yapıların her biri, ortak iş gücüne, sanata, bilgiye, 

düşünce ve inanca işaret etmektedir. Tonlarca ağırlıktaki dikili taşların 

yapılması, üzerine birçok semboller işlenmesi, örgütsel insan 

faaliyetlerinin var olduğuna, insan topluluklarının iş birliği içinde bir 

araya geldiğine ve sosyal bir yapının olduğuna işaret etmektedir. 

Göbekli Tepe, tarım alanında da bilim tarihi açısından bir paradigma 

kaymasına neden olmuştur. Dünyada ilk yabanî buğdayın 10.500 yıl 

önce Karacadağ’da yetiştirildiği bilgisi, Göbekli Tepe kazı alanında 

kömürleşmiş tahıl kalıntılarının bulunmasıyla beraber çürütülmüştür. 



 

268 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

Yine yapılar üzerindeki yontma işleminin metal aletler olmadan 

doğaya uygun şekilde ve estetik bir kaygıyla yapılmış olması, 12.000 

yıl önce de insanların sanatsal faaliyetlerde bulunduğuna, taşları 

yontma bilgi ve becerisine sahip olduklarına kanıt niteliğindedir.  

Her bir yapı üzerindeki sembol ve figürler, orada yaşayan insanların 

bilgi, becerisini gösterdiği gibi, evrene ve kendi benliğine yönelik bir 

soruşturmanın olduğuna da işaret etmektedir. Bir kompozisyon 

dâhilinde yapılan figürler, Göbekli Tepe’de insan-doğa-yaratıcı 

ilişkisinin sorgulandığı ve cevaplar arandığını göstermektedir. Bura-

dan hareketle felsefî düşüncenin temeli olan “Ben neyim, kimim? 

Nereden geldim? Ne olacağım? Hayatın anlamı nedir? Her şey nasıl 

var oldu? Varlık sonunda ne olacak? gibi soruların baş göstermesiyle 

insanların ortaklaşa hareket ettiği, bir kült alanı kurduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak Göbekli Tepe’de 12000 yıl önce yaşayan insanların 

düşünülenin aksine ilkel olmadıkları; akıl ve bilinçle matematik, 

geometri, sanat, astronomi, bilgisine sahip oldukları görülmektedir. 

Göbekli Tepe’de tarım, sembolik dil kullanımı, fikirlerin ve yaşantının 

taşa yontularak kültürel miras aktarımı, inanç sistemi kurma, ortak bir 

güdüyle hareket etme vb. gibi birçok medeniyet emarelerine 

rastlanmasından dolayı, bilim tarihindeki birçok ezberi bozduğu 

söylenebilir. Fakat bilimin tarihsel seyrini doğru tespit edebilmek için 

Göbekli Tepe’nin efsanevî ve fantastik anlatılardan ziyade, kazı 

sonuçlarına göre disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınması ve 

böylelikle bilim tarihinin revize edilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İÖ 74 yılında IV. Nikomedes’in vasiyeti gereğince Roma eyaleti 

olarak organize edilen Bithynia, İÖ 64 yılında Romalı General 

Pompeius’un Pontos Kralı VI. Mithridates’i yenip Pontos’un bir kısım 

topraklarını bu eyalete katmasıyla Bithynia et Pontus Eyaleti olarak 

adlandırılmaya başlamıştır. Kuruluşundan itibaren senato eyaleti 

statüsünde olan Bithynia, bazı dönemlerde Doğu’daki gelişmelere 

paralel olarak geçici sürelerle imparator eyaleti statüsüne alınmıştır. 

İmparator Traianus (İS 98-117) dönemine kadar sıradan bir Senato 

eyaleti olarak kalan Bithynia et Pontus’a bu süreçte genellikle 

deneyimsiz olan praetor unvanlı valiler atanmıştır. İmparator 

Nero’nun (İS 54-68) Doğu’da Parthlar’a karşı aktif bir politika 

izlemeye başlamasıyla önem kazanan eyalete, bu dönemde daha 

tecrübeli valilerin atandığı görülür.  

Augustus Dönemi (İÖ 27-İS 14) Bithynia et Pontus Eyaleti valileri 

daha önceki bir makalede (Doğancı, 2019) ayrıntılı olarak ele alındığı 

için bu çalışmada, İmparator Tiberius Dönemi’nden (İS 14-37) 

Nero’nun tahttan indirildiği İS 68 yılına kadar olan süreçte eyalette 

görev yapmış valiler prosopografik bir bakışla ele alınmıştır. Bu 

valilerin cursus honorum’ları epigrafik, nümizmatik ve edebi 

kaynakların elverdiği ölçüde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

bağlamda ağırlıklı olarak nümizmatik ve epigrafik malzemelerden 

yararlanılmıştır. Özellikle Bithynia et Pontus Eyaleti’nin önde gelen 

kentlerinde (Nicomedia, Nicaea, Prusa vb.) basılan sikkeler en önemli 

kaynak grubunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda propaganda aracı 
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olarak da kullanılan sikkeler valilerin eyalette görev yaptıkları 

tarihlerin belirlenmesi ve eyaletteki faaliyetleri hakkında önemli 

veriler sağlamaktadır. Epigrafik kaynaklar grubuna giren yazıtlar da 

valilerin eyaletteki faaliyetlerinin yanı sıra daha önceki cursus 

honorum’ları hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Nümizmatik ve 

epigrafik kaynaklara kıyasla daha az veri sağlayan edebi kaynakların 

başında ise Tacitus, Plinius ve Suetonius gibi yazarlar gelmektedir.  

İncelediğimiz süreç (İS 14-68) Tiberius, Caligula, Claudius ve 

Nero’nun imparatorluk dönemlerini kapsamaktadır. İmparator 

Tiberius Dönemi’nde Bithynia et Pontus Eyaleti’nde görev yapmış 

olan valilerden sadece ikisinin ismini biliyoruz: M. Granius Marcellus 

(İS 14–15) ve P. Vitellius (İS 17-18). İmparator Caligula Dönemi’nde 

(İS 37-41) eyalette görev yapan valiler hakkında maalesef bilgimiz 

bulunmuyor. Bununla birlikte İmparator Claudius Dönemi’nde (İS 41-

54) eyalette görev yapmış olan valilerin çoğunu biliyoruz. Bu 

dönemde görev yapmış valileri kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz: 

L. Mindius Pollio (İS ca. 41-47?), L. Dunius Severus (İS 42/43?), L. 

Mindius Balbus (İS ca. 43-47), C. Cadius Rufus (İS 47-48) ve P. 

Pasidienus Firmus (İS 48-49 ve 49-50). İmparator Nero Dönemi’nde 

(İS 54-68) ise, Attius Laco (İS 54-55?), M. Tarquitius Priscus (İS 59–

60?), T. Petronius Niger (?) (İS ca. 61-62?) ve L. Venuleius (?) 

Montanus (İS ca. 63) adlı valilerin eyalette görev yaptıkları 

anlaşılmaktadır. Tespit ettiğimiz bu valilerin Bithynia et Pontus 

Eyaleti’ndeki faaliyetleri kaynakların izin verdiği ölçüde ortaya 

konulmuştur. Ancak bazı valiler hakkında çok fazla kaynağımız 

bulunurken, bazıları hakkındaki bilgilerimiz oldukça yetersizdir. Bu 
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nedenle eyalette görev yapmış bazı valilerin cursus honorum’ları ve 

eyaletteki faaliyetleri hakkında yeterli bilgimizin olmadığını peşinen 

belirtmemiz gerekir. 

1. M. Granius Marcellus (İS 14–15) 

M. Granius Marcellus, Campania’daki Pozzuoli kasabasında yaşayan 

İtalik kökenli Graniuslar ailesine mensuptu (Remy, 1989: 23-4; 

Marek, 2003: 47; Doğancı, 2007: 171-4; Grant, 1969: 145; Doğancı, 

2019: 6). Apameia-Myrleia’da (=Mudanya) Augustus Dönemi 

sonlarında basıldığı anlaşılan bir sikke (Waddington et al., 1908: 251, 

nr. 38) üzerinde tam adı yer almaktadır.3 Bu durum onun Augustus’un 

ölümüne yakın tarihlerde eyalette görev yaptığını gösterir. Eyaletteki 

görevi bittikten sonra crimen maiestas suçundan yargılanan 

Marcellus’un mahkûm edilip edilmediği konusu tam olarak 

anlaşılamamaktadır.4 Bu konudaki bilgiler Suetonius’un çok da net 

olmayan açıklamalarına dayanmaktadır: 

“…Yine bu dönemde bir praetor vatana ihanet davalarına 

bakmak üzere mahkemeleri toplayıp toplamayacağını Tiberius’a 

sorduğunda, “Yasalar uygulanmalıdır” dedi ve çok acımasızca 

uyguladı. Adamın biri Augustus’un heykelinin başını bir 

başkasıyla değiştirmek üzere alıp götürmüştü; konu Senato’da 

 
3 Sikkenin ön yüzünde IMP CAESAR AVGVSTVS PONTIF MAX TR P yazısı ve 
Augustus ile Livia’nın portreleri, arka yüzünde M GRANIVS MARCELLUS 
PROCOS yazısı yer almaktadır. Ayrıca bkz. Grant, 1969: 145; Doğancı, 2019: 6; 
Muret, 1881: 121. 
4 Tac. Ann. I.74: “Nec multo post Granium Marcellum, praetorem Bithyniae, 
quaestor ipsius, Caepio Crispinus, maiestatis postulauit, subscribente Romanio 

Hispone...”. Ayrıca bkz. Woodman, 2009: 34; Rogers, 1935: 9; Anderson, 1927: 48. 
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ele alındı, anlaşmazlık çıkınca, işkenceye başvuruldu. Sanık 

mahkûm edildikten sonra, bu türden suçlar öyle bir noktaya 

geldi ki, şunlar bile ölüm cezasını gerektiren suç sayıldı…” 

(Suet. Tib. 58; Katzoff, 1971: 282-3; Magie, 1950: 1362, nr. 32). 

Tacitus’a (Ann. I.74) göre, G. Marcellus’a İS 15 yılında, Drusus ve 

Norbanus Flaccus’un consullükleri sırasında, İmparator Tiberius 

hakkında kötü niyetli konuşmalar yapmak [sinistros …sermones] ve 

ona hakaret etmek gibi suçlar yöneltilmiştir: (Tac. Ann. I.74; Remy, 

1989: 23; Shotter, 1966: 207; Woodman, 2009: 34-5; Katzoff, 1971: 

680; Ergin, 2009: 289; Doğancı, 2007: 171-4; Muret, 1881: 120). 

“…Bithynia valisi Granius Marcellus, kendi quaestor’u Caepio 

Crispinus ve destekçisi Hispo Romanus tarafından vatan 

hainliğiyle suçlandı. Tiberius hakkında lekeleyici şeyler 

söylemek, Caesar’ların heykellerini kaldırıp yerine kendi 

heykellerini koymak ve Augustus heykelinin başını keserek 

yerine Tiberius’unkini koymakla itham ediliyordu… Tiberius 

vatan hainliği suçlamalarında berat yönünde oy kullandı, fakat 

“zimmete geçirme” suçlamalarını normal mahkemelere sevketti. 

“Zimmete geçirme” suçlamalarının sonucunu bilemiyoruz.” 

(Tac. Ann. I.74). 

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı üzere, Tiberius’un, Marcellus’un 

kendisine karşı işlediği iddia edilen “hakaret” suçlamasından berat 

etmesi yönünde fikir beyan etmesiyle Marcellus bu suçlamadan 

kurtulmuştur (Katzoff, 1971: 680; Sáez, 2009: 128; Remy, 1989: 23). 

Ancak “zimmete geçirme” suçlamasının normal mahkemelerde devam 
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etmesine karar verilmiştir. Tacitus’un yukarıdaki ifadesinden 

davacıların, Marcellus’un quaestor’u Caepio Crispinus ve destekçisi 

Hispo Romanus olduğu anlaşılmaktadır (Rogers, 1935: 9; Katzoff, 

1971: 680). Davacılar Marcellus’a maiesatas ve repetundae5 

suçlamalarını yöneltmişlerdir (Rogers, 1935: 9, 38; Remy, 1989: 23; 

Katzoff, 1971: 680; Muret, 1881: 120; Doğancı, 2019: 6; Berger, 

1991: 675; Doğancı, 2007: 171-4; Sáez, 2009: 128; Levick, 2006: 

667; Ertekin, 2008: 365-6; Sherwin-White, 1949: 18). Davanın nasıl 

sonuçlandığı konusunda herhangi bir kayda rastlanmamıştır (Sherwin-

White, 1949: 18). Buna göre, davaya konu olan olayların eyalet 

sınırları içerisindeki gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğu, 

Marcellus’un Augustus Dönemi’nde göreve başladığı ve imparator 

öldüğü sırada hala görev başında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda 

Marcellus’un Bithynia et Pontus Eyaleti’nde valilik görevinin 

İmparatorun ölümünden kısa bir süre önce, muhtemelen İS 14 yılında 

başlamış olduğunu söyleyebiliriz (Bosch, 1935: 78-79). Eldeki veriler 

ışığında İS 14-15 yıllarında Bithynia et Pontus Eyaleti valiliği 

görevini yürüttüğü anlaşılan Granius Marcellus’un daha sonraki 

cursus honorum’u hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır 

(PIR2 IV.2: 40, nr. 211; Muret, 1881: 120; Wesch-Klein, 2001: 251; 

Bremmer, 1998: 15; Magie, 1950: 1591). 

 

 

 
5 Roma Hukuku’na göre repetundae, magistratlar tarafından eyaletlerde ve 
Roma’da kanuna aykırı olarak alınmış olan para veya mal anlamına gelmekteydi 

(Türkoğlu Özdemir, 2007: 1188). 
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2. P. Vitellius (İS 17-18) 

P. Vitellius hakkındaki bilgilerin önemli bir kısmını Romalı yazarlar 

Suetonius ve Tacitus’a borçluyuz (Remy, 1989: 25). Apulia’daki 

Nuceria kentinde yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen P. 

Vitellius, Germanicus ile kurduğu yakın ilişki sayesinde kısa sürede 

cursus honorum basamaklarını tırmanmış bir homo novus idi.6 İS 6-8 

yılları arasında legati Augusti olarak Pannonia Eyaleti’nde görev 

yapmış, İS 12-13’de praetor olduktan bir süre sonra (İS 15-6) legati 

Germanici olarak Germania’da bulunmuştur (Remy, 1989: 24-5). 

İmparator Tiberius ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Bithynia et Pontus 

Eyaleti valiliği görevini kabul ettiği ve Doğu’ya düzen getirmekle 

ilgili bir görevi üstlendiği doğrultusunda kesin bir takım bilgiler 

bulunmaktadır. 

Sikke 1: P. Vitellius7 

    

 

 

 
6 Suet. Vit. II.2-5: “…Nucerialı olan Publius Vitellius ister köklü bir aileden gelsin 
ister babası ve dedesi aşağı sınıftan olsun Roma atlı sınıfındandı ve Augustus’un 
işlerine bakan bir kamu görevlisiydi…”. Ayrıca bkz. Remy, 1989: 24; Marek, 2003: 
47; Wiseman, 1971: 276, nr. 503. 
7 Sikkenin ön yüzünde ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙΣΑΡ yazısı ve Germanicus’un portresi, 

arka yüzünde ΕΠΙ ΠΟΠΛΙΟΥ ΟΥΙΤΕΛΛΙΟΥ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ, Μ 
Ν(Ε)ΙΚΟΜΗΔΕΩΝ yazısı yer almaktadır (RPC I 2064). 
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P. Vitellius, Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki valilik görevine en erken 

İS 17 yılında başlamış olmalıdır (Waddington et al., 1910: 516, nr. 12-

13; Magie, 1950: 1357, nr. 18, 22; Remy, 1989: 24-5). Tacitus, İS 19 

yılında P. Vitellius’un Germanicus ile birlikte Suriye’ye gittiğinden 

bahseder (Tac. Ann. II.74.3). Neticede, elimizdeki kaynaklar 

Vitellius’un Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki valilik görevinin 

başlangıcının İS 17-8 yıllarına konulması gerektiğine işaret eder8 

(Waddington et al., 1910: 516, nr. 12-13; Bosch, 1935: 79; Harris, 

1980: 877; Wiseman, 1971: 276, nr. 503; Remy, 1989: 24-5; Magie, 

1950: 499; 1357, nr. 18, 22). P. Vitellius’tan önce eyalette görev 

yapmış valilerin tamamı senatör kökenli soylu ailelere mensuptu. 

Oysa Vitellius, bir homo novus olmasına rağmen Germanicus 

sayesinde bu göreve getirilmiştir. Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki 

valilik görevinden sonra sırasıyla praefectus aerari (İS 21) militaris, 

sacerdos ve consul’lük (İS 31) görevlerini yürütmüştür (Tac. Ann. 

V.8.1-2; Harris, 1980: 877; Remy, 1989: 24-5; Wiseman, 1971: 276, 

nr. 503). 

3. L. Mindius Pollio (İS ca. 41-47?) 

L. Mindius Pollio’nun tam olarak hangi tarihte Bithynia et Pontus 

Eyaleti valiliği yaptığı bilinmemekle birlikte, İmparator Claudius 

Dönemi’nde bu görevi yürüttüğü kesindir (Harris, 1980: 877; Marek, 

2003: 48). Bu dönemde eyalet koinon’u adına basılan sikkeler 

üzerinde L. Mindius Pollio’nun ismine rastlıyoruz (Waddington et al. 

1908: 235-236, nr. 1-5; SNG v. Aulock, 1957, nr. 270). Pollio, adı 
 

8 Bazı araştırmacılar, Vitellius’un Bithynia et Pontus proconsul’lüğünün İS 19 yılına 
konulması gerektiğini ileri sürerler (Lang, 2003: 105). 
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geçen bu sikkeler üzerinde hem “άνθύπατος” hem de eyaletin 

patronus’u (=hami) olarak nitelendirilmektedir (SNG v. Aulock, 1957, 

nr. 270; Waddington et al. 1908: 235-236, nr. 1-5; Remy, 1989: 28; 

Marek, 2003: 48; Nicols, 1990: 102). Pollio’yu eyaletin hem valisi 

hem de patronus’u olarak gösteren bu sikkeler büyük ihtimalle 

İmparator Claudius Dönemi’nde basılmış olmalıdır. Bu nedenle 

Pollio’nun, İmparator Claudius Dönemi’nde Bithynia et Pontus 

eyaletinde görev yapmış valilerden biri olduğu genellikle kabul 

edilmektedir. 

Sikkeler üzerindeki imparator portreleri tarihlemeyle ilgili net bir 

ipucu vermemekle birlikte, Claudius’un isim formunda bugüne kadar, 

genel geçerliliği olan herhangi bir değişikliğin olmadığını da 

belirtmek gerekir. Claudius Dönemi’nde Bithynia et Pontus 

Eyaleti’nde görev yapmış olan dört valinin görevleri süresince basılan 

sikkeler üzerindeki lejantların birbirinden farklı olması da son derece 

dikkat çekici bir durum arz etmektedir. Bu sikkelerin bazılarında 

imparatorun üstlendiği memuriyetlerle ilişkili bir lejant yer alırken, 

diğerlerinde aynı lejanta yer verilmediği görülmektedir. 
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Sikke 2: L. Mindius Pollio9 

     

 

L. Mindius Pollio’nun eyalet valiliği sırasında basılan sikkeler 

üzerinde Τί Κλαύδιος Καίσαρ Σεβαστος Γερμανίκος αύτοκρατώρ ya 

da Τί̣ Κλαυδίος Καίσαρ Σεβαστος αρχίερεύς μεγίστος δήμαρχικης 

εξουσίας αυτοκράτώρ ifadeleri görülmektedir (SNG v. Aulock, 1967, 

nr. 7010). Bu sikkelerde imparatorun tüm unvanlarının yer almaması, 

sikkelerin İmparator Claudius Dönemi’nin başlarında basılmış 

olduğunu gösterir (SNG v. Aulock, 1967, nr. 7010; Bosch, 1935: 80-

81). İmparatorla ilişkili unvanların sadeleştirildiği bu sikkelerdeki 

lejantların Τί Κλαύδιος Καίσαρ Σεβαστος Γερμανίκος olarak 

basitleştirildiği görülmektedir. 

Neticede, L. Mindius Pollio’nun eyaletteki valilik görevini İS 41-42 

ya da İS 42-43 yıllarına tarihlendirebiliriz (Bosch, 1935: 80-81; 

Nicols, 1990: 107; Magie, 1950: 1591). Halefi olan L. Dunius 

Severus’un eyalette İS 42-43 yıllarında valilik yaptığını kabul edersek, 

Pollio bu görevi büyük ihtimalle İS 41-42 yılları arasında yürütmüş 

olmalıdır. Mindius Balbus’un da eyaletteki valilik görevini İS 43-47 

 
9 Sikkenin ön yüzünde ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒ ΑΡΧ M[ yazısı ve İmparator 
Claudius’un portresi, arka yüzünde ΕΠΙ Λ ΜΙΝΔΙΟΥ ΠΩΛΛΙΩΝΟΣ 
ΑΝΘ[ΥΠΑΤΟΥ ΠΑΤΡ?] yazısı ve önünde buğday başakları bulunan başı örtülü 
Tanrıça Demeter yer almaktadır (RPC I 2072A). 
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yılları arasına yerleştirdiğimizde sorun çözülmüş oluyor. L. Mindius 

Pollio, Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki valilik görevinden kısa süre 

sonra Roma’nın en prestijli eyaletlerinden biri olan Asia Eyaleti’nde 

proconsul olmuştur (Eilers, 2002: 257). Ayrıca Pollio Bithynia et 

Pontus’taki eyalet valiliği sona erdikten sonra eyalet metropolis’i 

Nicomedia’nın patronus’u unvanını bir süre daha korumuştur (RPC I 

2065; 2068; 2070). 

4. L. Dunius Severus (İS 42/43?) 

Elimizdeki veriler L. Dunius Severus’un İmparator Claudius 

Dönemi’nde Bithynia et Pontus Eyaleti’nde görev yapmış valilerden 

biri olduğunu gösterir (Marek, 2003: 48; Stumpf, 1991: 164-165; 

Remy, 1989: 28). Onun eyalet valiliği hakkındaki asıl kaynağımız 

olan sikkeler belirli bir eyalet sikkesi grubuna girmez. Bu sikkelerin 

tipleri ve arka yüzlerindeki monogramlar çok muğlak olup detaylı 

bilgiler içermez.10 

L. Mindius Pollio’dan sonra eyalet valiliği görevini yürütmüş olan L. 

Dunius Severus, bu görevi selefini takiben İS 42-3 yılında yerine 

getirmiş olmalıdır. Halefi olan L. Mindius Balbus’un, İS 43-47 yılları 

arasında Bithynia et Pontus Eyaleti valiliği yaptığının açık olması da 

bu tarihlendirmeyi destekler niteliktedir (Remy, 1989: 28). 

 

 
10 Sikkenin ön yüzünde ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟϹ ϹΕΒΑϹΤΟϹ ΠΑΤΗΡ ΠΑΤΡΙΔΟϹ ve 

İmparator Claudius’un portresi, arka yüzünde Ε[Π]Ι Λ ΔΟΥΝΙΟΥ ϹΕΟΥΗΡΟΥ 
ΑΝΘ[ΥΠΑΤ]ΟΥ ve Tanrı Zeus yer almaktadır (RPC I 2098). 
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Sikke 3: L. Dunius Severus11 

 

 

5. L. Mindius Balbus (İS ca. 43-47) 

Ön yüzünde Britannicus unvanının, arka yüzünde ise L. Mindius 

Balbus’un isminin yer aldığı sikkelerin basım tarihi için İS 43 yılı 

terminus ante quem’dir. İS 43 yılından önce Britannicus isminin 

kullanıldığına dair elimizde bir kanıt olmaması nedeniyle, bu yılı 

başlangıç noktası olarak kabul edebiliriz. Ancak bu hususta kesin bir 

saptama yapmak maalesef mümkün değildir; zira Nero’nun 

hükümdarlığına kadar Britannicus’a saygı gösterilmeye devam 

edildiği anlaşılmaktadır (Remy, 1989: 26). Bununla birlikte Nero’nun 

evlatlığa kabul edildiği İS 50 yılından sonra Britannicus’un adının 

görüldüğü sikkelerin çok az sayıda olduğunu da göz önüne almamız 

gerekir. Bu nedenle L. Mindius Pollio’nun eyalet valiliği için İS 50 

yılı terminus post quem’dir. Başka bir ifadeyle Pollio, Bithynia 

eyaletindeki valilik görevini kesin olarak İS 50 yılından önce 

yapmıştır (Remy, 1989: 26; RPC I 2043). 

 

 
11 Sikkenin ön yüzünde ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟϹ ϹΕΒΑϹΤΟϹ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟϹ ΚΑΙϹΑΡ 
yazısı ve İmparator Claudius’un portresi, arka yüzünde (Λ) ΔΟΥΝΙΟΥ 
ϹΕΟΥΗΡΟΥ ΑΝΘΥΠΑΟΥ yazısı ve Tanrı Zeus yer almaktadır (RPC I 2099). 
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Sikkeler üzerindeki imparator unvanlarının sıralandığı lejantlardan 

oluşturulan kronolojik sıralamadan L. Mindius Balbus’un Cadius 

Rufus’tan önce Bithynia et Pontus valiliği görevini yürüttüğü 

anlaşılmaktadır. Rufus’un İS 47-8 yıllarında eyalet valisi olduğu 

noktasından hareketle, Balbus’un da İmparator Claudius Dönemi’nde 

İS 43-47 yılları arasında Bithynia et Pontus Eyaleti’nde görev yapmış 

olduğunu söyleyebiliriz (Marek, 2003: 48; Remy, 1989: 26; Lang, 

2003: 45; Magie, 1950: 1591; Bosch, 1935: 81; Harris, 1980: 877). 

Sikke 4: L. Mindius Balbus12 

 

 

6. C. Cadius Rufus (İS 47-48) 

İtalyan kökenli bir aileden gelen C. Cadius Rufus’un Bithynia et 

Pontus Eyaleti valiliğinden önceki cursus honorum’u belirsizdir 

(Remy, 1989: 26-27; Humphreys, 1880: 308). Bithynia et Pontus’taki 

valilik görevinin tarihi hakkında da farklı görüşler vardır. Cadius 

Rufus’un eyalet valisi olduğu dönemde basılan sikkeler bu konuda 

bazı ipuçları vermektedir. C. Cadius Rufus’un proconsul’lüğü 

sırasında Bithynia’da basılan bu sikkelerin ön yüzünde İmparator 

 
12 Sikkenin ön yüzünde TI ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΣ ve 
Britannicus’un portresi, arka yüzünde ΕΠΙ ΜΙΝΔΙΟΥ ΒΑΛΒΟΥ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ yazısı yer almaktadır (RPC I 2077). 
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Claudius, Messalina ve Britannicus’un portreleri bulunmaktadır 

(Waddington et al., 1908: 236, nr. 6; Waddington et al. 1910: 401, nr. 

35; Humphreys, 1880: 308; Dio Cass. LX.22.2; Magie, 1950: 1400). 

Bu portreler, C. Cadius Rufus’un İS 43 yılından önce Bithynia et 

Pontus Eyaleti valisi olmadığını kesin olarak ispatlar. Çünkü 

İmparator Claudius’un oğlu olan Tiberius Claudius İS 43 yılından 

sonra “Britannicus” unvanını almıştır. Bu durumda İS 43 yılı 

Rufus’un eyalet valiliği için bir terminus ante quem’dir. Tiberius 

Claudius Caesar Britannicus’un annesi Messalina’nın portresinin yer 

aldığı sikkeler, Cadius Rufus’un Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki 

valiliğini en geç İS 48 yılına tarihlememize izin verir (SNG v. Aulock, 

1967, nr. 7011; Remy, 1989: 26-27; Waddington et al., 1910: 518, nr. 

23). Çünkü İS 48 yılında Messalin ölmüş, kısa bir süre sonra da(İS 49 

yılı başları) Rufus repetundae davasında Senato tarafından suçlu 

bulunmuştur. Bu nedenle onun eyaletteki valilik görevi İS 49 yılından 

önce sona ermiş olmalıdır. Bithynia eyalet meclisinin dava ile ilişkili 

bir karara varmasının ve elçilerin Roma’ya yaptıkları seyahatin belirli 

bir zaman alacağı da göz önüne alındığında Cadius Rufus’un İS 47-8 

yıllarında İmparator Claudius Dönemi’nde eyalette vali olarak görev 

yapmış olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek 

mümkündür (Marek, 2003: 48; Lang, 2003: 105; Magie, 1950: 1591; 

Remy, 1989: 26-7; Bosch, 1935: 82). 
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Sikke 5: C. Cadius Rufus13 

 

Bithynia et Pontus Eyaleti valiliği yaptığı dönemde, eyalet kentleri ve 

koinon’u tarafından basılan sikkelerde Rufus’un hem “άνθυπατου” 

hem de patronus (=hami) sıfatlarıyla nitelendirildiği görülmektedir 

(Waddington et al., 1908: 236, nr. 6; RPC I 2073-4; Waddington et al., 

1910: 518, nr. 23; Marek, 2003: 48; Eilers, 2002: 258). C. Cadius 

Rufus sonraki süreçte Bithynia et Pontus Eyaleti’nin resmi patronus’u 

olarak karşımıza çıkar (Nicols, 1990: 102; Remy, 1989: 27). C. Cadius 

Rufus’un ismi Britannicus, Messalina ve Claudius’un portrelerinin yer 

aldığı sikkelerde έπί Γ. Καδίου Ρούφου άνθυπατου (πάτρονος ile 

birlikte ve ayrı) olarak görülmektedir (Waddington et al., 1908: 236, 

nr. 6; 400, nr. 27; Bosch, 1935: 82; Waddington et al. 1910: 517, nr. 

20; Remy, 1989: 26-7). 

İmparator Claudius’un son dönemlerinde eyalet valiliği yapmış olan 

Cadius Rufus, repetundae (rüşvet alma) suçlamasıyla Bithynialılar 

tarafından Senato’ya şikâyet edilmiş, suçlu bulunmuş ve Senato’dan 

atılmıştır.14 Fakat önde gelen Bithynia kentlerinin “hami ve 

 
13 Sikkenin ön yüzünde ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ 
yazısı, arka yüzünde Γ ΚΑΔΙΟΣ PO ΥΦΟΣ ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ, ΝΕΙΚΑΙΕΩΝ yazısı 
yer almaktadır (RPC I 2032). 
14 Tac. Ann. XII.22.3: “…damnatus et lege repetundarum Cadius Rufus 
accusantibus Bithynis”. İmparator Claudius ve Nero Dönemleri’nde rüşvet alma 
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koruyucuları” olarak Cadius Rufus’u onurlandırmak amacıyla 

Roma’da bir anıt diktirmiş olmaları meseleyi daha karmaşık bir hale 

getirmektedir. Bazı araştırmacılar bu anıtı delil olarak gösterip Cadius 

Rufus’un Bithynialıların şikâyeti sonucu değil, başka bir suç 

nedeniyle Senato’dan atıldığını ileri sürerler (IG XIV 1077; CIL VI 

1508; IGR I 139; Magie, 1950: 1400, nr. 6). Ancak Tacitus’un (Ann. 

XII.22.3-6) Cadius Rufus’u Bithynialıların Senato’ya şikâyet ettikleri 

noktasındaki ifadesi gayet açıktır: “Cadius Rufus accusantibus 

Bithynis”. Uzun süre Senato dışında kalan Cadius Rufus, İS 69 yılında 

İmparator Otho tarafından affedilmiş ve tekrar Senato’ya alınmıştır 

(Tac. Hist. I.77; Magie, 1950: 1400, nr. 6; Bosch, 1935: 82; Remy, 

1989: 26-7). Rufus’un tekrar Senato’ya girdikten sonraki cursus 

honorum’u hakkında elimizde herhangi bir belge bulunmamaktadır. 

Sikke 6: C. Cadius Rufus15 

      

 

 

suçlamasıyla Senato’dan atılan Cadius Rufus, Pedius Blaesus ve Saevinus’a Otho 
tarafından tekrar eski hakları geri verilmiş ve Senato’ya kabul edilmişlerdir. Tac. 
Hist. I.77: “…sed Otho pontificatus auguratusque honoratis iam senibus cumulum 
dignitatis addidit, aut recens ab exilio reversos nobilis adulescentulos avitis ac 

paternis sacerdotiis in solacium recoluit. redditus Cadio Rufo, Pedio Blaeso, 

Saevino P. senatorius locus.” Ayrıca bkz. Sherwin-White, 1949: 18; Marek, 2003: 

48; Harris, 1980: 877; Magie, 1950: 1400, nr. 6. 
15 Sikkenin ön yüzünde ΜΕΣΣΑΛΕΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΕΑ ΗΡΑ yazısı ve 
Messalina’nın portresi, arka yüzünde ΕΠΙ Γ ΚΑΔΙΟΥ ΡΟΥΦΟΥ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝΟΣ yazısı ve Tanrı Apollon yer alır (RPC I 2074). 
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Cadius Rufus’un Bithynia et Pontus Eyaleti valiliği sırasındaki 

faaliyetleri hakkında bazı bilgileri sikkeler yardımıyla elde ediyoruz. 

Bithynia koinon’u tarafından basılan bir sikkenin arka yüzünde, 

üzerinde Oğlak Takımyıldızı yer alan iki sütunla desteklenen bir 

köprü veya kemer tasviri bulunmaktadır (RPC I 2075; Waddington et 

al., 1908: 236, nr. 6). Sikke üzerindeki bu tasvirin Bithynia’nın batı 

kısmında yer alan Geudos Nehri üzerinde inşa edilmiş bir köprüye ait 

olabileceği düşünülmektedir (Plin. nat. V.148). Ancak nehrin 

lokasyonunu kesin olarak bilmediğimiz için net bir şey söylemek 

zordur (Nicols, 1990: 106). 

7. P. Pasidienus Firmus (İS 48-49 ve 49-50) 

P. Pasidienus Firmus, Domitianus ile İS 75 yılı consul’lüğünü 

paylaşan İtalik kökenli L. Pasidienus Firmus ile aynı aileye 

mensuptur. Büyük olasılıkla İS 40’lı yılların sonlarına doğru Bithynia 

et Pontus Eyaleti’ne vali olarak atanmıştır (PIR2 P 139; Marek, 2003: 

48; Harris, 1980: 877; Remy, 1989: 27-8). Pasidienus Firmus’un 

eyaletteki valilik görevi iki yıl sürmüştür. Eyalet metropolisi 

Nicomedia’da basılan sikkeler üzerinde yer alan έπί Π. Πασιδίήνου 

Φίρμου άνθυπατου β πατρωνος τής μητροπολεως ve έπί Φίρμου 

άνθυπατου πατρωνος β τής μητροπολεως ifadeleri ile Nicaea kentinde 

basılan sikkelerdeki Πασιδήνος Φίρμος πό(λεως) άνθυπατος lejantları 

P. Pasidienus Firmus’un eyaletteki valilik görevi hakkında önemli 

ipuçları vermektedir (Waddington et al., 1910: 517, nr. 18-19; Bosch, 

1935: 82-83, nr. 115-118; SNG v. Aulock, 1967, nr. 1099). Bu 
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sikkelerde Καίσαρ kelimesine yer verilmediği, imparatorun Τί 

Κλαύδιος Σεβαστος Γερμανίκος olarak nitelendirildiği görülmektedir.  

Sikke 7: Pasidienus Firmus16 

 

Elimizdeki veriler, Pasidienus Firmus’un Bithynia et Pontus Eyaleti 

valiliğini Cadius Rufus’tan sonraya koymamız gerektiğini işaret eder. 

Ancak Pasidienus Firmus’un görev yaptığı tarihi kesin olarak tespit 

etmek için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte C. Cadius 

Rufus’un eyaletteki valilik görevini İS 47-8 yıllarına yerleştirirsek, 

Pasidienus Firmus’un da ondan hemen sonra eyalete geldiğine göre, 

İS 48 yılında valilik görevine başlamış olduğunu söyleyebiliriz. 

Sikkelerden de anlaşılacağı üzere, Cadius Rufus’un Bithynia et Pontus 

Eyaleti valiliği iki yıl sürmüştür. Bu durumda onun eyaletteki valilik 

görevi, İS 48-9 ve 49-50 yıllarında gerçekleşmiş olmalıdır (Remy, 

1989: 27-8; Thomasson, 1984: 244; Eilers, 2002: 257; Magie, 1950: 

1591). 

8. Attius Laco (İS 54-55?) 

Attius Laco’nun senato eyaleti statüsündeki Bithynia et Pontus’ta vali 

olarak görev yaptığı dönemde, Iunius Cilo imparatorun temsilcisi 

 
16 Sikkenin ön yüzünde ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ yazısı, arka 
yüzünde ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ kelimesinin çevresinde ΠΑΣΙΔΙΗΝΟΣ ΦΙΡΜΟΣ 
ΠΑΤΡΩΝ ΠΟ yazısı yer almaktadır (RPC I 2047-8). 
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sıfatıyla eş zamanlı olarak eyalette procurator olarak bulunuyordu.17 

Senato eyaletinde imparator tarafından görevlendirilen bir 

procurator’un, hem de halihazırda eyalette görev yapan bir vali 

bulunurken, ondan bağımsız olarak hareket etmesi normal şartlarda 

çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Ancak İmparator Nero Dönemi 

başlarında Nicaea kenti hem Iunius Cilo hem de Attius Laco onuruna 

sikke basmıştır (Heichelheim, 1944: 177; Remy, 1989: 29). Birinci 

sikkenin arka yüzünde önce Iunius Cilo daha sonra Attius Laco 

isimleri varken, ikinci sikkede önce Attius Laco sonra Iunius Cilo’nun 

isimleri yer almaktadır. Bu durum, adı geçen iki yüksek Roma 

magistratının görevli oldukları Bithynia et Pontus Eyaleti’nde 

eşzamanlı olarak procurator ve proconsul olarak hareket ettiklerini 

gösterir. Seltman’ın (1928: 100, fig. 2) Nero Dönemi’nde Senato 

eyaleti statüsündeki Bithynia et Pontus’un procurator ve 

proconsul’lerin ortak yönetiminde olduğu şeklindeki görüşü 

Nicaea’da ele geçen bir sikkeye dayanmaktadır (Heichelheim, 1944: 

177). Bosch’a (1935: 83, 88) göre, Iunius Cilo İS 53-55 yıllarında 

ikinci defa eyaletin procurator’u olarak atanırken, Attius Laco da İS 

54-5’de eyalet valisi idi (Dio Cass. LX.33.6; Remy, 1989: 29; Marek, 

2003: 48; Magie, 1950: 1591). A. Stein ve Hirschfeld’in ileri 

sürdükleri hipotezler ise Seltman’ın tezini önemli ölçüde 

zayıflatmaktadır (PIR2 I: 165, nr. 854; PIR2 I: 273, nr. 1359). 

 
17 Sikkenin ön yüzünde İmparator Claudius’un portresi ve [ΝΕΡ]ΩΝΚΑΙΣΑΡ 
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤ yazısı, arka yüzünde ΕΠΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΧΙΛΩΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, NEIK yazısı, kantharus ve thyrsus ile birlikte bir filin 

başının üstünde tasvir edilen Tanrı Dionysos yer almaktadır (RPC I 2054). 
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Sikke 8: Attius Laco18 

 

Attius Laco’nun Bithynia et Pontus Eyaleti valiliği sırasında basılan 

sikkeler onun eyaletteki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verir 

(Waddington et al., 1910: 402, nr. 36-38; Waddington et al., 1908: 

359, nr. 84-85). Bu sikkeler üzerinde yer alan portrelere dayanarak, 

Atticus Laco’nun, Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki valilik görevini 

Nero’nun hükümdarlığının başlarına tarihlendirebiliyoruz. Sonuç 

olarak, elimizdeki tüm veriler Attius Laco’nun Bithynia et Pontus 

Eyaleti valiliğini İS 54-5 yıllarına koymamız gerektiğine işaret eder 

(Dio Cass. LXI.33.6; Bosch, 1935: 83; Harris, 1980: 877; Remy, 

1989: 29). 

Bithynialılar, Iunius Cilo’yu lex repetundarum’a dayanarak “rüşvet 

alma” suçlamasıyla İmparator Claudius’a şikâyet etmişlerdir. Ancak 

suçsuz bulunup aklanması üzerine imparatorun isteğiyle iki yıl daha 

bu görevi yürütmüştür. Sikkeler incelendiğinde onun eyaletteki 

memuriyet süresinin Nero Dönemi’ne kadar sürdüğü anlaşılmaktadır 

(Waddington et al., 1910: 402, nr. 36-38). Bu konu üzerinde önemli 

çalışmaları olan C.T. Seltman (1928: 100) ve C. Bosch (1935: 83) gibi 

bilim adamlarının görüşleri de bu doğrultudadır. Sikkelere göre, Attius 
 

18 Sikkenin ön yüzünde ΝΕΡΩΝ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤ yazısı ve 
İmparator Nero’nun portresi, arka yüzünde ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΝΕΙΚΑΙ ΑΣ 
yazısı ve çelenkli bir altar yer almaktadır (RPC I 2049). 
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Laco ile Iunius Cilo’nun yakın zamanlarda eyalette bulunmuş olmaları 

gerekir ki, bu durumda Attius Laco’nun Bithynia et Pontus Eyaleti 

valiliği Nero’nun imparator olmasıyla aynı döneme tarihlenebilir (Dio 

Cass. LXI.33.6; Remy, 1989: 29; Stumpf, 1991: 181-184). Attius 

Laco’nun Bithynia et Pontus Eyaleti valiliğinden sonraki cursus 

honorum’u hakkında bilgimiz bulunmuyor. 

9. M. Tarquitius Priscus (İS 59–60?) 

M. Tarquitius Priscus, Bithynia’nın önde gelen kentlerinden biri olan 

Nicaea’da basılan sikkelerde Bithynia et Pontus Eyaleti’nin 

proconsulü ve patronusu olarak görülmektedir (RPC I 2057-59; 

Waddington et al., 1910: 402, nr. 39-43; BMC Pont.: 154, nr. 15; 

Remy, 1989: 29). Daha önce (İS 52) Afrika Eyaleti proconsulü 

Statilius Taurus’un emri altında legatus Provinciae Africae olarak 

görev yapan Priscus, Roma’ya döndükten sonra Statilius Taurus’u lex 

repetundarum’a dayanarak rüşvet almak suçlamasıyla Senato’ya 

şikâyet etmiş ve yapılan yargılama sonucunda davalı suçlu bulunarak 

Senato’dan ihraç edilmiştir.19 Bu veriler ışığında M. Tarquitius 

Priscus’un Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki valiliğini İS 59-60 yılına 

tarihlendirebiliriz (Magie, 1950: 1591; Remy, 1989: 29). 

Priscus’un görevi İS 60 yılının sonuna kadar devam etmiş olmalıdır. 

Çünkü Tacitus’a göre, İS 61’de Bithynialılar tarafından şantajla ilişkili 

 
19 Tac. Ann. XII.59: “At Claudius saevissima quaeque promere adigebatur eiusdem 
Agrippinae artibus, quae Statilium Taurum opibus inlustrem hortis eius inhians 

pervertit accusante Tarquitio Prisco. legatus is Tauri Africam imperio proconsulari 

regentis, postquam revenerant, pauca repetundarum crimina, ceterum magicas 

superstitiones obiectabat”. Ayrıca bkz. Thomasson, 1984: 375; Magie, 1950: 1421, 
nr. 69; Remy, 1989: 29. 
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bir mesele yüzünden mahkemeye verilmiş ve dava neticesinde suçlu 

bulunmuştur (Tac. Ann. XIV.64). Tacitus’un ifadesine göre, Priscus 

crimen repetundarum (=rüşvet, zorla para almak) suçlu bulunup 

Senato’dan atılınca büyük bir sevinç yaşanmıştır (Tac. Ann. XIV.46; 

Marek, 2003: 48). Aslında, Priscus’un İS 53 yılında Afrika 

Eyaleti’nde emrinde görev yaptığı Statilius Taurus’u suçlayıp onun 

Senato’dan atılmasında önemli bir rol oynaması nedeniyle Senato’da 

çok düşmanı vardı. Bununla birlikte İmparator Nero tarafından 

affedilen M. Tarquitius Priscus Bithynia et Pontus Eyaleti’ne vali 

olarak atanmıştır.20 

Sikke 9: M. Tarquitius Priscus21 

 

Bithynia halkının defalarca Roma proconsul’lerini ve magistratlarını 

crimen repetundarum suçlamasıyla Senato’ya şikâyet ettikleri göz 

önüne alındığında, Priscus hakkındaki şikâyetin ve açılan davanın da 

 
20 Tac. Ann. XIV.46: “Damnatus isdem consulibus Tarquitius Priscus repetundarum 
Bithynis interrogantibus, magno patrum gaudio, quia accusatum ab eo Statilium 

Taurum pro consule ipsius meminerant”. Ayrıca bkz. Harris, 1980: 878; Magie, 
1950: 1421, nr. 69. 
21 Sikkenin ön yüzünde ΝΕΡΩΝ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ yazısı ve İmparator Nero’nun portresi, arka yüzünde Ε Μ 
ΤΑΡΚΥΙΤΙΟΥ ΠΡΕΙΣΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΑΝΘ(Υ) yazısı yer almaktadır (RPC I 
2057). 
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alışılmış bir durum olduğu kabul edilebilir.22 Tacitus’un verdiği bu 

bilginin tarihleme ile ilişkili olarak ortaya koyduğumuz varsayımı 

destekler nitelikte olduğu görülür. Söz konusu suçlama büyük bir 

olasılıkla Priscus’un görev süresinin sonlarında gerçekleşmiş olduğu 

için Priscus’un İS 59-60 yıllarında valilik yaptığını düşünmek mantıklı 

olacaktır (Gallivan, 1974: 303; Thomasson, 1984: 244-5; Bosch, 

1935: 84; Remy, 1989: 29). 

10. T. Petronius (İS ca. 61-62?) 

İmparator Nero’nun (İS 54-68) çevresinde önemli rol oynamış olan 

Petronius, İS 20-66 yılları arasında yaşamıştır (Tac. Ann. XVI.18; 

Wesch-Klein, 2001: 251; Remy, 1989: 30). Tartışmalı olmakla 

birlikte, büyük ihtimalle Satyricon23 adlı romanın yazarıdır. Tacitus’a 

(Ann. XVI.18) göre, “İmparator Nero bir şeyin güzel olup olmadığına 

ancak Petronius’un onayını aldıktan sonra karar verirdi.” Bu nedenle 

Petronius’a “Arbiter” (hakem) unvanı bizzat İmparator Nero 

tarafından verilmiştir (Tac. Ann. XVI.18; Marek, 2003: 48; Remy, 

1989: 30; Sullivan, 1986: 1). 

T. Petronius, İS 61-62 yılında Bithynia et Pontus Eyaleti’nde valilik 

yapmış ve bu görevi başarıyla tamamlamıştır (Tac. Ann. XVI.18; 

Magie, 1950: 1591; Marek, 2003: 48; Sullivan, 1986: 1; Remy, 1989: 

30; Gallivan, 1974: 303). İS 54 yılından İmparator Vespasianus 

 
22 Tac. Ann. XII.22.4; XIV.46.1. Bithynialıların Iulius Basus ve Varenus Rufus gibi 
bazı eyalet valilerini Senato’ya şikâyet etmeleri hakkında bkz. Plin. epist. VI.13; 

IV.9; VI.5; V.20; VII.10; VII.6; Marek, 2003: 48; Stumpf, 1991: 184-186. 
23 Satyricon, İmparator Nero Dönemi’ndeki zevk ve eğlence hayatını anlatan bir 
romandır. Eserde genel olarak Güney İtalya’da yaşayan Yunanların hayatı ele 
alınmıştır. 
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Dönemi’nin (İS 69-79) sonlarına kadar olan süreçte Bithynia et Pontus 

Eyaleti’nde görev yapan valiler arasında proconsul unvanına sahip iki 

validen biridir (Jameson, 1965: 58). Petronius, İS 65 yılında İmparator 

Nero’ya karşı Piso’nun liderlik ettiği suikast girişimine katılmakla ya 

da destek olmakla suçlanmıştır. Komplocular arasında olduğu kesin 

olarak ispatlanamamış olsa da İS 66 yılında İmparatorun emriyle 

Pozzuoli kasabasına sürgüne gönderilmiştir (Tac. Ann. XVI.18-20; 

Sullivan, 1986: 1). Ancak bir müddet sonra, L. Annaeus Seneca ve M. 

Annaeus Lucanus gibi soylularla birlikte intihar etmeye zorlanmıştır.24  

11. L. Montanus (İS ca. 63) 

E. Groag (1933: 204) L. Montanus’un gens Venuleia soyuna 

dayandığını ve onun L. Venileius Montanus Apronianus’un (İS 92 yılı 

consul suffectus’u) babası olduğunu ileri sürmüştür. Roma’da bulunan 

bir yazıttan (AE, 1958, 262), L. Montanus’un C. Dexius 

Starberianus’la birlikte, yılını tam olarak tespit edemediğimiz bir 15 

Eylül’de consul suffectus olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan araştırmalar bu yazıtın İS 69 yılından önceye, Nero 

Dönemi’ne ait olduğuna işaret etmektedir. Bu consul suffectus ile 

Bithynia et Pontus Eyaleti valisi olan L. Montanus arasında bir 

akrabalık bağı olabilir (Remy, 1989: 30-31). 

L. Montanus’un Bithynia et Pontus Eyaleti’ndeki proconsul’lüğü 

sadece Nicomedia’da basılan sikkelerle kanıtlanmıştır. Sikkelerdeki 

imparator portreleri ve unvanları, L. Montanus’un Bithynia et Pontus 

 
24 Tac. Ann. XVI.18: “…proconsul tamen Bithyniae et mox consul vigentem se ac 

parem negotiis ostendit”. Ayrıca bkz. Sullivan, 1986: 1; Harris, 1980: 877; 

Güveloğlu, 2020: 360. 
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Eyaleti’ndeki valilik tarihini tespit edebilmemiz açısından önemli 

ipuçları vermektedir (PIR2 M 685; Waddington et al., 1910: 518, nr. 

25; Seltman, 1928: 103; Bosch, 1935: 84; Remy, 1989: 30-1; Groag, 

1933: 204). Söz konusu sikkeler İS 63 yılı ya da biraz daha sonraya 

tarihlenmektedir. Bununla birlikte, Montanus’un Bithynia et Pontus 

Eyaleti’ndeki valilik görevinin zamanı hakkında kesin bir tarih verme 

olanağı bulunmamaktadır (Harris, 1980: 877; Bosch, 1935: 84). Sonuç 

olarak, Montanus’un Bithynia et Pontus Eyaleti valiliğinin İmparator 

Nero Dönemi’nde ve büyük olasılıkla İS 63 yılında gerçekleşmiş 

olduğunu söyleyebiliriz (Magie, 1950: 1591; Marek, 2003: 48; Remy, 

1989: 30-31). 

Sikke 10: L. Montanus25 

    

 

SONUÇ 

İmparator Tiberius’un tahta çıkışından Nero’nun ölümüne kadarki 

süreçte nümizmatik, epigrafik ve edebi kaynaklar ışığında Bithynia et 

Pontus Eyaleti’nde görev yapan toplam onbir tane vali tespit 

edilmiştir. Ele aldığımız dönemin önemli bir kısmında Bithynia et 

 
25 Sikkenin ön yüzünde İmparator Nero’nun portresi ve ΝΕΡΩΝ ΚΛΑΥΔΙΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ yazısı, arka yüzünde ΕΠΙ Λ ΜΟΝΤΑΝΟΥ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ, 
ΝΕ ΙΚΟ yazısı ve iki adet buğday başağı yer almaktadır (RPC I 2083). 
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Pontus Eyaleti’ne atanan valilerin genellikle tecrübesiz olduklarını ve 

proconsul değil, propraetor unvanlı oldukları görüyoruz. İmparator 

Nero Dönemi’nde Doğu’da Roma aleyhindeki gelişmelere paralel 

olarak Bithynia et Pontus Eyaleti’nin lojistik merkez olarak önem 

kazanmaya başladığına şahit oluyoruz. Bu dönemden itibaren eyalete 

daha deneyimli politikacıların vali olarak gönderilmiş olması şaşırtıcı 

değildir. Augustus Dönemi’nde dış politikada kuzeydoğu Avrupa’daki 

Germania bölgesinin ön planda olması, genel anlamda Doğu’nun 

özelde ise Bithynia et Pontus’un ikinci planda kalmasına neden 

olmuştu. Sonraki süreçte Doğu’da Parth İmparatorluğu’nun Roma’nın 

çıkarlarını tehdit etmeye başlamasıyla Bithynia et Pontus Eyaleti’nin 

önem kazanmaya başlaması bu iddiayı destekler niteliktedir.  

Ele aldığımız dönemin başlarında ilk olarak hakkında crimen 

maiestatis (=vatana ihanet) ve repetundae (=rüşvet) suçlamaları 

nedeniyle hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuz M. Granius 

Marcellus İS 14/15 yıllarında Bitynia et Pontus Eyaleti’nde valilik 

yapmıştır. P. Vitellius’un eyaletteki görev süresi İS 17-18 yıllarına 

tarihlendirilmektedir. Thorius Flaccus’un eyaletteki görev süresi İS 

41-47 yıllarına, L. Dunius Severus’un ise İS 42-3 yıllarına 

tarihlendirilmektedir. Aynı yıllarda L. Mindius Balbus’un (İS ca. 43-

47) eyalette görev yaptığı anlaşılıyor. İmparator Claudius Dönemi’nin 

sonlarında Bithynia et Pontus Eyaleti valisi olarak, C. Cadius Rufus 

(İS 47-48) P. Pasidienus Firmus (İS 48-49 ve 49-50) ve Attius 

Laco’yu (İS 54-55?) görüyoruz. Nero Dönemi’nde eyalette valilik 

yaptığını kesin olarak bildiğimiz M. Tarquitius Priscus (İS 59-60?), T. 

Petronius (İS ca. 61-62?) ve L. Montanus’u (İS ca. 63) sayabiliriz. 
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Iulius-Claudius Hanedanı döneminde Bithynia et Pontus Eyaleti’nde 

görev yapan valilerinin çoğu İtalya’nın köklü patricii ailelerine 

mensuptur. Valilerin önemli bir kısmı cursus honorum’larının henüz 

başlarında Bithynia et Pontus Eyaleti valiliğine atanmışlardır. Bu 

görev henüz tecrübesiz olan bu kişilerin daha üst memuriyetlere 

gelebilmeleri için bir basamak olmuştur. Bithynia et Pontus 

Senatus’un proconsular bir eyaleti olmasına rağmen, ele aldığımız 

dönemde eyalette görev yapan valilerin çoğu propraetor unvanına 

sahiptir. Hatta bazı dönemlerde eyalette aynı anda hem Senato’ya 

bağlı vali hem de imparator tarafından görevlendirilen bir procurator 

aynı anda görev yapmıştır.  
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GİRİŞ 

Sapan, insanoğlunun el ve kol gücü ile kullandığı en eski silahlardan 

biridir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “İki ucu ip, ortası örme veya 

meşin bir taş atma aracı” olarak ifade edilen sapan, farklı 

coğrafyalarda farklı adlarla anılmıştır. Mari belgelerinde Akkadça 

“waspum” olarak ifade edilen sapan, Sümerce “dal-us”, Süryanice 

“qel'a”, Etiyopyaca “maqle'”, Arapça “miqla'”, Aramice “qil'a”, 

Ugaritçe “qlc” kelimeleri ile ifade edilmiştir, Ayrıca el sapanı latince 

Funda, çubuk sapan ise Fustibalus kelimelerine karşılık gelmektedir 

(Rodriquez, 2010: 236; Black vd. 2000: 435; Aydın, 2013: 1257; 

Korfmann, 1973: 37). 

Neolitik dönemden itibaren insanoğlu tarafından kullanıldığı bilinen 

sapanlar, varlığını ortaçağın sonuna kadar devam ettirmiştir. Sapan, 

ilk başta evcil hayvanları yırtıcı hayvanlardan korumak için 

kullanılmış, daha sonraları ise savaş alanlarında etkili bir silaha 

dönüşmüştür. Sapanın yapımında kullanılan malzemenin hammaddesi, 

ayrışan organik malzemeden (yün ve bitki lifi gibi) oluştuğu için 

zamanla çürüyüp yok olmuş, çok az sayıda sapan, bir bütün hâlinde 

günümüze ulaşmıştır. Bir bütün halinde günümüze ulaşan bu 

örneklerden biri Mancester ya da diğer adıyla Kahun sapanıdır (Resim 

1). 
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Resim 1: Mancester (Kahun) Sapanı ( Wernick. 2014) 

 

Mısırda 12. Hanedan dönemine (M.Ö.1985-1773) tarihlendirilen bu 

sapan bitki lifinden yapılmıştır. Bir kese ve eşit uzunlukta iki kayıştan 

oluşmaktadır. Kese 5.1x15.2 cm ebatlarında, kayışların her biri ise 

yaklaşık 65 cm uzunluğa sahiptir.  İlk başlarda bu sapanın bir oyuncak 

olduğu düşünülmüş, ancak sonraları serbest bırakma parmağına 

takılan ilmeğin çapı 1.9 cm olarak ölçülmüştür. Bu ölçünün ancak bir 

yetişkin parmağına uygun olacağı ve dolayısıyla bu sapanın bir 

oyuncak değil bir savaş aleti olduğu sonucu çıkarılmıştır. Ayrıca Mısır 

da Tutankamon’un mezarında (M.Ö. 1343-1333) ve ketenden 

yapılmış bir çift sapan (Resim 2) ve Lahun kentinde ketenden bir 

sapan bulunmuştur. Bu sapan 60 cm’lik iki adet kayış ve 7x11 cm 

ebatlarında bir keseye sahiptir (Resim 3) (Wernick, 2014: 97-98; 

Seevers and Dennis, 2018: 2). 
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Resim 2: Tutankamon’un Mezarında (M.Ö. 1343-1333) Bulunan Ketenden 

Yapılmış Bir Çift Sapan (Wernick. 2014) 
 

 

 

 

Resim 3: Lahun Kentinde Bulunan Sapan (Wernick. 2014) 
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1. SAPAN  

 

1.1. Sapan Çeşitleri  
 

Temel olarak el sapanı ve çubuk sapan olmak üzere iki tür sapan 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Grek ve Romalılar tarafından kullanılan 

çubuk sapanlar, yaklaşık 1 m uzunluğunda bir çubuk, iki kayış ve bir 

keseden oluşmaktadır. Çubuk sapanla atış yapılmadan önce, eşit 

uzunluktaki kayışların biri çubuğa sabit olarak bağlanırken, diğer uç 

ise fırlatma esnasında serbest bırakılması için çubuk üzerindeki 

çentiğe geçirilir. Daha sonra sapan taşı keseye yerleştirilir. Paralel 

uzanan çubuk, sapancının kafasının üstünde çevrilip, belirli bir ivme 

kazandıktan sonra sapan fırlatılır (Korfmann, 1973: 38; Dohrenwend, 

2002: 29-32; Cowper, 1906: 220-225; Gabriel and Metz, 1991: 74-75; 

Skov, 2011: 113-114; Seevers and Dennis, 2018: 2). 

 

El sapanlarına nazaran daha az menzile sahip olmasına rağmen, daha 

ağır mühimmatın kullanılmasına imkân vermesi ve daha az beceri 

gerektirmesi nedeniyle çubuk sapanlar tercih edilmiştir (Seevers and 

Dennis, 2018: 2). Bu sapanların kullanımı 17. Yüzyıla kadar devam 

etmiştir.  
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Resim 4: Çubuk sapan (Seevers and Dennis. 2018) 

 

İkinci tür olan el sapanı ise, yün, deri, keten, papirüs, bitki lifi, vb. 

benzeri organik malzemeden yapılmıştır. El sapanına ait düzenekte, 

sapan taşın konulduğu bir kese ve eşit uzunlukta iki kayış 

bulunmaktadır. Kese, sapan taşını iyice kavrayabilsin diye esnek 

yapılmıştır. Ayrıca kesenin büyüklüğü ise kullanılacak mühimmatın 

özelliğine göre değişir. Örneğin sapan taşı kil veya taştan yapılmışsa, 

genellikle kese, küçük bir yumurta büyüklüğündedir. Düzenekte ikinci 

olarak ise, kesenin her iki yanına, eşit uzunlukta olan, tutma ve serbest 

bırakma adı verilen iki kayış eklenir. Bu kayışların uzunluğu 60 ile100 

cm arasında değişmektedir. Bu iki kayışın birinin ucunda bir tutamak, 

diğerinde ise ilmek bulunmaktadır. Sapana ait düzeneğin işleyişine 

baktığımızda, sapan kayışının iki ucundan biri, başparmak hariç 

herhangi parmağa geçirilir. Bir tutuş sağlamak için düğümlenebilen 

diğer uç, başparmak ile işaret parmağı arasında tutulur. Sapan taşı bu 

eşit uzunluktaki iki kayışın arasına bulunan kesenin içine yerleştirilir, 
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atıcı tarafından belirli bir ivme kazanıncaya kadar, bileğin döner 

hareketi ile sapan yarı yatay ya da dikey olarak hızla döndürülür. Üç 

veya dört devirden sonra, sapan kayışının tutamak kısmı serbest 

bırakılır ve mermi, sapancı tarafından hedef alınan yere fırlatılır. 

(Korfmann, 1973: 37-38; Dohrenwend, 2002: 29-32; Cowper,1906: 

220-225; Gabriel and Metz, 1991: 74-75; Skov, 2011: 113-114; 

Gonen, 1976: 52-53; Hamblin, 2006: 426). 

1.2. Sapan Kullanımı 

Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan sapan örneklerinin yanı sıra, bu 

savaş aletinin nasıl kullanıldığını gösteren görsel eserlerde 

bulunmaktadır. Bu görsel eserlerin ilk ve en eski örneği Neolitik 

döneme tarihlendirilen ve Konya İlinin Çumra ilçe sınırları içerisinde 

bulunan Çatalhöyük’te ortaya çıkarılmıştır. Duvara yapılan resimde, 

bir avcı, büyük bir ihtimalle kartal olduğu düşünülen kuşlara sapanıyla 

atış yaparken betimlenmiştir (Mellaart, 1967: 95; Seevers and  Dennis, 

2018: 2; Hamblin, 2006: 427; Gabriel, 2007: 7). 

 

 

Resim 5: Konya İlinin Çumra ilçesi Çatalhöyük’te ortaya çıkarılan Görsel  
(Mellaart. 1967 ) 
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Sapanın kullanımını gösteren ikinci örnek ise Mısırda Beni Hasanın 

doğu duvarlarında bulunmaktadır. Bir kuşatmanın anlatıldığı duvar 

resminde sapancı, okçulardan sonra betimlenmiştir. Sapancıların 

okçulardan sonra betimlenmesinin iki önemli sebebi olmalıdır. Bu 

sebeplerden ilki sapancıların sapan taşlarını okçulardan daha uzağa 

atabildikleri, diğeri ise sapancının atış yaparken diğer askerlere zarar 

vermemek için geniş bir alana ihtiyaç duymuş olmasıdır (Resim 6) 

(Yadin,1963: 159).  

 

 

 

Resim 6: Mısırda Beni Hasan’ın Doğu Duvarlarında Bulunan Görsel  (Yadin. 

1963). 

 

Mısır’da bulunan bir diğer sapan sahnesi ise Yeni Krallık dönemine 

tarihlenen Medinet Habu Tapınağı’nın duvarında görülmektedir. Bu 

sahnede geminin içindeki güverte direğinin üstünde duran sapancı, 

düşmana karşı, sapanının içindeki taşı fırlatmak için kafasının üstünde 

sallarken betimlenmiştir (Resim 7) ( Nelson,1929: 26-27). 
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Resim 7: Mısır Medinet Habu Tapınağı’nın Duvarlarında Bulunan Görsel  (Nelson. 

1929). 

 

Mezopotamya’ya geldiğimizde sapan kullanıldığını gösteren görsel 

eserler Yeni Asur dönemi rölyeflerde görülmektedir (Resim 8). 

 

 

 

Resim 8: Mezopotamya Yeni Asur Dönemi Rölyefleri (Wernick. 2014). 
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Bu rölyeflerde sapancılar birliklerin arka kısmında betimlenmiştir 

(Wernick, 2014: 98-101; Dezso, 2012: 112-113). Ayrıca, Kuzey 

Suriye’de Tell Halaf’da bulunan ve Demirçağı’na tarihlenen bir taş 

blok üzerinde, sapancı atış yaparken görülmektedir (Yadin,1963: 364).   

 

 

 

Resim 8: Kuzey Suriye Tell Halaf’da Bulunan Taş Blok (Kerekes. 2017). 

 

Görsel eserlerin yanı sıra çivi yazılı metinler, Eski Ahit ve antik 

kaynaklarda da sapanla ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Örneğin Ur’un 

Elamlılar tarafından yıkılışını anlatan çivi yazılı belgede sapanla ilgili 

aşağıdaki bilgilere ulaşılmaktadır: 

“Günlük ondan önce bir katliam vardı. Ur'un önünde büyük 

baltalar keskinleştirildi, mızraklar, savaşın silahları hazır edildi. 

Büyük yaylar, cirit ve kuşatma kalkanı, savaşmak için bir araya 

toplandı. Dikenli/iğneli oklar duvarın dışını bir yağmur bulutu 
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gibi örterdi. Sapanlardaki büyük taşlar, birbiri ardına büyük pat 

sesi ile düştü” (Prichart, 1969: 618; Michalowski, 1989: 61). 

 

Tevrat’ta sapan ile ilgili çok sayıda bölüm bulunmaktadır2. Bu 

bölümlerin arasında en ilgi çekenlerden biri Davut’un sapanıyla 

Filistili bir devi öldürdüğünü anlatan bölümdür3. İlyada ve Odeysseia 

 
2Kitabı Mukaddes Tevratı Şerif Yahut Eski Ahit Kitabı, 2015: I. Samuel Bap 17, 

296-297; II. Krallar Bap 3, 376-377; Hakimler Bap 20, 271-272; I. Tarihler Bap 12, 

417-418; II. Tarihler Bap 26, 458-459. 
3Ve Davud Saula dedi: Kulun babasının koyunlarını güderdi ve aslan yahut ayı 
geldiği ve sürüden bir kuzu aldığı zaman, ben ardından çıkar ve onu vururdum ve 

ağzından kuzuyu kurtarırdım ve bana karşı kalkarsa sakalından tutup onu vurur 
öldürürdüm. Kulun hem aslanı, hem ayıyı vurmuştur ve bu sünnetsiz Filistî onlardan 

biri gibi olacaktır, çünkü hay olan Allah’ın dizilerine meydan okumuştur. Ve Davud 

dedi: Aslanpençesinden ve ayı pençesinden beni kurtaran RAB bu Filistin’in elinden 

de beni kurtaracaktır. Ve Saul Davud’a dedi: Git ve RAB seninle beraber olsun. Ve 

Saul kendi esvabını Davud’a giydirdi ve başına tunç başlık koydu ve ona zırh 
giydirdi. Davud esvabı üzerine kılıcını kuşandı ve yürümeye çalıştı. Çünkü 

alışmamıştı. Ve Davud Saula dedi: Bunlarla yürüyemem; çünkü alışmadım. Ve 
Davud onları üzerinden çıkardı. Ve eline değneğini aldı ve vadiden kendine beş 
çakıl taşı seçti ve onları üzerinde olan çoban torbasına, dağarcığına koydu ve sapanı 
elinde idi ve Filistîye yaklaştı. Ve Filistî yürüyüp geliyor ve Davud’a yaklaşıyordu 

ve kalkanı taşıyan uşak onun önünde idi. Ve Filistî bakındı ve Davud’u görünce onu 
adam yerine koymadı; çünkü genç ve kırmızı yüzlü, bakışı da güzeldi. Ve Filistî 
Davuda dedi: Ben köpek miyim ki bana değneklerle geliyorsun? Ve Filistî kendi 
ilâhlan ile Davud’a lânet etti. Ve Filistî Davud’a dedi Yanıma gel de senin etini 
göklerin kuşlarına ve kırın hayvanlarına vereyim. Davud Filistîye dedi: Sen kılıçla 

ve mızrakla ve kargı ile üzerime geliyorsun fakat ben meydan okuduğun İsrail 
dizilerinin Allah’ı, ordular RABBİNİN ismile senin üzerine geliyorum. Bugün RAB 
seni benim elime verecek ve seni vuracağım ve başını gövdenden ayıracağım; Filistî 
ordusunun leşlerini göklerin kuşlarına ve yerin canavarlarına vereceğim ve İsrail’de 

Allah olduğunu bütün dünya bilecek ve bütün bu cemaat bilecek ki RAB kılıçla ve 
mızrakla kurtarmaz; çünkü cenk RABBİNDİR ve sizi elimize verecektir. Ve vakit 

oldu ki, Davudun karşısına çıkmak için Filistî kalkıp yaklaşınca Davud çabuk 
davranıp Filistînin karşısına çıkmak için cenk dizisine doğru koştu ve oradan bir taş 
alıp sapanla fırlattı ve Filistîyi alnından vurdu ve taş alnına battı ve yüz üstüne yere 

düştü.Ve Davud Filistîyi sapanla ve taşla yendi ve Filistîyi vurup onu öldürdü ve 

Davudun elinde kılıç yoktu ( Kitabı Mukaddes Eski Ahit ve Yeni Ahit, 2015: I. 

Samuel Bap 17: 295-296). 
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destanlarında sapanla ilgili bir bölüm bulunmazken4, Herodot 

tarihinde Yunanlıların Perslere karşı kullanmak için Gelon’dan 20.000 

sapancı isteğinde bulunduğuna dair bilgi vardır Homeros, (Herodotos, 

2012: 579-580). Ksenephon’un Anabasis (on binlerin dönüşü) adlı 

eserinde ise şunlar kaydedilmiştir:  

“Düşman, Giritli okçularımız onlara ulaşamasın ve 

mızrakçılarımız o mesafeye mızraklarını ulaştıramasınlar diye 

menzilimizin ötesinde bize ok ve sapan fırlattı. Biz onları 

kovalamaya başladığımızda, bu takibi birlikten koparak 

sürdürmek mümkün değildi. Kısa mesafede de hiçbir yaya asker, 

ne kadar hızlı olursa olsun, başka bir yaya askerin bir ok 

menzili mesafesinde peşine düşüp üstesinden gelemezdi. 

Öyleyse, biz ilerlerken, onların bizi yaralayabilecekleri 

ihtimallerini ortadan kaldırmak istiyorsak, en kısa sürede 

sapancılara ve süvarilere sahip olmalıyız.” (Ksenophon, 2014: 

127). 

SONUÇ 

İlk başlarda yabani hayvanların evcil hayvanlara zarar vermesini 

önlemek ve avcılıkta kullanılan sapanlar, zamanla kazanılan 

tecrübeyle etkili bir silah halini almıştır. Ölümcül derecede etkili olan 

sapan, yapımının kolay olması ve hammaddesinin yün, deri ve bitki 

lifi gibi organik malzemeden oluşması nedeniyle dünyanın hemen her 

yerinde bulunmuştur. Sapanın hammadde temininin kolay olması 
 

4 Homeros. (2008). Odysseia. (Çev. Azra Erhat ve A. Kadir). Can Yayınları 
İstanbul. Homeros. (2012). İlyada. (Çev. Azra Erhat ve A. Kadir). Can Yayınları, 
İstanbul. 



 

318 TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

üretimi masrafsız ve yapımını kolay hale getirilmesine rağmen, 

hammaddesinin genellikle ayrışan organik malzeme olması, 

günümüze az sayıda sapan ulaşmasına neden olmuştur. 

Sapan yapımın da kullanılan malzeme çeşidine ve kullanılan sapan 

taşının büyüklüğüne göre, sapanlar el ve çubuk sapanı olmak üzere 

ikiye ayrılır. Arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan farklı 

dönemlere ait olan sapanların, nasıl kullanıldığını gösteren görsel 

malzemelere de ulaşılmıştır. Bu görsel malzemeler sapanın av ve 

savaş alanlarında kullanıldığını göstermiş ve sapancıların ordu 

içerisindeki pozisyonları hakkında önemli bilgiler vermiştir. Gerek 

arkeolojik kazılar, gerek görsel ve yazılı eserler incelendiğinde, farklı 

sapan çeşitlerinin, savaş silahı olarak farklı dönemlerde birçok 

uygarlık tarafından kullanıldığı görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Gerçek anlamda ilk gazete Mayıs 1605’te Hollanda’nın Anvers 

kentinde yayın hayatına başlayan “Nieuwe Tydinghen” isimli gazete 

kabul görse de, bu gazetenin düzensiz yayınlanmasından ötürü, 

düzenli yayın yapan ilk günlük gazete olarak 11 Mart 1702 tarihinde 

İngiltere’de yayın hayatına başlayan “The Daily Courant” gazetesi 

kabul görmektedir. Laikliğin ve demokrasinin beşiği olan Fransa’da 

ise ilk gazete “Journal De Paris” 11 Ocak 1771 tarihinde yayın 

hayatına başlamıştır. 18. yüzyılın sonunda Osmanlı topraklarında 

basın-yayın faaliyetleri başlamıştır. Bu gecikmenin en önemli nedeni 

matbaanın Osmanlı’ya icadından yaklaşık 250 yıl sonra gelmesidir. 

Matbaa geldikten sonra da değişen pek bir şey olmamıştır. 1727 

yılında Osmanlı topraklarına giren matbaalarda 1740 yılına kadar 

sadece 17 kitap basılmıştır. Osmanlı’da ilk gazeteyi de Türkler değil 

yabancılar çıkarmıştır. Eylül 1795’ten Mart 1796 ya kadar yayın 

yapan “La Bulletin De Nouvilles” (Haberler Bülteni) isimli Fransız 

gazetesi Osmanlı topraklarında çıkan ilk gazetedir (Koloğlu, 2015: 

36). 

Bugün sınırlarımız dışında kalmış olan Mısır’da, Mehmet Ali Paşa 

tarafından çıkarılmış olan Vakayi-i Mısriye, Türk Basın Tarihi’nin 

başlangıcı kabul edilir. Vakayi-i Mısriye, Türkçe-Arapça olması, 

yayınlanmaya başladığı Aralık 1828 tarihi ve Mısır’ın resmî gazetesi 

olarak hem Türk ve hem de Arap Basın Tarihi’nin en önemli süreli 

yayını olarak karşımıza çıkar (Yazıcı, 1991: 269). 
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II. Mahmut devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul’da Takvim-i 

Vakayı adlı resmî gazete çıkarıldı. Türkçe’nin yanında; Arapça, 

Fransızca, Rumca ve Ermenice de yayınlanan Takvim-i Vekayi’nin 

basılması için İstanbul’da Takvimhane matbaası kuruldu. Haftalık 

olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya 

hadiselerine de yer verildi. Takvîm-i Vekayi iki defa ara vermesine 

rağmen yayımını sürdürmüş, Osmanlı Devleti’nin sona ermesinin 

ardından Cumhuriyet döneminde Cerîde-i Resmîye/Resmî Gazete 

adıyla bir bakıma devamlılık göstermiştir (Koloğlu, 2015: 21). 

Bu ilk resmî gazeteden sonra 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın 

başlarında Osmanlı Devleti’nde birçok gazete, dergi gibi süreli 

yayınlar varlığını sürdürmüştür. İstanbul’un yanı sıra 1864’te yerel 

yönetimlerle ilgili düzenlemeler çerçevesinde Eyalet sistemi kaldırılıp 

yerine Vilayet sistemi getirildi. Her vilayette kendi gereksinmesini 

karşılamak için bir de basımevi kurulması, bir yandan Vilayet 

Salnameleri (yıllıklar) basılması gibi bir yararlı gelenek 

yerleştirilirken, diğer yandan resmi vilayet gazetelerinin yayını yoluna 

da gidildi (Kocabaşoğlu ve Birinci, 1995: 101). Böylece gazeteler 

İstanbul dışında da basılmaya başlandı. 1908 başında tüm ülkede 120 

olan gazete ve dergi, Meşrutiyet’in ilk yedi ayında 730, yani altı misli 

imtiyaz başvurusu yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi 

vesilesiyle, 14 Eylül 1919’da Müdafaayı Hukuk’un sözcüsü olarak 

İrade-i Milliye Gazetesi’ni kurdu. Millî mücadele ve sonrasında 

birçok basın-yayın ortaya çıktı. 1930’lu yıllarda fikir ve edebiyat 

dergiciliğinde bir artış görüldü (Topuz, 2015: 143). 
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I. ARTVİN’DE BASIN HAYATI 

Artvin’de günlük basın hayatının 1950’li yılların başında başladığını 

görmekteyiz. İlk olarak Demokrat Çoruh Gazetesi yayın hayatına 

başlamıştır. Bu gazeteyi 1952 yılında Hür Çoruh Gazetesi takip 

etmiştir. Daha sonra bu gazetelere, 1955’te Murgul ilçesinde yayın 

hayatına başlayan “Doğu Postası Gazetesi” ve 20 Ekim 1956 tarihinde 

Borçka’da yayına başlayan “7 Mart Gazetesi” dahil olmuştur. Ocak 

1959 yılında “Halkçı” adıyla haftalık yayın yapan siyasi içerikli bir 

gazetenin de Artvin basın tarihinde yerini aldığını görmekteyiz. Basın 

tarihi açısından 1960’lı yıllarda il ve ilçe merkezlerinde günlük ve 

haftalık olarak yayınlanan gazete ve dergilerde bir artış olmuştur. Bu 

dönemde Demokrat Çoruh (Artvin), Hür Çoruh (Artvin), Artvin’in 

Sesi (Artvin), Serhad Artvin (Artvin), Adalet Gazetesi (Hopa), Arhavi 

Postası (Arhavi), Doğu Postası (Murgul), İşçi Gazetesi (Murgul), 

Şavşat Postası (Şavşat), 7 Mart Gazetesi (Borçka), 27 Mayıs Gazetesi 

(Şavşat), Doğru Söz Gazetesi (Artvin) gibi günlük veya haftalık yayın 

yapan gazeteler çıkarılmıştır (Artvin İl Yıllığı, 1967: 267). Bu 

gazetelerin çoğunlukla kendi matbaaları da bulunmaktadır. İlçedeki 

gazetelerin Artvin merkezde basıldıkları, ilçelere baskıdan bir iki gün 

sonra ulaştırılmaktaydı.  

Gazetelerin ilçelere geç ulaşmasındaki temel sebep ulaşım 

olanaklarının zorluklarından kaynaklanıyordu. Siyasi gazete ve 

dergilerin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da yayın yapan süreli 

yayınlar vardı. Artvin merkez ve ilçelerinde 30’a yakın gazete ve 

derginin yayın yaptığı görülmektedir. Bu yayınların listesi çalışmanın 
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ekler kısmında verilmiştir. Artvin basın tarihiyle ilgili elimizdeki 

mevcut sayılardan örnekler verilerek konu ile ilgili bilgiler verilmeye 

çalışılmıştır. 

I. 1. Siyasi Parti Yanlısı Gazeteler: Demokrat Çoruh 

Gazetesi-Hür Çoruh Gazetesi-Doğru Söz Gazetesi 

Artvin’in ilk gazetesi haftalık yayın yapan Hilmi Çeltikçioğlu 

tarafından 14 Şubat 1950’de çıkmaya başlayan “Demokrat Çoruh 

Gazetesi”dir. İlk başlarda Gazete İstanbul’da bir matbaada baskısı 

yapılarak Artvin’e gönderilmiştir. Ancak bu durumun zorluğu 

nedeniyle altıncı ayın sonunda Artvin’de açılan kendi matbaasında 

basılmaya başlanmıştır. 1984 yılına kadar haftada bir gün, haftada iki 

gün, haftada üç gün ve günlük periyotlarla yayın hayatına devam 

etmiştir. Demokrat Parti’yi destekleyen bir nevi partinin yayın organı 

olan Demokrat Çoruh Gazetesi’nin sahibi Hilmi Çeltikçioğlu, 

Demokrat Parti’den 10. ve 11. dönem TBMM’de Artvin milletvekili 

olarak görev yapmıştır (TBMM Albümü, 2010: 625). TBMM’de 10. 

dönem Çoruh milletvekili olarak giren Çeltikçioğlu, üç arkadaşı ile 

birlikte “Çoruh Vilayeti” adının “Artvin” olarak değiştirilmesi için 

kanun teklifi vermiştir. Meclisteki tartışmalardan sonra 17.11.1956 

tarihinde Çoruh Vilâyeti adı, Artvin merkez, Şavşat, Yusufeli, 

Ardanuç, Borçka, Hopa ve Arhavi kazalarını ihtiva etmek üzere 

Artvin olarak kabul edildi (TBMM Zabıt Ceridesi, 1956: 273). 

Demokrat Çoruh Gazetesi, tek yaprak halinde önlü arkalı olarak 

basılmaktaydı. Gazetenin 31 Mart 1973 tarihli baskısında ilk sayfa 

haberlerini ulusal haberlere ayırdığını görmekteyiz. Türkiye Halk 
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Bankası’nın esnaf ve sanatkarlara yönelik 1,2 milyar liralık kredisi, 

gazetenin ilk sayfasında yer almaktadır. Haberde, “Ulusal 

ekonomimizin temel taşı olan esnaf, sanatkâr ve küçük sanayici 

finansa eden ve halkımıza zincirlerimizin en önemli halkalarından 

birini teşkil eden Halk Bankasının genel kurul toplantısı Banka Genel 

Müdürü Halit Taşçıoğlu’nun başkanlığında yapılmıştır. Genel Müdür 

Taşçıoğlu’nun bankanın olumlu faaliyetleri ve yurt sathına yayılmış 

bulunan esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilere verilen kredilerle 

desteklenmesi konusunda yaptığı konuşma, toplantıda bulunanlar 

tarafından takdirle karşılanmıştır…” ifadeleri yer almıştır.2 Aynı 

sayfada SEKA kâğıt fabrikasının dört yeni tesis kuracağı, Isparta’da 

elle dokunan halılı haberleri ve 13 Mayıs’ta nüfus sayımı için sokağa 

çıkma yasağı gazetenin ilk sayfasında yer alan haberlerdir. Gazetenin 

ikinci sayfasında da Artvin’e dair haberlere yer verilmemiştir. 

Gazetenin arka sayfasında “Mesken kredisi 75 bin liraya çıkarılıyor”, 

“150 bin kanser hastası var”, “Erken seçim teklifi için imza verenler” 

gibi Ankara merkezli haberlere yer verilmiştir (Demokrat Çoruh 

Gazetesi, 1973: 5854). 

Artvin’de Demokrat Çoruh Gazetesi’nden sonra 9 Mayıs 1952 

tarihinde günlük yayın yapan Aytekin Halvaşi’nin sahipliğini yaptığı, 

Hür Çoruh Gazetesi’dir. Hür Çoruh Gazetesi dört sayfadan 

oluşmaktadır. Gazetenin ilk sayfasında Artvin haberlerinin ağırlıkta 

olduğu görülmektedir. İkinci sayfada ulusal haberler ve şiir köşesi, 

üçüncü sayfada yerel, ulusal ve dünyadan haberler verilirken, 
 

2 Çalışmada tırnak işareti içerisinde yer alan italik bilgiler, gazeteden doğrudan alıntı 
yapıldığı için, yazım farklılıklarına müdahale edilmemiştir. 
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gazetenin son sayfasında ise reklamların yanı sıra özlü sözler, gerekli 

bilgiler ve bir haber sütununa yer verilmiştir. 16 Eylül 1963 tarihli 

yayının ilk başlığı “Ardanuç’un Soğanlı köyünde Kır Tırtılı ile 

Mücadele Edildi” başlığı yer almaktadır. “İlçemizin Soğanlı köyünde 

200 dönüm sahada mısırlara ariz olan kır tırtılı geniş tahribatına 

başlamışsa da Ziraat mücadele ekipleri tarafından derhal faaliyete 

geçilmiş yapılan süratli mücadele neticesinde 200 dönümlük saha kır 

tırtılından tamamen temizlenmiştir. Bu mücadelede yüzde 10 D.D.T. 

kullanılmıştır”. “27 Ekim’de ilimiz çevresinde Kurulacak Ziraat 

odalarının çalışmaları”, “Çoruh’ta yine bir yavrumuz boğuldu”, 

“Ekim ayı ekimi için tohumlar ilaçlanıyor” gibi yerel haberlere ağırlık 

verilirken, gazetenin üçüncü sayfasında “Amerika’dan 315 milyonluk 

yeni kredi alıyoruz”, “Fransa’da Enflasyon tehlikesi belirdi”, 

haberleriyle Artvin dışı haberlere yer verilmektedir (Hür Çoruh 

Gazetesi, 1963: 3564). 

11 Eylül 1961 yılında sahipliğini Baki Çaloğlu, yazı işleri 

müdürlüğünü Avukat Zekeriya Coşkunoğlu’nun yaptığı “Doğru Söz” 

gazetesi haftalık yayın yapmaktaydı. Coşkunoğlu, 27 Mayıs 

gazetesinde de sorumlu müdür olarak görev almıştır. Gazetenin 

içeriğinden bu yayının Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi yanlısı 

olduğu anlaşılmaktadır. Baki Çaloğlu daha sonra CKMP’den 

milletvekili adayı olmuştur.  Gazete “Haklının Dostu, Haksızın 

Düşmanı” sloganı ile çıkmakta ve 5 kuruşa satılmaktaydı. Baki 

Çaloğlu gazetenin ilk baskısındaki yazısında “Vatan ve millet 

hesabına, istikbale ümitli gözlerle bakarak, sonsuz bir hizmet 

yolundayız. Gayemiz hakkin tecellisini sağlamak; hakikatleri 
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göstermek, haktan ayrılmamaktır. Bu vatandaş haksızlığa göğüs 

germek, haksızı susturmak vazifemizdir. Milletimizin yükselmesini 

temin edecek, milli ahlaka dayanan faziletin teessüsüne çalışacağız. 

Hakkin huzurunda anlı açık olmak kadar zevkli ve tatlı bir 

sermayeden başka bir şey düşünmüyoruz… Bu memleketi içinden 

tanıyan insanlar olarak cesaretle, azimle, imanla koşuyoruz…” 

(Doğru Söz Gazetesi, 1961: 1) diyerek gazetenin yayın politikasını ve 

kendilerini ifade etmeye çalışmışlardır. 

Gazetenin ilk sayısındaki “C. K. Millet Partisi rakipsiz hale geldi” 

manşetinde: “Vilayetimiz dahilinde mevcut partiler arasında C.K. 

Millet Partisinin son aylar içerisinde hızla geliştiği gerçek bir 

vakadır. Yeni partilerden A. P. sinin (Adalet Partisi) bünyesinin gayri 

Mütecanis ve hedefininde gayri muayyen olması aynı zamanda, 

mebusluk sevdası ile vilayetimize koşuşan ve halk arasında antipati 

kazanmış sevdası bazı kimselerin bu parti içerisinde yer almaları 

neticesinde şaşaalı formunu kaybetmiş, ona karşı sempati duyan 

seçmenler kitle halinde ondan uzaklaşmaya başlamıştır. A. P. den 

istifalar her gün biraz daha artmaktadır. Son hafta içerisinde A.P. den 

istifa ile C.K. Millet Partisine iltihak edenlerin kabarık bir yeküne 

baliğ olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Y. T. Partisinin (Yeni 

Türkiye Partisi 13 Şubat 1961) vilayetteki Yusufeli ve Şavşat 

teşkilatları kendilerini feshetmiş ve tam kadro ile C. K. Millet Partisi 

içerisinde yer almışlardır. C.H.P.den küsen onun dikta rejiminin 

tekrarından endişe duyan vatandaş çoğunluğunda salah yolunun C. K. 

Millet Partisinin kuvvet kazanarak Artvin’de seçimi kazanmasına 

samimi olarak yardım etmekte oldukları anlaşılmaktadır” (Doğru Söz 
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Gazetesi, 1961: 1). Gazete, 8 Ekim 1961 tarihli baskısında manşet 

habere Osman Bölükbaşı’nın Konya Nutku’nu taşımıştır (Doğru Söz 

Gazetesi, 1961: 5). 

I. 2. Darbe Yanlısı: 27 Mayıs Gazetesi 

27 Mayıs askeri darbesi döneminde yayın hayatına başlayan 

sahipliğini Saip Hamşioğlu ve sorumlu müdürlüğünü Avukat Zekeriye 

T. Coşkunoğlu’nun yaptığı, “27 Mayıs Gazetesi”, Şavşat’tan yayın 

yapmaktaydı. Gazete, 27 Mayıs logosunun altında “Hürriyetin Zaferi; 

Zulmün Mezarıdır” ve “Şavşat’ın sesi, gözü kulağıdır” sloganı yer 

almaktadır. Gazetenin 16 Ekim 1960 tarihli sayısı incelendiğinde 27 

Mayıs askeri darbesi yanlısı bir yayın politikası güttüğü 

anlaşılmaktadır. Gazetenin 14-15. sayısında Yüzbaşı Şemsettin Altun 

imzalı “1960-61 Ders Yılına Girerken” başlıklı yazıda “Düşük iktidar 

zamanında on yıllık pis genizleri bunaltır ve boğucu bir koku vardı. 

Bunu 27 Mayıs rüzgârı ile gelen Hürriyet dolu hava temizledi. İç açıcı 

hayat verici bu hava bu havayı teneffüs edenlerin ciğerlerinde 

temizlenen kan, kafalarındaki zihniyeti de değiştirmeli, ruhlarına yeni 

şekil vermeliydi.  27 Mayıs havasını aldığımız cağ, milli davalarımızın 

milletçe ele alındığı yeni ülkü inanç ve inançlarında iman haline 

getirildiği bir çağdır...” (27 Mayıs Gazetesi, 1960: 15-16) ifadesi 

aslında gazetenin yayın politikasını da göstermektedir. Gazetenin 

sorumlu müdürü Av. Zekeriye Çoşkunolğu’nun Yassıada mahkemesi 

ile ilgili yazdığı yazıda: “Bugün sadece Türk milletinin değil, bütün 

dünyanın gözlerinin çevrildiği hadise Yassıada mahkemeleridir. 

Yüksek adalet önünde hesap vermeye çağrılan düşük idareciler 
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şaşkınlık içerisinde kekeliyorlar. Adaletten korkuyor ettiklerinden 

utanıyor, suçlarını itiraftan kaçınıyorlar. İfadeleri tezatlarla dolu. 

Zamani idarelerinde işledikleri cürümlerin hiçbirisini yüklenmek 

istemiyor, fiili veya hukuki savunma yoluna sapmadan kurtuluş 

ümidini atfi cürümde buluyorlar. Masum milletimizi seneler boyunca 

sahte hüviyetle temsil selahiyetine dayanarak istismar eden sakıtların 

adalet önünde bu derece gaflete düşmeleri cidden gülünç manzara arz 

ediyor. Dünyaya örnek teşkil eden beyaz ihtilalden mülhem olan 

Yüksek adalet divanının adil kararlarını beklemek kendisini hiçe 

sayan korkak çetecilerin müstahak oldukları cezalara çarpılmasını 

görmek Büyük Türk milletinin tabii hakkidir.” cümleleri ile 

düşüncelerini kaleme almıştır (27 Mayıs Gazetesi, 1960: 17). 

I. 3. Serhad Artvin Gazetesi 

Artvin basın tarihinde önemli bir yere sahip olan gazetelerden biri de 

“Serhad Artvin Gazetesi”dir. Gazetenin sahipliğini Rıdvan Şengün, 

yazı işleri müdürlüğünü ise eczacı Halit Gülen yapmaktaydı. Günlük 

siyasi olarak yayın hayatına başlayan gazetenin ilk sayısı 16 Nisan 

1962 tarihinde yayınlanmıştır. Gazete iki sayfa olarak yayın hayatına 

başladı. İlk sayfada güncel yerel ve ulusal haberlere yer verilirken, 

ikinci sayfada ağırlıklı olarak ilanlar, bazı kısa bilgiler ve şiirlere yer 

verilmiştir. 10 kuruştan satılan gazete, pazar günleri hariç her gün 

yayınlanmaktaydı. Gazetenin ilk sayısında “Başlarken” başlığı altında 

gazetenin yazı işleri müdürü olan Halit Gülen, “Serhad Artvin adını 

taşıyan gazetemizin ilk sayısı siz muhterem okuyucularımıza sunarken 

hizmet etmenin huzuru içindeyiz. Adını uzun yıllar esaret altında kalıp 
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hürriyetine kavuşan kahramanlar beldesi Serhat Artvin’den alan 

gazetemiz, faydalı bir çalışma yönüyle fikir ve kültür hayatımızda 

önemli bir görev göreceğine inanmaktayız. Büyük Atatürk’ün ifade 

ettiği gibi Basın hürriyetinden doğan mahsurların yegane izale 

vasıtasının gene basın hürriyetinin olduğuna inanıyoruz. Bugünkü 

şartlar içinde basının halk tabakalarında iyi bir not alabilmesi için 

kendi kendini kontrol etmesine yarayan mevcut basın şeref divanı 

yönetmenliğine itaat etmesinin zaruri olduğuna kaniyiz. İnancımız bu, 

kuvvetimiz okuyucularımız olacaktır. Hiç şüphesiz gazetecilik ve halka 

hizmet büyük bir idealdir, gayedir. İşte bu ideal noktaya erişmek, 

bunun huzurunu duymak en büyük arzumuz olacaktır. Kalemimiz, 

felaket getirmekten gayri bir işe yaramayan dejenere politika 

oyunlarını, dejenere partizanlığı düstur sayan müfrit unsur 

olmayacaktır. İz’an ve itidalin daima fezada galip gelmesi yoluyla 

hizmetimize devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve selamlar.” ifadeleriyle 

basın hürriyetinin önemine vurgu yapmakta, gazetenin basın ilkelerine 

bağlı kalınacağını ifade etmektedir. Gazetenin olumsuz siyasi 

durumlara karşı mesafeli olduğu belirtilirken, Atatürk’e atıfta 

bulunması Cumhuriyet’e ve değerlerine saygılı bir yayın politikası 

yapacaklarını göstermektedir (Serhad Artvin Gazetesi, 1962: 1). 

Gazetenin ilk sayısındaki haberlerden İnönü caddesinde Askeri 

gazinonun altındaki Nazım Saklıca’ya ait lokantanın mutfak kısmında 

çıkan yangın haberi dikkat çekmektedir. Mutfakta başlayan yangın 

kısa zamanda Medeni Soyer’e ait terzi dükkanına ve kunduracı Hüsnü 

Cebeci’nin dükkanına sıçramıştı. Murgul itfaiyesinden yardım istense 

de, Asker ve halkın yardımıyla yangının kontrol altına alınmasından 
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sonra gelebilmişti.3 Yangın neticesinde zarar gören dükkân sahipleri 

şehrin muhtelif yerlerindeki boş dükkanlara geçici olarak 

yerleştirilmişler. Gazetenin ilk sayfa haberlerinde “Okullar arası 

karma güreş takımı Adana’ya gidiyor”, “23 Nisan Milli Hakimiyet ve 

Çocuk Bayramı hazırlıkları”, “Şehir Haberleri” ve “Atatürk’ün hayatı 

filme alınıyor” başlıklı yazılar kale alınmıştır (Serhad Artvin Gazetesi, 

1962: 1). Atatürk’ü konu alan filmin aktörü Yul Brynner’in 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile yaptığı görüşme de gazetenin 18 

Nisan 1962 tarihli basımında yer alır.4 

Gazetenin 17 Nisan 1962 tarihli baskısında “Gerçek Yolumuz” başlığı 

altında; “Serhad Artvin istikbale ümitli gözlerle bakarak hizmet 

arzusuyla maddi ve manevi buhranlar içerisinde de olsa çalışmak 

azminde bulunmayı kendisine düstür edinmiş bir mahalli gazete 

olacaktır. Gayemiz; hakkin tecellisini sağlamak haktan ayrılmamaktır. 

Vatanda vatandaşı, yolda da arkadaşı sevmek biricik düşüncemizdir… 

Türkiyemizin çağdaş uygarlık seviyesine bir an evvel yükselmesine 

yardımcı basındır diyebiliriz. Her işin çıraklık, ustalık ve erginlik 

devirleri mevcuttur. İşte biz insanları çıraklıktan erginliğe yükselten 

yegâne faktör; kitap, dergi, gazete vs. dir. Okuyucularına faydalı 

yollarda ilerleyecek olan “Serhat Artvin” gazetesi Artvin’imize hayırlı 

ve uğurlu olmasını dileriz.” (Serhad Artvin Gazetesi, 1962: 2) 

ifadeleriyle gazetenin yayın politikası hakkında fikir vermektedir. 

Gazetenin tarafsız bir yayın yapacağı, okuyucuyu bilgilendirmeye 

yönelik bir politika izleyeceği belirtilmektedir. 
 

3 Artvin merkezde İtfaiye müdürlüğü Aralık 1984 yılında kurulmuştur. 
4 Bu film bazı nedenlerden dolayı çekilememiştir. 
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Serhad Artvin Gazetesi, milli bayramlara sayfasında geniş yer 

vermektedir. Elimizdeki mevcut sayılardan yola çıkarak gazetenin 

milli bayramlara bakışı ve Artvin’de kutlama programlarının gazeteye 

yansımaları verilmeye çalışılmıştır. Serhad Artvin Gazetesi’nin 23 

Nisan 1962 tarihli basımı “Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayram Kutlu 

olsun” manşeti ile çıkmıştır. Haberde: “Bugün bütün Türk milleti bir 

sevinç ve şevk içinde 23 Nisan bayramını kutluyor. 23 Nisan Türk 

milletinin mutlu günlerinden biridir. Bugün Atatürk Türk milletinin 

kuvvetini Ankara’da birleştirdi. Padişahin düşünüşlerine ve düşmanla 

iş birliği yaparak milleti uçuruma götürme istediğine son verildi. 42, 

yıl önce Ankara ufuklarında bir güneş doğdu, bütün yurdu nura 

kavuşturdu. Bugün Çocuk bayramı olarak kabul edilmiştir. Bugün filiz 

halinde bulunan çocuğun, yarının mümessilinin bayramıdır. Türkiye 

Büyük millet meclisinin kurulması ile milletin havası değişti. Bütün 

Türk milleti bir olgunluk ve coşkunluk içerisinde Atatürk’e 

bağlılığımızı belirtiyoruz onun izinde ve yolunda yürüyoruz. Ondan 

feyz alıyor, ilham alıyoruz. Bugün gür sesimizin duyulduğu, kara 

bulutların dağıldığı gündür. Ne mutlu bize. Türk tarihinin mutlu 

günlerinden biri olan 23 Nisan Milli Hakimiyet ve çocuk bayramı 

kutlu ve mutlu olsun.” ifadesi ile günün anlam ve önemini 

okuyucularına aktarmaktadır. Gazetenin 24 Nisan günkü sayısında da 

Artvin’de bayram kutlamalarının haberi verilmekte, bu kutlamalarda 

şehrin ileri gelen bürokratlarının yanı sıra Kız ve Erkek Enstitüleri, 

lise eğitimi veren bir okul ve ilkokulların geçit töreni haberine yer 

verilmektedir. Gazetenin 23 Nisan 1980 tarihli sayısında “23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 60. yılını kutluyoruz” başlığı 
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ile verdiği haberinde sadece şehirdeki kutlama programı verilirken, 

aynı tarihli gazetenin ilk sayfasında 23 Nisan haberinin yanı sıra “Aile 

Yaşamı Yeniden Önem Kazanıyor”, “Sayılarla Türkiye” ve İsmet 

Dinler’in “Çıkarcılar” başlıklı şiirine yer verilmiştir. Gazete ilk çıktığı 

1962 yılında fiyatı 10 kuruş iken 23 Nisan 1980 sayısında 75 kuruş 

olmuştur (Serhad Artvin Gazetesi, 1980: 5462). 

19 Mayıs 1962 tarihli sayısında Gürel Eke tarafından “19 Mayıs 1919” 

başlıklı bir yazı kaleme alınmıştır. Bu yazıda Eke; “Bugün, milli 

tarihimizin dönem başlarından biri, bir zafer destaninin ilk mısraı. 

Bugünkü Türk devriminin doğum günü, Atanın milletle, milletin Atayla 

kucaklaştığı gündür. O gün Mustafa Kemal’in gözlerinde doğacak bir 

milletin bir istikbalin, yeni bir hayat ve Hürriyetin her yanı aydınlığa 

kavuşturan, yakacak kadar ısıtan güneşi var... Bugün de o nurun 

ışığında bugün de hararetin havamızı dolduran sıcaklığında 

yaşıyoruz. O ne bitmez tükenmez hayat kaynağı imiş. 19 Mayıs, küçük 

bir tekneden büyük bir hakikatin vatana doğduğu gündür. Bir bahar 

günü pusulasız Bandırma vapuru ile Samsun kıyılarına basan büyük 

Atatürk aynı günde millet için bir bahar hazırlamaktadır. İstanbul 

atmosferi yabancı teneffüslerle meşbu olduğu gün, Anadolu’da 

Dağbaşını duman almış gümüş dereler durmadan akıyordu. Şair ne 

gazel demiş: ‘Hakikat doğacak güneştir inan, Mümkün mü bu gece 

sabah olman?’ işte o gün, uzun ve karanlık bir geceden sonra bu 

millet, Samsun ufuklarından, Çaltı burnundan doğan güneşe gözlerini 

cevirmiş, onun hararetiyle kalpler coşmuş, kanlar kaynamıştı. 19 

Mayıs 1919’u takip eden günlerde Anadolu’da görülen manzara şu 

idi: Milletine güvenen bir önder, önderine inanan bir millet... 19 
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Mayıs Türk milleti bir hareket ve hayat başlangıcıdır. Bugünü 

sembolleştirmek ve ebedîleştirmek amacıyla Türk gençliğinin Bayramı 

olarak kutlanmakta derin bir mana vardır. Genlik, bir milletin varlığı 

kudreti ve ümididir. Atatürk, Kurtardığın ‘bu topraklar üzerinde, 

sevdiğin ve güvendiğin gençlik, senin bahşettiğin hürriyetin 

şahikalarında, senin sözlerinde tutuşan meş’alenin ışığında sana layık 

bir nesil olacaktır. Bugün herkes neşeli, coşkun, vücutları dipdiri, 

Güçlü, kuvvetli, ruhları tertemiz. Atatürk’ün izindeyiz sesleri gök 

kubbede akisler yapıyor. Bu Bayram hepimize kutlu olsun.” cümleleri 

ile günün anlam ve önemini anlatmıştır. Bugüne ait sayıda Artvin 

Devlet Hastanesine bir dahiliye doktorunun atanması haberi de 

verilmektedir. Yine “Gençlik ve Spor”, “Ereğli Liman İşletmesi 

hizmete açıldı”, “Hapishane firarisi yakalandı” haberlerine yer 

verilmiştir. 

Gazetenin 30 Ağustos 1962 basımında “Zafer Bayramı ve Anlamı” 

başlıklı yazıda; “Bir milletin hayat aşkında büyük önem taşıyan sayılı 

günler bulunur. Türk milleti içinde böyle büyük ve değerli günler 

vardır. İşte 30 Ağustos… 30 Ağustos mucizevi bir şecaatin sonucunda 

Türk’ün varlığını dünya çapında bir ehemmiyetle teessüs ettirebilmiş 

olması anlamını taşır. Türk milleti her devirde hür, müstakil, medeni, 

şerefli ve itibarlı millet olarak yaşamış tarihi boyunca dışardan 

istiklaline, içerden hak ve hürriyetlerine kastetmek cesaretini 

gösterenlere daima layık oldukları cevabı ve dersi vermiştir. Türk 

böyle çarpışır, böyle ölür, nasıl diye soranlara 30 Ağustos’taki gibi 

deriz. Bir şimşek çaktı gökte ve bir daha sönmedi, Hürriyet şafağı 

söktü ve akşam olmadı... 30 Ağustos Türkün istiklal ve hükümranlığın 
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bütün cihana tanıttığı ünlü bir gündür. Bugün Türk milleti Müslüman 

yaşadıkça onun mertlik hazinesinde birçok 30 Ağustos’lar 

yaşamaktadır. Allah Türk milletini bu büyük varlığına sahip ebedi 

kılsın.” cümleleriyle günün önemine istianeden düşüncelerini 

okuyucularına aktarmıştır. Gazetenin aynı tarihli sayısında “C.K.M.P. 

il başkanı Baki Çaloğlu Erzurum’a Gitti”, “Türk Hava Kurumundan 

Türk Milletine” başlıklı haberlere de yer verilmiştir (Serhad Artvin 

Gazetesi, 1962: 114). Gazetenin 1 Eylül 1980 tarihi baskısında bir 

önceki günkü 30 Ağustos kutlamalarının Artvin’deki kutlama 

programı haber yapılmış, programın sade ve heyecanlı olduğu, geçit 

töreninin yapıldığı ve gece fener alayının düzenlendiği bilgisi 

verilmektedir. Aynı tarihli baskıda “Çocuklar yedi yaşına kadar 

şakayı anlamadan gülüyor”, “10 yıl içerisinde doğum kontrol aşısı 

gerçekleşecek” haberlerinin yanı sıra İsmet Dinler’in “Adıma şiir 

İsmet Dinler” şiirine yer verilmiştir (Serhad Artvin Gazetesi, 1980: 

5563). 

Serhad Artvin Gazetesi, 29 Ekim 1970 tarihli basımında Cumhuriyet 

Bayramı ile ilgili haberi “Serhad Artvin: Cumhuriyet Bayramının 47. 

Yıl Dönümünün Bütün Halkımıza Kutlu ve Mutlu Olmasını Diler” 

haberi ile vermiştir. 29 Ekim 1980 yılı Cumhuriyet Bayramı 

haberlerini Gazete Bayramın bir gün öncesi 28 Ekim tarihinde 

“Cumhuriyetimizin 57. yılını yarın kutlayacağız” manşeti ile verirken, 

aynı haberin yanında Adnan Ercan’ın “Ata’nın Milliyetçiliği ve 

Gençlik” başlıklı bir yazısı yayınlanmıştır. Bu yazıda; “«Efendiler 

Türkiye asla komünist olamaz. Biz milletlerin kendi hudutları içinde 

diledikleri tarzı, idareyi tercihte muhtar olmalarını kabul etmekle 
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beraber, milletimizin komünizmi sureti mutlakada kabul etmeyeceğini 

kemal-i katiyetle ifade edebiliriz» diyerek bu konudaki tereddütlere 

daha doğrusu çarpıklıklara en güzel ve en gerçek cevabı bizzat 

vererek Büyük Türk Milletinin hislerine de tercüman olmuştur. 

Yurdumuzu istila edenlerin pek güvendikleri bütün maddi silahlarına 

imanla, irade ile, zekâ ile karşı koyarak galip gelen Atatürk’ün «Türk, 

öğün, çalış ve güven» formülü O’nun tarih ve millet şuurunu ön plana 

aldığını açıkça gösterir…” sözleriyle düşüncelerini aktarmıştır. 

Gazete, 29 Ekim 1980 tarihli basımında ilk sayfanın tamamını 

Cumhuriyet Bayramı’na ayırmıştır. Bu sayıdaki haberler 

“Cumhuriyetin 57’nci Yılı Kutlu Olsun”, “Onuncu Yıl Nutku”, 

“Cumhuriyetimizin 57. Yılını Bugün Kutlayacağız”, şiir köşesinde 

İsmet Dinler’in “57. Yılını Kutlarken Cumhuriyet Bayramı” şiiri 

okuyucularıyla paylaşılmıştır. Yine “Atatürk’ün Ağladığı Mühim 

Olaylar” başlığı altında; “1- İzmir’in düşmandan ayrıldığını duyduğu 

an (9 Eylül 1922), 2- Zaferden sonra Bursa’da şerefine verilen 

ziyafette milli oyunları seyrederken, 3- Maarif vekili Mustafa 

Necati’nin ölüm haberini duyunca (1 Ocak 1929). 4- Ankara’ya 

gelişinin 13. yıl dönümü merasimini seyrederken (27 Aralık 1932)” 

bilgileri verilmiştir. Gazetenin 12 Eylül askeri darbesinin etkisiyle 

milli bayramlara daha fazla ağırlık verildiği anlaşılmaktadır. 

Gazete Artvin’in kurtuluş günü olan 7 Mart kutlamalarına da 

sayfalarında yer vermektedir. 7 Mart 1970 tarihli baskısında “7 Mart’ı 

Bugün Kutluyoruz” başlığı ile okuyucularına günün önemi hakkında 

bilgiler verilmektedir. Haberde, “Kentimizin düşman işgalinden 

kurtuluşunun 49. yıldönümünü bugün tüm Artvinliler el ele bir kez 
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daha o günkü heyecanla kutlayacağız. 44 yıllık bir tutsaklığın ve o 

günlerin öyküleriyle dolmuş bellekler bugün de Türklüğün verdiği 

gurur ve şerefi içinde özgürlüğün tadına ereceklerdir. Böylesine 

anlamlı ve heyecan yerici bir gün gereği gibi kutlayabilmek için uzun 

süredir yapılan çalışmalar sonuçlanmış ve şehrimize davet edilen 

folklor ekiplerinin katılmasıyla şenlikler başlamıştır. Bu mutlu gün her 

zamanki gibi, 49 yıl öncesini hatırlatan bir şekilde bir şekilde temsil 

edilecek ve kutlanacaktır. Tören sonrası Cumhuriyet meydanında 

marşlar çalınacak, folklor gösterileri yapılacak ve gece fener alayı 

düzenlenecektir. Serhad Artvin uzakta yakında tüm Artvinlilerin bu 

mutlu günlerini en samimi dilekleriyle kutlar.” sözleri okuyucularıyla 

paylaşılmıştır. Aynı tarihli baskıda Cavit Anzavuroğlu’nun “7 Mart” 

şiiri”, Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapan Yugoslav Enerji Bakanı 

Hakija Pozderac ile ortak bir basın toplantısı yapan Enerji Bakanı 

Sabit Osman Avcı’nın Türkiye Yugoslavya arasındaki anlaşmalara 

istinaden “Ticaret Yapılacak” başlığı ile gelişmeler haberleştirilmiştir 

(Serhad Artvin Gazetesi, 1970: 2361). Gazete sayfasında yerel 

haberlerin yanı sıra bölgesel ve ulusal haberlere de yer vermektedir. 

Ankara merkezli “Tüp gaz bayileri denetleniyor”, haberlerinin yanı 

sıra, Cenevre merkezli, Birleşmiş milletler ekonomi komisyonun 

Türkiye’yi de kapsayan 10 bin kilometrelik süper oto yol projesinin 

onaylanmasını “Kuzey Avrupa ve süper yol” başlıklı haberi ile 

okuyucularıyla paylamıştır (Serhad Artvin Gazetesi, 1980: 5628). 
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I. 4. Kültür ve Eğitime Yönelik Süreli Yayınlar 

1960ve 1970’li yıllar gazete yayının yanı sıra dergi yayıncılığının da 

başladığı tarihlerdir. 1960 yılında Artvin Talebe Cemiyeti’nin aylık 

olarak çıkardığı “Artvin Talebe Cemiyeti Bülteni”ni, 1962 yılında 

Artvin Öğretmenler Derneği’nin eğitim ve sanat içerikli “Artvin’den 

Sesleniş” dergisi takip etmiştir. 1965 yılında ise Artvin Halkevi 

Derneği’nin aylık olarak yayınladığı fikir ve sanat ağırlıklı dergisi 

“Çoruh” Artvin’de yayın hayatına başlamıştır. Daha sonra bu 

yayınlara “Kültür” (1968), “Çıra” (1970), Artvin Folklor Derneği’nin 

yayın organı olan “Artvin” (1973), “Sarıçiçek” (1973), ve “Festival” 

(1975) gibi dergiler Artvin kültür yazınına renk katmıştır. Bu yayınlar 

içerisinde 1962 yılında yayın hayatına başlayan Artvin öğretmenler 

derneği yayını “Artvin’den Sesleniş” aylık olarak çıkarılmaktaydı. Bu 

derginin 2. sayısı Mart 1962 yılında Hürriyet matbaasında basılmıştır. 

Derginin yıllık abone ücreti 12 lira olarak belirlenmiştir. Derginin bu 

sayısında Öğretmen Okulunun kuruluşunun 114. yılına istinaden 

“Mutlu Günümüz 16 Mart 1962” başlıklı bir giriş yazısı kaleme 

alınmıştır. Dergide ayrıca “Feza Çağı Demokrasi ve Halk Eğitimi, 

Okul Kitaplıkları, Artvin’de İklim, Öğretmenlikte Kültür ve Şahsiyetin 

Önemi, Mutlu Bir Gece, Karanlık Köyün Öğretmeni, Erkek Teknik 

Öğretim, Faydalanmada Geç Kaldığımız Eğitim Yuvası, 

Okullarımızda Beslenme Eğitimi, Artvin’de Halk Eğitimi 

Çalışmaları”, gibi konu başlıkları altında yazılar yayınlanmıştır.  

 

 



 
 341 

SONUÇ 

Artvin’de basın çalışmalarının başlaması eldeki verilerden yola 

çıkarak geç bir dönemde ortaya çıktığını görmekteyiz. İlk gazete 

girişiminin de siyasi bir partinin desteklenmesi doğrultusunda yayın 

politikası izlediği anlaşılmaktadır. Daha sonraki süreçte bağımsız 

yayın yapan gazeteler yayın hayatına başlamış ve bunların birçoğu da 

günümüzde faaliyetlerini devam ettirmektedir. 1950’li yıllarda sadece 

gazete yayınları yapılırken, 1960’lı yıllardan sonra dergi yayıncılığı da 

başlamıştır. Dergi yayınlarında siyasi içerikli yayınların yanı sıra 

eğitim ve kültür ağırlıklı yayınların da varlığı söz konusudur. Bu 

süreçteki gazetelerin kendileri haber yapmaktan çok özellikle ulusal 

haberlerde alıntı yapılarak haberler verilmeye çalışılmıştır. Yerel 

haberler, çoğunlukla kent merkezinde ve çevre yerlerde meydana 

gelen gelişmeleri, bilgi notu şeklinde verildiği görülmektedir. Eleştirel 

haberler, taraf olan gazetelerde rakip partiler üzerine yoğunlaşmak-

tadır. 

Çalışmada belirli yayınlardan örnekler verilmeye çalışılmıştır. Artvin 

basın tarihinde yer alan yayınların elde edilmesiyle, kent tarihi ile 

ilgili daha geniş verilere ulaşılabileceği aşikardır. Gazete ve dergilerin 

tüm sayılarına ulaşmak mümkün olmasa da birkaç gazetenin çıktığı 

günden buyana kataloglarına erişmek mümkündür. Yine eksik sayıları 

olsa da belli bir dönemden sonra bazı yayınların katalogları da 

mevcuttur. 
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