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Sunuş  
İdris YÜCEL 

Hacettepe Üniversitesi 

 
 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, onuncu yılında 20. Sayısı ile yakın dönem 

tarihimizin siyasi, sosyo-kültürel ve mali boyutuna ilişkin akademik çalışmalarla 
okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Bu sayımızda, 19. Yüzyıl Osmanlı askeri 
tarihinden, Kıbrıs Türk kadınının günlük hayatındaki mekanlara, Cumhuriyet dö-
nemi terzilik kültüründen Türk-Yunan deniz sınırına, yakın dönem tarihimizin farklı 
boyutlarına ışık tutacak türden toplam yedi çalışmaya yer verdik.  Sayının ilk maka-
lesinde, yazar Elif Evrim ŞENCAN, Dört Mekân Bir Kadın: Osmanlı Döneminde Kıbrıs 
Adasında Yaşayan Müslüman Türk Kadınının Yaşam Alanının Mesafe Analizi Yoluyla 
İncelenmesi başlıklı çalışmasıyla geleneksel toplum düzeninde kadının günlük hayatın-
da kullandığı mekanlara ve bu mimarinin kadın ve toplum arasındaki iletişimi nasıl 
şekillendirdiğine yönelik değerli ipuçları sunuyor. Bu sayıda Osmanlı geçmişine dair 
yer verdiğimiz bir diğer çalışma, 19. Yüzyıl sonlarında Osmanlı demiryollarının 
askeri boyutuna odaklandı. Necdet AYSAL, Osmanlı ve Yunan Demiryollarının Karşılaş-
tırmalı Bir Analizi başlıklı çalışmasında, 1898 yılında Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Os-
man Senai Bey tarafından kaleme alınan, Osmanlı ve Yunan demiryollarına dair eser 
üzerinden her iki ülkenin demiryollarının karşılaştırmalı analizini gerçekleştirdi.  

Erken Cumhuriyet döneminde kadınlara tanınan siyasi ve kültürel hakların ulus-
lararası normların oldukça üzerinde bulunduğu göz önüne alınınca,  Cumhuriyet 
Modernleşmesinin Türk kadınını merkez edindiğini söylemek mübalağa olmaz. 
Türk kadınının giyim-kuşam ve dış görünüşe dair yenileşmeci yaklaşımın temel 
kaygılarını da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Dilek HİMAM ve Elif TEK-
CAN, Erken Cumhuriyet Dönemi Terzilik Kültürü ve Ulusal Maddi Kültürün İnşası başlıklı 
makalelerinde, henüz hazır giyim kültürünün oluşmadığı erken cumhuriyet döne-
minde terzilerin ürettiği giysi nesnelerini referans almak suretiyle, cumhuriyet kadı-
nının giyinme biçiminin ulusal kimlik inşasındaki rolüne dair analizlerde bulundu. 
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Kültür politikaları bağlamında yer verdiğimiz bir diğer çalışma da erken Cumhuriyet 
dönemindeki dil politikalarına odaklanmakta. Özlem ŞENDENİZ, Erken Cumhuri-
yet Dönemi Dil Politikaları: Güneş Dil Teorisi’nin Türk Basınında Yansımaları başlıklı 
çalışmasında, Güneş Dil teorisinin işlevsel rolüne dönem basını temelinde yaklaştı.  

Bu sayıda yer alan bir diğer makalede, Gökhan AK, Türk dış politikasında gün-
demini daima muhafaza eden Türk-Yunan deniz sınırı meselesini hemen bütün 
boyutuyla masaya yatırdı. Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler 
başlıklı çalışma, her iki ülke arasında bir belirsizlik alanı olan Türk-Yunan Ege deniz 
sınırına dair uyuşmazlıkları, Türkiye, İtalya ve Yunanistan üçgeninde geçmişten 
günümüze gelişen durumlar bağlamında ele aldı. 

Milli Mücadele dönemi, kuzeyde Türklerin, güneyde ise Mekke Emiri Şerif Hü-
seyin’in İngilizlerle 1916 yılında yaptığı anlaşmanın ihlaline binaen hayal kırıklığına 
uğrayan Arap tebaanın kaderinin çizildiği çok kritik günlere sahne oldu. Bu çerçe-
vede, Hadiye YILMAZ, Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Milli Mücadele 
Döneminde Suriye ve Irak başlıklı çalışmasında Mustafa Kemal Paşa ve Emir Faysal 
arasında düzenlendiği iddia edilen antlaşma metnine odaklandı.  

Pelin HELVACI’nın, Türkiye’de Cumhuriyetçilik Anlayışı: 1920-1930 Dönemine Bir 
Bakış başlıklı makalesi, 1923 yılında ilan edilen cumhuriyeti, özgürlük, egemenlik, 
ortak çıkar, rıza üretimi ve siyasal katılım üzerinden değerlendirdi. Çalışma, Antik 
Yunan ve Roma medeniyetiyle temellenen cumhuriyet kavramının 1920’li yıllara 
yansımasını teorik bir açıdan ele aldı.  

Güz 2014 sayısına hakemlik yapmak suretiyle değerli katkılarda bulunan akade-
misyenlerimize ve sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür 
eder, keyifli okumalar dileriz..    
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Dört Mekân Bir Kadın:  

Osmanlı Döneminde Kıbrıs Adasında  

Yaşayan Müslüman Türk Kadınının Yaşam 

Alanının Mesafe Analizi Yoluyla İncelenmesi  

 

Elif Evrim ŞENCAN 
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi. 
E-mail: evrimsencan80@gmail.com  

 

 

ÖZ 
ŞENCAN, Elif Evrim, Dört Mekân Bir Kadın: Osmanlı Döneminde Kıbrıs 
Adasında Yaşayan Müslüman Türk Kadınının Yaşam Alanının Mesafe Anali-
zi Yoluyla İncelenmesi, CTAD, Yıl 10, Sayı 20 (Güz 2014), s. 195-220. 
Bu araştırma, geleneksel toplumlarda kadınların günlük hayatlarının mekânlar üze-
rinde incelenmesi üzerinedir. Toplumların değişiminde kadın önemli bir faktördür. 
Dolayısıyla değişimi gözlemlemede önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Bu 
fikirden yola çıkılarak, Kıbrıs adasında yaşayan kadınların yaşam alanları ve zaman 
içinde buralarda meydana gelen değişimin değerlendirilmesi yoluyla, Kıbrıs’ta yaşa-
yan Müslüman-Türk kadınının bir gününü incelenmesi hedeflenmiştir. Kadınların 
gün doğumundan başlayarak gün batımına kadar, günlük yaşamlarını nerelerde ve ne 
şekilde geçirdikleri, ev ortamı merkeze alınarak belirli bir alan ölçeğinde incelenmiş-
tir.  Konu, Edward T. Hall’un geliştirdiği proxemics adı verilen ve mesafe analizi 
olarak tercüme ettiğimiz kavramdan istifade edilerek çözümlenmiştir. Bazı fotoğraf 
ve çizimler de kullanılarak görsellikten, bunun yanı sıra seyahatnamelerden de istifa-
de edilmiştir. Araştırma, Kıbrıs Türk - İslam kültüründe kadının, geleneksel şehir 
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Giriş 
Bu araştırma, Osmanlı idaresi döneminde, Kıbrıs adasında yaşayan Müslü-

man-Türk kadınların yaşam alanlarının mesafe analizi yoluyla incelenmesi üzeri-
nedir. Konu önemine binaen, üzerinde henüz çalışma yapılmamıştır. Mevcut ise 

evleri ve onların uzantıları içinde geçen özel ve sosyal hayatının, kadın mekân ilişkisi 
çerçevesinde mesafe analizi desteğiyle çözümlenmesine odaklanmıştır. Bu bağlamda, 
adanın Osmanlılar tarafından fethi olan 1571 yılı, çalışmanın başlangıç noktası olarak 
alınmıştır. Bu noktadan başlayan uzun süreçte kırılma noktaları, adanın İngilizlere 
kiralanışı (1878) ve Atatürk Dönemi (1930’lu yıllar) olarak belirlenmiştir. Neticede, 
mekânların değişim süreci ile kadınların günlük hayatlarını geçirme şekillerinin deği-
şim sürecinin paralel biçimde seyrettiği, her iki sürecin birbirini karşılıklı olarak etki-
lediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kıbrıs Adası, mesafe analizi, modernleşme, kültürel değişim 
ABSTRACT 

ŞENCAN, Elif Evrim, Four Space One Woman: Proxemics on the Household 
Space for the Turkish Muslim Cypriot Women during the Ottoman Period, 
CTAD, Year 10, Issue 20 (Fall 2014), p. 195-220. 
This study deals with the daily life of women in traditional communities within the 
household spaces. Women are important indicators of the changes in a community, 
particularly in traditional ones. Thus, they are considered as an important indicator 
in observing the changes in traditional communities. Based on this idea, this study 
aims to understand the daily life of Turkish Muslim women of the island of Cyprus 
in a household space by observing their living spaces and the changes occurred in it 
over the period of time covered by the study. The space where the women spend 
their time from dawn to dusk has been analyzed by focusing on the household space 
and its immediate surroundings. As a contribution to the previous studies concerned 
with the relationship between the women and their household spaces, this study 
exploits the term of proxemics developed by Edward T. Hall which is essentially a 
concept of distance analysis. To benefit from the visuality and from seyahatnames 
(travel books), some photographs and drawings were also used to better understand 
the intimate and social life of Turkish Muslim Cypriot women living in traditional 
urban houses and its annexes. The study analyzes the social life of Muslim Cypriot 
woman living in traditional urban houses by using the distance analysis approach. 
The year of conquest of the island in 1571 by the Ottomans, determines the starting 
point of the study and extends to the period of Ataturk in 1930’s where the 
structural changes occurred in the life styles of the islanders in line with the modern 
standards. The major finding of the study is that, the process of change in the 
household space where women lived in triggered the process of change in their 
lifestyles. Additionally, the two processes went hand in hand and influenced each 
other in the period of time covered by the study.  
Keywords: Woman, Island of Cyprus, proxemics, distance analysis, modernisation, 
cultural change, acculturation 
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aşağıda literatür değerlendirmesinde görüleceği üzere, geleneksel Türk Müslü-
man Kıbrıs kadınının zaman içinde modernleşmesi, eğitimi, sosyal hayatı ve 
Kıbrıs evlerinin fiziki yapısı üzerinedir. Bu konu hakkında bir çok çalışma bu-
lunmasına rağmen, bu makalede üzerinde durulacak olan mesafe analizi meto-
duna değinilmemiş, fiziki konum, yapılanma vb. üzerinde durulmuştur.  

Çalışmaların bir kısmı, kadının toplumsal hayata girişi ve gelişim sürecini in-
celemekte ve zaman içinde sahip olduğu haklar üzerinde durmaktadır. Diğer 
kısmı, Kıbrıs’ta sadece evleri analiz etmekte; mesken tiplerini ve yerleşim şekille-
rini incelemekte ve ev tiplerinin kavramsal analizlerini yapmaktadırlar. Bu maka-
le kapsamında en çok, konuya aynı anda hem kadınlar açısından hem de mimarî 
açıdan yaklaşılanlardan istifade edilmiştir. Bu araştırmalarda, bahsi geçen me-
kânlarda kadınların sürdürdüğü hayatı anlatmaktadırlar.1   

Bu makalenin farklı niteliği, mevcut çalışmalardaki tespitlerin belli bir meto-
da dayandırılması ve o metodun içine yerleştirmesi ile konuyu sistematik biçim-
de incelemektir. Bu çalışmada, Kıbrıs adası geleneksel şehir evlerinde, Müslü-
man Türk kadınlar ele alınarak, kadın-mekân ilişkisi mesafe analizi metodu ile 
teorik çerçevede incelenmiştir.2  

Antropolog Edward T. Hall tarafından geliştirilen bu metod, farklı kültür ve 
toplumlarda, kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak, kişiler arasındaki 
fiziksel mesafeleri ve bu mesafeler arasında kişilerin birbirleriyle olan etkileşim-

                                                        
1 Bkz. Gönül Erönen, “Turkish Cypriot Woman and Cedaw”, Kadın/Woman , 

http://www.thefreelibrary.com/Turkish+cypriot+women+and+cedaw+(1).-a095791449; Netice 
Yıldız, “Kıbrıs’ta Tarih Öncesinden Günümüze Kadın”, Kadın/Woman, 
http://www.thefreelibrary.com/Kibris'ta+tarih+oncesinden+gunumuze+kadin.-a095791450; 
Hanife Aliefendioğlu, “Kıbrıs’ta kadın/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve kadın hareketi üzerine 
bir değerlendirme”, Journal of Cyprus Studies, 2007 

http://www.thefreelibrary.com/Kibris'ta+kadin%2Ftoplumsal+cinsiyet+calismalari+ve+kad
in+hareketi...-a0182036033; Saliha Koday, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yerleşmeler”, 
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı.2, 1995; Derya Oktay, Şebnem 
Önal, “Analysis of Residential Outdoor Spaces in Cypriot Towns”, Open House, Vol.23, 1998,  
No.1; Derya Oktay, “Dwellers’ Responses on Meaning and use of Residential Open Spaces: 
Northern Cyprus”, Open House International, Vol.25, No.2, 2000;  Şebnem Önal Hoşkara, Banu 
Tevfikler Çavuşoğlu, Zehra Öngül, “Legal Frameworks and Housing Environments in North 
Cyprus”, Middle East Technical University Journal of the Faculty Architecture, Sayı 1, 2009; Amos 
Rapoport, “The Nature of the Courtyard House: A Conceptual Analysis”, Traditional Dwellings and 
Settlement Review, Vol. XVIII, No.2, 2007; Mukaddes Faslı, Uğur Dağlı, “The Changing role of 
Cypriot Women in Urban Residential Exterior Spaces”, Kadın/Woman, 2000, 2001, 
http://www.thefreelibrary.com/The+changing+role+of+Cypriot+women+in+urban+residentia
l+exterior...-a09580750 

2 Edward T.Hall’un geliştirdiği uzaklık veya mesafe incelemesi kavramı,     
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics.  Proksemiks (mesafe analizi), genel tanımıyla kişinin 
başkaları ile arasındaki mesafeleri inceleyen bilim dalıdır. Farklı kültürler ve toplumlara ait insanlar 
arasındaki fiziki mesafenin tesirlerin incelenmesi üzerinedir. Kavram, bu tanımdan yola çıkılarak, 
“mesafe analizi” olarak Türkçeleştirilmiştir ve çalışmanın devamında Türkçe haliyle kullanılmıştır. 
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 lerini incelemektedir. Hall’un, ünlü eseri The Hidden Dimension’da geliştirdiği 
bu metodun ayrıntıları ileriki bölümlerde, kadın-mekân ilişkisi içerisinde veril-
miştir.3  

Aşağıda önce, adada yaşayan kadınlar ve ada kültürü hakkında bilgi verilecek, 
ardından çalışmada istifade ettiğimiz mesafe analizi ayrıntılarıyla anlatılacak, 
müteakiben de Kıbrıs adası geleneksel şehir evlerinde kadın-mekân ilişkisi mesa-
fe analizi çerçevesinde, mekânların değişimi ve kadınların günlük yaşantılarının 
değişim süreci ile bağlantılı biçimde incelenecektir. 

Edinilen Yaşam Biçimleri: Farklı Kültürler Bir Ada 
Bu araştırma bir kültür çalışması temeline dayandırıldığından, önce kültür 

kavramını ve kültürün ne anlama geldiğini tanımlamak gerekmektedir. Kültür 
kavramı, birçok yazar, tarihçi, sosyolog, antropolog tarafından tanımlanmış 
fakat üzerinde hemfikir olunan ortak bir tanım henüz geliştirilememiştir. Kulla-
nılan mesafe analizi yöntemi, kültürle biçimlenen veya kültürün biçimlediği bir 
mekân analizidir. Bu sebeple burada, kültürü genel manada betimlemek yerine, 
bu çalışma için geliştirilen tanıma yer vereceğiz.  

Kültürü oluşturan hususlar, bir milletin yaşam şeklini, yaşam şekli de toplu-
mun kurallarını biçimlendirmektedir. Bu suretle, ortaya çıkan ilişki örüntüsü, o 
toplumun günlük hayatını sürdürme biçimini yani yaşam kültürünü belirlemek-
tedir. Bizim çalıştığımız dönemde, bu yaşam kültürünün oluşmasında dinin 
baskın bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Kıbrıs adasında, farklı dine mensup 
grupların bir arada yaşıyor olması, din unsurunun önemini ön plana çıkartmak-
tadır. 

Bu çalışmada, Kıbrıs adasında yaşayan Müslüman-Türk kadınların yaşam bi-
çimlerini, buna bağlı olarak da kültürlerini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu 
amaca yönelik olarak, adadaki Türk kadınının yaşam kültürü çözümlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çözümlemeye giden yolda unutulmaması gereken nokta, adanın, 
tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve her medeniyetin diğeri-
ne belli kültür öğelerini miras bırakmış olduğudur. Bu aktarılan öğelerin, az 
sonra çözümlenecek kadın hayatı üstünde çok büyük etkileri olduğu muhakkak-
tır. İşte bu noktada, kültür aktarması ve kültürel değişim kavramları üzerinde 
durmakta yarar vardır. 

Kültürel değişim, bir kültürü belirleyen temel değerler sistemindeki farklı-
laşmayı gösterirken, kültür aktarması tarihte, göçler, nüfus mübadeleleri, zorun-

                                                        
3 Edward T. Hall, The Hidden Dimension, Anchor Books, USA, 1966; Intercultural 

communications: Intercultural Competence, 
http://www.docstoc.com/docs/128437486/Intercultural-Communications-Intercultural-
Competence, s. 1. 
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lu göç gibi sebeplerle meydana gelen eylemlerin sonucuyla ortaya çıkmaktadır.4  
Yani, sahip olunan, nesiller boyunca öğretilmiş olan günlük hayat kurallarının 
gidilen yere beraberce götürülmesidir. Buna kültür unsurlarının aktarılması 
(cultural borrowings) adı da verilir.5  Bu anlamda, kültür unsurlarının aktarıldığı 
yerde kültürel bir değişimin meydana gelmesi kaçınılmazdır. O halde bu kav-
ramlar neden-sonuç ilişkisi içinde birbirlerine bağlıdırlar. Yani, bir taraf açısın-
dan aktarma işlemi yapılırken, diğer taraf açısından değişim süreci başlamış ol-
maktadır. Bu durumda, adaya Türk nüfusunun yerleşmesiyle, Türkler açısından 
bir kültür aktarması olmuş, Müslüman - Türk halkın yaşam tarzları kendileriyle 
birlikte bu coğrafyaya taşınmış, sonuç olarak, adalıların da yaşam biçiminde bir 
değişim başlamıştır. Ancak bu noktada, önceki kültürden hiç eser kalmadığını 
söylemek hatalı olur. Zira, günümüzde de hâlâ geçmişin izleri görülmektedir. 
Yani, adaya yeni bir kültür aktarımının başlamasıyla bir önceki kültür tamamen 
ortadan kalkmış değildir; sadece yeni kültür ile eski kültür arasında bir etkileşim, 
bir alışveriş süreci başlamıştır. 

Adada hâkim olan kültür tarihini, başlangıçtan Osmanlı hâkimiyetine kadar 
olan dönem (yaklaşık olarak 6. yüzyıldan, 1571’e kadar), Osmanlı’dan İngiliz 
Hâkimiyetine kadar olan dönem (1571-1878), İngiliz dönemi (1878-1930’ların 
başı) ve Atatürk İnkılâpları dönemi (1930’lar) olarak dört döneme ayırmakta 
fayda vardır. Zira her bir dönem birer kırılma ve dönüm noktası olup, adaya 
hâkim olan devletlerin, kendi kültürlerini adaya yerleştirme çabasıyla doğru 
orantılı biçimde gelişmektedir. Bu durumda, ada kültürü ve yaşantısındaki ilk ve 
en radikal nitelikteki kırılma Osmanlıların adayı fethettiği 1571’de yaşanır. Uzun 
bir dönem içinde yerleşen Türk İslam kültürünün kırılması, yani ikinci kırılma 
adaya İngilizlerin geldiği döneme denk gelmektedir: Modernleşme dönemi İngi-
liz Kolonisinin adaya yerleşmesiyle başlar.6  Üçüncü ve sonuncu kırılma, aynı 
zamanda modernleşmenin ikinci aşaması ise, Atatürk’ün Türkiye’deki inkılâpla-
rıyla gerçekleşir.7   

                                                        
4  Fatma Acun, “Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne: Değişme ve Süreklilik”, Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, 1999, 
s.  165; Halil İnalcık, “Osmanlılarda Batı’dan Kültür Aktarması Üzerine”, Osmanlı İmparatorluğu 
Toplum ve Ekonomi, Eren Yayınları, 2. Baskı, 1996, s.  425. 

 5 Acun, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne, s.  165;  İnalcık, agm., s. 425. 
6 İbrahim Numan, Hıfsiye Pulhan, Özgür Dinçyürek, “Culture as a Determinant of Identity 

of the Two Walled Cities of Cyprus”, http://www.docstoc.com/docs/110905733/Introduction--
-Eastern-Mediterranean-University. 

7 Kıbrıs halkı Atatürk inkılâplarını Türkiye ile eş zamanlı izlemiştir. Bazı inkılaplar birkaç yıl 
gecikmeyle adaya ulaşsa da evlerin çehresi değişmeye başlanmıştır. 1930 yılında adada çarşaf ve fes 
kullanımları bırakılmış ve şapkaya geçilmiştir. Bkz. Yıldız, agm., s. 16. Aynı yıl adada kadın 
dernekleri kurulmaya başlanmıştır. Bkz. Aliefendioğlu, agm.; Giyim kuşamla ilgili değişimler için 
bkz. Erönen, agm., 
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 Hakeri’nin değimiyle, en önemli kültür değişimi adaya İslamiyet’in girişiyle 
başlamıştır.8  Bu çalışmanın başlangıcı da, bu tarihe tesadüf etmekte ve adaya 
gelen Türk İslam kültürünün, kadınların günlük hayatlarının devam ettiği me-
kânları ne şekilde değiştirdiği, ilk üzerinde durulacak konu olmaktadır. 

Adaya Türk ve İslam kültürünün yerleşmesi, 1571 yılında Osmanlılar tara-
fından adanın fethiyle gerçekleşmiştir.9  Osmanlılar, idarenin İngilizlere geçtiği 
1878’e kadar Ada’da 307 yıl hâkim olmuştur. Fethin ardından 5720 Müslüman 
Türk hane adaya yerleştirilmiştir.10  Nüfus göçüyle beraber adada siyasî, iktisadî 
ve sosyo-kültürel alanda değişim ve dönüşüm de kendini göstermeye başlamış-
tır.  Bu anlamda, adada Türkleşme ve İslamlaşma süreci başlamıştır.11 1571-1878 
yılları arası birçok açıdan,  Türk-İslam kültürünün Ada’da hâkim olduğu ve bu 
kültürün baskın özelliklerini gösterdiği dönemdir.12 Bir gün içindeki hayatının 
anlatılacağı kadın, bu coğrafyada yaşayan Türk kadınıdır ve yaşam alanı Türk - 
İslam kültürüne göre biçimlenmiştir. 

1571’den itibaren Ada’ya yapılan nüfus göçüyle Anadolu’dan gelen insanların 
Anadolu kültürünü adaya taşımış olmaları tabiidir.13 Kültür aktarması sonucu 
meydana gelen bu değişim, kendini ilk önce sosyal yaşamda göstermiştir.  

Alışılageldik Bir Kültür: Adada Müslüman Türk Kadınları 
Kıbrıs Türk kadını Anadolu kökenlidir, bu sebeple günlük hayatı da Anado-

lu’da yaşayan Müslüman-Türk kadını ile oldukça benzerdir, ev içindeki yaşamla-
rında bazı farklılıklar gözlemlenebilir.14  İklim koşulları sebebiyle oluşan bu fark-

                                                        
8 Bener Hakkı Hakeri, Başlangıcından 1878’e dek Kıbrıs Tarihi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı Yayınları, 28. Kitap, Ankara, 1993, s.  100. 
9 Adanın Türkler tarafından fethi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hakeri, age., s.  137-239; 

Nuri Çevikel, “1570-1571 Türk Fethi ile Kıbrıs’ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim Hakkında 
bir Tahlil Denemesi”, Kıbrıs’ta Osmanlı Mirası, 47 Numara Yayınları, 2006, s.  112-139; Ali Efdal 
Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi, Dipnot Kitabevi, Ankara, 2010, s. 36-97.  Daha farklı 
bir bakış için: Fernand Braudel, 2. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, Çev. Mehmet 
Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, c.2, s.  486-502; farklı bir bakış için: J. Von Hammer, 
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Söğüt Yayınları, İstanbul, tarihsiz, s.  657-663. 

10 Mühimme Defteri 19/334-335’den aktaran Özkul, age., s.  43 
11 Ayrıntı için bkz. Çevikel, agm., s.  112; Hakeri, age., s.  242-295. 
12 Osmanlı döneminde yapılan değişiklikler için bkz. Hakeri, age., s.  314-318. 
13  Anadolu kültürü hakkında ayrıntılı bilgi için Mehmet Ali Ünal, “Osmanlı Devri Türk 

Kültür ve Medeniyetinin Temel Özellikleri”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, c.9, 2002, , s.  54-59. 
14“Kıbrıs, Anadolu’nun doğal bir uzantısıdır.” Bkz. Reşat Genç, “The Sources of Common 

Cultural Values Shared by Anatolia and Cyprus”, Cyprus International Symposium on her Past and 
Present, Publication Of Eastern Mediteranean University, TRNC and Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Ankara, 1994, s.  193; Osmanlı dönemine kadar adada yaşayan kadınların özellikleri ve sosyal 
hayatı için bkz. Yıldız, agm., s.  3.  
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lılıklar ileriki bölümlerde, mesafe analizi ile desteklenen alanlar ve mekânlar 
bağlamında incelenecektir. 

Diğer yandan kadın çalışmalarında geniş yer tutan ve Müslüman kadının ade-
ta etiketi haline gelen bir kültür öğesi olan kılık-kıyafeti tanımak, adada yaşayan 
Müslüman-Türk kadının yaşantısını tahlil etmek için ilk adım olacaktır. Zira 
giyim tarzı, kadının yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Ada’da 
yaşayan kadınların (Rum-Türk) kıyafetleri yabancı seyyahların da ilgi odağı ol-
muştur.15  

17. yüzyılda adayı ziyaret eden seyyah Corneille Le Bruyn’un kadınlar hak-
kındaki gözlemleri daha ziyade giysiler üstünden olmuştur. Le Bruyn,  kadınların 
başlarının çevrelerinde bir mendil olduğunu, bu mendilin işlemelerinin bulun-
duğunu, gömleklerinin yakalı ve göğsünden yukarısının kapalı olduğunu söyle-
mektedir.16   

Bir yüz yıl sonra yani 18. yüzyılda adaya gelen seyyah Giovanni Mariti, kadın-
ların kıyafetlerinin Kıbrıslılardan (Rumları kastediyor olabilir) daha kapalı oldu-
ğunu, yere kadar uzanan uzun elbiseler giydiklerini, bacaklarının kapalı olduğu-
nu, boyunlarında altın kolye olduğunu ve başlarında mendil bulunduğunu anla-
tır. Mariti, Ada kadınların, Rum ve Türk,  birbirlerinden başlarındaki örtülerin 
şekli ile ayırt edildiğini özellikle belirtir.17 Bunun çok eski bir gelenek olduğunu, 
adada o güne kadar korunduğunu vurgular.18   

18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında adaya gelen seyyah Edward Daniel 
Clarke, ada halkının başlarını bir örtüyle örttüklerini, buna da “türban” dendiği-
ni söylemiştir. Seyyah, Kıbrıs kadınları için özel notlar tutmuş, kıyafetlerinin çok 
ilginç olduğunu belirtmiştir.19  

                                                        
15 Ayrıca batılıların farklı bakışları için bkz. Hamiyet Sezer, “Batılıların Gözüyle Türkler”, 

Türkler, c.10, 2002, s. 394-397. Araştırmalarda seyyahların önemi için bkz. Fatma Acun, “Seyyah 
Söylemi ve Trabzon’a Gelen Yabancı Seyyahlar”, Trabzon Çevresi Tarih- Dil ve Edebiyat Sempozyumu 
Bildirileri, 1. Cilt, 2001, s.  143. 

16 Corneille le Bruyn, Voyage au Levant, Paris,  1725, s.  508, 509. 
17  Seyahatnameler ve hatıratlardaki fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, hem Rum hem 

Türk kadınlarının başlarında örtü bulunmaktadır. Ancak burada seyyahın belirtmek istediği, 
muhtemelen örtülerdeki ve örtüş biçimindeki farklılıktır. Rum kadınları, örtüyü süs biçiminde 
başlarına koyarken, Türk kadınları süs yerine daha ziyade dinî inanç sebebiyle örtüyü 
kullanmaktadır. Bu durumda örtüş biçiminde de farklılık vardır. Rum kadınlarının saçları 
görünürken Türk kadınları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira Türk kadınları örtü 
haricinde çarşaf da giymektedir. Rum kadınlarında böyle bir durum yoktur. 

18 Giovanni Mariti, Travels Through Cyprus, Syria and Palestine, vol.1, Dublin, s. 7-9. Seyyah, 
eserine, Kıbrıs’ın Akdeniz’de Türklere ait bir ada olduğunu söyleyerek başlamaktadır. Eserde, 
Kıbrıs ve Türk kültürüne ilişkin çok ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Biz burada sadece kadına dair 
gözlemlerini aktardık. 

19 Edward Daniel Clarke, Travels in Various Countries, New York, 1814, Sec.1, s. 188, 205. 
Örtüyle ilgili ayrım yukarıda Mariti’nin yaptığı ayrım ile aynı şekildedir. 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

 
202    

 Kadının hayatını anlamak için öncelikle kadın seyyahlara başvurmak gerek-
mektedir. Zira, kadınlar, Türk Rum ayırt etmeksizin, kapalı yaşamaktadır ve 
erkek seyyahların onların hayatlarını gözlemlemesi hiç mümkün değildir. Onları 
sadece uzaktan ve dışarıdan gözlemleyebilmişlerdir. Kadın seyyahlar ise, cinsiyet 
aynılığı avantajından yararlanarak kadınların özel mekânlarına girebilmişlerdir. 
Kadın seyyahlar, özellikle Mrs. Brassey ve Mrs. Lewis, seyahatnamelerinde ka-
dınların giyim kuşamından, adetlerinden ve geleneklerinden bahsetmektedir.20  
Bu durumda Osmanlı’nın adaya geldiği 16. yüzyıldan itibaren her yüzyıl içinden 
birer örnekle, adadaki Türk kadını kıyafetlerinin tespiti yapılabilir. 17. ve 18. 
yüzyıllardan verilen örneklerden Clarke’ın anıları, ada tarihinde bir kırılma nok-
tası olan 19. yüzyıla denk gelmektedir (1878). Öyleyse, o zamana kadar kıyafetle-
rin tanımlanan şekli olduğu kesindir. Aşağıdaki fotoğraflar, seyyahların giyim 
kuşamla ilgili söylemlerini desteklemektedir: (Fotoğraf 1 ve 2) 

 

 
Fotoğraf 121                                 Fotoğraf 222   
 
Fotoğraflar, en önemli kültür öğelerinden biri olan giyim-kuşamın belgesidir 

denilebilir. Fotoğraf 1’de sağ üst köşede “Turks of Cyprus” yazmakta ve adada-
ki Türkler gösterilmektedir. Başka bir objektiften bakılmak istenirse (Fotoğraf 2) 
kadının tamamen kapalı olduğu görülmektedir.  

Adada, kıyafetleriyle kendini ötekilerden saklayan kadın mevzu bahistir. Bu 
bakış açısından değerlendirildiğinde, örtülü bir kadının, evini ve hayatını da 

                                                        
20 Akt. Yıldız, agm., s.  3. 
21 Fotoğraflar, Sn. Dr. Nazif Öztürk’ün tasnifsiz arşivinden, kendi izniyle alınmıştır. 
22 John Thomson, Through Cyprus with the Camera in the Autumn of 1878, London, 1879, vol.2, s. 

39. Thomson adaya sonbaharda gelmiştir. Eserindeki tespitler, muhtemelen adanın 
kiralanmasından birkaç ay sonraki gözlemleridir. 
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yabancılardan gizlediği tespiti, iffetini örtünerek gösteren kadının yaşamının 
devam ettiği mekânları değerlendirmek için başlangıç noktası olacaktır.23  

Bu aşama, ortaya konulmaya çalışılan kadının günlük yaşantısının, üzerindeki 
kıyafetler gibi “kapalı” olduğu görülmektedir. Takip eden kısımda, kadınların ev 
içindeki yaşamları mesafe analizi ile çözümlenmeye bu suretle, adadaki Osmanlı 
kadınının günlük hayat tarzı ve yaşam kültürü açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış-
tır. 

Bir Kadın, Dört İletişim Mekânı ve Mesafe Analizi  
Günlük hayat döngüsünü anlamak için öncelikle insanların yaşam ve dolaşım 

alanlarının tespit edilmesi ve bu alandaki hareketleriyle beraber değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu manada bize yardımcı olacak en önemli araç, konu üzerine 
geliştirilen ve kişinin fiziki alanda hareketini inceleyen mesafe analizi metodu-
dur.24 Bu metod, Müslüman Türk Kıbrıs kadınının günlük hayatında dolaştığı 
alanı tanımlamak ve bu alandaki faaliyetlerini tespit ve tasvir etmek üzere kulla-
nılacaktır.  

Kültür ile biçimlenen ve paylaşılan mekânları, insanların ne şekilde algıladığı 
ve kavradığı üstüne tezini geliştiren Edward T. Hall, değişik kültür perspektifle-
rinden bakarak bir mekân tanımlaması geliştirmiştir. Bu tanımı da, şehirleri esas 
alarak, caddeleri, komşuluk ilişkilerini vs. gözlemleyerek biçimlendirmiş ve bu 
tanıma mesafe analizi adını vermiştir. Mesafe analizi ile kastedilen, bireysel ve 
toplumsal yaşamın geçtiği mekânın birbirinden farklı kategoriler halinde tanım-
lanmasıdır.25 Buna bağlı olarak, insanların günlük yaşantılarında mekânları nasıl 
algıladıklarına dair görüşler de geliştirilmiştir.26 

Hall’un çıkış noktası insandır ve her kişinin, kendi kültürü ile biçimlenen ve 
diğer kişilerle iletişimini devam ettirdiği bir “mesafe alanı”  (proxemic zone) 
mevcuttur:27 Bkz. Şekil 1.28   

 

                                                        
23 Fatma Acun, “Görsel Verilerde Kadın İmajı (1923-1960)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.16, 2007, s.  96. 
24 Hall, age.,  s. 1. 
25 Anna Galloway, “Proxemics”, Space and Culture, 2004, http://www.spaceandculture.org/ 

2004/ 01/05/proxemics/. 
26 Em Griffin, “Proxemic Theory of Edward Hall”, www.afirstlook.com.docs. proxemic. 
27 Ayrıntı için bkz. http://www.docstoc.com/docs/128437486/ Intercultural-

Communications- Intercultural- Competence.  Bahsi geçen kavram ile meydana gelen ve İngilizce 
“Proxemic Zone” olarak isimlendirilen bu kavram tarafımızdan “mesafe alanı” olarak 
Türkçeleştirilmiştir ve çalışmanın geri kalan kısmında bu şekilde kullanılacaktır. 

28 Mesafe alanı / Proksemik alan. http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AProxemics internet 
sitesinden esinlenerek, tarafımızdan çizilmiştir. Ölçüler de aynı yerden alınmıştır. 
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Şekil 1: Kişinin Diğer Kişilerle Arasındaki Mesafeyi Gösteren, Mesafe Analizi 
Diyagramı. 

 
Hall, hayvan ve insanlar üzerinden yaptığı gözlemlemelerinden yola çıkarak, 

bireylerin eşleri, dostları, akrabaları vs. ile arasındaki sınırlarını belirlediklerini, 
bu belirlemenin de kültürden kültüre farklılık gösterdiğini tespit etmiştir. Ese-
rinde, İnsanlar Arasındaki Mesafeler başlığı altında, yukarıda Şekil 1’de belirle-
nen mekânları belirlemiştir.29 Şekilde de görüldüğü üzere insanı en başa koyarak, 
ona giderek artan uzaklıkta olan mesafeleri, en yakından başlayarak sırasıyla, 
mahrem alan, kişisel alan, sosyal alan ve kamusal/umuma açık alan olmak üzere 
dört farklı bölge tespit etmiştir.30 Alanlara verilen başlıklar, aslında her bir me-
kânın anlamını ve tanımını yansıtmaktadır.  

Mahrem Alan (Intimate Space): Kişinin koruduğu mesafe içinde en önemlisi, 
adı üstünde en mahrem olan kısımdır. Dirsek mesafesinde ve yaklaşık 45 cm. 
olan bu alan, duygusal olarak yakınlık duyulan kişilere açıktır. Göz teması, koku 
ve yanına yaklaşılan kişiyi hissetme (vücut ısısını hissetme) söz konusudur. İn-
sanların elleri birbirine ulaşabilir. Bireyler birbirlerinin başlarını ve yüzlerini 
ayrıntılarıyla görürler. Hall, bu alanı “diğerleri, sanki sizin içinizdeymiş hissi 
uyandırır” (it feels like they’re inside you) şeklinde tanımlamıştır.31 (bkz. Şekil 
1’de 45 cm ile gösterilen alan) 

Kişisel Alan (Personal Space): Tanıdıkların ve yakın akrabaların girebildiği 
alandır. Bir kol uzanımı mesafesinde ve yaklaşık 120 cm. olan bu mesafe, sami-
mi ve yakın olunan kişilerle sohbet ve iletişim alanıdır. Dokunma kabul edilebi-
lir. Göz teması vardır. Ritüel dokunmalar olabilir. Diğer bireye rahat ulaşılabilir. 

                                                        
29 Hall, age., s. 112. 
30 Intimate, Personal, Social and Public Zones.  Hall, age., s. 115-125. 
31 Hall, age., s. 118. 
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Fiziksel ayrıntılar, mahrem alandaki kadar net seçilemez. Göz teması kontrol 
edilebilir. İnsanlar birbirleriyle sözlü iletişim içindedirler. (bkz. Şekil 1’de yakla-
şık 1.2 metre ile verilen alan). 

Sosyal Alan (Social Space): Fiziksel temasın kurulmadığı, kişisel olmayan 
alandır. Bu alan kol uzanımının ötesindedir ve kişinin çevresinde yer alan ve 
uzunluğu 3.7 metreye ulaşan alandır. Hall, bu alanı “rastlantısal sosyal toplan-
ma” (casual social gathering) alanı şeklinde tanımlamıştır.32 İnsana başka birinin 
geçici olarak yaklaşılabildiği alandır. Kişisel olmayan, sosyal etkinliklerin yeridir. 
Diğer ikisine göre daha resmidir. (bkz. Şekil 1’de yaklaşık 3.7 metre ile verilen 
alan). 

Kamusal/Umuma Açık Alan (Public Space): Sosyal alanın ötesinde yer alan, 
kişinin yabancılarla arasındaki 7.6 metre uzunluğundaki mesafedir. Diğer üçün-
den farklı olarak ilişki çemberinin tamamen dışındadır. Bireyler birbirlerine karşı 
resmîdir, aralarında sözsüz iletişim vardır. Umuma açık olan bu alanda yanımız-
daki kişiler bu alan içindeki ilişkilerin kapsamına girer. Konser alanları, sokaklar, 
parklar bu alana örnek verilebilir.33 Martin Joos bu alan içinde insanların duru-
şuna “donuk tip” (frozen style) adını vermiştir. (bkz. Şekil 1’de yaklaşık 7.6 
metrelik alan).34  

Mesafe analizi metodunu ve diyagramını geliştirirken, bu alanların her birin-
de bir kişinin diğerleriyle olan ilişkisini belirlemek için “ses” örneğinden yola 
çıkılmıştır. Bu bağlamda fısıltı için mahrem alan belirlenirken, bağırtı için umu-
ma açık alanı belirlenmiştir.35 

Hall, mesafe analizini  “bütün kültürlerdeki en önemli iletişim sistemi” ve 
“insanların kişisel alanlarını kullanırken kültür farkı sebebiyle ortaya çıkan deği-
şiklikler” olarak tanımlamıştır.36 Yani, bireyler arasındaki ilişki kategorileri, bu 
ilişkilerin süregeldiği mekânlar ve bu mekânlardaki eylemler bağlamında işlen-
miştir; Ancak, bu mekânlar ve eylemler, içinde yaşanılan bölgenin kültürüne 
göre farklılık göstermektedir.37 Mekânları adlandırmada kullanılan en belirleyici 
faktör, bireylerin arasındaki ilişki düzeyi, birbirlerine karşı hisleri ve bir arada bu 
mekânlarda neler yaptıklarıdır.38 

                                                        
32 http://www.docstoc.com/docs/128437486/Intercultural-Communications-Intercultural-

Competence; Griffin, agm.,Hall, age., s. 122. 
33 Aktaran Hall, age., s.  125. 
34 Aktaran Hall, age., s.  125. 
35 Hall, age., s. 114. 
36  http://www.docstoc.com/docs/128437486/Intercultural-Communications-Intercultural-

Competence. 
37 Hall, age., s. 128. 
38 Hall, age., s. 125. 
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 Çalışma, bu tanım dâhilinde, Kıbrıs Müslüman Türk kadını örneğinde ve yu-
karıda tanımlanan dört alan dâhilinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, bir 
kadın, dört mekânda ve başkalarıyla olan ilişki düzeyleri, eylemler, hisler ve kül-
tür özellikleri düzeyinde incelenmiştir.39 

Yukarıda verilen giyim örneklerinden de anlaşılacağı üzere, Kıbrıs Türk ka-
dınının mahremiyete önem verdiği, bu konuda yapılacak ilk tespittir. Bu anlam-
da, mahrem hayatını kendine ait olan ev içinde, sosyal hayatını da o evin uzantı-
ları yani eve ait olan dış mekân içinde yaşamaktadır. Buradan yola çıkarak, ada-
daki geleneksel şehir evlerini ve onların uzantılarını yukarıdaki diyagramın içine 
oturtarak, adada yaşayan Müslüman-Türk kadınının yaşam alanının incelenmesi 
ve bu yolla kültürünün tespit ve tasvir edilmesi hedeflenmektedir. 

Mekânlar ve Sınırlar: Taş Duvarlar, Tahta Duvarlar, Kerpiç Duvarlar, 
Cam Duvarlar 

 Adada yaşayan Müslüman-Türk kadının hayatının, Anadolu’da yaşayan 
Müslüman-Türk kadınının hayatıyla benzer noktaları olduğuna yukarıda işaret 
etmiştik. Bu anlamda, Anadolu’da yaşayan Müslüman-Türk kadınının hayatını 
biliyor olmak, bu çalışmada bilinmeyen pek çok noktanın aydınlanmasına fayda 
sağlamıştır. Örneğin, Anadolu’da İslam dinine mensup ailelerin evlerinin yüksek 
çevre duvarlarının ve gizli pencerelerinin olduğu ve kadınların gözlerden ırak 
kalarak çevreyi seyredebilecekleri kafesli çıkmaların bulunduğu bilinmektedir.40 
Bu fiziki özellikler, Müslüman bir aileye has bir evi işaret etmektedir. Anado-
lu’ya benzer biçimde, adada da evler, aynı topluluğa ait bireylerin bir araya geldi-
ği mahallenin birer parçasıdır.41  Diğer bir ifadeyle, günlük yaşantının geçtiği 
çevre olan mahallenin fiziki ve kültürel yapısı kadının hayatı üzerinde etkili ol-
maktadır. Türkler, adada, kendi mahalleleri içinde diğer etnik-dinî gruplardan 
ayrı biçimde yaşamaktadırlar. Adanın, farklı kültürlere ev sahipliği yapmasının 
yanı sıra Türk, Rum, Ermeni vs.nin aynı şehir, kasaba ve köylerde beraber ya-
şamaları, kadının en önemli yaşam alanı olan evin fizikî mekânının biçimlenme-
sine önemli ölçüde tesir etmiştir. Bu sebeple, “Anadolu evi” tanımının ve Ana-

                                                        
39 Osmanlı Toplumunda sıradan bireyin, tek başına bağımsız bir kişilik olarak değeri yoktur. 

Birey, cemaati ile tanımlanır. Bkz. Adalet Bayramoğlu Alada, Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer 
Kitabevi, İstanbul, 2008, s. 79. Ayrıca, aynı mahalle içinde yaşayan Osmanlı cemaati hakkında bilgi 
için bkz. Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki ‘Mahalle’nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı 
Araştırmaları, Sayı 4, 1984, s.  73-77. 

40 Bkz. Alada, age., s.  147. 
41 Anadolu’da yaşayan Müslüman-Türk kadının mahremiyetine düşkünlüğü için bkz. Gülgün 

Üçel Aybet, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler”, Türkler, Ankara, c.10, 2002, s.  
359, 362.; Ergenç, agm., s, 71. 
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dolu’da yaşayan Müslüman-Türk kadınının yaşantısının, adada hayat bulduğunu 
söylemek yanıltıcı olmayacaktır.42  

Kıbrıs’ta Müslüman Türk kadınların bir günü, konut, sundurma, avlu ve bu 
üçünün dışında bulunan cadde/sokaklarda geçmekte, bu dört mekân da, Hall’un 
diyagramındaki alan isimlendirmelerine denk gelmektedir. 

Bu durumda akıllara şu soru gelmektedir: Bu dört mekân neye göre belir-
lenmiş ve nasıl isimlendirilmiştir?  Bu mekânların bir araya gelişi ada kültürünün 
yansıması mıdır? Daha da önemlisi, bu mekânlar adadaki yaşam tarzının mekâna 
yansıyan kesitleri midir? Bu soruların cevapları, bütününe ulaşmamızı ve o bü-
tünü Avlulu ev tipi (Courtyard House) olarak tanımlamamızı sağlamıştır.43 Diğer 
bir ifadeyle, bu dört mekân bir bütünü yani avlulu ev tipini tanımlamak için bir 
araya getirilmesi gereken öğeleridir.44 

Öncelikle belirtilmelidir ki, avlulu ev tipi, sadece Kıbrıs’ta görülen bir mimarî 
tarz değildir. Tüm dünyada farklı şekillerde kendini göstermiş ve içinde bulun-
duğu kültüre göre biçimlenmiştir. Bu araştırmada, sadece Kıbrıs Türk halkının 
yaşadığı avlulu ev tipi işlenecek ve avlulu evi oluşturan mekânlar ve bu mekânlar 
içinde dolaşan kadınların gündelik hayat döngüsü, yukarıda belirtilen dört tür 
mesafe uzanımı içinde incelenecektir.  

En basit haliyle, Kıbrıs geleneksel avlulu ev krokisi aşağıda, Şekil 2’deki gibi-
dir:45 

                                                        
42 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  191; Ada, Türklerin eline geçmeden önce sırasıyla 

Lüzinyanlar ve Venedikliler’in egemenliğinde kalmıştır. İslam kültüründen önce adada Bizans 
kültürü hâkimdir. Ayrıntı için bkz. Hakeri, age., s.  91-137. Venedikliler ve daha öncesi Kıbrıs 
tarihi için bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 6. Baskı, 
Ankara, 1995, c.3, 9-15; Özkul, age., s.  29-36.  

43 Avlulu ev yapılarının en geniş tanımı ve genel özellikleri için bkz. Rapoport, agm., 
44Bu planın, adı geçen mekânlar haricinde de parçaları bulunmaktadır. Cumba bu parçaya 

verilecek en göze çarpan örnektir. Ancak, bu çalışma mekânlar üzerinden olduğundan sadece ilgili 
mekânlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.  

45  Şekil, tarafımdan künyesi verilen sunumdan esinlenerek çizilmiştir: Hıfsiye Pulhan, 
Traditional Urban House: A Conceptual Understanding of the Traditional Urban House of 
Cyprus, http://oisd.brookes. ac.uk/breakfast_seminars/resources/cyprus. pdf. 
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 Şekil 2: Kıbrıs Geleneksel Avlulu Evin Krokisi 
 
Şekilde krokisi görülen geleneksel Kıbrıs şehir evlerinin iki kapısı bulunmak-

tadır. Kapıların bir tanesi ev içinden doğrudan çıkmaz ve dar sokağa, diğeri ise 
sundurmaya açılmaktadır. Bu iki kapı karşılıklı olup, karşılıklı açık tutulduğunda 
hava akımını sağlayarak sıcağı engelleyecek biçimde tasarlanmıştır. Burada bizi 
ilgilendiren kısım, evin sundurmaya ve oradan da avluya açılan kapısından ileriye 
doğru olan mekândır. Yani, yukarıda Şekil 2’deki gibi, evi merkez alarak, sola 
doğru ev ve cadde/sokak sıralaması değil, sağa doğru duvarların uzandığı konut-
sundurma-avlu-cadde/sokak sıralaması takip edilmektedir. Çünkü kadının, evin 
doğrudan dışarıya açılan kapısından dışarıya çıkması, kültürel olarak alışılageldik 
bir durum değildir. Caddeye doğrudan açılan kapı dar ve büklümlü yollara ve 
çıkmaz sokaklara açılmaktadır. Bu, aynı zamanda Kıbrıs adası Osmanlı evlerinin 
çıkmaz ve dar sokaklar, büklümlü yollar arasına inşa edildiğinin tespitidir.46 So-
kakların dar ve çıkmaz oluşu, yine evlerin mahremiyetinin birer sembolüdürler. 
Bu ev tipleri aile hayatının gizliliğine ve hava koşullarına uygun olarak inşa edil-
miştir.47 Şekil 2’deki planda görüldüğü üzere, bir ev, önünde bir sundurma, ora-
dan açılan avlu ve cadde/sokak söz konusudur. İşte, kadının günlük hayatı bu 
dört mekân içinde geçmektedir. 

1571’den sonra adada İslam kültürü egemen olduğundan, avlulu ev tipi, çağ-
daşı Avrupa ya da Asya’da bulunan örneklerine nazaran daha gizli ve mahrem 
hale gelmiştir.  Avlulu evlerin İslam kültürüne uyarlanmasıyla hayat bulan bu 
dört mekân, kadının günlük yaşamını ortaya koymak için araç sağlamaktadır.48 
Burada unutulmaması gereken nokta, mesafe analizi ile belirlenen mekânların, 
kültürel faktörlerin yanı sıra, iklim şartlarına göre de şekillenmiş olmasıdır.49 
Bunların sonucunda meydana gelen mekânlar mesafe analizi ile belirlenen alan-
lardaki karşılığı ve inşa edildiği maddelerin nitelikleriyle beraber değerlendirildi-
ğinde aşağıdaki, Şekil 3 ortaya çıkmaktadır. 

                                                        
46 Faslı ve Dağlı, agm.; İsmail Bozkurt, Evliya Çelebi’nin İzinde Kuzey Kıbrıs Seyahatnamesi, Bengü 

Yayınları, Ankara, 2001, s.  664. Evlerin dar sokaklarda inşa edilişi Helenistik döneme ait bir 
kültürdür. Bkz. Oktay, agm., s.  24. 

47 Faslı ve Dağlı, agm. 
48 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  195; Oktay, agm., s.  24 
49 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  191, 192. 
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Şekil 3: Mekânlar ve Sınırlar 

Mahrem Alan: Aile ve Taş Duvarlar 
Avlulu tip evde yaşayan kadının günlük hayatını, kapalı alandan açık alana, 

yani içten dışa doğru çözümlemenin daha doğru olacağı düşüncesiyle, evin ken-
disinden başlayarak, farklı alanların kullanımı sırasıyla çözümlenecektir. Zira 
kadın, kapalı mekândan açık alana bir anda geçmeyecek, mahremiyetten açıklığa, 
belirli aşamalardan sonra ulaşacaktır; her aşamada da farklı faaliyetlerde buluna-
caktır.50 

Geleneksel toplumlarda kadınların yaşamları evlerin içlerinde geçer, buna 
bağlı olarak da evler, kadınların günlük hayatlarını rahat şekilde geçireceği bi-
çimde tasarlanır.51 Kadınlar için yeni bir gününün başlangıcı şüphesiz evdir.  

Günün başladığı ilk yer olması dolayısıyla incelemeye, evin içinden başlan-
ması uygun görülmüştür. Ancak, evlere ve evlerdeki fiziki mekânın organizas-
yonuna dair bilgilerimiz yeterli değildir. Faroqhi’nin Anadolu evleriyle ilgili ola-
rak “değil sıradan insanların, hali vakti yerinde kişilerin evlerine ilişkin bilgileri-
miz bile azdır” tespiti, çalışmamızı zora sokmaktadır.52 Yukarıda, Kıbrıs Müs-
lüman Türk kadınıyla, Anadolu’da yaşayan Müslüman-Türk kadınının hayatının 
günlük geçtiği mekânların benzer kültürel ve fizikî özelliklere sahip olduğunu 
belirtmiştik. Bu benzerliğin en karakteristik yanı evin, ailenin mahrem yaşantısı-
nı sembolize etmesidir.53 

                                                        
50  Pulhan, An Enclosed Court…, s.  195. Mesafe alanında hislerin önemi daha önce 

zikredilmişti. 
51 Faslı ve Dağlı, agm., 
52 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Çev. Elif Kılıç, Tarih Vakfı Yayınları, 5. 

Basım, İstanbul, 2005, s.  167 
53 Ekrem Işın, İstanbul’da Gündelik Hayat, Yapı Kredi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2006, s.  81. 

Işın bu mekânı “sivil konut” olarak adlandırmaktadır. 
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 Diğer bir ifadeyle ev, İslam toplumlarında aile yaşamının mahrem alanını 
teşkil eder ve bu alanı biçimlendirir.54 Pulhan, adadaki evlere, ailenin gizli cenne-
ti adını vermiştir.55 Bu tanım, Hall’un mesafe alanı içerisinde, bizi doğrudan 
mahrem alana (intimate space) yönlendirmektedir. Bu mahrem alana dair her-
hangi bir gözlem veya çalışma mevcut değildir. Mahrem gizli olan, başkalarına 
söylenmeyendir.56 Dolayısıyla burası, sadece aile bireylerine aittir, onlara has bir 
mekândır. Yukarıdaki Fotoğraf 1 ve 2’deki kadın da, kıyafetlerinden de anlaşıla-
cağı üzere, gizlilik içinde yaşamayı tercih eden Kıbrıs Türk kadınının kapalı kapı-
lar arkasındaki hayatını gözlemlemek mümkün olmamakta; bu dört duvar içine, 
ailesinden başka kimse girememektedir. Zira bu alan, aileye has özel bir alandır. 
Mahrem alanın tanımından da hatırlanacağı üzere, bu alandaki kişiler birbirlerine 
yakındır. Bu mekâna girebilmek için, kişilerin duygusal yakınlığı ve teması şarttır. 
Mahrem alan, mesafe analizinde yaklaşık 45 cm olarak belirlenmiştir. Ancak, 
Hall’un şu tespitini de unutmamak gerekir. Bu alanlar, kültürden kültüre farklılık 
gösterir. Dolayısıyla, bu araştırmada mahrem alan, kadına 45 cm yaklaşılabilecek 
alan olarak değil, taş duvarların içi olarak tanımlanmıştır.57 Yani, bu çalışmadaki 
mesafe alanları, ölçü birimleriyle değil, mekânları sınırlayan duvarlarla belirlen-
miştir. Zira, bu mekânın hududu taş duvarlardır ki bu yapı malzemesinin ufak 
darbelerle kırılması imkânsızdır. Taş serttir, yıkılması ve aşılması zordur. Mekâ-
nın duvarlarının yapı malzemesi olan taş, o mekânın sınırlarının yıkılmasının ve 
aşılmasının zor olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu durumda, evin bu iç kısmı, 
adadaki Türk kadınının mahrem, yıkılmaz ve dışarıdan müdahale edilmesi çok 
zor olan alanı sembolize etmektedir.  

Kıbrıs adasında ev, genel manasıyla günlük yaşam ve barınma alanını, özel 
manasıyla da mahrem alanı temsil etmektedir. Avlulu ev tipini oluşturan taş 
duvarların simgelediği dokunulmazlık ve mahremiyet evin bir başka unsurunda 
da ifadesini bulmaktadır. Bu da, panjurlu pencerelerdir. Geleneksel Kıbrıs evle-
rinin pencereleri tahta panjurlarla kaplıdır.58 Bu panjurların varlığıyla ilgili çeşitli 
varsayımlarda bulunmak mümkündür. Birincisi, sadece sıcaktan korunmak için 
yapılmıştır. İkincisi de, panjurlardan dolayı tahtanın, pencereden dolayı camın 
bir arada olmasıdır. İki yapı malzemesinin bir arada olmasıyla, mahremiyet ve 

                                                        
54 Alada, age., s.  146, 147. 
55 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  195. 
56 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 

51952455036f03.68316890. 
57  Kıbrıs’ta eski tip evlerin birçoğu evin içini serin tutması sebebiyle taştan ve kerpiçten 

yapılmıştır. Ancak kerpiç evler daha ziyade ekonomik gelirin az olduğu yerlerde, malzemenin ucuz 
olmasından dolayı tercih edilmiştir. Zira evler kerpiçten yapılsa bile, tabanları mutlaka taşla 
desteklenmiştir. Koday, agm., s. 9-10; Ayrıca evlerin taş duvarları olduğunu tespit eden Thomson, 
age., vol. 2, s.  31; Mariti, age., s. 49. 

58 Koday, agm., s.  10 
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mahrem alan arasındaki ilişkinin tespiti, diğer mekânların sınırlarının işlevleriyle 
beraber ileride verilmiştir. 

Ev içinde yapılacağı tahmin edilen faaliyetlerinin birçoğunun, evin bir adım 
dışında, sundurma kısmında gerçekleştiği görülmektedir. Çünkü, adada Osmanlı 
kadınının yaşam alanlarını belirleyen en önemli nokta hava koşullarıdır. Kıbrıs’ta 
insanlar, yılın dokuz ayında açık havada yaşamlarını sürdürmektedirler.59 Hava-
ların çok sıcak olması, kadınların yaşam alanlarının belirlenmesinde en önemli 
rolü oynamaktadır. 60  Bu anlamda, taş duvarlar içinde gerçekleşen eylemler, 
Anadolu’dan farklı olarak, Kıbrıs adasında bu taşla çevrili dört duvarın dışına 
çıkmaktadır. Havanın dayanılmaz derecede sıcak olmasının yanı sıra, adadaki 
diğer kültürlerle yan yana hayatı sürdürme gerçeği, kadınların büyük ölçüde eve 
dönük bir hayat sürmelerine sebep olmuş olabilir. Kadınların mahrem alan için-
de geçen hayatı ve faaliyetlerini tespit etme güçlüğünden dolayı, tersine bir ön-
görüyle, açık havayla temas ettiği mekânlardaki eylemlerinin incelenerek burada 
yapmadıkları eylemleri iç mekânda yaptıkları sonucuna varılabilir. Takip eden 
kısımda, kadının mekânsal hareketi kişisel alan dâhilinde incelenirken, bu konu-
da da çıkarsamalarda bulunulacaktır.  

Kişisel Alan: Dışarıya İlk Adım; Tahta Duvarlar 
Şekil 2’ye bakıldığında, kadının dört duvar içinden dışarıya ilk adım attığı 

mekânın sundurma olduğu görülmektedir. Sundurma, avluya çıkış için aşılması 
gereken ilk aşama ve evin dışarıya ilk uzantısıdır. Bazı araştırmalarda bu mekâna 
sofa adı da verilmiştir. Diğer bir ifadeyle geleneksel Kıbrıs şehir evleri mimari-
sinde sofa ve sundurma aynı mekânı temsil etmektedir. Dolayısıyla, evi merkez 
alarak sağa doğru izlediğimiz mekân sıralamasında, taş duvarlardan sonra kadı-
nın açık havaya ilk adım attığı mekân, tahta duvarlarla çevrili sundurma olacak-
tır.  

Sundurma, bir geçiş mekânıdır (transition space). Bu mekânın madalyon gibi 
iki yüzü vardır: İçe dönük olan yüz, evin taş duvarlarına bakar, dışa dönük olan 
yüz ise, avluya açılır.61 Dolayısıyla, sundurma bir taraftan mahremiyeti sembolize 
ederken, diğer taraftan da dış dünyaya açılımı simgeler. Bir taraf kadını özel 
hayata yönlendirirken, çevirirken, diğer taraf kadını sosyal hayata yönlendirir. 
Bir taraf bütünüyle mahrem iken, diğer tarafta mahremiyetin sınırları geçirgen 
haldedir. Sundurma ile avlunun arasındaki sınır çizgisi tahta parmaklıklar, tahta 

                                                        
59 Thomson, age., vol. 2 , s.  31. 
60 Hava sıcaklığı çeşitli seyyahlar tarafından da tespit edilmiştir bkz. Mariti, age.,;  Clarke, age., 

s.  188. 
61 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  197-199. 
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 çitlerdir. 62  Bu tahtalar alçaktır ve aralarında boşluklar bulunmaktadır. Tahta 
parmaklıklar arasındaki boşluklar bir yandan hava akımını sağlarken, bir yandan 
da bu mekânın bir geçiş yeri olmasını sembolize etmektedir. Göz hizasının al-
tında olan bu sınır çizgisi, mahremiyetten sosyalleşmeye geçişin simgesidir. Bu 
sınır çizgisi, mahrem alanın hududu olan taş duvarlar gibi sert ve aşılması zor 
değildir. Bu nitelik, geçiş mekânının bir alışma yeri olduğunu da göstermektedir. 
Ancak, bu mekânın kontrollü bir geçirgenliği vardır. Tahta parmaklıklar, avluya 
karşı kısmî bir gizlilik sağlar.63 Burası, ev ve avlu arasındaki geçiş mekânıdır. 
Dışarıdan içeriye geçişi engellemek ve içerinin mahremiyetini dışarıdakilere gös-
termemek için inşa edilmiş olma ihtimali çok yüksektir. Bu anlamda mahremiye-
tin bir ölçüde devam ettiği söylenebilir. Burası, kadının evden dışarıya adım 
atmasının ilk aşaması olmasının yanında, evlerde beslenen bazı evcil hayvanların 
da yaşam alanıdır.64 Bu mekân açık havayla temas edilen ilk alandır. Bir aşama 
gerideki taş duvarların aşılamaz duruşu, tahta parmaklıklarla aşılır ve geçirgen 
hale gelir. Sundurmanın üstü sıcaktan dolayı kapalıdır. Ancak, avluya açıldığı ve 
tahta parmaklıklı olduğu için yarı açık bir mekân olarak adlandırılır.65 Bu bağ-
lamda, ailenin gizliliği bu mekânda devam etmekle birlikte, açık havayla temas 
işin içine girdiğinden, sundurma ya da sofa, bir geçiş yeri olarak, mesafe analizi 
ile tespit edilen mekânda kişisel alana (personal space) denk gelmektedir. Ancak, 
bu alan hâlâ mahrem alan olma özelliğini korumaktadır. Yani kadına ait olan, 
mahrem alandır. Zira bu alana, yine kendisi ve ailesinden başka kimse giremeye-
cektir. Tahta duvarlar bunu engelleyecektir. Taş duvarlar kimlere ait ise, tahta 
çitli bu geçiş mekânı yine onlara ait olacaktır. Bu anlamda, tahta duvarların taş 
duvarlardan en önemli farkı, mahremiyetin daha aza inmiş olması; eşler ve aile 
bireyleri arasındaki özel yakınlığın burada devam etmeyişi ve kadınların dış dün-
ya ile temas etmelerinden dolayı giyimlerini dışarıya uygun hale getirmeleridir. 
Geçiş alanını simgeleyen sundurmanın bitişiğinde sosyal alan yer almakta ve 
avlulu ev tipinin yarattığı mekânda kadının dolaşacağı son alan olmaktadır. 

Sosyal Alan: “Aile Dışı İnsanlar”, Kerpiç Duvarlar 
Yukarıda detaylı biçimde anlatılan sundurmanın tahta parmaklıklarının diğer 

yüzü sosyal alana açılmaktadır. Bu alan avlu adını almakta ve kadının sosyalleş-
mesine imkân tanıyan daha geniş alanın başlangıcını teşkil etmektedir. Adaya ilk 
yerleşimle beraber inşa edilen avlulu ev tipine adını veren bu alan, geleneksel 

                                                        
62 Louise Salvator, The Capital City of Cyprus, Lefkoşa, 1983, s.  26 aktaran Faslı ve Dağlı, agm., 

s.  4. 
63 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  196. 
64 Faslı ve Dağlı, agm., 
65 Oktay, agm., s.  34.; Pulhan, An Enclosed Court…, s.  196. 
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Kıbrıs şehir evi mimarisinde en büyük kısmı kaplamakta ve ev hayatının vazge-
çilmez bir parçası olmaktadır.66 

Mesafe analizi ile tespit edilen mekânda sosyal alana (social space) denk ge-
len bu kısım, kadının kalabalığa karışmasını sağlayarak mahremiyetin sınırlarını, 
sundurmaya oranla, oldukça aşağıya çekecektir. Yani, artık kişisel olmayan, sos-
yal olan alana geçilecektir. Mahremiyetin sınırı bu alanda daraldığından, dokun-
masının kabul edilemeyeceği kişilerin bu alana girmesi tabii hale gelecektir. Bu 
durumda ise kadın adeta kendisini bu kişilere karşı korumaya almakta ve örtün-
mektedir. Diğer bir ifadeyle, yukarıda incelenen mahrem ve kişisel alanlarda 
mahremiyet hayatı süren kadının mahremiyeti bu alanda kalkmakta ve namah-
rem haline gelmektedir. Bu sebeple de kendisini yabancılara karşı koruma ihti-
yacı hissetmektedir. Kadın, mesafe analizi ile tespit edilen bu mekân içinde, bir 
başkasına geçici olarak yaklaşabilecektir. Yani, ilk kez aile dışındaki insanlarla, 
sınırlandırılmış bir mekânda yan yana bulunabilecek ve sosyalleşebilecektir. Bu 
sosyalleşme mekânının ismi, yukarıda da zikredildiği gibi avludur. Mekân anali-
zinde kadın eylemlerinin en çok hayat bulduğu ve günlük yaşamlarının geçtiği 
yer burasıdır. Kadınlar tarafından sıcaktan dolayı taş duvarların içinde yapılama-
yan bazı günlük işler burada yapılmaktadır. Evlere ait olan kuyular, çeşmeler 
burada yer almaktadır.67 Yemek yeme, uyuma, çalışma, sebze-meyve yetiştirme 
ve çocukların oyun mekânı yine burasıdır. Çamaşır burada yıkanır, ekmek ve 
yemek burada pişirilir. Görüldüğü üzere, günlük işler bu mekânda yapılır ve 
gündelik hayat büyük ölçüde bu mekânda cereyan eder. Anadolu evinde taş 
duvarların içinde yapılan günlük işlerin çoğu, Kıbrıs Ada’sında avluda yapılır. 
Günlük işlerde kullanılan avluda hâlâ sakinlik ve az da olsa mahremiyet hâkim-
dir. Kısaca, burası evin sanki bir dış odasıdır.68 Bu sebeple, avlu kadının gününün 
başlangıç ve devam noktası olacak, belki de sıcaktan ev içinde uyuyamayan ka-
dın, geceleri burada uyuyacaktır. Uyandığında da günlük yaşamına buradan baş-
layacak ve burada devam edecektir. Dolayısıyla, bu mekân gün doğumundan 
gün batımına şeklinde de adlandırılabilir. 

Avluların belirli bir şekli mevcut değildir; standart avlu biçimi kare, yuvarlak 
veya dikdörtgen şekillerde inşa edilmemiştir. Düzensiz şekilleri vardır ve asimet-
rik özellikler taşır. Çoğunlukla “I”, “L” veya “U” şeklinde bir uzantıdır. Bunun 
elbette bir sebebi vardır. Avlu sadece günlük işlerin devam ettiği bir mekân 
değildir, çok fonksiyonlu olarak tanımlanabilir. Evin bu uzayan alanı adeta bir 
sahne gibidir.69 Daha önceden de zikredildiği gibi, aynı zamanda bir sosyalleşme 
mekânıdır. Buradan hareketle, avlu gizlilik ve sosyalleşmenin birlikte yaşandığı 

                                                        
66 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  191 
67 Faslı ve Dağlı, agm.; Pulhan, An Enclosed Court…, s.  198. 
68 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  192. 
69 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  191-194, 195. 
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 tek yerdir denilebilir.70 Özetle, sosyal faaliyetlerin, mahremiyet sınırları dâhilinde 
yer aldığı mekândır.71 

Zira kadınların en önemli sosyalleşme eylemi olan komşuluk ilişkileri bu me-
kânda gerçekleşir.72 Aynı zamanda, hısım akrabanın ağırlandığı yer yine burası-
dır. Eve gelen erkek misafirler, daha ziyade avlunun caddeye yakın olan kısmın-
da ağırlanır.73 Bunun sebebi muhtemelen, erkeklerin dışarıyla olan bağlantıları-
nın daha kolay ve daha doğal olmasından kaynaklanmaktadır.  

Bunun yanında avluda çok sayıda meyve ağaçları bulunur.  Evin uzantısı 
olan bahçe yine buradadır. Bu sebeple, çeşitli çalışmalarda bu mekâna iç bahçe 
ya da sadece bahçe ismi verilmiştir.74 Avlunun, duvarla çevrili bahçe (walled 
garden)75 olarak adlandırılmasının sebebi de budur.  Bahçedeki ağaçların gölge-
leri muhtemelen insanları sıcaktan korumaktadır. 

Bu avlu/bahçe, kerpiçten yapılmış uzun duvarlarla kaplıdır.76 Bu duvarlar 
kadın ve ailenin mahremiyetini korumaktadır. Duvarların taş olmayıp kerpiçten 
olması, bu alanın asıl ev kompleksinden (ev ve sundurma) daha az mahrem 
olduğunun da bir kanıtı olabilir. Zira kerpiç, toprak ve samanın suyla karıştırılıp 
şekil verilerek kurutulmasıyla yapılmış olup, taş kadar sağlam ve yıkılmaz bir 
yapı malzemesi değildir.77  Ancak, yine de mahremiyetin devamını bu kerpiç 
duvar sağlamakta ve mahremiyetin en dış sınırlarını oluşturmaktadır. Kerpiç 
duvarlar, sokaktan geçen bir kişinin avlunun içini görmemesi için inşa edilmiş, 
bu yolla içerinin mahremiyeti korunmuştur. Zira bu duvarların dışı artık dışarısı 
olacak, mahremiyet kalmayacaktır. Hep bir duvarla kendini korumaya alışmış 
olan kadın, avlu dışındaki alan için de kendisine yeni bir duvar örecektir, “Cam 
duvar” adını verdiğimiz bu duvarlar kadının son dolaşım alanının sınırlarını 
oluşturacaktır. 

Kamusal  Alan: Cadde/Sokak, Cam Duvarlar 
Geleneksel toplumlarda kadın, evin içinden başlayarak yer aldığı her mekân-

da, hep bir engelle karşı karşıya kalmıştır. Hareket ettiği alan dâhilinde neredeyse 
her adımda ona dur diyecek bir sınır var olmuştur. Evin içinden başlayarak önce 
bir taş duvar görmüş, ardından tahta parmaklıklar, ardından da kerpiç duvarı 

                                                        
70 Faslı ve Dağlı, agm., s.  28. 
71 Oktay, agm., s.  34. 
72 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  196, 198, Faslı ve Dağlı, agm., 
73 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  197. 
74 Oktay, agm., s.  34. Seyahatnamelerde de evlerin bahçelerinden sıklıkla söz edilmektedir. 
75 Pulhan, An Enclosed Court…, s.  193. 
76 Oktay ve Önal, agm., s.  25. 
77 Tarih içinde Kıbrıs evlerinin yapı malzemeleri için bkz. Koday, agm., s.  9-10. 



Elif Evrim ŞENCAN, Dört Mekân Bir Kadın.. 215 

karşısında bulmuştur. En son kerpiç duvarın aşılmasıyla cadde isminin verildiği 
“dışarısı” ile karşı karşıya kalır. Sokak, özel alandan kamusal alana geçişi temsil 
eder.78 Kadın sokağa çıktığında, mahremiyet perdesi tamamıyla kalkmaktadır. 
Özel alanda çeşitli sınırlarla korunan kadın, kamusal alanda kendisini birden bire 
açıkta ve savunmasız hissedecek ve kendine yeni bir duvar örecektir: Cam du-
var. Cam duvarın diğer duvarlardan çok önemli bir farkı vardır: diğerleri elle 
tutulur gözle görülür biçimde inşa edilmiş iken, cam duvarlar, kadınların muh-
temelen dışarıdan gelebilecek bir müdahaleyi veya tehlikeyi engellemek için, 
psikolojik ve soyut olarak kendi çevrelerine ördükleri gözle görülmeyen duvar-
lardır.  

Taş duvarlar evin dokunulmazlığını sembolize ederken, devamındaki duvar-
ların (ahşap ve kerpiç)  taştan farkı, darbelerle yıkılabilir özellikte olmasıdır. 
Dışarıdayken örülen görülmez cam duvarlar ise diğerlerine nazaran en kolay 
kırılabilecek yapıdadır. Dolayısıyla kadın, kendi inşa ettiği cam duvarının kırıl-
maması için günlük yaşantısını kerpiç duvarın içine saklamıştır. Zira, mesafe 
analizi metodu ile tanımlanan alanlar arasında kamusal/umuma açık alan (public 
space) olarak adlandırılan bu alan, kerpiç duvarlı avlunun dışındaki alandır. Bu 
alanın en önemli özelliği ise, yabancılarla iç içe olunması mecbur olunan me-
kândır. Burası özel olmayan, umuma açık alandır. Herkesin yararlanabileceği, bir 
şeye veya bir kimseye özgü olmayan alandır.79 Hall’un tanımını hatırlarsak bu 
alan, ilk üç mekâna göre, ilişki çemberinin dışında kalan kısımdır. Bu anlamda 
kendisiyle aile, akrabalık veya komşuluk ilişkisi olmayan kişilerle iletişim kura-
mayacak olan kadın, yukarıda zikrettiğimiz ve Joos’un belirlediği donuk tip 
(frozen style) halini ve vaziyetini almaktadır. Muhtemelen soyut cam duvarlar, 
bu “donukluk” ve “soğukluk” aracılığıyla örülmüştür. Bu sebeplerden dolayı 
dışarıda, yani kamusal/umuma açık alanda kadının sosyal bir hayatı yoktur. 
Dışarısı, daha ziyade erkeklerin sosyal alanını yansıtmaktadır. Ancak, zaman 
zaman kerpiç duvarın açıldığı sokakların ardında bulunan ve kamuya açık olan 
bahçelere gittiği bilinmektedir. Kerpiç duvarın arkasındaki sokağın bitişiğindeki 
kil duvarlarla kapanmış herkesin kullanabileceği açık bahçeler, kadınların nefes 
aldığı bir açık hava mekânı olmuştur. Dışarıda ördüğü cam duvarı ile kadın, 
zaman zaman kendini kil duvarların içine atacaktır. Ancak bu kil duvarlar çevre-
sini ördüğü bahçelerin değil, çok yakınındaki evlerin gizliliği için yapılmıştır.80 
Zira kil, en ufak bir yağmurda bile eriyip gidebilen, sağlamlığı diğer duvar yapıla-
rına göre en az olan yapı malzemesidir. Belki burada da bir duvarın oluşu, kadı-
nın kendisini rahat hissetmesini sağlamaktadır. 

                                                        
78 Faslı ve Dağlı, agm., s.  26. 
79 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 
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80 Oktay ve Önal, agm., s.  25. 
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 Cam duvarlar kapsamında, geleneksel avlulu ev tipinde mahremiyeti sağlayan 
ve daha önce mahrem alan kapsamında zikredilen bir kısımdan, evdeki “panjur-
lu pencerelerden” bahsetmek gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, en ilgi 
çeken özelliği, panjurlardan dolayı tahtanın, pencereden dolayı camın bir arada 
olmasıdır. Cam duvarların ne denli kırılgan ve hassas olduğundan ve tahta par-
maklıkların da dayanıksız olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Buradan yola çıkı-
larak, camın hassasiyetinin tahta ile korunduğu sonucuna varılabilir. Dikkat 
edilirse, incelenen duvarlar içinde en hassas olan cam, en sert olan taşla değil 
daha az sert ve dayanıksız olan tahta ile korunmuştur. Burada da, kişisel alanda 
olduğu gibi, tahtanın bir yüzü mahremiyete dönükken, diğer yüzü dışarıya açıl-
maktadır. Dolayısıyla, evin caddeye bakan tarafının mahremiyetinin en kırılgan 
malzeme olan camla değil, geçişe imkân sağlayan malzeme olan tahtayla korun-
muş olduğu şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. 

Sonuç 
Bu çalışmada, geleneksel Kıbrıs adası Türk şehir evlerinin yapısı çözümlen-

miş, kadınların, yaşam mekânları tespit edilmiş ve adı geçen mekânlar, Edward 
T. Hall’un mesafe analizi ile tespit edilen uzamlarına uygulanmıştır. Netice itiba-
rıyla, kadınların günlük hayatlarının değişme süreciyle, analizi yapılan geleneksel 
evlere yeni mekânlar eklenme ve kadının dolaşım alanında genişleme sürecinin 
paralel gittiği tespit edilmiştir. Kadın-mekân ilişkisinin çalışıldığı bu araştırmanın 
diğer tespitleri aşağıda sırasıyla ifade edilmiştir. 

Osmanlıların Kıbrıs’ı fethi ile adada gözle görülür bir kültür değişimi yaşan-
mış ve burada yaşayan Müslüman kadınlar, yaşam alanlarını ve o alanlarda ge-
çirdikleri bir günlerini Türk İslam kültürüne göre oluşturmaya ve yaşamaya 
başlamışlardır. Adada inşa edilmiş şehir evleri avlulu tip evlerdir. Kadıların ya-
şantıları, bu tip evi oluşturan ev-sundurma-avlu ve dışarıdaki cadde/sokakta 
geçmektedir. Günlük yaşamlarında mahremiyet taş duvarın içinde, yani evdedir. 
Bu sınırın aşılmasıyla karşısına çıkan sundurmanın hududu olan tahta parmak-
lıklar aralıklıdır. Tahta çitin aşılmasıyla karşısına çıkacak avlunun kerpiç duvarı, 
taş kadar sağlam değildir. Kadın bu mekânda aile harici kişilerle yan yana gel-
mekte ve davranış ve giyimini bu duruma uygun hale getirmektedir.  

Geleneksel olanın moderne dönüşümüyle beraber, 1878 sonrası, evlere yeni 
mekânlar eklenmekte ve evlere eklenen yeni mekânlar, kadınların dolaşım alan-
larının değişmesine sebep olmaktadır. Geleneksel avlulu ev tiplerine, bahçe gibi 
mekânların eklenmesiyle kadının hareket ettiği alanlar genişlemekte ve artmak-
tadır. Komşuluk ilişkileri, avludan, sokağa yani kapı önü oturmalarına geçmek-
tedir. Bu durumda mekânların genişlemesi ve değişmesi ile kadının günlük haya-
tının değişmesi aynı düzlemde paralel olarak gerçekleşmektedir. İngiliz hâkimi-
yeti ile birlikte başlayan değişim, sadece mekânlar üzerindedir. Kültür aktarması 
başlamasına rağmen, hem önceden var olan, hem de yeni eklenen veya genişle-
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yen mekânlarda kadınların bir günü geçirme şekillerinde önemli bir değişiklik 
olmamıştır. Günlük hayatlarındaki en belirleyici unsur olan Türk İslam kültürü 
aynen devam etmektedir. Zira yukarıdaki Fotoğraf 1 ve 2, 1879 yılında, yani 
Ada’nın İngilizlere kiralanışından sonra yazılmış bir kitaptan alınmıştır. Kıyafet-
lerde de aynen İslam kültürü devam etmektedir. İngiliz hâkimiyeti ile birlikte 
sadece mekânlar değişmiş veya genişlemiştir. Değişim, kültür bazında olmamış, 
mekân bazında olmuş ve bu değişen mekânlara paralel olarak, kadınların gün 
içindeki eylemleri ve bulundukları alanlar değişmiştir. Kısaca, İngiliz hâkimiyeti 
dönemi, kültür aktarmasına sahne olmuş ancak insan yaşayışında, kültür değişi-
mi gözlemlenmemiştir. Müslüman Türk kadınların hem kıyafetlerindeki, hem de 
günlük hayatlarındaki köklü değişimler, yani kültür değişimi ya da kültürleşme, 
Atatürk inkılâplarıyla olmuştur ki bu dönem, araştırmanın kapsamında değildir.  

Özetle, bu çalışma, sadece geleneksel şehir evleri üzerinedir ve Müslüman 
Türk kadınından yola çıkarak hazırlanmıştır. Böylece, adadaki Müslüman Türk 
kadınlarının bahsi geçen geleneksel ev ve uzantısı olan mekânlardaki günlük 
hayatı tespit edilmiştir. Bu tanımdan yola çıkarak, kadının, kendi evi dışına her 
adım attığında, kendi mahrem alanından uzaklaştığı, aynı anda da sosyalleştiği ve 
dışarıya açıldığı tespit edilmiştir.  

İngiliz dönemi ve sonrası ev yapıları ve evleri oluşturan mekânlar içinde ka-
dınların yaşamları, başlı başına ayrı bir konu olarak ele alınmalı ve kültür bağla-
mında incelenmelidir. Kültür aktarımlarıyla beraber, değişime uğrayan mekânlar 
içinde kadınların yaşantılarındaki değişimler ayrıntılı bir çalışmayla yine mesafe 
analizi desteği ile tek başına ele alınıp incelenebilir. Böyle bir çalışma, bu maka-
lenin devamı niteliğini taşıyacak ve yeni bir tespit ortaya çıkacaktır. 

Bunun yanında, bu çalışma geleneksel şehir evleri üzerine yapılmış bir araş-
tırmadır. Bu türden yeni bir araştırma, köy evleri üzerinden, köy-mekân çalışma-
sı şeklinde yapılabilir. Aynı çalışma,  Hıristiyan Rum kadınları üzerine de yapıla-
bilir. Kıbrıs adasında farklı kültürlerin bir arada olması esas alınarak, Türk-Rum, 
Müslüman-Hıristiyan kadının günlük hayatları mekân üzerinden karşılaştırmalı 
biçimde çalışılabilir. Bu tür çalışmalardan elde edilecek neticeler okuyucuyu 
kadın hayatının değişim süreci hakkında daha teferruatlı bilgilere sahip kılacak 
ve konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Kaynaklar 

ACUN Fatma (1999) Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne: Değişme ve Süreklilik, 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu-
nun 700. Yılı Özel Sayısı: 155-167. 

ACUN Fatma (2001) Seyyah Söylemi ve Trabzon’a Gelen Yabancı Seyyahlar, Trabzon 
ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, T.C. Trabzon 
Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları,  Cilt 1, Sayı 12: 143-149. 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

 
218    

 ACUN Fatma (2007) Görsel Verilerde Kadın İmajı (1923-1960), Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16: 91 – 112. 

ACUN Fatma (2012) Değişme ve Süreklilik: Osmanlı’nın Torunları Cumhuriyet’in 
Çocukları, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, ed. Memet Zencirkıran, 
Dora Yayınları, Bursa: 41-59. 

ALADA Adalet Bayramoğlu (2008) Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer Kitabevi, İstan-
bul.  

ALİEFENDİOĞLU Hanife  (2007) “Kıbrıs’ta kadın/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 
ve kadın hareketi üzerine bir değerlendirme,” Journal of Cyprus Studies,:  

http://www.thefreelibrary.com/Kibris'ta+kadin%2Ftoplumsal+cinsiyet+calismalari+v
e+kadin+hareketi...-a0182036033 (Erişim Tarihi: 19.10.2013) 

ARMAOĞLU Fahir (2012) 20. yy Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, İstanbul. 
AYBET Gülgün Üçel (2002) XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler, Türk-

ler, Cilt 10: 359-364. 
CLARKE Edward Daniel (1814) Travels in Various Countries of Europe, Asia and 

Africa, New York. 
http://books.google.com.tr/books?id=_8hIAAAAcAAJ&pg=PA316&dq=edward+da

niel+clarke+voyage&hl=en&sa=X&ei=3YWtUf4Csf_ygOAq4LoAg&ved=0CD8
Q6AEwBg#v=onepage&q=edward%20daniel%20clarke%0voyage&f=false (Eri-
şim Tarihi: 13.4.2013) 

BOZKURT İsmail (2011) Evliya Çelebi’nin İzinde Kuzey Kıbrıs Seyahatnamesi, Bengü  
Yayınları, Ankara. 
BRAUDEL Fernand (1994) 2. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, Çev. 

Mehmet Ali  Kılıçbay, İmge Yayınları, Ankara. 
BRUYN Corneille le (1725) Voyage au Levant,  
http://books.google.com/books?id=jNUWAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=d

e+bruyn&as_brr=1&ei=PDupSdT0CoiUzASxytjkBA&hl=tr (Erişim Tarihi: 
7.12.2008) 

BURKE Peter (2006) Kültür Tarihi, Çev. Mete Tuncay, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları,  İstanbul. 

ÇELİK Celaleddin (2006) Gökalp’in bir Değişim Dinamiği olarak Kültür-Medeniyet 
Teorisi  

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43 – 63.  
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/4-%20(43-63.%20syf.).pdf (Erişim Tarihi: 

30.6.2013) 
ÇEVİKEL Nuri (2006) 1570-1571 Türk Fethi ile Kıbrıs’ta Meydana Gelen Toplumsal 

Değişim  
Hakkında bir Tahlil Denemesi, Kıbrıs’ta Osmanlı Mirası, 47 Numara Yayınları, İstanbul: 

112 –138. 
ERGENÇ Özer (1984) Osmanlı Şehrindeki ‘Mahalle’nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine, 

Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı. 4: 69-78. 



Elif Evrim ŞENCAN, Dört Mekân Bir Kadın.. 219 

ERÖNEN, Gönül (2000) Turkish Cypriot Woman and Cedaw, Kadın/Woman 2000,
 http://www.thefreelibrary.com/Turkish+cypriot+women+and+cedaw+(1).a
095791449 (Erişim Tarihi: 19.10.2013) 

FAROQHI Suraiya (2005) Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Çev. Elif Kılıç, Tarih 
Vakfı Yayınları, İstanbul. 

FASLI Mukaddes ve Uğur Dağlı (2001) The Changing role of Cypriot Women in Ur-
ban   

Residential Exterior Spaces”, Kadın/Woman 2000,  
http://www.thefreelibrary.com/The+changing+role+of+Cypriot+women+in+urban

+residential+exterior...-a095807501 (Erişim Tarihi: 19.10.2013) 
GALLOWAY Anna (2004) Proxemics, Space and Culture,  
http://www.spaceandculture.org/2004/01/05/proxemics/ (Erişim Tarihi: 19.10.2013) 
GENÇ Reşat (1994) The Sources of Common Cultural Values Shared by Anatolia and 

Cyprus,  
Cyprus International Symposium on her Past and Present, Publication Of Eastern 

Mediteranean University: 193 – 198. 
GRIFFIN Em Proxemic Theory of Edward Hall,  
www.afirstlook.com.docs.proxemic. (Erişim Tarihi: 30.6.2013) 
GÜNGÖR Erol (2011) Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. Ötüken Yayınları, İstanbul. 
HAKERİ Bener Hakkı (1993) Başlangıcından 1878’e dek Kıbrıs Tarihi, KKTC Milli

 Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 
HALL Edward T. (1966) The Hidden Dimension, Anchor Books, USA. 
HAMMER J. (t.y.) Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Söğüt Yayınları, İstanbul. 
HOŞKARA Şebnem Önal, Banu T. Çavuşoğlu ve Zehra Öngül (2009) Legal 

Frameworks and  
Housing Environments in North Cyprus, Middle East Technical University Journal of 

the Faculty Architecture, Sayı 1: 81 – 100.  
IŞIN, Ekrem (2006) İstanbul’da Gündelik Hayat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 
İNALCIK Halil (1996) Osmanlılarda Batı’dan Kültür Aktarması Üzerine, Osmanlı 

İmparatorluğu  
Toplum ve Ekonomi, Eren Yayınları, İstanbul: 425 – 430. 
KODAY Saliha (1995) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yerleşmeler, Atatürk Üni-

versitesi  
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 2: 1 – 15. 
MARITI Giovanni (t.y.) Travels Through Cyprus, Syria and Palestine, Vol.1, Dublin.  
NUMAN İbrahim, Hıfsiye Pulhan ve Özgür Dinçyürek Culture as a Determinant of 

Identity  
            of the Two Walled Cities of Cyprus, 
http://www.docstoc.com/docs/110905733/Introduction---Eastern-Mediterranean-

University (Erişim tarihi: 30.6.2013) 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

 
220    

 OKTAY Derya (2000) Dwellers’ Responses on Meaning and use of Residential Open 
Spaces:  

Northern Cyprus, Open House International, Vol. 25, No. 2: 31 – 41. 
ÖNAL Şebnem ve Derya Oktay (1998) Analysis of Residential Outdoor Spaces in 

Cypriot  
Towns, Open House, International, Vol. 23, No. 1: 22 – 31.  
ÖZKÜL Ali Efdal (2010) Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi, Dipnot Kitabevi, Ankara.  
PULHAN Hıfsiye, An Enclosed Court, A Conceptual Analysis of the Traditional 

Courtyard  
House in Cyprus, International Seminar on Vernacular Settlement,  
http://203.77.194.71:83/isvs-4-1/paper-dump/full-papers/15.pdf/view (Erişim Tarihi: 

18.5.2013) 
House in Cyprus, Traditional Urban House: A Conceptual Understanding of the 

Traditional Urban House of Cyprus,  
http://oisd.brookes.ac.uk/breakfast_seminars/resources/cyprus.pdf. (Erişim Tarihi: 

18.5.2013) 
RAPOPORT Amos (2007) The Nature of the Courtyard House: A Conceptual 

Analysis  
Traditional Dwellings and Settlement Review, Vol. 18, No. 2: 57 – 72. 
SEZER Hamiyet (2002) Batılıların Gözüyle Türkler, Türkler, Cilt 10: 394 – 398. 
SIMMEL Georg (2006) Modern Kültürde Çatışma, Çev. Elçin Gen, Tanıl Bora ve 

Nazile Kalaycı, İletişim Yayınları, İstanbul. 
TEZCAN Mahmut (1985) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi Yayınları, Ankara. 
THOMSON John (1879) Through Cyprus with the Camera in the Autumn of 1878, 

London.  
TÜRKMEN Canan (2004) 1913-1916 yılları arası Şeriyye Sicili, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi,  
Lefkoşa. 
UZUNÇARŞILI İ. Hakkı (1995) Büyük Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara. 
ÜNAL Mehmet Ali (2002) Osmanlı Devri Türk Kültür ve Medeniyetinin Temel Özel-

likleri,  
Türkler, Cilt 9: 54 – 59. 
YILDIZ Netice (2000) Kıbrıs’ta Tarih Öncesinden Günümüze Kadın, Kadın/Woman,  
http://www.thefreelibrary.com/Kibris'ta+tarih+oncesinden+gunumuze+kadin.-

a095791450 (Erişim Tarihi: 5.5.2013) 



 

 
 
 
Erken Cumhuriyet Dönemi Terzilik Kültürü 
ve Ulusal Maddi Kültürün İnşası 
 

F. Dilek HİMAM  

Yrd.Doç.Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü. 
E-mail: dilek.himam@ieu.edu.tr 

Elif TEKCAN 

Araş.Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü.  
E-mail: eliftekcan@yandex.com 

 

 

ÖZ 
HİMAM, F. Dilek, TEKCAN, Elif, Erken Cumhuriyet Dönemi Terzilik Kültürü ve 
Ulusal Maddi Kültürün İnşası, CTAD, Yıl 10, Sayı 20 (Güz 2014), s. 221-254. 
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de endüstri gelişimini ve ulusal üretimi destekleyen 
modernleşmeci endüstriyel bir söylem gelişmiştir. Ulusal kimlik inşasına katkı sağlayacak 
olan bu söylem içerisinde ülkenin modernleşmesi kadınların modernleşmesi ile bir tu-
tulmuş ve Cumhuriyet kadınının giyinme biçimlerini de içeren yeni rolleri bu ideoloji 
tarafından tanımlanmıştır. 
Özellikle 1930’lu yıllarda devlet destekli çeşitli enstitüler ve biçki-dikiş kursları ile Türk 
kadınının dış görünümü biçimlenmiş, 1933 yılında kurulan Sümerbank Fabrikaları’nda 
üretilen yerli malı kumaşlar ile ekonomik yaşam teşvik politikalarının izlerinin görüldüğü 
özgün bir giyim kültürü ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde ekalliyet sınıfı terziler ve 
mahalle terzileri tarafından üretilen giysiler ile Cumhuriyet kadınının ev içi üretimin 
parçası olarak ürettiği giysiler homojen gibi görünen ancak bir o kadar da çeşitlilik arz 
eden ulusal giyim kültürünün inşasına katkı sağlamışlardır.  
Bu çalışmanın temel amacı, hazır giyim kültürünün oluşmadığı dönemde kadınlara ait 
sosyal hafızayı özellikle terzilerin ürettiği giysi nesnelerine referans vererek ve moderni-
zasyon dönemi ile ilişkilendirerek anlamaya çalışmak olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Türk modernleşmesi, ulus-kimlik,  terzilik kültürü, kadın tarihi, giysi 
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Giriş 
Türk modernleşme projesi kapsamında Türk kadınına eğitimi, giyinişi ve toplumsal ya-

şama aktif katılımıyla laik ve çağdaş toplumun yerleşimini sağlama görevi atfedilmiş, kadınlar 
ise toplumsal rollerini ve cinsel kimliklerini bu doğrultuda yeniden üretmişlerdir. Türk kadını-
nın yeni bir kimlik, dolayısıyla yeni bir görünüm kazandığı bu süreçte Türk giyim tarihi, ger-
çekleşen değişimin somut örneklerinin gözlemlenebileceği önemli bir kaynak konumuna 
gelir.  

Bu çalışmada, hazır giyimin olmadığı erken Cumhuriyet döneminde Türk giyim tarihine 
yön veren terziler, terzi yetiştirilmesi amacıyla kurulan eğitim kurumları ve üretilen giysi nes-
neleri incelenmektedir. Ayrıca dönem içinde etkisi oldukça fazla görülen Gayr-i Müslim 
terzilerin yanısıra, biçki-dikiş kursları, kız enstitüleri gibi Cumhuriyet’in önemli kurumları 
tarafından yetiştirilen terziler araştırılmıştır. Terzilerin ürettikleri giysilerin biçimine, üretildikleri 
malzemelere ve üretim yaptıkları sosyal kesimlere bakılarak, ulusal modernleşme projesinin 
toplumun farklı kesimleri tarafından ne şekillerde giyim kültürüne yansıtıldığı anlaşılmaya 
çalışılmıştır.  

Araştırma yapılan tarih oldukça uzak bir dönem olduğundan çoğunlukla bu terzilerin ya-
nında yetişmiş daha geç dönemlerin terzileriyle veya bu terzilerin yakınlarıyla görüşülmüştür. 

tarihi. 
ABSTRACT 

HİMAM, F. Dilek, TEKCAN, Elif, Tailoring Culture in the Early Republican Era 
and the Building of the National Material Culture, CTAD, Year 10, Issue 20, (Fall 
2014), p. 221-254. 
In the course of the Republican era a modernist industrial discourse emerged to 
encourage industrial development and national production in Turkey. The 
modernization of the nation was regarded equiavalent to the modernization of the 
women within this discourse and the roles of Republican women including fashion had 
been defined by the current ideology.  
For its particulars, during the 1930’s appearance of Turkish woman was formed 
through the agency of various state-funded institutions and local pattern-sewing 
courses. Also, the factory of Sümerbank, founded in 1933, made contribution to the 
establishment of a unique clothing culture with the national production of fabrics 
reflecting the national incentive policies that would promote the economic life. During 
the same period, dresses manufactured by the non-Muslim tailors, neighbourhood 
tailors and the dresses produced by Republican women as a part of domestic 
production also contributed to the construction of national clothing culture which 
seemed to be homogenous but varied in some points.  
The main objective of this paper is to develop understanding about women’s social 
memory by referring to the clothing objects produced by tailors during Turkish 
modernization period when garment culture had not been emerged yet. 
Keywords: Turkish Modernization, national identitiy, Sümerbank, women’s history, 
tailoring culture, history of dress. 
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Yapılan görüşmelerde terzilerin bir kısmı kendi çıraklık anılarına ve tanıklıklarına referans 
vererek bilgilerini aktarırken, halen aktif olarak terzilik yapan kişilerle de görüşülerek kendi 
tanıklıkları hakkında bilgi verilmesi istenmiştir. Birincil kaynak olarak kullanılan fotoğraflar ve 
terzihane defterleri, çalışma için görsel bir rehberlik sağlamıştır. 

Türk Modernleşmesi ve Yeni Giyim Politikaları 
Türk modernleşme tarihi içerisinde halkın yaşam biçiminin, kamusal töresinin, cinsel dav-

ranışının, beden bakımının ve gündelik adetlerinin değiştiği bir süreçte batı tarihi, her türlü 
referansın kaynağı olarak ele alınmış ve batılı olmayan tüm deneyimler bir kenara atılmıştır. 
Bu sebeple de batı, batılı olmayanlar için ulaşılması gereken bir ideali simgelemiştir. Bu bağ-
lamda Kemalist reformlar ile Türk toplumunda ve iktisadi hayatta bir dizi değişime gidilmiş 
ve bu değişimler sürekli bir ilerleme olarak kurgulanmıştır. Modernleşme ile başlayan ilerleme 
projesi her ne kadar batılı bir anlayışın ürünü olsa da, gerçekleştirilen dönüşümün her aşama-
sında milli bütünlük ve yerellik vurgusu da hâkim olmuştur.  Bu yüzden iktisadi kalkınma 
gayesiyle yerel malzeme kullanımına öncelik verilmiş ve böylece kendi kendine yetebilen bir 
ülke tasavvuru ortaya çıkarılmıştır. 

1930’larda biçimlenmiş olan Kemalizm’in temel ilkeleri ile paralel olarak ilerlemeyi milli 
bütünlük fikriyle temellendiren ve yine milletin bir bütün olarak muasır medeniyetler seviye-
sine getirilmesi gerektiğini öngören, halkın egemen ve birbirine kaynaşmış bir toplum olarak 
tanımlandığı bir düzen tasarlanmıştır.1 Bu tasarım milliyetçilik ilkesinde kökenlerini bulurken, 
devletçilik ilkesinin izlerini taşıyan milli iktisat düşünce ve pratiğinin oluşması ise bu düzenin 
kurulması ve işlerlik kazanması açısından oldukça önemlidir. Uygulanmak istenen millî iktisat 
modeliyle Osmanlı, yabancılara muhtaç olmadan millî iktisâdın ilkelerini benimseyerek hem 
tarım hem de sanayi ülkesi olacaktır. Hatta “Türk Yurdu” dergisi bu dönemde Osmanlı 
dünyasında köklü dönüşümler olduğunu kaydetmiştir. Zafer Toprak’a göre yeni millî iktisat 
modeli ile sermaye birikimini hızlandıran kazançlara yer verilmiş ve  savaş yılları olmasına 
rağmen 1914-1918 döneminde; anonim şirketçilik bağlamında büyük bir hareketliliğin ya-
şanması sağlanmıştır.2 

Erken Cumhuriyet döneminde devletin batı kaynaklı kurumsal bir yapılanma içerisine 
girdiği görülmektedir. Bu yapılanmaların benzerleri Osmanlı’nın son dönemlerinde de bir tür 
ilerleme olarak icra edilmiş, fakat bu düzen ancak Cumhuriyet’in yeni yurttaş profili tarafın-
dan kabul gördükten sonra işlerlik kazanmıştır. Ekrem Işın’ın da belirttiği gibi fatalistik bir 
anlayışın hakim olduğu Osmanlı İmparatorluğu ile karşılaştırıldığında Cumhuriyet 
Türkiyesi’nde toplumun her kesiminde bir dışa açılım başlamış, dinamik ve dışa dönük bir 
                                                        

1 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, Araştırma İnceleme 
Dizisi 11, 12. Baskı, İstanbul, 2010, s.  154. 

2 Daha fazla bilgi için Bkz. İrfan Davut Çam, “Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat ve İthalat 
Türk Anonim Şirketi”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social 
Science, Cilt 5, Sayı 5, s.  45-56, Ekim 2012. 

Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum [1908-1950] Milli İktisat-Milli Burjuvazi, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, s. 113.  
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 toplumsal enerji açığa çıkmıştır. Bu anlamda Işın, Türk Cumhuriyetçilerinin etkilendikleri 
Avrupa imgesinin iki şekilde görüldüğünü belirtir: Birincisi; dinamik-işlevsel bir oluşum süreci 
ve bu yüzden kolaylaşan sınıfsal geçişler, ikincisi de toplumsal enerjinin içe değil, dışa dönük-
lüğü; böylece yıkma ve yaratma içgüdüsünün somut izlerinin gündelik hayatın her aşamasın-
da görülebilmesidir.3 Bu doğrultuda şekil alan yeni dünya algısı, dönüşümün hız kazanmasın-
da etkili olmuştur.     

Modernleşme sorumluluğunu üstlenmesi gereken yapılar olarak Türkiye’de devletin tüm 
ideolojik aygıtları belirgin bir şekilde hem sosyal yaşamı hem de kültürel hayatı düzenlemiş ve 
buna uygun ulusal kurumlar inşa etmişlerdir. Bu anlayış Ernest Gellner’in tanımladığı ulusal-
cılık kavramıyla son derece benzerlik göstermektedir. Gellner ulusalcılığı eğitimin, iletişim 
bilimlerinin, bürokrasinin, ulus devlet yapısının ve sınıfların değişime uğratıldığı değil, akılcı ve 
idari zorunlulukların harekete geçirildiği bir modernleşme süreci olarak tanımlar.4  Bu bağ-
lamda akılcı ve çağdaş iktisadi yapılanma programları kapsamında Türk giyim politikalarını 
etkileyen belli başlı oluşumlardan bahsedilebilir. Bunlardan ilki 1929’da kurulan Milli İktisat ve 
Tasarruf Cemiyeti’dir. Halkı yerli malı kullanarak ve ekonomik yaşayarak tasarruflu olmak 
konusunda teşvik eden Cemiyet, yerli mallarının tanıtılması, bu ürünlerin ithal ürünlerin kali-
tesinde, yeterli miktarda ve uygun fiyatta üretilmesi hususunda da hizmetler vermiştir. 1930 
yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen 22-23 Nisan 1930 Sanayi 
Kongresi’nin raporlar ve zabıtlarından oluşan kayıtlarda ülke sanayiini Mensucat, Gıda, Deri, 
Taş-Toprak ve Cam, Orman, Kimya, Madencilik, Kaytancılık, Tarakçılık, Kunduracılık, 
Şapka, Suni Çiçek ve Sepetçilik, Kendircilik, Itriyat ve Balıkçılık alanlarında yerli sanayiini 
kalkındırmaya yönelik politikalara ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Ayrıca kongrede ülkedeki 
sanayileşmeyi sağlıklı bir sürece yerleştirmek için uzun vadeli bir sanayi programının gerekliliği 
vurgulanmış ve öncelikli sektörler belirlenmiştir. Sanayi Kongresi Talimatnamesinin başlangıç 
metninde cemiyetin amacının “yerli mallarımızın miktarını çoğaltmağa, cinslerini metanet, 
zarafet, nefaset ve sair evsafı itibarile yabancı mümasil mallar derecesine getirmeğe ve fiatlarını 
ucuzlatmağa çalışmaktır” ibaresi yer alır.5 Bu doğrultuda alınan kararlarda da özellikle mensu-
cat sanayiinde pamuklu, yünlü, ipekli kumaşların üretimi ile halıcılık ve trikotaj alanlarında yerli 
sanayii kalkındırılmaya çalışılmıştır.   

 

                                                        
3 Ekrem Işın, “Abdullah Cevdet’in Cumhuriyet Adab-ı Muaşereti”, Tarih ve Toplum, Sayı 48, 

Aralık 1987, s.  13-20. 
4 Tim Edensor,  National İdentity, Popular Culture and Everyday Life, Berg, Oxford, 2002,  s.  2. 
5  1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar, Neşreden: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 

Umum Merkezi, Ankara Sanayii Odası, Ankara, s.  VI. 
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Figür 1: 1930’lardan bir reklam ( Kaynak: Derya Özkan, Oya Baydar, 75 Yılda Değişen Ya-

şam Değişen İnsan: Cumhuriyet Modaları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s: 110). 
 
Yeni Türk Devleti’nin yerli malı kullanımı konusundaki hassasiyeti (Bkz: Figür 1) I. Dün-

ya Savaşı sonrasında karşılaşılan ekonomik sıkıntıların yanında, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerde içine girdiği yarı sömürge durumundan da kaynaklanmaktadır. Osmanlı 
Devleti de son dönemlerinde yerli malı kullanımı ve tasarruf konularına önem vermiş, 1866 
yılında kurulan Islah-ı Sanayi Encümeni ile beraber yerli malları çeşitli sergilerle halka tanıtıl-
mıştır.6 Yerli malı kullanımı konusundaki hassasiyet giyim endüstrisinde de etkili olmuş, Figür 
2’de görülen 1925 Aralık ayında hükümetin meclise getirdiği yerli kumaştan elbise giyme 
tasarısı, ülkede birçok düzenleme yapılmasına sebep olmuştur.7 Böylece kıyafet devrimi ile 
dönüşüme uğrayan ve batılılaşan giyim biçimleri, giysilerde kullanılan malzemelerin kullanıl-
ması açısından yerellik vurgusu taşımaktadır. 

                                                        
6 Doğan Duman, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve 

İnkilapları Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,  İzmir, 1990, s.  131. 
7  Zeki Alpan, Örtünmeden Giyinmeye: Terzilik ve Modanın Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli, İTO 

Yayınları, İstanbul, 2003, s.  45. 
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Figür 2: 09 Aralık 1925’te Meclis Tarafından onaylanan ve 20 Aralık 1925 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dâir Kânûn  
( Kaynak: T.C. Resmi Gazete Arşivi Online), 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/24
9.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/249.pdf , (Erişim Tarihi: 02 Eylül 2014). 

 
Farklı sektörlerle ilgili fabrikaların kurulmasına olanak sağlayan devlet destekli üretim te-

sisleri içinde Sanayii ve Maadin Bankası tarafından desteklenen pek çok kurum da yer almış-
tır. Osmanlı Devleti tarafından kullanılan geleneksel üretim yöntemleri modernleştirilirken 
birçok kamu iktisadi teşekkülü aracılığı ile toplumsal yaşamı da biçimleyen oluşumlar meyda-
na gelmiştir. Bu modernleşme süreci, 1930’larda Türk modernleşme projesinin en büyük 
devlet destekli endüstrilerinden biri olacak olan efsanevi Sümerbank Fabrikaları’nın ortaya 
çıkışına da zemin yaratmıştır.8 

                                                        
8  Sibel Bozdoğan, “Industrial Architecture and Nation-building in Turkey: A Historical 

Overview”, Workplaces: The Transformation of Places of Production. Industrialization and the Built 
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1933 yılında kurulan Sümerbank Fabrikası, Osmanlı İmparatorluğu’nun endüstriyel mi-
rasına sahip çıkma amacının yanı sıra tekstil, deri, şeker, çimento, demir, çelik, kimyasallar ve 
kâğıt gibi hammaddesi ülke sınırları içinden temin edilebilecek ve öncelikli ihtiyaç kategorisin-
de yer alan ürünlerin üretimi için yeni endüstriler kurmak olarak tanımlanabilecek amaçlar 
edinmiştir. Başlangıç olarak, Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan dört ana endüstri 
(yünlü tekstiller için Feshane, yün ve ipekli tekstiller için Hereke, pamuklu ve baskılı tekstiller 
için Bakırköy ve ayakkabı fabrikaları için Beykoz) modernize edilerek planlı ekonomiye dayalı 
Sovyet deneyimi örnek alınmıştır. Erken Cumhuriyet endüstrilerinin çoğu “ulusal kendine 
yeterlilik” politikalarına bağlı olarak ithal ürünlerin yerini almak amacıyla ve ihracat amacı 
gütmeden yapılandırılmıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasındaki düşmanca ilişkiler 
millî mücadelede yerini bir işbirliğine bırakmış, her iki ülkede gerçekleşen rejim değişikliğinin 
ardından bu işbirliği belirli şartlara bağlı olarak II. Dünya Savaşı sonrasına kadar devam etmiş-
tir. Sovyet Rusya Türkiye’nin bu alanda yapmak istediği atılımlar için önemli örneklerden biri 
olmuştur.9 Türkiye 1929 Dünya ekonomik bunalımı sonrasında ağır sanayini kurmak üzere 
kredi ve destek arayışına girmiş, bu çerçevede olumlu işaretler alınan Sovyet Rusya’ya yönel-
miştir. Dönemin başbakanı İnönü 1932 yılında önemli değişimler ve gelişmeler görülen 
Sovyet Rusya’ya maiyetinde çok sayıda bürokrat, teknik adam, gazeteci, bilim adamıyla birlik-
te bir gezi gerçekleştirmiştir.10 Bu değerlendirmelerin ışığında  hazırlanan raporlara göre Rus-
ya ve Türkiye arasında “köylü ve tarım ülkesi” olma noktasında benzerlikler bulunmuştur.  
Bu anlamda Türk modernleşme hareketinin kalkınma hamlelerinde sanayi ve yerel kaynakla-
rın birarada ele alınarak milli iktisat politikalarının oluşturulması önemli bir dayanak sağlamış-
tır. 1929 yılındaki ekonomik buhran karşısında da hükümetin politikası halka tasarruf bilinci-
nin aşılanması, yerli malı kullanma kampanyaları, tüketim alışkanlıklarının çeşitlendirilmesi ve 
ulusal kaynakların rasyonel kullanımına yönelik kararlarla biçimlenmiş, bu süreçte devlet 
ekonomiyi yönlendirmek yerine bu alanda bizzat yatırımları yapma kararı almıştı.11 

Kuruluşu bu yıllara rastlayan Sümerbank kurumları da bu tek tip ve yerel malzeme kulla-
nımına ilişkin benzer pratikler sunar. Sümerbank tekstil tasarımlarının gelişimi Sümerbank 
kumaşları aracılığıyla temsil edilen ulus-devlet politikalarının söylemsel çerçevesi içerisinde 
yapılandırılmıştır. Sümerbank kültürü ve modası modern Türk ulusu inşası projesi içinde 
devlet politikası tarafından desteklenmiş, dönemin tasarımcıları ulus ve ulusal tasarım kimliği-
ne dair sosyal hafızayı yansıtan çok sayıda tekstil deseni yaratmıştır. Zamanla Sümerbank 
kuruluşları, tekstil tasarımcılarının yalnızca dünya modasının Türk stiline adapte edilmesi 

                                                                                                                                  
Environment in the Islamic World, Ed. Mohammad al-Asad, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 2010, s.  18. 

9 Seyfi Yıldırım, “Atatürk Döneminde Sovyet Tarımını İnceleme: Resmî Geziler ve Bilimsel 
İşbirliği(1925-1932)”, Bilig, Bahar 2011/ Sayı 57, s.  227, 
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/877.pdf , (Erişim tarihi: 19.11.2014) 

10 Yıldırım, age., s.  235 
11  İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, 

Ankara,1977, s.  98. 
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 konusunda değil, aynı zamanda kumaş desen tasarımı alanında da yetiştirildiği bir okula dö-
nüşmüştür.  

   
Figür 3 ve 4: Sol: 1930’larda Sümerbank giysileri içerisinde bir grup Türk vatandaşı (Kay-

nak: Çağla Ormanlar Ok Fotoğraf Arşivi). Sağ: Pamuklu kumaş üzerine özgün Sümerbank 
tasarımı (Kaynak: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sümerbank Arşivi). 

Ekonomik durumlardan kaynaklanan kısıtlı renk seçeneklerine rağmen yerel bir üretimle 
farklı tasarımlara sahip Sümerbank kumaşları, Anadolu’da Sümerbank maddi kültürünün 
yaratılmasını sağlamıştır. Kumaşların tasarımına, fonksiyonellik, dayanıklılık, rahatlık, modü-
lerlik, yerellik ve ulaşılabilirlik gibi Kemalist devlet politikasının izlerini taşıyan özgün tasarım 
özellikleri de eklenmiştir.12 Sümerbank desenlerinden biri olarak Figür 4’te yer alan örnekte 
de görüldüğü gibi desenler geçmişin izlerinden arındırılarak yalın ve modernist bir anlayışla 
hazırlanmıştır. 

                                                        
12  Burkay Pasin, Dilek Himam, “Designing a National Uniform(ity): The Culture of 

Sümerbank within the Context of the Turkish Nation-State Project”, Journal of Design History, Özel 
Sayı: Uniforms In Design History (Tasarım Tarihinde Uniformalar), Mayıs 2011, Cilt 24, s.  159. 
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Figür 5: 1940 tarihli Sümerbank Baloları’ndan bir kare, Nazilli Sümerbank Fabrikası 

(Kaynak: Can Arpaç Fotoğraf Arşivi.) 
Sümerbank kumaş ve elbiseleri Türk halkı arasında son derece popüler olmuş, dahası bu 

kumaşlar yerli malı kullanımı ve ekonomik yaşamı teşvik ederek kentli ve köylü topluluklar 
arasında bir bütünlük sağlamışlardır. Bu durum Sümerbank’ın ulusalcı ve demokratik olma 
vizyonunun bir kanıtıdır. Figür 3 ve 5’te yer alan kadın giysilerinin biçimsel ve desen bazında-
ki benzerliği modanın dönem içinde ayrıştırıcı değil birleştirici bir unsur olarak ele alındığının 
bir göstergesidir. Sümerbank doğrudan veya dolaylı olarak erken Türk modernizasyon dö-
neminin kültürel devrimi tarafından yapılandırılan yeni eşitlikçi, laik ve akılcı yaşam stilinin 
izlerinin anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Sümerbank desenlerinde görülen bu anlayışa, giysile-
rin üretim tekniklerinde de rastlanmaktadır.  İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nün kursunda terzilik 
mesleğini öğrenen Vehbiye Bumin’in kızı Bahar Çıtak Hanım’dan akılcı yaşam stilinin yalnız-
ca kumaş desenlerinde değil, giysilerin üretim biçimlerinde de görüldüğü çıkarımı yapılabil-
mektedir. Kullandığı seyyar kol ve yakalarla (Bkz: Figür 6) Vehbiye Hanım’ın ürettiği giysiler 
farklı sosyal durumlara göre dönüştürülebilmekte, dolayısıyla aynı giysi birden fazla amaca 
hizmet edebilmektedir. Bu şekilde giysi tasarımlarındaki akılcı ve fonksiyonel olma özellikleri-
ne çok amaçlılık  da eklenmekte, dönem insanlarının fazla tüketimi önlemek amacıyla giyim 
ile ilgili yaratıcı yöntemler geliştirmiş oldukları gözlemlenebilmektedir.  



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

 
230    

  

 
Figür 6: Vehbiye Hanım’ın kızları için üretmiş olduğu seyyar yaka modelleri (Kaynak: 

Bahar Çıtak Fotoğraf Arşivi). 
Sümerbank’ın yanı sıra ülkenin hemen hemen her kentinde açılan biçki-dikiş okulları ve 

enstitüler de bir kuşağı Cumhuriyet’in gereklerine göre giydirecek kadın aktörler yetiştirmiştir. 
Özellikle 1928-1944 yılları arasında Kız Enstitülerinin kurulması, ulus-devlet söylemi içerisin-
de giyim biçimlerinin tek biçimde ve standart uygulamalarla üretildiğinin gözlemlenmesi 
açısından ilginçtir. Yine 1865 yılında açılan Kız Sanayii Mektepleri’nin bir tür devamı olarak 
eğitim vermeye başlayan Kız Enstitüleri de batı medeniyetine özdeş bir modernlik kurgusu 
içinde yeni bir ideolojinin biçimlendiği kurumlar olarak ele alınmış,13 Türkiye Cumhuriyeti 
modernlik ve ulusal kimlik kurguları ile bağlarını Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparmıştır.  

“Modern” Kadın Tasavvuru ve Giyim Biçimleri 
Türk ulus-devlet projesinde kadın bedeni önemli bir sembol olmuş, Cumhuriyet döne-

miyle kadın ve erkek bedenine ilişkin toplumsal cinsiyet politikaları giysi tarihinin de merke-
zinde yer almıştır. Bedenin kendisi sosyal ve kültürel etkilere bağlı olarak kontrol edilmesi 
gereken güçlü bir itilaf alanı iken özellikle kadın bedeni üzerine inşa edilen her türlü sosyal 
davranış, etiket, güç ilişkileri ve politik davranışlar, dönemin ideolojisi ile ilintili olmuştur. Türk 
modernleşmesinde de Tanzimat’tan başlayarak modernleşmeci aydın ve seçkinler tarafından 
“kadın meselesi” toplumsal modernleşme projesinin çok önemli bir unsuru olarak ele alın-

                                                        
13  Elif Ekin Akşit, Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İletişim Yayınları, 

Araştırma İnceleme Dizisi 187, İstanbul, 2005, s.  17, 157. 
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mıştır.  Terimleri ve çerçevesi de çoğunlukla erkekler tarafından tanımlanan bu modernleş-
meci zihniyet, kadınları, toplumun geri kalmışlığının bir sorunu olarak görmüş, modernleşmiş 
bir toplumda amaç, toplumun refahı için kadınları eğitmek ve aydınlığa çıkarmak olmuştur.14  
Modernite projesinde kadın, dişi özellikleri ve kontrol edilemez bedensel özellikleriyle doğay-
la, erkek özne ise akılla özdeşleştirilerek “modern özne” olarak tanımlanmıştır. “Kadın”, 
modern “erkek” in ötekisi yani “modernin ötekisi” olarak değerlendirilmiştir.  

Modernleşme sürecinde kadınlar için sadece dış görünümlerinde değil aynı zamanda top-
lumsal statülerinde ve kültürel yapılarında da bir dizi değişim öngörülmüştür. Cumhuriyet 
kadını, yeni Türk ailesi içinde kocası ile ev içi sorumluluklarını beraber üstlenen ve sosyal 
yaşamında da söz sahibi olan bir kadındır. Kadınlar savaş sonu azalan erkek iş gücü nedeniyle 
kamusal alanda da çalışmaya başlamış ve ilk kez bu dönemde toplumun geri kalmışlığı ile 
kadınlar arasında bir paralellik kurulmuştur.15 

Türk modernleşme projesi, gündelik hayatta yeni farklılıklar meydana getirirken toplum-
da ikili yaşam biçimleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Cumhuriyet’in resmi ideolojisi kadınla-
rın kamusal alana çıkmalarından, meslek sahibi olarak ev dışında olmalarından yanadır ama 
toplumsal cinsiyet farklılıkları açısından geleneksel kalıp ile modernleşmeci kalıp arasında 
temel bir farklılık yoktur. Kadının dış görünüşündeki değişime rağmen fedakârlığı değişme-
yen bir özelliğidir. Kadının yükü daha da artmış ve tanımlar İstanbul kadını/Anadolu kadını, 
kentli kadın/köylü kadın, asri-tango kadın/iffetli kadın,  modern kadın/geleneksel kadın gibi 
karşıtlıklarla somutlaşmıştır.16   

Ancak Cumhuriyet dönemi modernleşmesi, Osmanlı’nın başlattığı modernleşme anlayı-
şını devralacak ve yapılan yeni atılımlarla kadının eğitime, devlet hayatına, kültürel ve bilimsel 
faaliyetlere daha fazla katılmasını da sağlamaya çalışacaktır. Bu durumun en önemli gösterge-
lerinden birisi de devletin modernleşmenin en önemli araçlarından biri olarak kabul ettiği 
eğitim alanındadır. Gerek yurt içi eğitimde gerekse yurt dışı eğitiminde artık kadınların daha 
fazla yer almasını sağladığı görülmektedir. Böylece çağdaşlaşmak cinsiyet ayırt etmeksizin 
toplumun bütün kesimlerine yayılmış olacaktır. Bu sebeple Atatürk döneminde modern 
hayatın gerekliliklerinden olan çeşitli mesleklerin eğitimi için kadınların da yurt dışı eğitimi 
aldırılmak üzere devlet eliyle batılı ülkelere gönderildiği görülmektedir.  Seyfi Yıldırım’ın tespi-
tine göre yurt dışı eğitiminde bu konuda iki yön bulunmaktadır: İlki kadınların modernizas-
yonuna ait mesleklerin öğrenilmesi için kadın tezyinatı, kadın terziliği gibi mesleklerin öğre-
nimi için hem kız hem erkeklerin gönderilmesi, ikincisi de lisans ve lisans üstü eğitimi için batı 

                                                        
14  Ayşe Durakbaşa, “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin 

Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler,  Ed. 
Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Bilanço 98 dizisi, İstanbul, 1998, s.  38. 

15  Engin Narin, “Çalışan Kadın için Geliştirilen Türk Modası”, Popüler Tarih, Dünya 
Yayıncılık, İstanbul, Sayı 38 (80. Yıl Özel Sayısı: Cumhuriyet’in Öncü Kadınları), 2003, s.  62-68. 

16 Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.  108-110. 
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 ülkelerine kadınların gönderilmesidir.17  Yıldırım’ın “Atatürk Dönemi Modernleşmesinin 
Temel Dinamikleri” adlı çalışmasında Cumhuriyet’in ilanından sonra  1928-1929 ders yılında 
toplam 170 öğrencinin yurt dışında bulunduğu ve daha çok erkek ve kadın terziliği, felsefe, 
fizik-kimya, musikî ve sanayi-i nefise, resim pedagojisi ve sanayî tezyîniye, riyâziye, tarih-
coğrafya ve ecnebi lisanı alanında eğitim gördükleri öğrenilmektedir.18 Terzilik konusunda 
eğitim alan öğrencilerin modern giyim biçimlerini öğrenip yurt içinde bu giyim biçimlerinin 
yeni ulus inşasında kullanımına yönelik bireylerin yetişmesi için aktarması büyük bir öncelik 
taşır. Mesleki eğitim Anadolu’da son dönemde gerçekleşen göçün ortaya çıkardığı bir boşlu-
ğu doldurmak amacıyla gündeme gelmiştir. Mesleki eğitim için yurt dışına gönderilecek ba-
yan öğrencilerin sınavları girdikleri 2 sınavda ilk sınavın Türkçe, matematik, resim ile birlikte 
genel dikiş sınavlarını da içermesi, Türk modernleşme projesinin terzilik, giyim kültürüne 
verdiği önemin altını birkez daha somut biçimde çizdiğini göstermektedir. Aynı öğrenciler 
branş sınavlarında ise kadın terziliği, çamaşır, nakış, ev idaresi, moda ve çiçek, mesleki resim 
ve çocuk bakımı branşlarında yapılacak sınavlardan birisine girmişlerdir.19 

 

                                                        
17  Seyfi Yıldırım, “Cumhuriyet Dönemi Yurt Dışı Eğitiminde Kadın ve Modernleşme”, 

Uluslararası Kadın ve Medeniyet Sempozyumu: Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına, 
20-23 Ekim 2014, Muğla. 

18  Seyfi Yıldırım, “Atatürk Dönemi Modernleşmesinin Temel Dinamikleri”, Uluslararası 
Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22 - 24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Isparta,  s .41,42,  41-47. 

19  Seyfi Yıldırım 1928 yılında meslek eğitimi için Avrupa’ya gönderilecek kızların isim ve 
meslekleri hakkında da bilgi vermektedir:  Behiye Reşid ve Naf’a Şefik, terzilik eğitimi için, Halide 
Refik, çamaşır eğitimi için, gönderilmiştir. Ayrıca Bkz.  Cafer Ulu, “1416 Sayılı “Ecnebi 
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki 
Uygulamaları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Mart 2014, Yıl 7, Sayı XVII, ss.  495-525, s.  514; BCA, 
Fon Kodu: 180.09, Kutu No. 39, Dosya No.204, Belge No: 1.104., s.  507. 
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Figür 7: 19. yüzyıla ait bir Osmanlı kadını (Kaynak: Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi) 

Figür 8: Batılı giysileri ile bir Cumhuriyet kadını (Kaynak: Ahmet Priştina Kent Arşivi Müze-
si). 

Cumhuriyet döneminde ekonominin güçlenmeye başlaması, zenginliğin artması, sanayi-
leşme ve teknolojinin gelişmesi, dünya ticaret hacminin büyümesi ve bu ticari konum içeri-
sinde bazı ülkelerin zenginliklerinin iyice artmasıyla beraber kentlerde yaşanan hızlı değişimler 
sonucu yeni ulaşım alanları oluşturulmuş ve en önemlisi de reklamcılık sektörünün gelişmesi, 
alışveriş noktalarının gittikçe çoğalması, yeni ucuz tüketim ürünlerinin piyasaya sürülmesi 
gündeme gelmiştir.20 Reklamlar yoluyla kadınlarda en son modaya uygun olarak giyinme 
ihtiyaçları yaratılmaya başlanmış, kadınların özgürleşme talepleri giysilerine de yansımıştır. 
Osmanlı’nın son dönemleriyle karşılaştırıldığında (Bkz. Figür 7), erken Cumhuriyet yılları etek 
boylarının kısaldığı ve daha az kapalı bölgeleri bulunan elbiselerin giyildiği dönemlerdir (Bkz. 
Figür 8). Bu yıllardan itibaren Türk kadınının giysileri,  Avrupa giysi modası ile aynı biçimde 
ilerlemiştir. Dünyada yaygınlaşmaya başlayan vals, tango, fokstrot ve özellikle çarliston gibi 
danslara uygun giysi biçimleri ortaya çıkmaya başlamıştır, bu dans biçimleri nedeniyle en 
radikal olan değişim eteklerin diz üstüne çıkmasıdır, saçlar a la garçonne21  modelinde kesilmek-
tedir. Kalça ve göğüsleri düz gösteren giysiler giyerek -hatta pantolon giyerek- kravat takarak 
kadınlar özgürlüklerini somut bir şekilde ifade edeceklerdir. Geçmiş dönemlere nazaran 

                                                        
20 Asa Briggs, “Avrupa'da Kitle Toplumu”, 20. Yüzyıl Tarihi, Arkın Kitabevi'nin Haftalık Tarih 

Dergisi, Sayı 6, İstanbul, 17 Aralık 1969, B.P.C. Publishing Ltd., Londra, s.  105-112. 
21 a la garçonne saç modeli 1920’lerde Avrupalı kadınlar arasında oldukça popüler olup,  saçın 

kulak bitim hizasından başlanarak enseyi açıkta bırakacak şekilde kesilmesi şeklinde tanımlanabilir.  
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 bedeni daha görünür kılan ancak aynı zamanda kadına pek çok açıdan daha erkeksi bir görü-
nüm kazandıran bu giyinme biçiminin (Bkz. Figür 9), Avrupalı kadınlarla beraber Türk ka-
dınlarını da etkisi altına almasını, salt şekilsel bir batı taklitçiliği olarak açıklamak doğru olma-
yacaktır. 1920’lerin Avrupalı kadın görünümü, Cumhuriyet kadınının aynı dönemdeki top-
lumsal mücadelesine yanıt verir niteliktedir. Eşit hak taleplerini özellikle II. Meşrutiyetten bu 
yana çeşitli dernek oluşumları ve hatta eylemlerle dile getiren kadın grupları,22 kurulan yeni 
Cumhuriyet ile beraber taleplerinin hepsine olmasa da birçoğuna karşılık bulmuş, “erkeğe ait” 
olarak tanımlanan pek çok alanda, “cesaret” gerektiren (askerlik, pilotluk vb.) işlerde görev 
almaya başlamışlardır. Daha öncesinde “erkeğe ait” görülen bu alanlara adım atan kadınların, 
yine “erkeğe ait” giysiler içinde olmayı seçmeleri, “doğulu” beden kavislerini giysi aracılığıyla 
silmek istemeleri çok da rastlantısal bir durum değildir.  

   
Figür 9: Tilkilik Biçki Yurdu öğrencileri a la garçonne görünümleriyle (Kaynak: Ahmet 

Priştina Kent Arşivi Müzesi). 
 
Cumhuriyet dönemi modern hayatın eğlenceleri arasında kadın ve erkeğin aynı mekânda 

bulundukları balolar gibi ortamlar ile kültürel ve sosyal değişimin izlendiği faaliyetler de önem-
lidir. Bu dönemde çıkan birçok kadın dergisinde Avrupa giysi modalarına uygun olarak hazır-
lanan modellerle kadınların batı kıyafetlerine olan ilgilerine de cevap verilmektedir.23 Kadınlar 
giysilerini kamusal alanda hızla değiştirirken artık peçesiz atletizm yarışmalarına katılmış, pilot-
luk gibi mesleklerde çalışan kadın fotoğrafları prestijli modern yaşamın simgeleri olmuştur. 
Alafranga (Avrupai) tarz ve tavır yüceltilirken Alaturka (Türk olan) her giysiye olumsuz anlam-

                                                        
22 Daha fazlası için bakınız:  Nermin Unat-Abadan, “Söylemden Protestoya: Türkiye'de Kadın 

Hareketlerinin Dönüşümü”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, Bilanço 98 dizisi, İstanbul, 1998,  s.  325. 

Şirin Tekeli, “Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi Üzerine 
Bir Deneme”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Bilanço 98 dizisi, İstanbul, 1998, s.  340. 

23  İlbeyi Özer, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Eğlence ve Moda”, Fatih Üniversitesi Atatürkçü 
Düşünce Dergisi, Sayı 4., 2003, s.  16-19. 
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lar yüklenmektedir.24 Dönemin popüler kadın dergilerinden biri olan İnci (1919)’de yer alan 
kadın modellerinde sıkma başın kenarlarından çıkan saçları, incileri ve makyajı ile Türk kadını 
batılı kadının aynısıdır (Bkz. Figür 10). 1920’li yıllarda yeni devletin modernliği en etkileyici 
biçimde rejimin tanıtımının simgesi haline gelen kadın imgeleri, geçit törenlerinde bayrak 
taşıyan, şortlu, okul önlüklü, asker üniformalı genç kızlar, balolarda dans eden tuvaletli kadın-
lardır.25 

  
Figür 10: 1 Şubat 1919 tarihli İnci Dergisi’nde “1919 Yılı Sonbahar Çarşaf Modelleri” 

(Kaynak: Engin Narin, “Çalışan Kadın  için Geliştirilen Türk Modası”,  Popüler Tarih, Ekim 
2003,  s.63). 

 
Bu dönemde enstitü dergileri tarafından tanımlanan modern giysiler içindeki Türk kadı-

nına geleneksel rolleri de hatırlatılmakta, Akşit’in de belirttiği gibi 1930’ların enstitü dergilerin-
de kadınların annelik ve ev içi görevlerini içeren geleneksel rollerine, Türk modernleşmesi ile 
ilgili sorumlulukları da eklenmektedir.26 Bunu kadın için batıcı modelin getirmiş olduğu “çifte 
yük” olarak nitelendiren Fatmagül Berktay, aslında gelenekselci yapı ve modernleşmeci yapı 
arasında cinsiyet rolleri açısından temel bir farklılık bulunmadığını belirtir. Her iki yapıda da 

                                                        
24 Nilüfer Göle, “The Quest for the Islamic Self within the Contest of Modernity”, Rethinking 

Modernity and National Identity in Turkey, Ed. Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba, University of 
Washington Press, Seatle and London. 1991, s.  32. 

25  Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Çev. Ferhunde Özbay, Fevziye Sayılan, 
Hüseyin Tapınç, Şirin Tekeli, Metis Yayıncılık, Kadın Araştırmaları Dizisi, İstanbul, 1997, s.  216. 

26 Elif Ekin Akşit, Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İletişim Yayınları, Araştırma 
İnceleme Dizisi 187, İstanbul, 2005, s.  172. 
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 kadın fedakâr ve feragat eden olarak tanımlanmıştır.27 Hasan Ali Koçer tarafından kaleme 
alınan “Türkiye’de Kadın Eğitimi” başlıklı çalışma erken cumhuriyet döneminde uygulanan 
eğitim politikalarının da kadının ev içi rollerinin eğitimlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu-
nu göstermektedir. Yine aynı çalışmada yer verilen VII. Milli Eğitim Şurası Zabıtları dönemin 
kadın eğitimine dair uygulamaların anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Buna göre milli 
eğitimin amacı: 

“Türk kadınını, 
a) Milli Kültürü benimsemiş aile ocaklarına bağlı, evinin ihtiyaçlarını beceriklilik ve uyanıklılıkla karşıla-

yabilen iyi zevceler, bilgili ve şevkatli anneler, 
b) Çevrenin yaşama şartlarını geliştirmek için sosyal faaliyetlerde görev almaya istekli, sanat zevkini yay-

mak, geliştirmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendi alanında uygulama yeteneğine ulaşmış, 
mahalli sanatları değerlendirmeye yeterli yurttaşlar olarak yetiştirmektir.”28    

Bu durum aynı zamanda Nermin Abadan-Unat’ın modern Türk kadınının, reformcu 
erkeklerin idealleri doğrultusunda şekillendiği tezini doğrular niteliktedir. Jale Parla’nın Tan-
zimat sonrası edebiyatını incelediği çalışmalarına referans veren Unat, reformcu erkeklerin 
kadın eğitimine olan ılımlı tavrını artık görücü usulü evlilik istememelerine, aşk özlemi çekme-
lerine, eğitilmiş eşlere sahip olup toplumsal baskılardan uzak bir şekilde kadınlarla aynı sosyal 
yaşamı paylaşma isteklerine bağlar.29 Bu dayanağı kuvvetli bir gözlemdir, ancak reformcu 
erkeklerinin kadın meselesine karşı göstermiş oldukları bu “ılımlı” ancak yeterince cesur 
bulunmayan tavırlarını ve kadının toplumsal etki alanını genişletirken bir yandan da onu farklı 
bir kadınlık çerçevesine hapseden anlayışlarını, bir ölçüde muhafazakârların aktif muhalefeti-
ne bağlamak da mümkündür. Çünkü kadına verilen “toplumun anası” rolü, reformcularla 
muhafazakârlar arasında oluşabilecek ortak bir zemin, bir mutabakat alanıdır.  Bu durum 
reformcuların ılımlı tavrını açıklasa da, kadın meselesinin özellikle resmi kararlar alınırken 
erkekler tarafından tartışılıp karara bağlanmış olduğu gerçeğini değiştirmez.  Ancak, bu ger-
çekliğin de dönemin kadınları tarafından verilmiş eşitlik mücadelesinin önüne geçmemesi 
gerekmektedir. Bu dönemde hem kadınların toplumsal hak ve eşitlik talepleri hem de devlet 
eliyle yapılan reformlar kadının toplumsal alanda görünürlüğünün artmasına imkân tanımıştır. 
Hale Biricikoğlu Nilüfer Göle’nin çalışmalarına atıfta bulunarak Kemalizm’in Doğu ve Batı 
arasındaki en belirgin farklardan bir olan kadının kamusal alandan dışlanmasını hedef aldığını 
ileri sürmektedir.30 Serpil Sancar da benzer bir şekilde toplumsal dönüşümün “kadın ve 

                                                        
27 Fatmagül Berktay, Dünyayı Bugünde Sevmek, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.  108-109. 
28 Hasan Ali Koçer, “Türkiye’de Kadın Eğitimi”, AÜ – Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1972, 

C.5, S. 1, s.  120. 
29 Nermin Unat-Abadan, “Söylemden Protestoya: Türkiye'de Kadın Hareketlerinin 

Dönüşümü”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Bilanço 98 dizisi, İstanbul, 1998,  s.  324. 

30 Hale Biricikoğlu, “Türk Modernleşmesinde Kadın”, 
 http://cws. emu.edu.tr/en/conferences/2nd_int/pdf/Hale%20Biricikoglu.pdf, (Erişim 

tarihi: 20.11.2014), s.  7. 
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erkeğe aynı ve eşit davranmasa da”, “kadınların kendilerine ait yeni kamusal alanlar” yaratma-
larına olanak sağladığını belirtmektedir.31 İşte bu noktada ev içi rolleri pek de değişmeyen 
“yeni kadın”ı farklı kılacak olan, onun kamusal alandaki mücadelesi ve varoluşu olacak, bu 
alanlarda yer alırken içinde bulundukları görünüm ise Cumhuriyet kadınının yeni siluetini 
belirleyecektir.  

1920 ve 1930’lu yıllarda enstitü dergileri haricinde Türk kadınının giyim tercihlerine etki 
eden başka dergilerin varlığı da bilinmektedir. Meşrutiyet döneminde İnci (1919), Kadınlar 
Saltanatı (1920), Hanım (1921) gibi dergi girişimlerini gerçekleştiren Sedat Simavi, Cumhuri-
yet Dönemi’nde de Yıldız (1924), Yeni Kitap (1928) ve Model Dergisi’ni (1937) çıkararak 
kadının hem eğitimine hem de dış görünümüne yön vermiştir. Mehmet Rauf tarafından 
çıkarılan Cumhuriyet’in ilk kadın dergisi Süs (1924) ve benzer nitelikli Asar-ı Nisvan (1925), 
Salon (1934), Cumhuriyet Kadın Dergisi (1934) ve Kadın Moda Albümü (1935), Moda 
Albümü (1936) gibi dergiler de içeriğinde moda ve güzellik konularına yer vermiştir.32 Bu 
dergilerde Avrupa modası ve Batı güzellik anlayışı tasvir edilmiş, *okuyucu düzenlenen moda 
defileleri, danslı çay partileri ve diğer etkinliklerden haberdar edilmiş, dönemin yüksek terzile-
rine, şapkacılarına, kumaş satıcılarına ve moda ürünlerinin taşıyıcıları ve yayıcıları olan döne-
min varlıklı ailelerinin hanımlarına yer verilmiştir. Aslı Davaz-Mardin tarafından derlenen 
Kadın Süreli Yayınlar Bibliografyası: 1928-1996 Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya isimli eser bize dö-
nem dergilerinin içerikleri hakkında bilgiler vermektedir. Kadın Moda Albümü’nde Hulki Ekler 
tarafından kaleme alınan “Lion Mağazasının Danslı Çayında” başlıklı yazıda geçen bir bö-
lümde dönemin kumaş mağazalarından Lion Mağazası tarafından tertip edilen çay partisi 
aktarılmaktadır. 1935 yılına ait bu haberin “İstanbul’un en yüksek terzileri olan Cemal, Fegara, 
Olivye, Calibe, Iren Fayn gibi moda mucitleri ile şapkacılarımızdan Bayan Emilia, Zoe ve 
Kunduracı Paçikakis ve beyaz çamaşırlardan Eskinazi müesseseleri bu toplantıya en güzel 
modellerile iştirak etmişlerdi.”33 Bölümünden dönemin aristokrat ailelerinin çoğunluğu ya-
bancı asıllı terzilerin elinden çıkmış giysi ve aksesuarları tercih ettikleri anlaşılmaktadır.  

Erken Cumhuriyet Dönemi Terzileri ve Terzilik Kültürü ile Ulusal Giyim Biçimle-
rinin Oluşturulması 

Avrupa’da 1825-1895 yılları arasında Charles Frederick Worth aracılığıyla başlayan kişiye 
özel dikim anlayışı, bir süre sonra kendi giysilerini üreten burjuva sınıfının kentlerde ticareti 
elinde tutan sınıf olarak söz sahibi olmalarıyla beraber, terzilik mesleğinin de yaygınlaşmasını 
sağlamıştır. Ayrıca dikiş makinesinin bulunuşu ile birlikte giysilerin seri halde üretilmesi yay-
gınlaşmış ve bu makineler ev içi üretime de uygun hale getirilmişlerdir. İstanbul ise 19. yüzyıl-
da batılı giyim tarzının takip edildiği ve yerel giyim biçimlerine adapte edildiği bir merkez 

                                                        
31 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, 2012, İletişim Yayınları, İstanbul, s.  222. 
32 Gülden A. Pınarcı, Kadın Dergileri, Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

Müdürlüğü E-Bülten, Mart 2013, S:29, http://e-bulten.library.atilim.edu.tr/sayilar/2013-
03/okuma.html (Erişim Tarihi: 02 Eylül 2014). 

33 Aslı Mardin-Davaz (Ed.), Hanımlar Âleminden Roza'ya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 
1998, s.  23. 
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 olmuştur. Bu dönemdeki Fransa modası Osmanlı kadınlarının ilgisini çekmiş, batılı modaları 
kendi giysilerine uyarlamışlardır. 18. yüzyılda kadınlar sokağa çıkarken ferace ve yaşmak ile 
yüzlerini tanınmayacak şekilde örterlerken 19. yüzyılda kent merkezlerinde yerlere kadar 
uzanan yakalar iyice şeffaflaşıp gevşek bağlanan bir hale dönüşmüştür.34   

Özellikle saray kadınları için yapılan giysiler dönemin terzileri tarafından dikilmiş, ardın-
dan sultanlara giydirilmiş ve eğer beğenilirse çoğaltılması istenmiştir.35 Yaşamının bir bölü-
münü Osmanlı sarayında geçiren Leyla Açba Hanım anılarında* dönemin ünlü terzilerinin 
Yunan asıllı olduklarını ve en ünlü İstanbul terzilerinin ise Madame Fegara, Madame 
Kalivrusi, Madame Calibe olduklarını belirtirken saray elbiseleri hakkında da bazı bilgiler 
vermektedir: 

“...ben saraya intisap ettiğim vakit, sadece bazı yaşlı kalfaların alışkanlıklarından vazgeçemedikleri için 
alaturka elbiseler giyindiklerini hatırlıyorum. Onlardan başka kimse alaturka giyinmez ve giyenleri ayıplarlar-
dı. Sarayda bilhassa Fransız modası takip edilirdi; Avrupa kraliçelerinin elbiseleri bizim kadın efendilerimi-
zin şahane tuvaletleri ve muhteşem günlük kıyafetlerinin yanında birer bez parçası gibi kalırdı. Zira o pahalı ve 
tasarımı güç elbiselerden efendime en geç iki hafta zarfında bir tuvalet dikilirdi...”36   

1870’lerden itibaren kullanılmaya başlanan dikiş makineleriyle beraber giysilerde de deği-
şim süreci hızlanmıştır. Özellikle İstanbul’da devrin lüks tüketim anlayışı, dayanıklı İngiliz 
kumaşından ecnebi terzilere diktirilmiş giysiler giymektir. Tanzimat döneminde terzilik 
mesleğini çoğunlukla “ekalliyet” grupları üstlenmektedir. “Modistre” denilen Ermeni ve 
Rum terziler çoğunlukla üst gelir grubuna giysi üretmektedirler. Osmanlı toplumunda özellik-
le hali vakti yerinde olan kalburüstü sınıf, terzihanelerde “ısmarlama elbise” diktirmişlerdir. 
Evde ve elde yapılmış kaba giysiler giymek yerine, elbiselerini terzilere diktiren varlıklı Os-
manlılar, nüfusun küçük bir azınlığını oluşturmuşlardır. Tanzimat dönemi ile beraber hızla 
batılılaşmaya başlayan Osmanlı giysileri, özellikle İstanbul’da yabancı asıllı terziler ve Avrupa 
ile güçlü bağlantıları bulunan Osmanlı azınlıklarına mensup terziler tarafından dikilmiştir. 20. 
yüzyıla girerken İstanbul’da çalışan terzilerin tamamı Hıristiyan veya Musevi kökenli Frenk 

                                                        
34 Lale Görünür, “Anıların Aynasında Moda”, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonunda 19.yy. 

Kadın Kıyafetleri, Pi Dergisi, Moda ve Sanat Sayısı, Sayı 12, 1998,  s.  99. 
35 Burak Evren, Dilek Girgin-Can(1997) Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını, Milliyet Yayınları, 

İstanbul, s.  74. 
* Leyla Açba, son Osmanlı Padişahı Vahideddin’in  ilk eşi olan Emine Nazikeda 

Kadınefendi’nin nedimesi. 1919-1924 yılları arasında kadınefendiye hizmet etmiş, hanedanın 
sürgün edilmesinden sonra ise İstanbul’u terk etmek zorunda kalmış, Sivas’ a yerleşmiş ancak 
zorluklarla geçen yaşam koşullarına dayanamayıp genç yaşta vefat etmiştir. (Aktaran: Harun Açba-
Kultuktuerkan)  AÇBA Harun (haz.), Leyla Açba:Bir Çerkes Prensesinin Harem Hatıraları, s.  85, 86, 
116, 128.  

36 Leyla Açba, Bir Çerkes Prensesinin Harem Hatıraları, Timaş Yayınları, İstanbul. 2010, s.  128. 
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terzilerinden oluşmaktadır. Başlangıçta Osmanlı döneminin ahlak anlayışına uygun olarak 
kadın terzilerinin tamamı kadınlardan meydana gelmiştir.37  

Osmanlı’da terzilik deneyimlerine ilişkin ilginç örneklerden biri özellikle Hanımlara Mah-
sus Gazete (1895-1908) tarafından açılan terzihanede yaşanmıştır. Hanımlara Mahsus Gazete 
gibi Osmanlı kadın dergileri terzilik konusuna en çok önem veren dergilerden biri olup Os-
manlı hanım okuyucuların batılı modelleri rahatça kendi başlarına dikme taleplerinden dolayı 
terzilik kültürünün gelişimine de ön ayak olmuştur. Okuyucular modellerin rahatça dikilebile-
ceği kâğıt patronların ve bu patronları hazırlayıp dikebilecek terzilerin de olmasını talep etmiş-
lerdir. Bu noktada dergi talepleri dikkate almış ancak sürekli modelleri Avrupa dergilerinden 
aldıkları için temel amaçlarının “ulusal giysilere en yakın olanları seçerek, hanımları modaya 
sevk etmekten ziyade kendi elbiselerini biçip dikebilmelerine yardımcı olabilmek arzusunda 
olduğunu” savunmuşlardır .38  

Cumhuriyet dönemiyle beraber başlayan toplumsal değişim süreci ve ulus kimlik anlayı-
şının yaygınlaşması sebebiyle ise toplumun her kesiminde başlayan ve yayılan giysi reformları 
kıtlıkların da yaşandığı bir süreçte Gayr-i Müslim terzilere elbise diktiremeyen halkı kendi 
giysilerini üretme durumu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu anlamda hazır giyimin henüz olma-
dığı dönemlerde kumaşlar manifaturacılardan alınmış, giysiler ise dönemin terzileri tarafından 
günün modasına uygun olarak dikmişlerdir. Varlıklı aileler meşhur terzileri tercih ederken, 
orta gelirli aileler de mahalle terzilerine gitmeye başlamışlardır. 

“Hazır giyim hiç yoktu. Mahalle terzileri vardı ucuz olsun diye veya kaliteli terziler. Mahalle terzileri dü-
şük gelir grupları için prova yapmadan pratik olarak dikerlerdi. 1960’larda Paris’te konfeksiyon yaygınlaş-
mıştı. Ama Türkiye’ de 1965’lerden sonra yaygınlaştı. Konfeksiyona rağbet yoktu.”39   

Cumhuriyetin ilk Türk ve Müslüman terzisi olarak kabul edilen Cemal Bürün (Bkz: Figür 
11), giysi devriminden sonra mahallesinde oturan kadınlara manto dikerek terzilik mesleğini 
icra etmeye başlamış, Beyoğlu’nda açtığı ilk atölyesi artan taleplere karşılık veremeyince de 
Mısırlı Han’daki atölyesine geçmiştir. Atatürk’ün kendisine söylemiş olduğu “‘Cemal bey bizim 
yaptığımız inkılâbı siz giydirdiniz”40   sözü kendisinin o dönemde ne kadar önemli bir üstat oldu-
ğunu belli etmekle beraber, terzilik mesleğinin yeni Türkiye’nin dönüşümünde ne kadar 
büyük bir öneme sahip olduğunu da göstermektedir. Yaşayan önemli Türk tasarımcılarından 
Yıldırım Mayruk da özellikle terzilik kültürü ile son derece az olan kaynaklara vurgu yaparken 
Türkiye’deki terzilik kültürü içinde Stangoli,  Calibe Hanım ve Madam Kalivrusi isimlerinin 
Türk terzilik kültüründe son derece önemli olduğunu belirtmiştir.41    

                                                        
37  Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923)”, Tarih ve 

Toplum, Aylık Ansiklopedik Dergi, Nisan 2003, Cilt 39, Sayı 232, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 
s.  11. 

38 Karakışla, agm., s.  11-15 
39 Necmiye Berktay ile sözlü tarih görüşmesi, 09.05.2004, İzmir. 
40  Hatice Sonay Şeftalici, Terziden Tasarımcıya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, s.  46. 
41 Yıldırım Mayruk ile sözlü tarih görüşmesi, 29.07.2004, İstanbul. 
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Figür 11: Cumhuriyet’in ilk modacısı olarak kabul edilen Cemal Bürün (Kaynak: Nur 

Onur, Moda Bulaşıcıdır, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 189). 
Özellikle büyük şehirlerdeki yabancı asıllı terzilerin üst sınıfa mensup kadınlar arasında 

tercih edilir olduğu bu dönemde, gerçekleşen dönüşümün hız kazanması ile birlikte yeni 
terzilere ihtiyaç duyulmuş, bu ihtiyaç da Cumhuriyet’in yetiştirdiği yeni Türk terziler aracılığıyla 
kapatılmıştır. Bu terzilerin bir kısmı yabancı ve Türk asıllı terzi ustalarının yanında çırak olarak 
yetişmiş, bir kısmı kız enstitülerinde eğitim alma fırsatı yakalamış, bir kısmı da biçki-dikiş 
kurslarında eğitim almıştır.  Enstitü mezunları içinde başarılı olanlar Avrupa’ya gönderilmiş, 
bu kişilerden mesleki hünerlerini geliştirmeleri beklenmiştir.  Yurt dışı eğitimi, Osmanlı’da 
modernleşme çabalarının başladığı 1800’lü yılların başından itibaren yoğun olarak uygulanmış 
olup ileri batı ülkelerindeki mevcut bilgi, teknoloji ve birikimin aktarılmasındaki en önemli 
yoldur. Osmanlı Devleti’nde başlayan askeri ıslahatlar çerçevesinde uygulanan yurt dışı eğitimi 
programı Cumhuriyet döneminde yaşamın her alanında radikal bir modernleşme ve kalkın-
ma programı çerçevesinde kullanılmıştır.42 Bu bağlamda da uygulanan stratejiler içinde kal-
kınmayı gerçekleştirecek ve kalkınma planlarını yapacak üstün beyin gücünü yetiştirmek ve 
toplumu işbirliği ruhuyla milli amaçlar etrafında birleştirerek milli bütünlüğün oluşturulmasını 
ifade etmek son derece önemlidir.43    

                                                        
42 Seyfi Yıldırım, Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler (1940-1970): Prosopografik Bir 

Çalışma Örneği, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, 
Ankara 2005, s. XVI.  

43 Yıldırım, age., s.  18. 
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Figür 12: Cumhuriyetin ilk yıllarında bir terzi atölyesinin içi (Kaynak: Yavuz Selim Kara-

kışla, “Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923)”, Tarih ve Toplum, Aylık Ansiklope-
dik Dergi, Nisan 2003, Cilt 39, Sayı 232, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003) , s. 12.).  Figür 13: 
Hanımlara Mahsus Gazate’de elbise modelleri (Kaynak: Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı 
Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923)”, Tarih ve Toplum, Aylık Ansiklopedik Dergi, Nisan 
2003, Cilt 39, Sayı 232, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003) , s. 14.).   

 

  
Figür 14: İsmetpaşa Kız Enstitüsü öğrencileri (Kaynak: Turan Tanyer, Cumhuriyet Dö-

nemi Ankarası’nın Sosyal Hayatından Sahneler, VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırma-
ları Merkezi, Sergi Kataloğu, Vekam 2007, Ankara, Vekam Yayın  No: 7, s.21). 

Bu dönemde dikim sadece terzilere mahsus bir beceri olmakla kalmamış, biçki-dikiş, na-
kış gibi bu mesleğe ait deneyimler halkın farklı kesimlerinden kadınlara aktarılmışlardır. Bu 
becerinin sağlanmasında Kız Enstitüleri’nin haricinde, Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları, 
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 biçki-dikiş kursları, halkevleri ve daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan Köy Enstitüleri ve 
Olgunlaşma Enstitüleri de oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Köy Eğitmeni Yetiştirme Kurs-
ları’na katılanlardan, gittikleri köylerdeki kadınlara dikiş nakış öğretmeleri istenmiştir,44 aynı 
şekilde bu kadınların en önemli amaçlarından biri de köylü kadınları eğitmek olarak belirlen-
miş, öğretmen olarak köylere gittikleri zaman Enstitü yanlarında götürmeleri için onlara bir 
dikiş makinesi sağlamıştır. Daha sonra gittikleri okulların demirbaşı olarak kalacak olan bu 
makineyle, hem köylülerin işleri görülmüş hem de buradaki öğrencilerle köylü kadınlara dikiş 
öğretilmiştir.45 Eğitmenler ve köylü kadınlar arasında sağlanan bu etkileşim, köylü kadınların 
dikiş becerisi kazanmasıyla sınırlı kalmamakta, bu kadınlar modern ev kadınlığıyla tanıştırıl-
maya çalışılmaktadır. 1957 yılında Gaziantep’te abisinin atölyesinde terzi çırağı olarak çalışma-
ya başlayan Ali Kınacı bu noktada Cumhuriyet döneminde açılmaya başlayan biçki-dikiş 
kurslarında eğitim kalitesinin iyi olduğunu ve atölyeye haftada 2 gün bir hocanın gelip eğitim 
verdiğini belirtmektedir.46  

Necmiye Berktay ise enstitü eğitimini şu sözlerle ifade etmiştir:  “… bizim hocalarımız dı-
şarıya dikiş yaparlardı. Özellikle Kız Teknik öğretmenlerine gelinlik, tuvalet diktirmek çok 
popülerdi. Bakan eşleri, cumhurbaşkanı eşleri hep onlara diktirirdi. Bir keresinde Şahın eşi 
Diba Farah gelmişti. Okul içinde ona defile yapmıştık.” 

  

      
Figür 15:: Erken Cumhuriyet döneminde kız öğrenciler dikiş eğitimi alırken (Kaynak: 

Hande Öngören, “Yüksüğün Çırpınışı”, Elle Dergisi, Ekim 2004). 

                                                        
44 Mustafa Ergün, “Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları”, 

Öğretmen Okullarının 160. Yılı, Ankara, 2008, s.  75. 
45 Semiha Tuna, “Köy Enstitüleri’nde Kadın Olmak”, Fe Dergi (Ankara Üniversitesi Feminist 

Eleştiri Dergisi), Sayı 1, s.  20-29 http://cins. ankara.edu.tr/20091.html (Erişim Tarihi 02 Eylül 
2014), 2009, s.  25. 

46 Ali Kınacı ile sözlü tarih görüşmesi, 02.08.2014, Gaziantep. 
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Cumhuriyet döneminin sanayi ve ticaret hamlelerinin başkenti olan Ankara’da oluşan elit 

sınıf da terzilerden giyinen bir sınıftı. Özellikle İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nden mezun olan 
öğrencileri hayata atılan terziler olarak (Bkz. Figür 17) nitelendirilen gazeteci Server Rifat, 
1934 yılında enstitüye yaptığı bir ziyareti İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde ihtisasını yapmış olan hanım 
kızlarımızdan hayata atılan pekçok terzilerimiz vardır. Bundan iki seneden beri Ankara terzilik aleminde 
derhal parlamışlar, iş hususunda fevkaladelikler göstermişler ve dikiş piyasasının hayli inmesinde de amil 
olmuşlardır, şeklinde aktarır.47 Rifat’ın notlarından anlaşılacağı gibi, Kız Enstitüsü mezunlarının 
eğitilmelerindeki beklenti, üretimleriyle yalnızca eviçi üretimine katılmaları değil, iş hayatına 
atılarak ulusa yarar sağlamalarıdır. Bu yararın hem ekonomik hem de toplumsal boyutu üze-
rinde durulmuştur.  

 

    

Figür 17, 18: İsmet Paşa Kız Enstitüsü öğrencileri  (Kaynak: Turan Tanyer, Cumhuriyet Döne-
mi Ankarası’nın Sosyal Hayatından Sahneler, VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları 
Merkezi, Sergi Kataloğu, Vekam 2007, Ankara, Vekam Yayın  No: 7, s.22-23). 

 
Bununla beraber İsmet Paşa Kız Enstitüsü tarafından açılan kursta eğitim almış Vehbiye 

Bumin’in kızı Bahar Hanım burada yetişen kızların sadece meslekleri aracılığıyla değil, top-
lumda sergiledikleri davranış biçimleriyle de örnek bireyler olmaya çalıştıklarını belirtmektedir. 
Her biri terzilik mesleğini icra etme fırsatı bulamasalar bile giyimlerindeki uyum, oturup 
kalkma, konuşma biçimleri ve hatta çatal bıçak kullanımı gibi konularda gösterdikleri titizliği 
aldıkları eğitimin bir gereği olarak yetiştirdikleri çocuklardan da beklemekte ve bu şekilde 
modern yaşamın öğretilerini gelecek kuşaklara aktarma misyonu yüklenmektedirler. Bununla 
beraber eşinin mesleği gereği Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşamış olan Bumin, gittiği doğu 
illerinde de (özellikle Van) batılı giyim pratiklerini sürdürmeye, kendisi, ailesi ve yakın çevre-

                                                        
47 Zeynep Önen (Ed.), Eski Dostlar Aramızda: Reklamlarda Ankara 1935-1967, VEKAM Vehbi 

Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, Sergi Kataloğu, Ankara, Vekam Yayın No: 11, s.  20,21. 
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 sindeki diğer kişiler için bu anlayışı yansıtan giysiler üretmeye devam etmiştir (Bkz: Figür 19, 
20). 

     
Figür 19, 20:  Vehbiye Bumin’in eşinin Van’daki görevi sırasında kendisi ve kızı Bahar 

Hanım için ürettiği giysiler (Kaynak: Bahar Çıtak Fotoğraf Arşivi). 

  
Figür 21: Terzi ve kumaşçı reklamları (Kaynak: Zeynep Önen (Ed.), Eski Dostlar Ara-

mızda: Reklamlarda Ankara 1935-1967, VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları 
Merkezi, Sergi Kataloğu, Ankara, Vekam Yayın No: 11, s. 38). 

 
Dönemin enstitülerinin yanı sıra biçki dikiş kursları da hem terzi yetiştirmeyi hem de 

Cumhuriyet döneminde yeni iş gücü sağlamayı amaçlayan kurumlar olarak ortaya çıkmakta-
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dır. Bu sorumluluk özellikle kadının konumunu tanımlamakta ve modern Türk kadınını 
biçimleme misyonu taşımaktadır. 

  
Figür 22: Türk Kadınları Biçki Yurdu San’at Diploması (Kaynak: Derya Özkan, Oya 

Baydar (1999) 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan: Cumhuriyet Modaları, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul, s: 46). 

 
Figür 22’de görülen 1930’lu yıllara ait sanat diplomasında yer alan “Türk Kadınları” ibare-

si, kadının içinde bulunduğu modern giysiler ve Batılı saç biçimi, diktiği Türk bayrağı kadına 
yüklenen misyonun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1956 yılında Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen okulunu bitiren uzunca bir dönem 
de İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı yapmış olan ve terzilik eğitimi için 
Avrupa’ya gönderilen bir kuşağın temsilcilerinden Necmiye Berktay, Paris’te geçirdiği döne-
mi şu şekilde aktarıyor:  “Önce Alyans Fransız’da Fransızca öğrendim, sonra Carven Moda Atölyesinde 
çalıştım. Kız teknikteki öğretmenler öğretmen olmak için Belçika’ya giderlerdi. Kız Sanat okullarından sonra 
öğretmen okulu açılacak ama öğretmen yok, o nedenle Belçika ve Fransaya giderlerdi. Ankara Kız Teknik 
Yüksek Öğretmen okulu dönemin en seçkin okullarındandı. Sınava giren bizi 1000 kişi içinden 100 kişi 
seçmişlerdi. Okuldan tam bir hanımefendi olarak mezun olurduk. Dikiş, nakış, yemek, çocuk bakımı gibi 
konularda eğitim alırdık. Kız Mesleği bitirince – o zaman adı Kız Enstitüsüydü- sınavla herkesin amacı Kız 
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 Teknik öğretmen okuluna gitmekti. İki aşamalı sınavdı, sadece Ankara’da vardı. Sınavı kazanamayanlar 
ve aileleri müsade etmeyenler eğer Ankara’da İstanbul’da oturuyorlarsa İzmir’e giderlerdi.”48  

Bir diğer enstitü mezunu Jale Gelgör ise şu sözleriyle eğitimlerini ifade ediyor: “Okulday-
ken Farah Diba gibi bayanlar ve sefirelere giysiler dikerdik, onlar geliyor diye defileler hazırladık. Okuldayken 
hep imece usulü çalışmaya alıştık. Bir giysi hazırlanacağı zaman nakış bölümünde nakışlar, resim atölyesinde 
desenleri yapılırdı.  Bizim zamanımızda okulun müfredatı böyle değildi, değişti. Şimdikiler dikiş araçlarını bile 
bilmiyorlar. Okul manastır gibiydi, sabah gelip akşama kadar sabahlardık. Hala yeni bir şeyler öğrenirim 
belki giysilerle ilgili diye, merakla etrafıma, vitrinlere bakarım. Kalıp biçki dikiş sistemlerinde yeni sistemleri 
incelerim ama ben Valentino’nun tekniğini Leyla Hanım’ın yanında iyice öğrendim.49   

Modernleşme sorumluluğunu üstlenmesi gereken kurumlar daha önce de belirtildiği gibi 
hem sosyal yaşamı hem de kültürel hayatı düzenleyen yapılar olarak enstitülerin de kurulma 
amacını oluşturur. Ancak herhangi bir eğitim almayıp usta-çırak ilişkisi ile terzilik mesleği 
yapan aktörler de, modern bireyin kurgusunda önemli roller oynayacaklardır. Dolayısıyla da 
terziler tarafından ve enstitü mezunları tarafından üretilen giysiler de çoğunlukla dönemin 
“modern” giyim biçimlerini üretme amacı taşımaktadır. Bu bağlamda kullanılan giysi termi-
nolojisinde de batılı giysilere ait giysi sözcüklerinin devşirilerek kullanıldığını görürüz. Ali 
Kınacı’nın da sözleri bu tespiti doğrular biçimdedir: “Babam evlenmeden önce Mersin Tarsus’da bu 
mesleği öğrenmeye başlamış ve Mersin’den dikiş makinesi alıp köye getirmiş. Kardeşi koyun yününü eğirerek 
dokumacılık (curfa) yapar, babam da bu dokumalarla; yün şalvar, yelek, fermana (sarı iplikle işlemeli, paçası 
da üstü geniş İngiliz şalvarı), üç etek, golf pantolon (bileği manşetli ve düğmeli) dikerdi”. Aile üyelerinin de 
terzilik yaptığını belirten Kınacı yaptıkları işlerin sadece Gaziantep’te değil diğer illerde de ilgi 
gördüğünü belirtirken, özellikle ipek gömlek, sahne kostümleri ve döpiyes dikimi konusunda 
oldukça başarılı işler yaptıklarını50 sözlerine ekler. Alıntıda görüleceği gibi batılı terimlerle yerel 
terimler bir arada kullanılır duruma gelmişlerdir. Benzer bir durum Vehbiye Bumin’in kızı ile 
yapmış olduğumuz röportaj sırasında da gözlemlenmiştir. Bahar Hanım dönemin kumaşla-
rını aktarırken İngiliz keteni, kaşe, shetland kumaşlardan bahsetmiş giyim biçimlerini tarif 
ederken ise döpiyes, mini / maksi / Chanel boy etek gibi kullanımlara yer vermiştir.51   

                                                        
48 Berktay ayrıca dönemin giysi modasına ilişkin de şunları aktarıyor: “Biz okuldayken kaçık 

çorap bile giymezdik. Naylon çorap giyerdik. Öğretmen olduğumuzda eteklerimiz buruşmasın, pilelerimiz 
bozulmasın diye otobüslerde ayakta dururduk. Bu dönemde kadınlar çok şıktı. Gerçi ben muhtelif yerlerde 
okudum. Ama Malatya’da bile moda çok güzeldi. Bele oturan mantolar vardı. Mevsimine göre kırmızı, rubi, 
yeşil moda renklerdi. Ben 1951 yılında Malatya Kız Enstitüsü’ndeydim. Evimiz Malatya’ya yakındı. Eve şortla 
gider gelirdim 19 Mayıs provalarında. Ben spor giyinirdim. Spor derslerimiz vardı, koşucuydum ben. 

49 Jale Gelgör ile sözlü tarih görüşmesi, 20.07.2004, İzmir. 
50 Ali Kınacı ile sözlü tarih görüşmesi, 02.08.2014, Gaziantep. 
51 Bahar Çıtak ile sözlü tarih görüşmesi, 30.09.2014, İzmir. 
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Figür 23: 1930’lu yıllarda yaşamış önemli terziler: Soldan sağa: İsimsiz, Ömer İmga, İsim-

siz, Vefa Belet, Dündar Akel, 1939 ( Kaynak: İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, 
Nilgün Çetin Fotoğraf Arşivi). 
 
Giysinin Dönüşümü ve Dönüşümle Ortaya Çıkan Direnç Alanları 

Toplumsal rollerinin değişimine paralel olarak kadının kazandığı modern görünüm, mu-
hafazakâr kesimlerin yoğun tepkisine yol açmıştır. Muhafazakârlar ile reformcular arasında 
gerçekleşen ve çalışmanın daha önceki kısımlarında da bahsedilen bu çatışma giyim şekilleri-
nin modernleşmesine ve kadın bedeninin kamusal alandaki görünüm şekillerine dair üzerin-
de çokça durulan bir konudur. Bununla beraber üst sınıf kabul edilebilecek kesimlerin lüks ve 
yabancı giysi merakı da yerel tasarımların ve Türk terzilik kültürünün gelişimi konusunda ayrı 
bir direnç alanı oluşturduğu söylenebilir.  Terzilik kavramlarının yeni dönüşmeye başlayan 
ülke içinde henüz kendi terminolojisini oluşturamadığı da bu bağlamda ortaya konulabilir. 
Özellikle döpiyes, tayyör gibi sözcükler modern kadın giyiminde batılı ve asri giyim biçimleri-
ni ifade eden betimlemeler (döpiyes, kostüm tayyör, lizöz gibi) haline de gelmiştir.52 Giysi 
modası terminolojisi için özellikle Reşat Ekrem Koçu’nun 1969 yılında yazdığı Türk Giyim 
Kuşam ve Süslenme Sözlüğü son derece önemli bir kaynak olup özellikle Cumhuriyet dö-
nemi sonrasında Çarliston modaları, rob eteklikler, saten dö liyön gibi kumaş isimleri hakkın-
da son derece zengin bir terminoloji arşivini içermektedir.53  

                                                        
52 Ali Kınacı görüşmede dönemin ünlü terzi isimleri olarak; Nihat Tercüman, Arap Terzi 

Bahattin Mutaf, Mustafa Kınacı, Celal Kınacı, Mustafa Kızık, Mahmut Koçum, Gömlekçi Şükrü 
Demir, Terzi Vakkas, Mustafa Yazman, Ahmet Kanat, Ali Kına (Terziler Derneği başkanıydı) dan 
da bahsetmiştir. Ali Kınacı ile sözlü tarih görüşmesi, 02.08.2014, Gaziantep. 

53 Reşat Ekrem Koçu, Türk  Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları, 
1969. 
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Figür 22: 1930’lara ait bir ilan (Kaynak: Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı Hanımları ve 

Kadın Terzileri (1869-1923)”, Tarih ve Toplum, Aylık Ansiklopedik Dergi, Nisan 2003, Cilt 39, 
Sayı 232, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 16) . 

 
El Emekleri Dergisi’nde yayımlanan “1932 Yaz Moda Tevahülleri” başlıklı dönemin renkle-

ri, giysileri ve saç modellerini tarif eden yazıda kullanılan dil de, dönemin moda terimlerinin 
de Batı’dan olduğu gibi alınmış olduğunun göstergesidir.  

“Renkler.- Mavi bu mevsimin en sevimli rengi’dir. Mavi’yi bütün serisi ile kullanabilirsiniz. 
Blö maren, Blö opal yahut açık mavi, Blö lavan, çivit mavi, cini mavi, gök mavi. 
… 
Kumaş.- Krep Mussu, Proton, Bonalo Krepton kreplari ile krep birman ve krep Ankara 
bu yaz çok modadır…İpek pike denilen fitilli kumaşlar çok moda’dır. Piyasa’da 
mezbulen bulunmaktadır. 
… 
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Saç modası.- Bu yazın saç modası gözlere tamamen yabancıdır. Fransızca (Coup de vent) 
“ku dövan” denilen bu moda, tıpkı rüzgarın esmesile perçem ve kakûllerin çehreye da-
ğılması ve serpilmesi gibi durmaktadır.”54   
Bu direncin nedenlerini anlamak için 19. yüzyıl sonlarında yaşamış Osmanlı soylularının 

giysiyle olan ilişkilerine bakmak yerinde olacaktır. Karakışla 1869-1923 yılları arasındaki giyim 
alışkanlıkları ve dönemin kadın terzileri hakkında bir araştırma yapmış ve dönem içindeki 
giysi-statü ilişkisini şu şekilde aktarmıştır: “Devrin lüks tüketim anlayışına göre, “dayanıklı 
“İngiliz kumaşı”ndan yapılmış ve işinin ehli “ecnebi” terziler tarafından en son modaya uy-
gun biçilip dikilmiş kaliteli bir elbise, sahibinin ne kadar ince, kibar, şık, zarif, zevkli, zengin ve 
prestijli olduğunun bir göstergesiydi; kısacası bir zarafet, seçkinlik ve statü sembolüydü.”55 
Her ne kadar büyük bir ekonomik krize neden olan I. Dünya Savaşı yaşanmış ve sonrasında 
da yeni bir ülke kurulmuş olsa da, batılılaşma yanlısı Osmanlı soylularının bir kısmı, 1930’lu 
yıllarda oluşmaya başlayan Cumhuriyet elitlerini meydana getirmiş, bu kişiler ise sahip olduk-
ları statüyü giysileri ile yansıtmaya devam etmişlerdir. Nitekim Cumhuriyet Kadını Dergisi’nin 
22 Mart 1934 tarihli ilk sayısında, Cumhuriyet kadını, “Cumhuriyet devrinde yaşayan kadın 
bir cepheli kadın değildir. Bütün manasile iş hayatında olduğu kadar eğlenceli cemiyet haya-
tında da kendisini gösteren kadındır. Fikir kadını olduğu kadar süs kadınıdır.” şeklinde tarif 
edilir. Bu kadınların bir kısmı bizzat Avrupa’ya giderek dönem modasını takip etme fırsatı 
bulmuş, bir kısmı ise Avrupa modasını yakından takip eden moda dergileri aracılığıyla o 
günün giyim biçimlerinden haberdar olmuştur. Moda’nın Avrupa’dan öğreniliyor olması, 
çeşitli giysileri, kumaş türlerini, hatta renkleri tanımlayan kelimelerin asıl dillerinde oldukları 
şekilde (bazen Türkçe açıklamaları ile beraber) kullanılmasına neden olmuş, bu da aristokrat 
kesim içerisinde Batı’lı olma olgusunun, yerellik vurgusunun önüne geçtiğini göstermiştir.  

Devlet tarafından Türk kadınlarına eğitim vermek üzere açılan çeşitli kurumlarda eğitim 
görmüş yetenekli terzilerin üretim yapmaya başlaması bu direnci zayıflatmıştır. Dönemin Kız 
Enstitüleri’ne bakıldığında, Kız Enstitülü terzilerin de artık üst sınıf tarafından oldukça tercih 
edildiği, ama bu terzilerin üretimlerinde yerellik vurgusuna da önem verildiği görülür. Yael 
Navaro-Yaşın Kız Enstitülerinde verilen terzilik eğitiminin amacını aşağıdaki şekliyle açıklar: 

“Kız Enstitüleri öğrencilerine aynı anda hem Taylorcu* verimlilik değerlerini hem de Kemalist milliyetçiliği 
aşılamak istiyordu. Öğrenciler bir yanda dikişi “en iyi tek yol”la ve “standart bir uygulama”ya göre yap-
mak için eğitiliyordu. Öte yanda ise öğrencilerden “özgün” Türk nakış motiflerini ortaya çıkararak kadın 
giyiminde milli bir zevk yaratmaları isteniyordu.”56    

                                                        
54 Aslı Davaz-Mardin (Ed.), Hanımlar Âleminden Roza'ya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 

1998, s.  11-12. 
55  Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923)”, Tarih ve 

Toplum, Aylık Ansiklopedik Dergi, Nisan 2003, Cilt 39, Sayı 232, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2003), s.  16. 

56  Yael Navaro-Yaşın, “Evde Taylorizm: Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Evişinin 
Rasyonelleşmesi (1928-40)”, Toplum ve Bilim, 2000, Sayı 84, s.  69. Yael Navaro-Yaşın’ın 
çalışmasında geçen Taylorculuk, Frederick Winslow Taylor’ın endüstriyel iş verimliliğini arttırma 
amacıyla rasyonalizm ve verimlilik ilkelerini ön plana çıkaran üretim anlayışıdır. Navaro-Yaşın 
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 1945’lerden sonra açılacak olan Olgunlaşma Enstitüleri de yaklaşım olarak Kız Enstitüle-
rinin benzeri bir eğitim yöntemi izlemektedir. 

Sonuç 
Özellikle 1930’lu yıllarda gelişen, modernleşme çabaları içinde kadın bedenini ülkenin ge-

reklerine göre düzenleme anlayışı Cumhuriyet dönemi giyim pratiklerini anlamak açısından 
önemlidir. Cumhuriyet dönemi modernleşme projesinin sürekli gelişme hedefinde Türk 
kadını dış görünümü ve toplumsal yaşama aktif katılımıyla, laik ve modern toplumun inşasını 
sağlaması gereken önemli bir aktör olarak görülmüş ve kadın bedeni toplumsal düzenleme-
nin hizmetindeki bir nesne gibi ele alınarak sürekli biçimlendirilmiştir. 18. yüzyıldan sonra 
modernleşmeye yönelik reformlar ve gelenekle batılılaşma arasında kalan direnç alanlarında 
her zaman kadın bedeni merkezi bir önem taşımıştır. Bu süreçte Türk modernleşme projesi 
kadınlara bir yandan yeterince batılı ve modern olup diğer yandan cinsiyetsizlik ve iffet gibi 
bazı geleneksel erdemleri koruyarak denge sağlama rolü vermişti.57 Erken Cumhuriyet dö-
nemi sürecinde yeni asri yaşamın içinde kadın bedeninin dengeleyici rolünü anlatan giysi 
modaları bu anlamda Kemalist reformlar etkisinde çeşitli kurum ve aktörler tarafından biçim-
lenmiştir. Bunlardan Kız Enstitüleri, yerli mallar politikaları etkisinde Sümerbank Kurumları, 
Köy Enstitüleri, Olgunlaştırma Enstitüleri ve Biçki-Dikiş kursları gibi eğitim programları 
olarak sıralanabilir. Bunun yanında dönemin Gayr-i Müslim terzileri de uzun yıllardır yaptıkla-
rı bu mesleği genç Türk terzilerine aktarmış olmaları ve batı modasının bu topraklardaki belki 
de ilk uygulayıcıları olmaları nedeniyle oldukça büyük öneme sahiptirler.  

Farklı kişi ve kurumlar tarafından yetiştirilen erken Cumhuriyet dönemi terzileri gerek 
Sümerbank  örneğinde olduğu gibi yerel malzemenin kullanımı aracılığıyla gerekse de Avru-
pa’dan getirilen kumaşlar ile Türk modernleşmesine katkı sağlamışlardır. Terziler ve dönemin 
giysi üretimini sağlayan bireyler dönemin batılı modasına uygun biçimde, reformların gerekle-
rine uygun olarak giysiler üretmiş ve Cumhuriyet dönemi ve sonrasında Türk modasının 
kendine özgü karakterinin oluşmasına katkı sağlamışlardır.  

Bununla beraber, her ne kadar Türk modernleşme projesi olarak tanımladığımız temel 
bir amaca hizmet etseler de dönemin terzileri arasında eğitim aldıkları yerler ve hitap ettikleri 
kitleye bağlı olarak ürettikleri giysiler açısından farklılıklar görülür. Örneğin Cumhuriyet öncesi 
dönemde de varlıklı Osmanlı ailelerine hizmet vermiş Gayr-i Müslim terzilerin, yaratılmak 
istenen modern görünüme katkıları inkar edilemez, bununla birlikte orta ve alt kesim tarafın-
dan daha çok kabul gören yerellik vurgusunun onlar tarafından yaratılan giysilerde gözlem-
lenmesi çok mümkün olamamaktadır. Nitekim, dönem içinde sıkça düzenlenen balo ve çay 
partilerini betimleyen dergi yazıları ve az sayıda bulunan fotoğraflara bakılarak, dönemin terzi 

                                                                                                                                  
çalışmasında Taylorculuğun ev üretimine yansımasını ve bunun ev içi üretimini eğitiminin önemli 
bir parçası haline getirmiş Kız Enstitüleri’ndeki uygulanışını incelemiştir. 

57  Ayşe Kadıoğlu, “Cinselliğin İnkarı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk 
Kadınları”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Bilanço 98 dizisi, İstanbul, 1998, s.  91. 
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ve şapkacılarının Gayr-i Müslim olduğu ve bunların ise ithal kumaşlar kullandığı bilgisine 
rastlanmaktadır. Zaten kısıtlı sayıdaki yerli üretim firmalarına baktığımızda ki bunların başında 
Sümerbank gelmektedir, üretimin çoğunlukla pamuklu ve yünlü kumaşları içerdiği görülmek-
tedir. Dönem içerisinde her ne kadar yerli kumaş kullanımını öngören yasalar çıkarılmış olsa 
da, yerli olarak üretimi henüz yapılamayan iyi kalitedeki farklı dokuma türlerinin ithal edilmiş 
olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.  

Özet olarak, ülkenin her yerinde terziler Türk modernleşme projesine büyük ölçüde kat-
kıda bulunmuş, katkıda bulunma şekillerinde ise almış oldukları terzilik eğitimindeki yaklaşım-
lar ve üretim yaptıkları sosyal kesimler belirleyici olmuştur. 
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ÖZ 
AK, Gökhan, Ege’deki Hayalet: Türk- Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler, 
CTAD, Yıl 10, Sayı 20 (Güz 2014), s. 255-288. 
Genelde devletlerin siyasal sınırları denince, milletlerarası hukukun kaideleri çerçevesin-
de akla ilk gelen ülkelerin karasal sınırlarıdır. Ancak belirli bir deniz alanına kıyıdaş olan 
ülkeler arasında deniz sınırlarının varlığı da bir uluslararası hukuk gerçeğidir. Bu anlam-
da, Ege Denizi’nde komşu iki devlet olan Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli neden-
lerden kaynaklanan uyuşmazlıklara pek konu olmayan ve genellikle de dikkatlerden 
kaçan bir belirsizlik alanı olarak Türk-Yunan Ege deniz sınırı meselesi, tüm Türk-Yunan 
uyuşmazlıklarını doğrudan etkiler bir faktördür. Bu yüzden de, Yunanistan’ın Ege Deni-
zi’nde uluslararası antlaşmalarla kendisine devredilen hükümranlık haklarını daha da 
genişletmeye çalışması ve Anadolu’nun 3 deniz mili dışında kalan deniz yetki alanları ile 
adalara sahip olmak istemesi, hem kendi içinde birtakım tutarsızlıklar taşır hem de kom-
şusu Türkiye ile yeni uyuşmazlıklara neden olur bir mahiyettedir. Maruz nedenle bu 
çalışmanın amacı, söz konusu deniz yetki alanları ile uluslararası antlaşmalarla devredil-
memiş adalar üzerinde Yunanistan’a egemenlik hakkı verecek herhangi bir siyasal sınır 
çizgisinin bulunmadığını, Ege’de Türkiye, İtalya ve Yunanistan arasında uluslararası 
antlaşmalarla belirlenmiş karasuları sınırları, geçmişten günümüze gelişen durumlar ve 
bunların Türk-Yunan sorunlarına etkileri bağlamında irdelemek ve ortaya koymaktır.  
Anahtar Kelimeler:  Ege Denizi, Uluslararası Antlaşmalar, Egemenlik, Deniz Sınırları, 
Türk-Yunan Sorunları 

ABSTRACT 
AK, Gökhan, Ghost in the Aegean: Turkish-Greek Maritime Boundary, Situation 
and Impacts, CTAD, Year 10, Issue 20, (Fall 2014), p. 255-288. 
When the states’ political boundaries are considered, territorial borders of the states are 
that of which appears in minds in the context of international law rules. However the 
presence of the maritime boundaries between riparian states of a specific sea area is a 
reality of international law as well. In this line, the maritime boundary issue in the 
Aegean Sea, which hardly appears to be a subject of the disputes arose by the different 
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Giriş 
  
Ege Denizi, 1829’dan bu yana karşılıklı yakalarında iki bağımsız devlet olarak 

konuşlu ve türlü anlaşmazlıklar içinde yoğrulmuş iki ezeli komşuyu kucaklamış-
tır. Bunlar Yunanistan ile Türkiye’dir. Deniz’in batısındaki, yani Yunanistan, 19. 
yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında doğusundakinin, yani Türkiye’nin aleyhine 
dört kez genişlemiştir. 1923’ten bu yana ise, iki devletin birbirlerine karşı bir 
toprak kaybı söz konusu değildir ve sınırlar sıkıca korunmuştur. Üstelik iki dev-
let, birinin ötekine karşı verdiği Kurtuluş Savaşı sonrasında, bazı ortak tehditlere 
karşı zaman zaman bir araya gelmiş, aralarındaki buzların eridiği dönemleri de 
yaşamışlardır. 

Ege’deki iki yüzyıllık siyasî emelini, İngiltere, Fransa, ABD gibi güçlü Batılı 
devletlerin hamiliği sayesinde sürekli lehinde gerçekleştiren Yunanistan’ın, ulus-
lararası antlaşmaları daima kendi lehine yorumlaması ve Türkiye’yi Ege’de Ana-
dolu kıyılarının 3 deniz millik1 bölümü içerisine hapsetmeye çalışması, Ege coğ-
rafyasında yeni egemenlik ihtilaflarının doğmasına yol açmıştır. Yunanistan’ın 
yayılmacı hırsının doğurduğu sorunlar, iki ülke arasında son olarak 1996’da pat-
lak veren Kardak Krizi ile zirveye ulaşmış ve bu son ihtilaf, siyasî sınırları belir-
lenmemiş Ege gibi dar ve sıkışık bir denizdeki temel sorunun “egemenlik” ve 
“paylaşım” sorunu olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Sınırlar ulus-devletlerin savaşlar veya anlaşmalarla siyasî, iktisadî, sosyal, kül-
türel ve hukukî olarak egemenlik alanlarını belirleme iddiasında olan çizgilerdir. 
Sınırlar, nüfus gruplarını milliyet ve toprak temelinde bölerek, devletin egemen-
lik alanına işaret etmenin ötesinde, bu nüfus coğrafyalarını birbiriyle ilişkiye 

                                                        
1 1 Deniz Mili: 1852 Metre’dir 

reasons of the issues between two neighbour states Turkey and Greece, and seems as 
an uncertainty area that is discretion of the minds, is a factor directly affecting Turkish-
Greek disputes. Therefore, the issue that Greece seeks to expand her sovereign rights 
that are transferred by the international treaties in the Aegean Sea and wishes to gain 
the sovereign rights of all maritime jurisdiction areas and islands outside 3 nautical 
miles of Anatolian peninsula has the ability to cause new disputes regarding her 
neighbour Turkey as well as contain some inner inconsistencies. In this respect, the aim 
of this paper is to analyze and reveal non-existence of any political boundary line that 
could give sovereign rights to Greece for maritime jurisdiction areas and islands that are 
not ceded by the international treaties, regarding territorial waters boundaries 
designated between Turkey, Italy and Greece by the international treaties in the Aegean, 
developing situations from past to present times and their impacts on Turkish-Greek 
issues. 
Keywords: Aegean Sea, International Treaties, Sovereignty, Maritime Boundaries, 
Turkish-Greek Issues. 



Gökhan AK, Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı..   257

geçiren, sınırın iki tarafındaki devletlerin vatan olarak kurulmasını sağlayan sim-
ge ve anlamlar havuzunu da barındırmaktadır. Bu anlamda, sınırlara değinildi-
ğinde, devletler, iktidarlar, egemenlik ve aidiyet biçimleri gibi kavramlar üzerine 
de değinmek gerekir.  

Genel bir algı olarak devletler-arası sınırlar, esasta coğrafî olmakla beraber, 
ilk akla geldiği gibi genelde karasal (teritoryal) anlam taşıyan olgulardır. Buna 
karşın, günümüzde dünyanın varlıklı ve yoksul coğrafyaları arasındaki ilişki ve 
işleyişin daha da acımasız hale gelmesi nedeniyle, kaçak mülteciler tarafından 
“kara sınırlarının ihlal edilmesi” şeklindeki popülariteye, artık deniz sınırlarının 
da ihlali gibi güncel, ancak daha da önemlisi insani boyutu her geçen gün artan 
koyu renkli bir konu katılmıştır. 

Aslında Ege’de yaşanan bu iç acıtıcı kaçak göçmen dramları, gerek yaşandığı 
deniz bölgelerinde hüküm süren, gerekse Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
sorunları temelden etkileyen Türk-Yunan deniz sınırı konusunun doğrudan 
muhatabıdır. Ancak deniz sınırları, devletlerin kara sınırları gibi somut ve görü-
lebilir hatlar olmadığı için, genelde hayal edilebilirlikleri güçtür. Somut olmama-
larının yanında, haritalar dışında deniz sathında bir hat olarak da gösterilememe-
leri, deniz sınırlarının genelde devletlerarası karasuları sınırlandırılmalarıyla para-
lel gitmesini dikte etmiştir. 

Bu çalışmanın ana amacı da, doğu Ege’deki Yunan adaları ile Anadolu yarı-
madası arasında kalan deniz yetki alanlarında Yunanistan’a egemenlik hakkı 
verecek, üzerinde anlaşma sağlanarak belirlenmiş herhangi bir siyasal sınır çizgi-
sinin bulunmadığı hususunu, Ege’de geçmiş dönemlerde uluslararası antlaşma-
larla belirlenmiş karasuları (deniz) sınırları ile bu meyanda gelişen durumlar 
çerçevesinde analiz etmek olarak gelişince, bu konu, çalışmanın başlığını da 
“Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı” olarak şekillendirmiştir. 
 
Ege’nin Isporadları, Coğrafî Gruplandırılma ve Egemenlik 
Devirleri Tarihçesi  
Adalar Denizi’nden Ege Denizi’ne Isporadlar2 

Ege Denizi’ndeki adalar ve bu denizin kıyıları “Ege Bölgesi” olarak adlandı-
rılır.3 Bölgeye adını veren ve fiziksel özelliklerini ruhuna da yansıtan Ege Deni-

                                                        
2 Isporad tabiri, “Yunanca olup dağınık manasına” gelmektedir. Bkz. Habibzade Rodoslu Ahmet 

Kemal, Isporad Adaları ve Tarihçesi (Oniki Ada), Çev. Cemalettin Taşkıran, Genelkurmay Basım Evi, 
Ankara, 1996, s.  1. 

3 Arif Müfit Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s.  3. 
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 zi,4 her zaman kıyıdaş devletlerin çıkar çatışmaları ile karşı karşıya kalmıştır.5 
Ege Denizi, neredeyse iki yüzyıldır, Türk-Yunan ilişkilerinin çiçek açmasını 
engelleyen bir sorunlar coğrafyası olagelmiştir. Bunda birçok siyasî etkenin baş-
rol oynadığı söylenebilir. Bunların en başta geleni, Ege Denizi’nin, 1830’dan 
günümüze Yunanistan’ın “Megali İdea” (Büyük Ülkü) 6  davasının merkezini 
oluşturmasıdır. Böylece, Megali İdea temelli irredentist (yayılmacı) Yunan siya-
sasının Helen emperyalizmiyle birleşmesi, normalde bir “barış denizi” olması 
gereken bu kadim denizin, çeşitli politik ve askeri sorunlar doğuran bir coğraf-
yaya dönüşmesine neden olmuştur. 

Bununla birlikte Ege bölgesi, tarihin her döneminde çevresindeki söz konu-
su coğrafî alanların türlü etkileşimlerinde de büyük rol oynamıştır. Bu havzanın 
merkezinde yer alan Ege Denizi’nin verimli coğrafyası, iç kesimlerde oturan 
kavimlerin daima ilgisini çekmiş, bu havzanın ve bünyesindeki denizin tarih 
içinde bitmeyen güç ve egemenlik mücadelelerine sahne olmasına neden olmuş-
tur.7 

Ege Denizi’ni, coğrafî olduğu kadar, siyasî olarak da çekici kılan özelliklerin 
başında, deniz sathına serpilmiş gibi duran binlerce ada, adacık ve kayalığın, 
diğer deyişle coğrafî formasyonun oluşturduğu dağınık (sporadik)8 görüntüdür. 
Balkan ve Anadolu yarımadaları arasında, yaklaşık 214.000 km2.lik bir alana 
sahip olan Ege Denizi’nde, bir kısmı haritalara konu olmayacak denli küçük 
kayalıklardan ibaret, bir kısmı ise oldukça büyük yüzölçümlerine sahip 10.000’e 
yakın ada, adacık ve kayalığın oluşturduğu ilgi çekici coğrafî formasyon kütlesi, 
yaklaşık 24.000 km2.lik bir alana karşılık gelmekte olup, bunların üzerinde gü-
nümüzde iskâna açık olanlarında, toplamda yaklaşık bir milyon insan yaşamak-

                                                        
4 Ege Denizi, yerkabuğunun alçalması neticesinde Akdeniz’in sularının bu alana dolmasıyla 

oluşmuştur. Ege, Doğu Akdeniz’in kuzeyinde, Anadolu ile Balkan yarımadaları arasında kuzey-
güney istikametinde uzanan ve kendine has özelliklere sahip yarı kapalı bir denizdir. Bkz. Fuat 
İnce, “Lozan Barış Antlaşması ve Ege Adaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Atatürk Yolu Dergisi (Lozan Antlaşması Özel Sayısı), Yıl 26, Sayı 53, 2013, s.  103. 

5  Ülkü Halatçı Ulusoy, “Uluslararası Hukuk Açısından Ege Hava Sahasında Türkiye ve 
Yunanistan Arasındaki Sorunlar”, TBB Dergisi, Sayı 109, Kasım-Aralık 2013, s.  304. 

6 “Megali İdea” ve “Helen Emperyalizmi” konularında ayrıntı için bkz. Bilâl N. Şimşir (Haz.), 
Ege Sorunu: Belgeler Cilt-I (1912-1913), TTK Yayınları, Ankara, 1989, 2. bs. , s.  xxvııı-xxxvııı; 
Gökhan Ak, “Megali İdea, Hissiyat, Önyargı ve Güvensizlik Fenomenleri Bağlamında Türk-
Yunan İlişkileri’ne Bir Bakış”, Mare Nostrum Adalar Denizi’nden Kıbrıs’a: Akdeniz ve Sorunlar, Ed. 
Ulvi Keser, AKAUM Yayını, Ankara, 2012, s.  314-322. 

7 Cevdet Küçük (Ed.), Türk Hakimiyetinde Ege Adaları’nın Yönetimi, SAEMK Yayınları, Ankara, 
2002, s.  1. 

8  Bu Yunanca tabirden hareketle, Yunanistan ve dünya coğrafya literatüründe bazı Ege 
adalarının, “Kuzey Sporatlar”, “Güney Sporatlar” veya “Doğu Sporatlar” isimleri altında 
gruplandırıldığı ve coğrafî tanımlamalarda da genelde Yunan kaynaklı bu tabirlerin kullanıldığı 
görülmektedir. 
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tadır. Ege adalarından yaklaşık 800 ile 1000 kadarının ismi bellidir;9 ancak, kü-
çük adacık ve kayalıkların büyük bir çoğunluğu kıyı devletlerince, doğal olarak 
isimlendirilmemiştir. 

Bu yüzden de, tarihte Adalar Denizi10 olarak da adlandırılmış olan Ege De-
nizi’nin, Karadeniz’den gelen ve Boğazlar’dan geçerek Batı Akdeniz’e ulaşan 
ticaret yollarının düğüm noktalarını barındırması ve özellikle de ulusal güvenlik 
açısından taşıdığı önem, geçmişte ve günümüzde Ege’de söz sahibi olmak iste-
yen kıyıdaş veya üçüncü taraf devletlerin egemenlik çatışmalarına girmesine yol 
açmıştır. 

 
Ege’de Ada Grupları ve “Ters Taraftaki Adalar” Olgusu 

Ege adaları üzerindeki ülkesel egemenlik devirlerinin tarihsel sürecini ortaya 
koymada, belli bir coğrafik yayılışa ve düzene sahip oldukları11 ve hemen hemen 
hepsinin Türk ve Yunan anakaralarının önünde bulunan deniz bölgelerinde 
toplanmış “ada grupları” şeklinde konuşlandıkları dikkat çekmektedir. 12  Bu 
meyanda Ege Adaları’nı, gerek jeopolitik mülahazalar, gerekse tarihî-siyasî ge-
lişmelerden kaynaklı gerekçelerle 5 ana gruba ayırmak mümkündür. 13  Buna 
göre; 

1. Kuzey Sporat Adaları (Kuzey Sporatlar): Ege’nin batısında, Orta Yunanis-
tan kıyıları önlerinde bulunan adalara verilen addır. 

2. Kiklat/Kiklad Adaları: Ege’nin batısında, Mora yarımadasının doğusunda-
ki ada grubuna verilen tanımlamadır. 

                                                        
9 Ege adalarının Osmanlıca-Türkçe ve Rumca-Yunanca isimlerini içeren ayrıntılı bir indeks 

için bkz. Sertaç Hami Başeren ve Ali Kurumahmut, Ege’de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, 
SAEMK Yayınları, Ankara, 2003, s.  133-137. 

10 Osmanlı döneminde Ege Denizi için “Adalar Denizi” ifadesi kullanılmıştır; “…daha çok 
jeolojik yapıyı aksettiren ve bu havza için vaktiyle kullanılmış olan “Cezâyir-i Bahr-i Sefîd” lafzından yola 
çıkılarak, bu alana “Adalar Denizi” ismi verilmektedir. Nitekim Osmanlı literatüründe bu deniz için yaygın 
olarak “Bahr-i Sefîd” yani Akdeniz tabiri kullanılmaktadır.” Bkz. Küçük, age., s.  2. Yine, örneğin 
Mahir Mehdi tarafından yazılan 1898 (1314) tarihli “Bedreka-i Zafer Yahud Teselya ve Yenişehir” 
adlı eserde, Kiklat ada grubu tanıtılırken, “Kiklad Dairesi: 1-Kiklad: Adalar denizinde ve Mora 
yarımadasının doğu kıyıları karşısında bulunan birçok büyük, küçük adalardır.” ifadesine yer 
verilmektedir. Bkz. Bayram Kodaman (Yay.Haz.), 1897 Türk-Yunan Savaşı (Teselya Tarihi), TTK 
Yayınları, Ankara, 1993, s.  85. 

11 Küçük, age., s.  2; Ali Fuat Örenç, “Türk Hâkimiyetinde Ege Adaları Tarihi”, Yeni Türkiye 
Dergisi, (Dosya: 701 Osmanlı Özel Sayısı), Cilt 31, Sayı 1, Ankara 2000, s.  327-328. 

12 Cemalettin Taşkıran, Oniki Ada’nın Dünü ve Bu Günü, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 
1996, s.  1. 

13  Ayrıntı için bkz. Cevdet Küçük (Ed.), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, SAEMK 
Yayınları, Ankara, 2001, s.  2; Taşkıran, age., s.  3-4; Şahin Karğın, Ege Adaları’nın Hukuksal Statüsü 
(Ege Sorunları), Yayınlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2010, s.  5-8. 
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 3. Boğazönü Adaları ve Trakya Adası: Ege’nin kuzey-doğusunda, Çanakkale 
Boğazı önlerinde ve Trakya açıklarında yer alan; Semadirek (Samotraki), Gökçe-
ada (Imbros), Bozcaada (Tenedos), Limni (Limnos), Bozbaba (Agia Evstratios) 
ve Taşoz (Thasos) adalarına verilen toplu adlandırmadır. 

4. Saruhan Adaları (Doğu Sporatlar): Ege’nin doğusunda, Batı Anadolu sa-
hilleri önlerinde dizili; Midilli (Lesvos), Sakız (Khios), İpsara (Psara), Sisam 
(Samos), Ahikerya (İkaria) ve Hurşit (Fournoi) gibi adalar etrafında kümelenmiş 
ada grubudur.    

5. Menteşe Adaları (Güney Sporatlar veya Oniki Ada): Ege’nin güney-
doğusunda, Batı Anadolu sahillerinin önlerinde, kuzeyden güneye Anadolu 
kıyılarını adeta yalayarak dizilmiş; öncelikle Batnoz (Patmos), Lipso (Lipsi), 
İleryoz (Leros), Kelemez (Kalimnos), İstanköy (Kos), İncirli (Nisiros), Sömbeki 
(Syme), İlyaki (Telos), Herke (Chalki), Rodos (Rhodes), Kaşot (Kasos), Kerpe 
(Karpathos), İstanbulya (Astipalaia) ve Meis (Megisti)14 adalardan müteşekkil 
ada grubudur.15 

Bu gruplandırma çerçevesinde, Türk anakarası önündeki Boğazönü, Saruhan 
ve Menteşe ada grupları, diğer bütün Ege adaları gibi jeolojinin IV. zamanının 
başlarında bu havzada meydana gelen çökmeler neticesinde oluşmuştur. Batı 
Anadolu yarımadasının, eski çağlarda deprem ve tektonik hareketler gibi jeolojik 
hareketlerin neden olduğu şiddetli çökmelerle sular altında kalarak, Anadolu 
anakarasının uzantısının yüksek bölümlerinin bugünkü adaları meydana getirdiği 

                                                        
14  1500’lü yılların başlarında Osmanlı egemenliğine girerek, yaklaşık 400 yıl Türk kimliği 

taşıyan ve Türkiye’nin Kaş/Antalya bölgesinde Türk kıyılarının hemen yanı başında, hatta 
hâlihazırdaki 6 deniz millik Türk karasularının içerisinde yer alan Meis adası, bilinenin aksine, Ege 
Denizi değil, bir Doğu Akdeniz adasıdır. Bkz. Sabahattin Özel, “Meis Adası ve Başlangıcından 
Günümüze Meis Sorunu”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Cilt 114, Sayı 345, Ankara 1995, s.  3. Bu 
konuda ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Şerafettin Turan, “Rodos ve 12 Ada’nın Türk 
Hâkimiyetinden Çıkışı”, Belleten, Cilt 29, Sayı 113, 1965, s.  77-119; Ulvi Keser ve Gökhan Ak, 
“Ege’de Yunanistan’ın Türk Adaları: Unutulmayanlar”, Motif Akademi, Kıbrıs Özel Sayısı-II, 
2013/2, s.  146-166; Gökhan Ak, “Meis (Megisti), Karaada (Rho) ve Fener Adası (Hypsili)’nın 
Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorununa Muhtemel Etkileri” Başlıklı Tebliğ, 9. Uluslararası 
Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (24-25 Nisan 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, 
KKTC, 25 Nisan 2014. 

15 Ege Denizi’nin güney batısında denizde dağınık bir şekilde toplanmış olan geniş ada grubu 
kesimine; “XIX. yüzyıl coğrafyacılarının kıyı bölgelere kinâye olarak Kayra Adaları dedikleri de 
bilinmektedir. Daha sonra bu addan yola çıkılarak Menteşe Adaları terimi ortaya atılmıştır… [Ege 
havzasında] XI. asın sonlarında Türklerin devreye girişi mevcut siyasî çekişmeye, tesirleri çok uzun sürecek, 
farklı bir boyut kazandırmakta gecikmemiştir… Batı Anadolu sahillerine uzanan Türk boylarının bu 
kesimlerde kurdukları siyasi teşekküller, az sonra yönlerini önlerindeki denizlere çevirdiler. Filolar oluşturarak 
adalar geçtiler, denizde faaliyette bulundular. Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesioğulları 
aynı zamanda birer deniz gücü oluşturan, yönleri esas itibariyle adalar denizine açılan beyliklerdi.” Bkz. 
Küçük, age., s.  2. Görüldüğü gibi, Osmanlı döneminde de, Anadolu kıyıları önlerindeki ada 
gruplarının isimlendirilmelerinde, daha önce Batı Anadolu’da hâkimiyet kurmuş Türk beyliklerinin 
ve bunların yerleştikleri bölgelerden kaynaklı coğrafî isimlerin dikkate alındığı görülmektedir. 
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görülmektedir.16  Bu yüzden, Ege bölgesi önlerindeki kuzeyden güneye dizi-
li/serpili ada grupları, jeolojik bakımdan Anadolu yarımadasının doğal birer 
uzantısı ve su üstündeki devamlarıdır.17 Dolayısıyla, bu adaların, Anadolu’nun 
Ege Denizi’nin altında devam eden deniz dibi, diğer deyişle kıta sahanlığı 
(plateau continental) üzerinde yer aldıklarını söylemek mümkündür.18 

Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut sorunların çoğu, 
Ege’nin deniz ve hava sahalarının nasıl kullanılacağı konusundadır. Zira Ege’de, 
dünyada çok az coğrafyada görülebilecek iki özel nitelikli siyasî gerçeklik mev-
cuttur. Bunlardan ilki, Ege Denizi’ni çevreleyen Türk ve Yunan anakara kıyı 
uzunluklarının aşağı yukarı birbirine eşit olmasına karşın, Ege’de adaların büyük 
bir çoğunluğunun egemenliği Yunanistan’a aittir. İkincisi, Ege’de Yunanistan’ın 
egemenliğindeki adaların çoğunluğu “ters tarafta”, diğer deyişle Ege’nin doğu-
sunda yer almakta, Anadolu’yu ve Türk anakarasını kuzeyden güneye bir duvar 
gibi kapatacak şekilde sıralanmıştır. 19  Bundan dolayı, Ege’nin doğusundaki 
Boğazönü, Saruhan ve Menteşe ada gruplarının egemenlik devirlerinde temel 
sorunun, coğrafî ve jeolojik olarak doğru yerde bulunan adaların, egemenliğinin 
ters tarafta bulunan bir ülkeye devredilmesinden doğduğunu söylemek müm-
kündür. Diğer deyişle, Ege Denizi, coğrafyanın doğru, aidiyetin ise ters şekillen-
diği bir deniz alanıdır. 

Türk anakarası yakınındaki adaların egemenliğinin ters tarafta olması, önemli 
siyasî, ekonomik ve askeri sorunlara yol açarak, Türkiye için Ege’de kıyılarından 
açık denizlere20 kısıntısız çıkabilmenin, kısaca Ege’de serbest deniz ve hava tra-
fiğinin ne kadar önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Ancak, Ege Denizi’nde 
1830’dan sonra gerçekleşen egemenlik devirleri, daima Türkiye’nin aleyhine 
gelişmiştir. 
 
Ege Adaları’nın Egemenlik Devri Tarihçesi 

Daha antik Yunan kültürü Ege havzasında etkin olmadan önce, Anadolu ka-
vimlerinin yerleşim yeri olan Ege Adaları, antik Yunan medeniyetinin gelişimi ile 
birlikte, diğer adalar gibi bu medeniyete mensup kavimlerin egemenliğine gir-
miştir. Adaların, M.S. 50’li yılları takiben Roma’nın egemenliğine girdiği, M.S. 

                                                        
16 M. Tevfik Tarkan, “Ege Denizi Kıyıları ve Kıta Sahanlığı Sorunları”, Atatürk Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Sayı 7, 1976, s.  222-223. 
17Mehmet Saka, Ege Denizinde Türk Hakları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1974, 3. bs. , s.  11.  
18 Tarkan, age., s.  220, 228-229. 
19 Ege’nin doğusundaki birçok Yunan adası, Yunan anakarasından onlarca deniz mili uzakta, 

Türk anakarasının ise 5-10 deniz mili içinde yer almaktadır. 
20 “Açık Denizler”in, literatürde “Open Seas” olarak bilinmesinin yanı sıra, bu deniz alanları 

aynı zamanda “Uluslararası Sular” (International Waters) olarak da tanımlanmaktadır. 
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 645’te Araplar’ın, sonrasında ise 700 yılında Bizans’ın egemenliğine geçtiği gö-
rülmektedir.21 

Tarihte, Atina, Roma, Bizans, Venedik, Ceneviz ve Saint Jean Şövalyeleri’nin 
transit ticaretlerine de üs görevi ifa eden22 Ege Adaları egemenlik tarihinde, 
İstanbul’un 1453’te Osmanlılar tarafından fethi bir dönüm noktası olmuştur. 
Keza, İstanbul’un savunmasının Çanakkale Boğazı’ndan başladığı gerçeği, İs-
tanbul’un alınışının hemen ardından görülmüş ve pay-i tahtın emniyetini sağla-
mak maksadıyla Ege Adaları, olabilecek saldırılara karşı 1456’dan itibaren fethe-
dilmeye başlanmıştır. 

1456’da başlayan Ege Denizi’ne hâkim olma mücadelesi, Ege’nin en güne-
yindeki Girit adasının 1669 yılında Osmanlı ülkesine dâhil edilmesiyle 210 yılda 
sona erdirilmiştir. Bu tarihten sonra Ege Denizi tam anlamıyla bir Osmanlı İç 
Denizi haline getirilerek, daha önce Cenevizliler, Venedikliler ve şövalyelerin 
elinde bulunan Ege adalarının tamamı, Osmanlı egemenliği altına sokulmuştur.23 

Ege’nin batısında, Yunan anakarası önlerinde yer alan Kuzey Sporat ve 
Kiklat adaları üzerindeki Yunan egemenliği, İngiltere, Rusya ve Fransa gibi dö-
nemin büyük devletlerinin Yunanistan lehindeki yoğun çabaları neticesinde, 
Osmanlılar tarafından 24 Nisan 1830’da tanınmak zorunda kalmıştır. Buna kar-
şılık, Ege Denizi’nin doğusunda Anadolu yarımadası önünde kuzeyden güneye 
dizili Boğazönü, Saruhan ve Menteşe ada grupları 24  Osmanlı egemenliğinde 
bırakılmıştır.25 

Ege Denizi’nde, tarihin her döneminde var olan jeopolitik bir denge doğrul-
tusunda, Anadolu kıyısının önündeki adalar Anadolu’ya, Balkan Yarımadası’na 
yakın adalar ise Balkan’lara bağlı olmuştur. Bu durumun, coğrafyanın dikte et-

                                                        
21  Celalettin Yavuz, Menteşe Adaları (Oniki Ada)’nın Tarihi, Deniz Harp Okulu Basım Evi, 

İstanbul, 2003, s.  11-12. 
22 İdris Bostan (Ed.), Ege Adaları’nın İdarî, Malî ve Sosyal Yapısı, SAEMK Yayınları, Ankara, 

2003, s.  iii. 
23 Bkz. Küçük, age., s.  4-6. 
24  Anadolu topraklarının burnunun dibindeki ve İtalyanlarca işgal edildiği 1912’ye değin 

Osmanlı Devleti’nin başını bir hayli ağrıtacak olan “ayrılıkçı” Sisam adası hariç; “Yunanistan’ın 
bağımsızlığı ile sonuçlanan Mora isyanı (1821) kısa zamanda adalara da sıçradı… Fakat, Osmanlı 
Donanması’nın Mora İsyanı’nı destekleyen devletler tarafından Navarin Limanı’nda yakılması (1827), 
arkasından patlak veren Osmanlı-Rus harbi yüzünden başta Sisam olmak üzere, adalardaki isyan 
bastırılamadı… [Sisam adasındaki İngiltere, Rusya ve Fransa’nın konsolosları] el altından halkı 
kışkırtıyorlardı (Bkz. BOA, HH., nr. 38053). Osmanlı Devleti, konunun ancak üç büyüklerle 
halledilebileceğini anladı. Üç devlete resmen başvurarak, Sisam’ın durumunun da bir sonuca bağlanmasını istedi 
(Bkz. BOA, HH., nr. 38053, 40556, 4824-1, 48162-2). Uzun müzakerelerden sonra, Sisam’a Osmanlı 
egemenliğinde kalmak şartıyla “muhtariyet” verilmesi kararlaştırıldı (Bkz. BOA, HH., nr. 39989-A, 40144, 
48162). Osmanlı Hükûmeti de 10 Aralık 1832 tarihli bir nota ile, Sisam’ın muhtar olmasını kabul ettiğini üç 
büyük devletin elçilerine bildirdi (Bkz. BOA, BEO, GGD. nr. 1004-64/1, 53-4I; BOA, A. MTZ, SM., nr. 
1/64).” Bkz. Küçük, age., s.  6-7. 

25 Bkz. Küçük, age., s.  6. 
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mesi yanında, askeri, güvenlik, iktisadî, siyasî, yönetsel, sosyal ve kültürel mülâ-
hazaların bir zorunluluğu olduğunu da söylemek mümkündür. Ege Denizi’nin 
tarihten gelen siyasî ve coğrafî somutluklara dayanan jeopolitik dengesi, 1830 
sonrasında Anadolu aleyhine fiilen ilk olarak 1912-1914 yılları arasında bozul-
muştur. Nitekim 20. yüzyılın başlarında Avrupa emperyalizmine ayak uydurma 
peşinde olan İtalya, ekonomik yayılma sahası olarak Osmanlı Afrika’sını hedef 
aldığından, Trablusgarp-Bingazi’deki ekonomik çıkarlarını korumak bahanesiyle 
29 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne harp ilan etmiştir. Burada ummadığı bir 
direnişle karşılaşınca, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak maksadıyla, savaşı Ege 
Denizi’ne taşımış; Menteşe Adaları bölgesindeki on altı büyük ada26 ile bölgede-
ki diğer küçük ada ve adacıkları, güçlü donanmasından da faydalanarak 28 Ni-
san-20 Mayıs 1912 tarihleri arasında işgal etmiştir.27 

Savaş sonrasında İtalya, Trablusgarp ve Bingazi’nin kendisine verilmesi kar-
şılığında, işgal ettiği tüm Menteşe Adaları’nı 18 Ekim 1912’de imzalanan Uşi 
Barış Antlaşması28  2. maddesi hükmünce terk etmeyi kabul etmiştir.29  Buna 
rağmen İtalya, antlaşmanın imzasından az önce 8 Ekim 1912’de patlak veren I. 
Balkan Harbi’nden ve antlaşmanın yürürlüğe konulamamasından da yararlana-
rak, bahse konu adaları Balkan Harbi süresince elinde tutmayı sürdürmüştür.30 
Osmanlı Devleti de, İtalyan işgali altındaki Menteşe Adaları’nın I. Balkan Har-
bi’nden istifadeyle Yunanistan tarafından işgal edileceği kaygısıyla, bu duruma 
göz yummuştur. 

Yunanistan da, I. Balkan Harbi kargaşasından ve o dönemki güçlü donan-
masından faydalanarak, 20 Ekim-20 Aralık 1912 tarihleri arasında Ege’de Boz-
caada, Limni, Taşoz, Gökçeada, Bozbaba, Semadirek, İpsara, Ahikerya, Sakız ve 
Midilli adalarını işgal etmiştir.31 Böylece, 1913 yılına gelindiğinde, Osmanlı ege-
menliğinde bulunan doğu Ege adalarından bir kısmının İtalya, bir kısmının da 
Yunanistan’ın işgaline uğradığı görülmektedir. 

Adaların İtalya ve Yunanistan tarafından işgali sonrasındaki siyasî meseleler, 
I. Dünya Savaşı ertesinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na kadar, hayli 
yoğun bir diplomasi gündeminin konusu olmuşlardır. Zira dönemin gerek kıyı-

                                                        
26 Bunlar arasında, İstambulya, Rodos, Herke, Kerpe, İleki, İleryoz, Batnoz, Kelemez, Lipso, 

Sömbeki, İstanköy sayılabilir. Ayrıntı için bkz. (BOA, DH-SYS. , nr. 75-12/1-17, lef 2, 10, 12, 13, 
17, 21, 24, 27/1; BEO, nr. 302975 akt. Küçük, age., s.  9) 

27 Bkz. Küçük, age., s.  8-9. 
28 Ayrıntı için bkz. (BOA, Muahedenâme, nr. 372/9 ve 12 akt. Küçük, age., s.  9) 
29  Nihat Erim, Devletlararası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri (Cilt-I: Osmanlı İmparatorluğu 

Antlaşmaları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1953, s.  451-452. 
30 Hüseyin Pazarcı, Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü, Turhan Kitabevi, Ankara, 

1992, Göz. Geç. 2. bs. , s.  2. 
31 Şimşir, age., s.  lıv. Bu konuda ayrıca bkz. (BOA, HR. SYS. , nr. 1959/4; BOA, DH-SYS. , 

nr. 112-10/10-1, lef 7, 13/1, 14, 19/1, 26, 28, 35, 37, 112-10/10-5; BOA, BEO., nr. 267606, lef 1; 
BOA, A. MTZ. SM., nr. 7/252, lef 59 akt. Küçük, 2001: 9) 
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 daş, gerekse üçüncü taraf devletleri, kendi ulusal çıkarları yönünde çok farklı 
siyasalar uygulayarak, bu adalara sahip olmak veya adalar üzerinde kontrol sağ-
lamak istemişlerdir. Bu çerçevede, I. Balkan Harbi’ni takiben toplanan I. ve II. 
Londra Konferansları sonucunda, 30 Mayıs 1913’de Osmanlı Devleti ile Balkan 
devletleri arasında Londra Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 5. maddesi 
hükmünce, Ege adaları hakkında karar verme yetkisi, zamanın altı büyük devleti 
olan İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya’nın or-
taklaşa kararına bırakılmıştır. 

Yine aynı paralelde, Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında da 14 Kasım 
1913’te imzalanan Atina Antlaşması da, tarafların Ege adalarına ilişkin hükmü 
de dâhil, 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması hükümlerini kabul ettiğini 
bildirmiştir.32 Nihayet 13-14 Şubat 1914 tarihlerinde dönemin bahse konu Altı 
Büyük Devlet’i, Ege adaları hakkında aldıkları ve “Altı Büyük Devlet Kararı” 
olarak bilinen belgeyi ortak bir nota ile, önce Yunanistan’a, sonra Osmanlı Dev-
leti’ne bildirmişlerdir. Yunanistan’ın hemen olumlu cevap verdiği bu notada, 
Gökçeada, Bozcaada ve Meis Osmanlı Devleti’ne; o dönem Yunan işgalindeki 
diğer Ege adaları ise, silahlandırılmamak (demilitarized) ve askeri amaçlarla kul-
lanılmamak şartıyla Yunanistan’a bırakılmıştır.33 Osmanlı Devleti, hayati önem-
de saydığı Ege Adaları’na ilişkin bu notayı, Yunan işgalindeki adaların Anado-
lu’nun bir parçası sayıldığı ve bunların aidiyetinin kendi ülkesel güvenliğini ya-
kından ilgilendirdiği gerekçesiyle hemen reddetmiştir. Ancak bu pek bir işe ya-
ramayacaktır, zira Balkan Harpleri sonrası Osmanlı Devleti hızla Almanya safla-
rına doğru kaymakta ve her an patlayabilecek bir cihan harbinin adaların kurtu-
luşunu sağlayabileceğini düşünmektedir. 

Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlaması sırasında, henüz kesin olarak hukuksal 
bir sonuca bağlanamamış durumdaki doğu Ege adalarına ilişkin Altı Büyük 
Devlet Kararı düzenlemesi, daha sonra 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış 
Antlaşması ile genel bir biçimde ve hukuksal etki doğurmak üzere tekrarlanmış-
tır. Aynı tarihli Lozan Boğazlar Sözleşmesi de, Boğazönü Adaları için bu duru-
mu ayrıca özel olarak teyit etmiştir.34 

Buna göre, Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesi ile bir taraftan Türki-
ye’nin egemenliğini Yunanistan’a devrettiği adalar ismen sayılarak belirlenir-
ken,35 diğer taraftan da egemenliğinde kalan adalar üzerindeki hakları da teyit 

                                                        
32 Bkz. Pazarcı, age., s.  2. 
33 Ayrıntı için bkz. (BOA, HR. SYS. , nr. 1987/5, lef 6 akt. Küçük, 2001: 11) 
34 Bkz. Pazarcı, age., s.  3. 
35 Lozan Barış Antlaşması - Madde 12: “İmroz ve Bozcaadalariyle Tavşan adalarından gayri Şarki 

Bahrisefit adaları ve bilhassa Limni, Semondirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan 
hâkimiyetine dair 17-30 mayıs 1913 tarihli Londra muahedesinin beşinci ve 1-4 kasım 1913 tarihli Atina 
muahedesinin 15 nci maddeleri ahkâmına tabaan 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine tebliğ edilen 
karar, iş bu muahedenin İtalyanın hakimiyeti altına vazedilen ve 15 nci maddede mezkûr olan adalara müteallik 



Gökhan AK, Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı..   265

edilmiştir.36 Ayrıca, Lozan Barış Antlaşması’nın 15. maddesi ile ismen sayılan 
Menteşe Adaları ve bunlara “bağlı” adacıklar ile Meis Adası İtalya’ya devredil-
miştir.37 Böylece, 1912’den beri İtalya ve Yunanistan’ın işgali altında bulunan ve 
antlaşmada isimleri açıkça zikredilen Ege Adaları üzerindeki Osmanlı egemenli-
ği, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile son bulmuştur.38 

Böylece, Anadolu kıyıları önlerindeki adaların egemenlikleri, Lozan Antlaş-
ması ile Yunanistan ve İtalya arasında paylaştırılmış; genç Türkiye Cumhuriyeti, 
egemenliğinden çıkmış bu doğu Ege adaları ile Anadolu yarımadası arasındaki 
dar deniz alanına mahkûm edilmiştir. Bu durum, Ege adaları üzerindeki tarihsel 
jeopolitik dengenin, 1830 sonrasında Anadolu aleyhine fiilen bozuluşunun ikinci 
tezahürüdür. Bu olumsuz ve haksız tezahür, doğu Ege adalarının egemenlik 
devirlerinde ciddi bir değişim olmaksızın II. Dünya Savaşı’na kadar devam et-
miştir. II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler ise, Ege’de jeopolitik denge-
nin Anadolu aleyhine fiilen bozuluşunun üçüncü tezahürüdür. 

Nitekim II. Dünya Savaşı’nda yenilen İtalya’nın topraklarının ne şekilde ele 
alınacağına ilişkin savaş sonrası toplanan Paris İtalyan Barış Konferansı’nda, 
Ege’nin güney-doğusundaki Menteşe Adaları’nın İtalya tarafından Yunanistan’a 
devrinin düzenlenmesini “İtalya Siyasî ve Bölgesel Komisyonu” (Commission 
Politique et Territoriale Pour L’Italie) yapmıştır. Gerek bu komisyonda, gerekse 
11 Eylül 1945’te başlayıp 12 Temmuz 1946’da sona eren Londra ve Paris top-
lantıları sırasında, yalnızca Oniki Ada konusunda değil, hemen hemen bütün 
toprak taleplerinde Yunanistan’ı desteklemiş olan İngiltere’nin ve hatta bu yolda 

                                                                                                                                  
ahkâm mahfuz kalmak şartiyle, teyit etmiştir. Asya sahilinden üç milden dûn mesafede kaim adalar, iş bu 
muahedede hilâfına sarahat bulunmadıkça, Türkiye hâkimiyetinin altında kalacaklardır.” Bkz. Saka, age., s.  
90. Lozan Barış Antlaşması’nın metni için bkz. LNTS (League of Nations Treaty Series), Cilt 28, 
Sayı 11; Düstur, T. III, C.V, 11 Ağustos 1339-19 Teşrinievvel 1340, İstanbul Nemci İstiklal 
Matbaası Başvekalet Müdevvenat Müdiriyeti tarafından tab ettirilen 1931 yılı baskısı. Lozan Barış 
Antlaşması ile ilgili en detaylı kaynaklardan biri olarak ise bkz. Seha L. Meray (Çev.), Lozan Barış 
Konferansı: Tutanaklar-Belgeler, [8 kitap], Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, 3. bs.  

36  Buna göre, Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesi gereğince egemenliği Yunanistan’a 
devredilen adaların dışında kalan örneğin, Zürafa Kayalıkları, Koyun Adaları, Hurşit Adası, 
Nergisçik, Keçi Adası, Bulamaç, Eşek Adası, Ardacık, Çerte, Herke ve daha yüzlerce ada, adacık 
ve kayalık ve hatta Girit civarında bulunan Bergitsi, Sıgri, Tokmakia, Kasonisi, Gavdos, 
Gavdopula gibi ada ve adacıklar üzerinde Türkiye’nin egemenliği, Osmanlı Devleti’nin halefi 
olması sebebiyle hukuken devam etmektedir. 

37  Lozan Barış Antlaşması - Madde 15: “Türkiye zîrde tâdat olunan adalar üzerindeki bilcümle 
hukuk ve müstenidatından İtalya lehine feragat eder, elyevm, İtalyanın tahtı işgalinde bulunan Astamplya, 
Rodos, Kalki, Skrapanto, Kasos, Tilos, Nisiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbekine, İstanköy 
adalariyle bunların tevaiinden olan adacıklar ve Meis adası [2 sayılı Haritaya bakılması].” Bkz. Saka, age., s.  
91. 

38 Bkz. Küçük, age., s.  16. 
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 ondan aşağı kalmayan ABD’nin de39 çabaları ile İtalya’nın elindeki Ege adaları-
nın Yunanistan’a devri sağlanmıştır. 

Buna göre İtalya, Menteşe Adaları bölgesinde daha önce Lozan’ın 15. mad-
desi ile kendisine devredilen adaların egemenliklerini, 10 Şubat 1947 tarihli Paris 
(İtalyan) Barış Antlaşması’nın 14. maddesi hükmünce,40 bu kez Meis dâhil, 13 
ada ve bunların tümünün bitişik adacıklarını, silahsızlandırılmış olmaları şartıyla 
Yunanistan’a devretmiştir.41 

 
Ege’deki Deniz Sınırlarının Uluslararası Antlaşmalarla Tayin Edilen 
Hukukî Statüsü 

Ege Denizi, sakin ve barışık göründüğü kadar, hiçbir tarafı rahat bırakmaya-
cak ölçüde de hırçın ve çetrefilli bir denizdir. Buna yol açan nedenlerin başında, 
Ege adalarının buraya değin aktarılan uzun soluklu egemenlik devirleri tarihçe-
sinin, bir yandan uluslararası hukuk açısından karmaşıklık ve muğlâklık yarata-
cak nitelikte yoruma açık hükümler barındırmasının, diğer yandan Ege’de Yu-
nanistan’ın yayılmacı siyasası doğrultusunda giriştiği ve iyi komşuluk ile hakka-
niyet ilkelerine sığmayan tek taraflı devlet uygulamalarının geldiğini söylemek 
mümkündür. 

Bu temel nedenlere ilaveten, Türkiye’nin, Lozan Barış Antlaşması 15. madde 
çerçevesinde 1923 sonrası güney Ege’de Menteşe Adaları bölgesinde İtalya ile 
de denizden komşu olduğu göz ardı edilmemelidir. Türkiye ile İtalya arasında 
fiilen ve zaman zaman sıcak gelişmelerle 1947 yılına kadar sürecek bu komşuluk, 
Ege’de deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda, gerek günümüze kadar etki 
edecek, gerekse Türkiye ile Yunanistan’ı yakından ilgilendirecek bir takım huku-
kî gelişmelerin de nedeni olmuştur.42 

                                                        
39 Fahir Armaoğlu, “Belgelerin ışığında Oniki Ada meselesi-4 (Yunanistan savaş bitmeden 

“ganimet” istiyor)”, Tercüman, 30 Kasım 1985, s.  2. 
40  Paris (İtalyan) Barış Antlaşması - Madde 14: “İtalya işbu Antlaşma ile, aşağıda belirtilen 

Onikiada’yı tüm egemenliği ile Yunanistan‘a devreder: Stampalia (Astropolia), Rhodes (Rhodos), Calki 
(Kharki), Scarpanto (Skarpanto), Cassos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), 
Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) ve Castellorizo ve bitişik adacıklar. Bu adalar 
silahsızlandırılacak ve öyle kalacaklardır. Bu adaların Yunanistan’a devri ile ilgili usul ve şartlar, Birleşik 
Krallık Hükümeti ile Yunanistan arasında, anlaşma ile tespit edilecektir ve bu Antlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden itibaren en geç 90 gün içinde yabancı birliklerin çekilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” 10 
Şubat 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması’nın metni için bkz. UNTS (United Nations Treaty 
Series), Cilt 49, Sayı 3 ve Treaties and Other International Acts Series, No 1648. 

41 Ali Kurumahmut (Yay.Haz.), Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar, TTK Yayınları, 
Ankara, 1998, s.  7-8. 

42 Yine de Menteşe Adaları bölgesinde ismen sayılan 13 ada ve bunlara tâbi adacıkların, 30 
Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş ve ölü doğmuş bir 
antlaşma olan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması’nın 122. maddeleri ve Lozan Barış 
Antlaşması 15. madde ile İtalya’ya devredilmesi neticesinde, yayılmacı Yunan emellerinin önüne 
bir set çekilebildiği söylenebilir. Keza Yunanistan’ın, 1950’lerin ilk yarısında alevlenen Kıbrıs 
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Lozan Antlaşması Sonrasında Ege’de Deniz Sınırına İlişkin İtalyan Giri-
şimleri 

Lozan Antlaşması’nda, Türk karasuları hakkında herhangi bir kapsamlı genel 
hüküm bulunmamaktadır. Yalnız bazı adaların kime ait olduğu tespit edilirken 
(Md. 6 ve 12),43 Anadolu kıyılarına 3 deniz milinden az mesafede bulunan adala-
rın Türkiye’ye ait olacağı belirtilmektedir.44 Bu çerçevede, Anadolu kıyılarından 
itibaren 3 deniz mili içindeki adaların, Lozan antlaşması sonrası uzunca bir süre 
Yunanistan ile herhangi bir egemenlik ihtilafına konu olmadığı görülmektedir. 
Ancak, Türk anakarasını Ege’nin güney-batısından bir perde gibi kapatan Men-
teşe Adaları’ndaki 13 ada ve bunlara bağlı adacıklar ve haricen Meis adasının 
egemenliğinin Lozan Antlaşması md. 15 ile ismen sayılarak İtalya’ya devredil-
mesi, bu ülke ile söz konusu bölgedeki adalar üzerinden yeni gelişmelerin ya-
şanmasına sebep olmuştur. 

Lozan Antlaşması ile Ege’nin güneyinde Türkiye ile denizden komşu haline 
gelen İtalya için, bu dönemde Doğu Akdeniz havzasında emperyalist siyasetini 
dayatmak ve burada serbestçe hareket etmesine mani olacak ciddi bir engel 
kalmamıştır. Bu dönemde, Yakın Doğu’da geniş bir yayılma gayesi güden em-
peryalist İtalyan siyasası, Orta Akdeniz’de kendini bu şekilde garantiye alırken, 
Doğu Akdeniz’de bir yandan kuvvetli bir Yunan devleti kurulmasını arzulamaz-
ken,45 öte yandan işletilmemiş verimli kaynaklarıyla sömürülmeye müsait gördü-
ğü Türkiye’yi de bu anlamda kontrol ve baskı altında tutmayı hedeflemiştir. 

İtalya’nın, 1925 sonrası ülkesindeki faşist doktrini altında kuvvetlenen yayıl-
macı politikalar izlemesi nedeniyle, İtalya ile Türkiye arasında, Bodrum Körfe-

                                                                                                                                  
olayları vesilesiyle, egemenliklerini İtalya’dan devraldığı bu adalar üzerinden Türkiye’yi Ege’ye 
hapsetme çabalarının artacağı görülecektir. 

43 Lozan Antlaşması’nın 6. maddesinin son paragrafında, “İş bu muahedede hilâfına bir hüküm 
olmadıkça, hududu bahriye, sahilden üç milden dûn mesafede ada ve adacıkları ihtiva eder.” hükmü 
mevcuttur. Yine Lozan’ın 12. maddesin de aynı mealde bir hüküm bulunmaktadır; “Asya sahilinden 
üç milden dûn mesafede kaim adalar, iş bu muahedede hilâfına sarahat bulunmadıkça, Türkiye hâkimiyetinin 
altında kalacaklarıdır.” Bu iki hükümden, Ege’de Türkiye ile üçüncü taraflar arasındaki deniz 
sınırının, diğer deyişle Ege’de Türk karasuları hududunun Lozan akitlerine karşı zımnen 3 deniz 
mili olarak kabul edildiği intibaı edinilebilir. Ancak, gerçekte, Türkiye tarafından hiçbir yerde, 
Ege’de kendi karasularının 3 deniz milinden fazla kabul edilmesine engel ve bağlayıcı açık bir 
taahhütte bulunulmamıştır. 

44 Lozan Antlaşması md. 12 son bölümünde, “Asya sahillerinden üç milden az mesafede bulunan 
adaların, antlaşmada aksine bir sarahat olmadığı takdirde, Türkiye hâkimiyetinde kalacakları” 
öngörülmüştür. Antlaşmada başka bir devletin hâkimiyetinde olacakları belirtilen adalar ise, 13 
Şubat 1914 tarihli Londra Konferansı kararına konu olan adalardan Gökçeada, Bozcaada ve 
Tavşan Adaları dışında kalanlar, Menteşe Adaları ile bu adalara tabi olan adacıklar ve Meis 
adasından ibarettir. 

45 Bkz. Saka, age., s.  60; Charles Douglas Booth ve Isabelle Bridge Booth, Italy’s Aegean 
Possessions, Arrowsmith, London, 1928, s.  36. 
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 zi’ndeki Kara Ada ve Meis Adası’yla Anadolu sahilleri arasındaki adacıklar üze-
rinde egemenlik haklarına ilişkin uyuşmazlıklar ortaya çıkmış; özellikle de Akde-
niz’de Meis adasının civarındaki küçük coğrafî formasyonların aidiyeti konusu, 
iki ülke arasında 1927 yılında temel uyuşmazlık konusu olmuştur. Zira Meis 
adası, Lozan md. 15 ile İtalyan egemenliğine bırakılırken, Meis’e tabi adacıklar 
anılan madde hükmünün kapsamı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla, bunlardan 
Anadolu kıyısına 3 deniz milinden az mesafede olanların, antlaşmanın ilgili hü-
kümlerine göre Türkiye’ye ait olması hukuken uygundur. 

Bu meyanda, İtalyan hükümeti, 1927 yılında Lozan’ın 15. maddesinin hük-
münü geniş bir şekilde yorumlayarak ve 12. maddedeki “hilâfına sarahat” ibare-
sine dayanarak, Meis’e ilaveten, Anadolu sahillerinden 3 deniz milinden az me-
safede bulunan 22 adacığın da kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Türkiye 
hükümeti bu iddiayı kabul etmediğinden, Lozan’ın 12 ve 15. maddelerinin göz-
den geçirilmesi, Meis adası ile Türk sahilleri arasında yer alan adacıkların aidiyeti 
ve Türkiye sahilleri ile Meis adası arasındaki karasularının sınırı gibi konular, iki 
ülke arasında bir anlaşmazlık olarak ortaya çıkmıştır. 

İki taraf, bu anlaşmazlığın Lahey Adalet Divanı’nın hakemliğine havale edil-
mesi konusunda mutabık kalarak, 30 Mayıs 1929 tarihinde bir tahkimname im-
zalamışlardır. Ancak, bu arada iki taraf hükümetlerinin sürdüğü görüşmeler 
sonuç vermiş ve Meis adası bölgesinde yer alan bazı adacıklar ile Bodrum körfe-
zi karşısındaki Kara Ada’nın aidiyeti konusunda Türkiye ile İtalya arasında 4 
Ocak 1932 Sözleşmesi46 imzalanmıştır.47 Böylece, Lahey Adalet Divanı’nın mü-
dahalesine gerek kalmadan, Meis adası ile Anadolu kıyıları arasındaki karasuları 
sınırının nerelerden geçeceği bu Sözleşme ile tespit edilmiştir. TBMM, Sözleş-
me’yi, 2106 sayılı Kanun’la 14 Ocak 1933’de onaylamıştır. 25 Nisan 1933’de iki 
devlet arasında teati edilen onay belgeleri sonrası 10 Mayıs 1933’de yürürlüğe 
giren bu Sözleşme48 ile Meis bölgesindeki bazı adacık ve kayalıklar Türkiye’ye 
bırakılmıştır. Buna karşılık, Meis kenti kilisesi kubbesi merkez alınarak çizilen ve 

                                                        
46 4 Ocak 1932 tarihli “Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve 

Bodrum Körfezi Karşısındaki Ada’nın Cihedi Aidiyeti Hakkındaki Sözleşme” metni için bkz. RG 
(Resmi Gazete), 24 Ocak 1933, Sayı 2313. 

47 “Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyle Italya büyük elçisi baron Ponpeo Aloisi cenapları son günlerde 
yapmış oldukları mükâlemeler esnasında Anadolu sahiliyle Kastellorizo adası arasında mevcut bazı adalar ve 
adacıkların ciheti aidiyeti yüzünden Türkiyeyle Italya arasında mevcut ihtilâfı nihayetlendirecek bir itilâfın 
esaslarını tesbit etmiş olduklarında Türk-Italyan deniz hududunu sureti kat’îyede tesbit eden bir mukavelename 
bugün hariciye vekâletinde tarafeyn arasında tam bir itilâf dairesinde akt ve imza edilmiştir. Bu suretle iki 
memleket arasında mevcut ve itimat üzerine müesses münasebetler bugünden itibaren her hangi mahiyette olursa 
olsun haizi ehemmiyet bir itilâf sebebinden muarra bulunmaktadır ki, bu hal beyinlerindeki metin dostluğa azamî 
derecede faideli olacaktır.” Bkz. Vakit, (1932) “Italyayla aramızda adalar ihtilâfı halledildi”, 5 Ocak, s.  
2. 

48 1932 belgeleri için ayrıca bkz. Kurumahmut, age., Ek. 14 ve 15. 
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yarıçapı bu merkez ile San Stephane burnu olan bir dairenin içinde kalan birçok 
ada, adacık ve kayalık ise İtalya’nın egemenliğine geçmiştir.49 

Bunun hemen akabinde, Türkiye’nin teklifiyle, bu sefer kuzeye doğru geriye 
kalan Türk-İtalyan denizi sınırı, yani Ege Denizi’nde Menteşe Adaları bölgesin-
de, Sisam güneyindeki Eşek Adası (Gaidaros) ile Bodrum yarımadası önündeki 
Çatal Ada’nın (Volo) 10 mil güneyindeki Rodos’un Türk kıyılarına en yakın 
burnundaki Kumburnu feneri arasındaki deniz alanındaki Anadolu kıyıları ile 
İtalya egemenliğindeki adalar arasındaki deniz sınırının belirlenmesi işine giri-
şilmiştir. Kısa bir süre sonra da, Menteşe Adaları bölgesinde iki ülke arasında 
anlaşmazlık konusu olmayan bu yeni Türk-İtalyan deniz sınırı, iki taraf teknis-
yenlerinden oluşan karma bir komisyon tarafından tespit edilmiştir. İki tarafın 
temsilcilerinin oluşturduğu bu komisyon, ortak mutabakat ile Menteşe Adaları 
bölgesinde Türk-İtalyan karasuları sınırını, denizde belirlenen 35 noktanın işa-
retlendiği 236, 872 ve 1546 sayılı İngiliz Hidrografi Dairesi haritalarına (British 
Admiralty Charts) çizerek, 28 Aralık 1932 tarihli Teknisyenler Zaptı’nı hazırla-
mıştır. 

28 Aralık 1932 tarihli bu belge, Menteşe Adaları bölgesinde Türk-İtalyan de-
niz sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında ileride yapılması söz konusu ola-
bilecek bir antlaşmanın hazırlık çalışması niteliğinde bir teknisyenler toplantısı 
zaptıdır. Zaten 28 Aralık 1932 zaptı, 4 Ocak 1932 Sözleşmesi’nin geçtiği ulusal 
ve uluslararası hukuk işlemlerinden geçmediği, 4 Ocak Sözleşmesi’nin bir eki 
olmadığı ve Türkiye’nin 28 Aralık metnine ilişkin herhangi bir devlet uygulaması 
da50 bulunmadığı için,51 hiçbir zaman resmi bir anlaşma hükmü kazanmamıştır. 

28 Aralık 1932 tarihli metnin bir uluslararası antlaşma olmadığını, ileriki za-
manlarda Yunanistan ve üçüncü devletler de, bu zapta yönelik olarak Türkiye 
devleti nezdinde yaptıkları çeşitli girişimlerle zımnen kabul ettiklerini göstermiş-
lerdir. 52  Dolayısıyla daha önce açıklanan hukukî nedenler dışında, Türkiye 

                                                        
49  Sertaç Hami Başeren, “Ege’de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla 

Tayin Edilen Hukukî Statüsü”, Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar, Yay.Haz. Ali 
Kurumahmut, TTK Yayınları, Ankara, 1998, s.  111; Taşkıran, age., s.  84-85. 

50 Devlet uygulamaları, aslında uluslararası hukukun bir devlet tarafından nasıl yorumlandığını 
ortaya koyan irade beyanlarıdır. 

51 “Eğer böyle olsaydı, o tarihte mer-i olan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun (1924 Anayasası’nın) 26’ncı 
maddesine göre TBMM, 4 Ocak 1932 Sözleşmesini 2106 sayılı kanunla 14 Ocak 1933’de onaylarken, 28 
Aralı k1932 tarihli belgeyi de onaylardı.” Bkz. Başeren, age., s.  115. 

52 Örneğin Yunanistan, 1947 Paris Barış Antlaşması’nın görüşmeleri sırasında 28 Aralık 1932 
tarihli metne atıf yapılmasını istemiş, ancak bu talebi, az önce vurgulanan gerekçelere paralel 
olarak, özellikle eski SSCB’nin bu zaptın geçerliliği hakkındaki şüpheleri ve itirazları nedeniyle 
reddedilmiştir. Yine Yunanistan’ın, Şubat 1950’den başlamak üzere, Mayıs 1953, Haziran 1955, 
Ekim 1956 ve Aralık 1962 tarihlerinde Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı yazılı ve sözlü 
girişimlerle talep ettiği hususlar, 28 Aralık 1932 tarihli metnin sınır çizen bir antlaşma olmadığını 
göstermesi ve Ege’nin hukukî statüsünü de teyit etmesi bakımından ilginçtir. Bkz. Başeren, age., s.  
115. 
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 nezdindeki bahse konu Yunan girişimleri, Ege’de herhangi bir deniz sınırı ol-
madığının bu devlet tarafından da itirafı niteliğindedir. Eğer 28 Aralık 1932 
teknisyenler zaptı geçerli bir antlaşma olsaydı, Yunanistan’ın 1950’lerden itiba-
ren Türkiye’den bu zaptın nota değişimi yoluyla geçerli hale getirilip yürürlüğe 
sokulmasını da talep etmeyeceği aşikârdır.53 

Bununla birlikte, Meis adası çevresindeki adacık ve kayalıkların egemenlik 
devirlerinin de sorunlu ve tartışmalı olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki; 
Meis, Lozan Barış Antlaşması’nın 15. maddesi hükmü gereğince, Meis’e tabi 
adacıklar hariç, sadece Meis’in kendisi tek başına Türkiye’den İtalya’ya devre-
dilmiştir. Dolayısıyla, Meis bölgesinde bulunan diğer iki müstakil ada olan 
Karaada (Rho) ve Fener Adası (Hypsili) da Lozan’da egemenlik devrine konu 
olmamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında ise İtalya, 1947 yılında Paris Barış Ant-
laşmasının 14. maddesi hükmünce, Meis dâhil 14 ada ve “bitişik” adacıkların 
egemenliğini Yunanistan’a devretmiştir. Ancak sözü edilen “bitişik adacıkların” 
hangileri olduğu ne antlaşma metninde, ne de ekli haritalarında somut olarak 
belirtilmemiştir. 

Burada önemli olan nokta, Lozan’da Meis’e bağlı ada/adacıklar Türkiye 
egemenliğinde bırakılmıştır. Ancak, 4 Ocak 1932 tarihli Türk-İtalyan Sözleşme-
si’yle Meis’e bağlı sayılabilecek çok sayıda adacık ve kayalık ile Karaada ve Fener 
Adası üzerindeki İtalyan egemenliği Türkiye tarafından tanınmıştır. Bununla 
birlikte, Türkiye’nin akit taraf olmadığı 1947 Paris Barış Antlaşması’nda Meis ve 
bitişik adacıkları İtalya’dan Yunanistan’a devredilirken, bu 4 Ocak 1932 Sözleş-
mesi’ne herhangi bir atıf yapılmamış, diplomatik yoldan veya başka bir kanaldan 
Türkiye’nin konuya ilişkin rızası alınmamıştır. Dolayısıyla, Kaş-Meis bölgesinde 
bulunan ve Meis’e bitişik olmayan ada, adacık ve kayalıkların egemenlik durum-
larının aydınlatılması gerekmektedir.54 

Zira Karaada ve Fener Adası, coğrafî, jeolojik ve jeomorfolojik kıstaslar ve 
veriler nedeniyle, Meis’e bitişik adacık değil, kendi başlarına müstakil birer ada 
statüsündedir. Bu yüzden, Meis’e bitişik adacık olmamaları nedeniyle, 1947 Paris 
Barış Antlaşması Madde 14 ile Yunanistan’a devredilmemiştir. Bu iki müstakil 
ada, Paris Barış Antlaşması Madde 43’ün55  konusunu oluşturmaktadır. Buna 
göre İtalya, bu iki ada üzerindeki egemenlik haklarından ve menfaatlerinden56 
                                                        

53 Bkz. Başeren, age., s.  116. Bu konuyla ilgili tüm ayrıntı için bkz. Başeren, age., s.  109-116; 
Deniz Bölükbaşı, Turkey and Greece The Aegean Disputes: A Unique Case in International Law, 
Cavendish Publishing Limited, London, 2004, s.  100-102. 

54Bkz. Ali Kurumahmut, “Karaada (Ro), Meis ve Fener Adası (İpsili)”, Doğu Akdeniz Deniz 
Yetki Alanlarında Hukuk ve Siyaset, Yay.Haz. Sertaç Hami Başeren, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayını, Ankara, 2013, s.  331.. 

55  Paris Barış Antlaşması - Madde 43: “İtalya, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan 
Andlaşması’nın 16’ncı maddesi gereğince sahip olabileceği bütün hak ve yükümlülüklerden vazgeçer.” 

56  1923 Lozan Andlaşması ile Karaada ve Fener Adası’nın egemenliğini devralan devlet 
statüsündeki İtalya, devredilen ülke kesimleri olan bu iki müstakil ada üzerinde hiçbir zaman fiilen 
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yararlanıcısını belirtmeksizin vazgeçmiş olmaktadır. O zaman bunlar, ya sahipsiz 
ülke statüsüne girecek, ya da ilk sahibi olan Türkiye’ye dönecektir. 

Bu konuda, yıllar önce 1970’de gazeteci Ömer Sami Coşar tarafından Yeni İs-
tanbul gazetesinde yayımlanan Meis Adası üzerine olan bir yazı dizisinde, anılan 
yazarın Meis civarındaki Karaada (Rho) ve Fener Adası’nın (Hypsili) egemenliği 
üzerine yaptığı araştırmalardan vardığı sonuç, bu iki adanın Türkiye’ye ait olması 
gerektiği şeklindedir. 57  Hatta Coşar, bu yazı dizisini yazdığı dönemde, Kaş 
Kaymakamlığı’na yaptığı başvuruyla söz konusu iki adayı Hazine’den satın al-
mak istemiş ve 1975 yılında ise, bu iki adaya giderek, üzerlerine Türk bayrağı 
dikmiştir. Doğal olarak bu gelişme, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası iyice 
hassaslaşan Türk-Yunan ilişkilerinin etkisiyle de, o dönemde Yunanistan’da bir 
hayli tepkiye neden olmuştur. 
 
Lozan Antlaşması Sonrasında Ege’de Deniz Sınırına Etkisi Olan Yunan 
Girişimleri 
 Yunanistan, 1923 sonrasında Lozan’da Boğazönü Adaları ile Saruhan Adala-
rı’nda birçok coğrafî formasyonu elde etmenin 58  verdiği huzurla, II. Dünya 
Savaşı’na değin Türkiye ile ilişkilerini dengeli, ılımlı ve barışçıl tutmaya çalışır 
görünmüştür. Keza Yunanistan, Ege Denizi’ne yönelik siyasalarını Lozan sonra-
sında da terk etmeyerek, adalara yönelik tarihî emellerini tek taraflı devlet uygu-
lamalarıyla sürdürmüş; özellikle de II. Dünya Savaşı öncesi dönemde gayretleri-
ni Menteşe Adaları üzerinde yoğunlaştırmıştır. 

Lozan Barış Antlaşması, Yunanistan ile Türkiye arasında siyasî ve hukukî bir 
denge ve eşitlik kurmuştur. Lozan Antlaşması yapıldığı zaman, Ege’de Yunanis-
tan ile Türkiye’nin karasuları 3 deniz milidir59 ve bu sayede Ege Denizi’nin % 

                                                                                                                                  
egemenlik tesis etmemiştir. Örneğin 31 Ocak 1996 itibariyle Karaada gayri-meskûn idi. Fener 
Adası üzerinde ise, Osmanlı döneminden beri işletilmekte olan bir fener tesisi mevcut olup, 
günümüzde Yunanistan’ın tasarrufunda işletilmektedir. Bu yüzden, tartışmalı da olsa, bu iki 
müstakil adanın Türkiye’den İtalya’ya devir işleminin tam olarak gerçekleşmediğini söylemek 
mümkündür. Bu konudaki ayrıntı için bkz. Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri - Devletin 
Yetkisi, Beta Yayınevi, İstanbul, 1989, 4. bs. , s.  8. 

57 Bu yazı dizisinin ayrıntısı için bkz. Ömer Sami Coşar, “Türk topraklarında Yunan idaresi 
var!” / “Lozan antlaşması yürürlükte değil mi?” / “Kaçakçılar adası: Meis” / “Meis’deki Rumluğu 
Yunanistan öldürdü”, Yeni İstanbul, 1/4 Haziran 1970, s.  1 ve 7 / 1 ve 7 / 1 ve 7 / 1 ve 7. 

58  Lozan Antlaşması md. 12’de teyit olunan 13 Şubat 1914 tarihli Londra Konferansı 
kararında, Yunanistan hâkimiyetine bırakılan adalar ismen teker teker sayılmamış, o tarihte Yunan 
işgali altında olan adaların Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları hariç olmak üzere, 
Yunanistan’da kalacakları belirtilmiştir. 12. maddede bu karara değinilirken, “İmroz ve Bozca adaları 
ile Tavşan adalarından gayri şarki Bahri sefit [Akdeniz] adaları ve bilhassa Limni, Semendirek, Midilli, 
Sakız, Sisam ve Nikarya adaları” ile ilgili karar denmektedir. 

59  Ege’nin hukukî statüsünü belirleyen Lozan Barış Antlaşması’nda karasularının genişliği 
konusunda açık bir hüküm mevcut değildir. Ancak, anılan antlaşmanın 6. madde son paragrafı ile 
12. madde son cümlesini oluşturan hükümlerin birlikte tetkikinden ve konferans sırasında alınan 
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 75’i açık deniz kesimidir.60 Bununla birlikte, Yunanistan, Lozan dengesini bozu-
cu ilk girişimini 1931 yılında yapmış; bu yılda yayınladığı bir Kanun’la, 3 deniz 
mili olan karasularını sivil havacılık ve hava polisliği amacıyla 10 deniz mili ola-
rak tespit etmiştir.61 Diğer deyişle, Ege’de Yunan karasuları deniz sathında 3 
deniz mili, deniz sathının üzerinde havada 10 deniz milidir. Yunanistan bu ulu-
sal düzenlemesini 44 yıl sonra 1975 yılında havacılık bilgi yayını ile dünyaya ilan 
etmiş ve uyulmasını talep etmiştir.62 Dünyada bir benzeri olmayan, hiçbir ulusla-
rarası hukuk kuralı ile bağdaşmayan bu farklı uygulamaya doğal olarak hiçbir 
devlet ve Türkiye uymamaktadır.63 

Yunanistan, 17 Eylül 1936 tarih ve 230 sayılı “Yunanistan Karasuları Hudu-
dunun Tespiti Hakkında Kanun” ile tek taraflı olarak ve Lozan dengesini yine 
bozarak, karasularını 3 deniz milinden 6 deniz miline genişletmiştir.64 Diğer bir 
tanımlamayla Yunanistan, bu genişletmeyi sağlayan tek bir ulusal Kanun marife-
tiyle, Ege’nin % 25’ini ülkesel egemenliğine katmıştır. Türkiye ise, bu haksız 
gelişmeye, ancak 28 sene sonra, özellikle Ege Denizi ve Kıbrıs’taki durum ve 
gelişmeleri dikkate alarak, 1964 tarih ve 476 Sayılı Karasuları Kanunu65 ile kara-
sularını 6 deniz mili olarak belirlemiştir. Bu kanunda, karasularının belirlendiği 
hatlar, 1982 BMDHS ve Ege’deki bazı özel şartlar yüzünden, 20 Mayıs 1982 
tarih ve 2674 Sayılı Karasuları Kanunu ile değiştirilmiştir.66    

                                                                                                                                  
tutumlardan, ayrıca o dönemde bölgedeki uygulamalardan, tarafların karasularının 3 deniz mili 
genişlikte olması anlayışı ile hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Bkz. Ali Kurumahmut (Yay.Haz.), 
Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar, TTK Yayınları, Ankara, 1998, s.  21. Bununla 
birlikte, Lozan Barış Antlaşması yapıldığı dönemde, Ege’de Yunanistan ile Türkiye’nin 3’er deniz 
millik karasuları dışında kalan açık deniz alanlarının, iki ülke arasında Lozan ile kurulan dengenin 
bir parçası olduğunu söylemek mümkündür. Bkz. Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, TÜDAV 
Yayınları, İstanbul, 2006, 2. bs. , s.  108. 

60 Yunanistan bu dengeyi yıllardır yaptığı tek taraflı uygulamalarla bozmaya çalışmış ve bunda 
da büyük oranda başarılı olmuştur. 

61 Hâlbuki bir devletin ulusal hava sahasının dış sınırı, varsa, o devletin karasularının bittiği 
hattır. Bkz. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, Gün. 4. bs. , s.  
293; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1990, 4. Ed., s.  
119. 

62 Bkz. Başeren, age., s.  171-180; Kurumahmut, age., s.  27, Ek-26. 
63 Bkz. Michael N. Schmitt, “Aegean Angst-The Greek-Turkish Dispute”, Naval War College 

Review, Cilt 49, Sayı 3, Yaz 1996, s.  59. Ancak Syrigos, Yunanistan’ın ulusal hava sahasına ilişkin 
uluslararası hukukta yeri ve benzeri olmayan özel statüdeki bu devlet uygulamasına, uluslararası 
toplumun 1931’den bu yana rıza gösterdiğini ve bunu tanıdığını iddia etmektedir. Bkz. Angelos 
M. Syrigos, The Status of the Aegean Sea According To International Law, Sakkoulas, Athens, 1998, s.  
118. 

64  M. Aydoğan Özman, “Ege’de Karasuları Sorunu”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt 43, Sayı 3, 
Temmuz-Aralık 1988, s.  176. 

65 Kanunun ayrıntısı için bkz. RG (Resmi Gazete), 25 Mayıs 1964, Sayı 11711. 
66 Kanunun ayrıntısı için bkz. RG (Resmi Gazete), 29 Mayıs 1982, Sayı 17703. 
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Görüldüğü gibi, eskiden beri Yunanistan, Ege’de bir yandan hükümranlık 
alanlarını tek taraflı olarak genişletirken, öte yandan Türkiye’yi kendi anakarası-
na hapsedecek bir siyasa izleye gelmiştir. Ancak Türkiye’nin, Türk-Yunan ilişki-
lerine ve bunun özelinde Ege Denizi’ne yönelik onlarca yıldır sürdürdüğü iyi 
niyetli, özensiz, istikrarsız ve hatta kimi zaman umursamaz olarak tanımlanabi-
lecek kimi ulusal politikalarının da, Yunanistan’ın bu örtük ve bilinçli siyasasına 
destek sağlamadığını söylemek zordur. Zira Yunanistan’ın 1930’lu yıllarda 
Ege’nin hava ve deniz sahalarında karasularına yönelik giriştiği faaliyetlere ilave-
ten elde ettiği bir diğer önemli kazanım, kendisini Ege’de FIR bölgesi (Uçuş 
Bilgi Bölgesi: Flight Information Region)67 sınırlandırılmasında göstermiştir. Bu 
sorunun temelleri, Ege’de FIR sorumluluğunun, büyük bir talihsizlik ve öngörü-
süzlük örneği gösterilerek,68 Yunanistan’a verilmesi ve İstanbul FIR’ı ile arasın-
daki sınırın Anadolu sahilleri ile ona en yakın Yunan adaları arasından geçirilme-
siyle atılmıştır.69 Yunanistan (Atina FIR), Kıbrıs, Türkiye (İstanbul FIR) ve Or-
tadoğu ülkeleriyle ilgili FIR tespiti, ICAO’nun Kasım 1950’de İstanbul’da yapı-
lan II. Ortadoğu Bölgesel Hava Seyrüsefer Toplantısı’nda ele alınmıştır. Buna 
göre, Atina-İstanbul FIR’ının batı sınırı, “Finike’nin güneyinde 35° 55' K - 30° 

                                                        
67 1947 Şikago Sözleşmesi’ne göre, uluslararası hava sahalarında yapılan her türlü sivil uçuşun, 

burada tesis edilmiş hava trafik hizmet sahalarında hizmet veren devletlerin teknik denetimi altına 
girmesi söz konusudur. Bu hava sahaları, Uçuş Bilgi Bölgeleri (Flight Information Region (FIR)), 
Kontrol Sahaları (Control Area (CTE)) ve Kontrol Bölgeleri’dir (Control Zone (CTR)). FIR 
bölgesi, uçuş bilgi ve uyarı hizmetlerinin sağlandığı, sınırları belirlenmiş bir hava sahası olarak, 
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu-International Civil Aviation Organization) 
tarafından farklı devletlerin sorumluluğuna verilmiş bölgelerdir. FIR bölgelerini birbirlerinden 
ayıran hatların saptanmasında, 1947 Şikago Sözleşmesi ve Eklerinde açıklanan bazı esaslar dikkate 
alınmaktadır. Bkz. Başeren, age., s.  180-183. 1947 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık (Chicago) 
Sözleşmesi için bkz. RG (Resmi Gazete), 12 Haziran 1945, Sayı 6029. 

68 Ekim 1946’da Ortadoğu ülkelerinin katılımı ile Kahire’de yapılan ICAO’nun I. Ortadoğu 
Bölgesel Toplantısı’nda Türkiye’ye, tüm Ege Denizi dâhil, kıt’a Yunanistan’ı dahi içine alan geniş 
bir FIR bölge sorumluluğu verilmesi düşünülmüş ve bunun Türk makamlarına önerilmesi 
kararlaştırılmıştır. ICAO, 1946 yılı içinde, batıda Adriyatik Denizi’ndeki Brindizi FIR hududu ile 
doğuda Rus ve İran hudutları, kuzeyde Türkiye ve Yunanistan hudutları ile Karadeniz’de 42° 15′ 
K, güneyde 35° 00′ K enlemleri arasında kalan devasa sahayı bütünü ile Ankara FIR olarak 
Türkiye’ye teklif etmiştir. Bkz. Başeren, age., s.  183-184. Bu teklifi içeren bahse konu ICAO 
belgesi ayrıntısı için bkz. (ICAO Document, CA.143, ATC/CA.44, dated October, 15, 1946 akt. 
Robert K. Turner, “Selected Bibliography”, International Organization, Cilt 1, Sayı 3, 1 Eylül 1947, s.  
594). Ancak Türkiye, o dönemde bu öneriyi değerlendirememiş ve Ege’de lehine olabilecek büyük 
bir fırsatı kaçırmıştır. İstanbul ve sonrasında belirlenen Ankara FIR’larının sınırlarının belirlenmesi 
sırasında, Türkiye’nin ilgili ICAO konferans ve toplantılarında izlediği kontrolündeki FIR’ları dar 
tutma politikası, genel olarak o yıllarda devletlerin, FIR’da verilen hizmetleri külfet gören ve 
ülkeleri dışında açık denizlerde bir takım teknik, mali ve hukukî gerekçelerle FIR hizmeti 
vermekten kaçınan tavırlarına koşut olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye’nin ön göremediği şu 
olmuştur: İleride Yunanistan, uluslararası arenada bu FIR hattını, sanki iki ülke arasında Ege’de 
bir deniz (karasuları) sınırı imiş gibi gösterme ve kabul ettirme yoluna gitmiştir. 

69 Ege’de Atina FIR ile İstanbul FIR sınırını gösteren harita için bkz. Ek-1 Harita. 
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 00' D noktasından Türk-Yunan kara sınırının denize ulaştığı 40° 45' K – 26° 10' 
D noktasına kadar Türkiye’nin batı sınırını takip eder” (The Athinai/Istanbul 
FIR boundary between points 404500N-0261000E and 360500N-0300000E 
follows the western frontier of Turkey.) cümlesiyle tarif ve tavsiye edilmiştir.70 
14 Aralık 1950 tarihinde de ICAO Konseyi tarafından onaylanmıştır. Müteaki-
ben, Mart 1952’de Paris’te yapılan III. Avrupa Akdeniz Bölgesel Hava Seyrüse-
fer Toplantısı’nda İstanbul FIR sınırları belirlenerek, ICAO’nun 7 numaralı 
haritasında gösterilmiştir.71 

Türkiye ile ilgili FIR konusu, ICAO’nun 1958 Cenevre ve 1959 Roma top-
lantılarında tekrar gündeme gelmiş; Yunanistan’ın kabul edilen talepleri doğrul-
tusunda, Türkiye üzerindeki FIR’ın Ankara ve İstanbul FIR’ı olarak ikiye bö-
lünmesi kabul edilmiştir. Yeniden tarif edilen ve belirlenen Ankara ve İstanbul 
FIR’ları kapsamında, İstanbul FIR’ının batı sınırı, Finike güneyindeki 36° 05' K 
- 30° 00' D noktasından 42° 00' K - 28° 10' D noktasında kadar, Yunanistan ve 
Bulgaristan ile Türk ulusal sınırları boyunca uzanır. Atina’nın kontrolünde bulu-
nan Ege Denizi’ndeki FIR, bu hali ile Yunan egemenlik sahası yanında, Ege açık 
denizinin de hemen hemen tamamını kapsamaktadır.72 

Yunanistan, İstanbul-Atina FIR sınır hattını, Ege’deki Türk-Yunan deniz sı-
nırı olarak görmek ve göstermek istemektedir.73 Ancak, iki ülke arasında ve iki 
ülkenin de onayıyla ICAO tarafından genel hatlarıyla belirlenmiş bu FIR hattı-
nın Ege Denizi üzerindeki bölümü, hukukî olarak üzerinde anlaşılmış bir deniz 
sınırı veya iki ülke karasuları sınırı anlamına gelmemektedir.74 FIR limiti, yalnız-

                                                        
70 Bkz. ICAO Final Report of the Rules of the Air and Air Traffic Control Committee, 

Second Middle East Regional Air Navigation Meeting (Istanbul, October-November 1950), 
ICAO Document 7055, MID/2-RAC, Montreal, February 1951, s.  15, 17. 

71 Report of the Third European Mediterranean Regional Air Navigation Meeting (Paris, 
February-March 1952), ICAO Document 7280, EUM II/1952. 

72 Bkz. Başeren, age., s.  184-185. 
73 Bkz. Başeren, age., s.  185. 
74  Bazı araştırmacıların, 1952 ve 1958’de ICAO tarafından belirlenen ve iki ülkenin de 

onayladığı Atina-İstanbul FIR hattının, Ege’de Türk karasularının dış çizgisini kabaca takip 
ettiğine vurgu yaptıkları görülmektedir. Bu konuda örnek olarak bkz. Fotios Moustakis ve Michael 
Sheehan, “Democratic Peace and the European Security Community: The Paradox of Greece 
and Turkey”, Mediterranean Quarterly, Cilt 13, Sayı 1, Kış 2002, s.  80. Bunun yanında, ABD Millî 
Coğrafî Uzay İstihbaratı Ajansı tarafından yayımlanan L-12 hava yolu haritasında da Atina-
İstanbul FIR limitinin, teknik ve planlama amaçları için yaklaşık olarak çizildiği ve yalnızca hava 
trafik kontrol hizmetinin iki FIR bölgesi arasındaki aktarımını gösterdiği ifade edilmektedir (L-12 
Hava Yolu Haritası (Air Map Chart), DOD Flight Information Publication Enroute Low Altitude 
Europe North Africa and Middle East, US National Geospatial Intelligence Agency, St. Louis, 
Missouri, 10 March 2001 akt. Gökay Bulut, “Ege Hava Sahası Sorunları, Çözülmüş Olanlar ve 
Sorunların Geleceği”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 8, Sayı 16, Aralık 2012, s.  121). 



Gökhan AK, Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı..   275

ca Ege uluslararası hava sahasını kullanan sivil hava trafiğinin kontrolünü Yuna-
nistan’a bırakmaktadır.75 

 
Mevcut Türk-Yunan Deniz Sınırlarının Durumu 

Buraya kadar, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nde herhangi bir 
ikili veya çok taraflı uluslararası antlaşmaya konu olarak belirlenmiş, bütüncül 
bir deniz sınırı ve karasuları sınırlandırması hattının bulunmadığı ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Bu meyanda, Ege’de mevcut Türk-Yunan deniz sınırı, son 
derece dar iki bölgeyle sınırlıdır. Bunlardan ilki, kuzeyde iki ülkenin kara sınırı-
nın bittiği noktadaki Meriç nehri mansabından başlayan ve iki devletin karasuları 
arasında, -onlarca yıldır da muğlâklık içerdiğinden- tartışmalı deniz yan sınırıdır. 
Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye ile Yunanistan arasındaki karasularının 
sınırını çizen bir hüküm veya ekleri arasında bir harita mevcut değildir. Ancak, 
antlaşmanın ileriki yıllarda işletilen 5. maddesi hükmü çerçevesinde kurulan 
deniz yan sınırı tespit komisyonu, 3 Kasım 1926 tarihinde kabul ettiği Protokol 
ile76 iki ülke arasında karasularının yan sınırını, Trakya bölgesindeki kara sınırı-
nın Meriç nehri ağzı bitiminden itibaren Ege’ye doğru çizmiştir. Diğeri ise, daha 
önce incelendiği şekilde, güneyde Meis adası ile Anadolu sahilleri arasındaki 
karasularının 4 Ocak 1932 Sözleşmesi’ndeki karşılıklı sınırıdır.     

Bu gelişmeler çerçevesinde, Ege’de iki ülke arasındaki deniz sınırlandırması-
na ilişkin şu noktalar belirginleşmektedir: 4 Ocak 1932 Sözleşmesi md. 2 ile 
Bodrum Körfezi’ndeki Kara Ada üzerinde Türk hâkimiyeti tanınmış; ayrıca, 
Meis bölgesinde iki ülke arasında karasuları sınırı da belirlenmiştir.77 Diğer de-
yişle, güneyde Akdeniz’de karasuları sınırı, Türkiye ile İtalya arasında, Lozan 
md. 15 ile İtalya’ya bırakılan Meis adası ile Anadolu sahilleri arasında çizilen 
sınırdır. Bu deniz sınırı, 4 Ocak 1932 Sözleşmesi ile tespit edilmiş ve anılan 

                                                        
75 Bulut, agm., s.  121. 
76 Bu Protokole göre, Trakya’da Türk-Yunan deniz yan sınırının başlangıç noktası, coğrafî 

koordinatları belirsiz bir yıldız ile işaretlenmiştir. Deniz yan sınırı ise, Ek-2’de yer alan haritadaki 
konumuyla 234° istikametinde uzanmaktadır. Haritada sınırın son 3 km.lik kısmı gösterilmiştir. 
Eğer Meriç nehrinin mansap kesiminde kara sınırının son 3.5 km.lik bölümünün uzanımı 
düşünülecek olursa, bu takdirde bu sınırın istikametini 275° olmaktadır. Bkz. Kurumahmut, age., 
Ek-28. Son 9 km.lik bölümün genel doğrultusu ise, 259° olmaktadır. Bkz. Kurumahmut, age., Ek-
29. Görüldüğü gibi, Türk-Yunan karasularının yan sınırı bazı belirsizlikler taşımaktadır. Ayrıca, bu 
yan sınır, iki devletin karasularının 3 deniz mili olduğu dönemde çizilmiştir. Bugün her iki devletin 
de karasularının genişliği 6 deniz milidir. Bu yeni duruma göre bir ayarlama yapmak veya yan sınırı 
yeniden belirlemek gerekmektedir. Bkz. Sertaç Hami Başeren, “Ege’de Ada, Adacık ve 
Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla Tayin Edilen Hukukî Statüsü”, Ege’de Temel Sorun: 
Egemenliği Tartışmalı Adalar, Yay.Haz. Ali Kurumahmut, TTK Yayınları, Ankara, 1998, s.  109-110. 
Bu konuda kapsamlı bir başka değerlendirme olarak bkz. Bölükbaşı, age., s.  94-100. 

77  İlhan Uzgel, “İtalya’yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, 
Belgeler, Yorumlar (Cilt-I: 1919-1980), Ed. Baskın Oran, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, 6. bs. , s.  
294. 
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 Sözleşme’nin 5. maddesi, doğuda Tuğ Burnu ile batıda Volo adası civarındaki 
bir noktaya kadar Meis bölgesinde Türkiye ile İtalya arasındaki karasuları sınırını 
belirlemiştir. Bu sınır, Akdeniz’de Türkiye ile üçüncü taraflar arasında uluslara-
rası hukuka uygun olarak çizilmiş ve belirlenmiş tek deniz sınırıdır. Kuzeyde ise, 
Meriç nehrinin denize döküldüğü yerden itibaren, iki ülke arasında tartışmalı bir 
deniz yan sınırı mevcuttur. 

Dolayısıyla Yunanistan’ın, 4 Ocak 1932 Sözleşmesi sonrası yapılan 28 Aralık 
1932 tarihli teknisyenler toplantısı zaptını, Ege’deki Türk adaları üzerinde ken-
disine hâkimiyet hakları veren ve sözde bir Türk-Yunan deniz sınırını çizen 
uluslararası bir antlaşma olarak takdim etmeye çalıştığı görülmektedir. Ancak, 
Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nde Yunanistan’a herhangi bir ege-
menlik hakkı verecek siyasal bir sınır çizgisi mevcut değildir.78 
 
Mevcut Türk-Yunan Deniz Sınırlarının Türk-Yunan Sorunlarına Etkileri 
 Modern Yunanistan’ın tarih sahnesine çıkmasından bu yana, Ege Denizi’nin 
kaderi haline gelen yaklaşık 180 yıllık Türk-Yunan çekişmesi, günümüzde “Ege 
Sorunları” olarak bilinmektedir.79 Bu anlayışa göre, Yunanistan için Ege’de sa-
dece kıta sahanlığının sınırlandırılması ve egemenliği tartışmalı adalar sorunları 
mevcuttur;80 diğer tüm konular Türkiye tarafından suni yaratılmış, uluslararası 
hukuku ihlal edici ve en önemlisi de Yunanistan’ın egemenlik haklarına tecavüz 
eden konulardır.81 

Türkiye ise, Yunanistan’ın özellikle Lozan Barış Antlaşması’ndan bu yana 
Ege’de tek taraflı olarak iyi komşuluk ilişkilerine, hakkaniyete ve uluslararası 
hukuka aykırı icra ettiği girişim ve uygulamalardan kaynaklanan en az sekiz so-
run bulunduğunu vurgulamaktadır. Bunlar: karasularının 6 deniz milinin üzerin-
de genişletilmesi, kıta sahanlığının sınırlandırılması, Yunanistan’ın 10 deniz mil-
lik hava sahası iddiaları, FIR (Uçuş Bilgi bölgesi), egemenliği tartışmalı adalar, 

                                                        
78 Bkz. Başeren, age., s.  109. 
79 Bu konuda yetkin bir kaynak olarak bkz. Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, TÜDAV 

Yayınları, İstanbul, 2006, 2. bs.  
80 Zamanın Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgos Petalotis; “Yunanistan ile Türkiye arasında 

sadece kıta sahanlığı sorunu bulunduğunu” beyan etmektedir. Bkz. Anadolu Ajansı (Atina), 
“Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petalotis: Türkiye ile Sadece Kıta Sahanlığı Sorunu Var”, 11 
Mayıs 2010. Ancak Sözcü Petalotis bunu söyleye dursun, zamanın Yunan Ana Muhalefet Partisi 
YDP bile, bazı deneyimli Yunan diplomatlarının, “Gerçek şu ki, karasularının genişliği açıklığa 
kavuşmadan, kıta sahanlığı belirlenemez. Öte yandan, masada “Gri Bölgeler” varken, Lahey’e başvurulabilir 
mi?” şeklinde sorduklarını belirtmektedir. Bkz. To Vima Gazetesi (2010) “İstikşafı Temasların Gri 
Bölgeleri”, 2 Mayıs, s.  3. 

81  Buna karşılık Yunanistan, Türkiye’nin Ege’deki haklı talepleri karşısında, onlarca yıldır; 
“Bugüne kadar Türk-Yunan Sorunları olarak ortaya konanlar, gerçekte uluslararası antlaşmaların Türkiye 
tarafından tek taraflı olarak yorumu ve talepleridir.”şeklinde genel, ama tutarlı ve bilinçli bir söylem 
içerisindedir. 
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gayri-askeri statüdeki adaların silahlandırılması, SAR (Arama-Kurtarma-Search 
And Rescue) ve komuta-kontrol (command and control) sorumluluk sahaları 
sorunlarıdır.82 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları ne tek bir başlık altında topla-
mak, ne de birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmek mümkündür. Keza 
Türk- Yunan ilişkileri, karmaşık bir ilişkiler yumağıdır. Bu sorunlar, bir hayli 
çetrefilli olmanın yanında, bir hayli de güçlü çözümsüzlük kümeleri içerdiğin-
den, çözümleri oldukça zor görünmektedir. Bunda başlıca nedenin, yukarıda 
sıralanan sorunların hepsinin birbirleriyle bağlantılı olması ve büyük bir iç içe 
geçmişliğe sahip olmaları gösterilebilir. Dolayısıyla, bu sorunların hiçbiri bir 
diğerinden ayrılabilecek nitelikte olmamakla beraber, yine de hepsinin kökenini 
oluşturan temel bir sorun da yok değildir. Bu sorun, Ege’de Türkiye ile Yuna-
nistan arasında bir karasuları sınırlandırmasının (deniz sınırı) belirlenememiş 
olmasında yatmaktadır.83 Ancak, Ege’de iki ülke arasında bir deniz sınırı belir-
lemek de, oldukça meşakkatli ve zor bir iş olacaktır. Bunun başlıca nedenlerini 
şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Ege Adaları’nın Coğrafyada Doğru, Aidiyette Ters Şekillenmesi 
Durumu 

Ege’de Yunanistan, kendi kıta ülkesine göre denizin ters tarafında ve Anado-
lu’nun hemen önünde dizili ve serpili yüzlerce coğrafî formasyonun egemenliği-
ne sahiptir. Hatta iki devletin karasuları günümüzde 6’şar deniz mili olmasına 
rağmen, bu Yunan adalarının çoğu ile Anadolu arasındaki mesafeler 6 deniz 
milinin altındadır. Dolayısıyla, adaların aidiyetinin bu ters taraflılığı konusu, 
Ege’de Türk-Yunan sorunlarının doğmasına adeta çanak tutan başlıca tutarsızlı-
ğı oluşturmaktadır. Bu coğrafî ve dolayısıyla sosyo-politik, hukukî ve iktisadî 
gerçeklere aykırı durum, Ege’de kıta sahanlığının sınırlandırılması, arama kur-
tarma ve komuta-kontrol sorumluluk sahaları gibi sorunlarda, içinden çıkılması 
ve çözülmesi mümkün olmayan çıkmazlar yaratmaktadır. 

2. Ege’de Egemenlikleri Uluslararası Antlaşmalarla Yunanistan’a 
Devredilmemiş Adaların Varlığı Durumu 

Ege’de egemenliği tartışmalı adaların varlığı, bir başka temel egemenlik soru-
nudur. 1996 yılında Bodrum-Gümüşlük açıklarındaki Kardak Kayalıkları’nda 
yaşanan kriz ile ulusal ve uluslararası düzeyde gündeme gelen bu yeni sorunun 
özünü, Ege’de 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile Yunanistan’a 

                                                        
82 Bkz. Kurumahmut, age., Ek-22. 
83 Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, MHP Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın 

yönelttiği “Yunanlılar tarafından işgal edilen Ege Adaları iddiaları”na ilişkin soru önergesine yanıt 
verirken, sorunun Lozan ve Paris Antlaşmalarının yorumuyla alakalı hukukî bir konu olduğunu 
söylemiş ve “Ege'deki deniz sınırlarının Yunanistan ile bugüne kadar geçerli bir anlaşma ile belirlenmemiş 
olması da sorunun diğer bir boyutunu teşkil etmektedir” açıklamasında bulunmuştur. Ayrıntı için bkz. 
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/davutoglu-egede-deniz-sinirlari--haberi/603523, (Erişim 
Tarihi: 24 Eylül 2014). 
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 devredilmemiş, halen Osmanlı İmparatorluğu’nun halefi84 Türkiye Cumhuriye-
ti’nin egemenliğinde olan yüzlerce miktardaki ada, adacık ve kayalık oluşturmak-
tadır. Ek-3’de sunulan 1943 tarihli İngiliz menşeli haritadan da görüleceği üzere, 
bu adaların çoğu Anadolu’nun hemen önlerinde, Türkiye kıta sahanlığı üzerinde 
bulunmakta ve daha da önemlisi, egemenlikleri hiçbir uluslararası antlaşma ile 
Yunanistan’a devredilmemiş Türk adalarıdır. Zaten Yunanistan da bu durumun 
bilincinde olarak 1995 yılında bunlarının bazılarını iskâna açarak, hem üzerlerin-
de Yunan devlet uygulamaları icra etmek, hem de bunları meskûn kılarak, bun-
lara kıta sahanlığı kazandırmak amacı peşine düşmüştür. Bununla birlikte, 1996 
Kardak Krizi, bu Yunan oyunlarını bozmuş ve Ege’de iki ülke arasında bir deniz 
sınırının olmadığını bir kez daha teyit etmiştir. 

Ayrıca Türkiye, Yunanistan’ın iddia ettiği gibi, Lozan madde 16 ile tüm ada-
lar üzerindeki haklarından vazgeçmiş de değildir.85 Bu maddedeki hüküm, Tür-
kiye’nin sahillerinden itibaren 3 deniz milinin dışında kalan bütün ada, adacık ve 
kayalıklar üzerindeki haklarından vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. Keza, 
Türkiye’nin üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçtiği adalar, 
egemenlikleri ismen belirtilerek İtalya’ya devredilen adalar ile 13 Şubat 1914 
tarihinde Yunan işgali altında olan ve yine egemenlikleri ismen sayılarak Yuna-
nistan’a devredilen adalardan ibarettir. Bunlar dışında kalan diğer adalarda Türk 
egemenliği devam etmektedir. Bu meyanda, bugün Ege’de Yunanistan’a ait olan 
adalar, ancak Osmanlı İmparatorluğu/Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyetinden 
uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan ve İtalya’ya devredilen adalardır.86 
Geri kalanlar ise, Ege’de Yunanistan’ın Türk adaları, yani Türkiye’nin “unutul-
mayanları”dır.87 

3. Ege’de Yunanistan’ın Bozduğu 1923 Lozan Karasuları Dengesine 
Dönülmesi Zorunluluğu Durumu 

Ege Denizi gibi dar ve binlerce coğrafî formasyonu barındıran kapalı bir de-
nizde, Yunanistan’ın, 1923’te Lozan ile sağlanan dengeyi bozması ve karasuları-
nı 3 deniz milinden 6 deniz miline çıkarması ve hatta bugün fırsatını bulduğun-

                                                        
84  Halefiyet, bir ülke üzerinde yetkilerin devletler arasında el değiştirmesi seklinde 

tanımlanmaktadır. Bir ülke parçasının bir devletten ötekine devredilmesi durumu, halefiyetin 
ortaya çıkış şekillerinden birini oluşturmaktadır. Hiçbir devlet haiz olduğu haktan fazlasını, bir 
başkasına devredemez (Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet) Ayrıntı için bkz. Toluner, age.; 
Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk - Temel Belgeler Örnek Kararlar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013, 5. 
bs.  

85 Lozan Barış Antlaşması - Madde 16: “Türkiye, işbu Antlaşma’da belirtilen sınırlar dışında bulunan 
topraklar üzerindeki ya da bu topraklara ilişkin olarak, her türlü haklarıyla sıfatlarından ve egemenliği işbu 
Antlaşma’da tanınmış adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından 
vazgeçmiş olduğunu bildirir; bu toprakların ve adaların geleceği (kaderi), ilgililerce düzenlenmiştir ya da 
düzenlenecektir.” 

86 Bkz. Başeren, age., s.  81. 
87 Bu konuda yapılmış ayrıntılı bir çalışma olarak bkz. Keser ve Ak, agm., s.  146-166. 
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da, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden88 (BMDHS) 
aldığı güçle 12 deniz miline çıkarma olasılığı, Ege Denizi’ni kullanan hem kıyı-
daş devlet Türkiye, hem de üçüncü taraf devletler için kabul edilemez bir du-
rumdur. Zira Lozan, iki ülke arasında siyasî ve hukukî bir eşitlik ve denge kur-
muştur.89 Yunanistan, bu dengeyi yıllardır gerçekleştirdiği tek taraflı uygulama-
larla bozmaya çalışmış ve bunda da büyük oranda başarılı olmuştur. 

Hâlbuki Ege’de Yunanistan ile uzun yıllardır çeşitli sorunlar yaşayan Türkiye 
için bu deniz, “denizlerin serbest kullanımı” ilkesi çerçevesinde hayati öneme 
sahiptir. Bu anlamda, ulusal ekonomisi bu denize büyük bağımlılık gösteren 
Türkiye’nin Ege’deki temel menfaatinin, bu coğrafyadaki “açık denizler” ve 
seyrüsefer serbestîsinin denizde ve havada kısıtlanmaması; bunu sağlayacak 
şekilde de, Yunanistan ile Türkiye’nin anlaşarak, karşılıklı olarak karasularını 
mevcut 6 deniz milinin altına indirmeleri ve Lozan’daki 3 deniz mili dengesine 
geri dönülmesi olduğunu söylemek mümkündür.90 

4. Ege’de Kıta Sahanlığı Paylaşımında Ters Tarafta Bulunan Yunan 
Adalarına Hak Ettiklerinden Fazla Deniz Yetki Alanı Verilmesi Durumu 

Türkiye ile Yunanistan, Ege’de deniz sınırı, karasuları sorunu, egemenliği tar-
tışmalı adalar, diğer deyişle egemenlik sorunu çözülemediği için, bu denizin kıta 
sahanlığını da hakkaniyetle paylaşma yoluna gidememektedirler. Böylece, her iki 
ülkede Ege’nin içinde kendi karasuları dışında denizin kıta sahanlığında herhangi 
bir araştırma ve benzeri faaliyet yapamamaktadır. Doğu Ege’de Türk anakarası 
önünde kuzeyden güneye dizilmiş Yunan adaları, egemenlik anlamında denizin 
ters tarafından konuşlanmışlardır. Zira bu adaların tümü, Anadolu’nun kıta 
sahanlığı üzerindedirler. Bu takdirde ortaya şöyle bir durum çıkmaktadır: Ana-
dolu kıta sahanlığı Türkiye’ye aittir, ancak bunun üzerindeki adaların egemenliği 
Yunanistan’a aittir. 1982 BMDHS, üzerinde yaşam olan coğrafî formasyonlara 
kıta sahanlığına sahip olma hakkı vermektedir. Ancak bu adaların denizin ters 
tarafından başka bir devletin kıta sahanlığı üzerinde olmaması gerekmektedir. 
Aksi takdirde büyük bir çelişki ve anlaşmazlık ortaya çıkacaktır. 

Nitekim Ege’de de olan budur ve Yunanistan, doğu Ege’de bazı adacık ve 
kayalıkları gayri-meskûn halden meskûn hale getirmeye ve bu şekilde üzerlerin-
de ekonomik bir yaşam sağlamaya çalışarak, Anadolu kıta sahanlığı üzerindeki 

                                                        
88 Bu Sözleşme’nin metni için bkz. United Nations, The Law of the Sea-United Nations Convention 

on the Law of the Sea, UN Publication, New York, 1997; 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf,(Erişim 
Tarihi: 10 Eylül 2014). 

89 A. Mehmet Kocaoğlu, “Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedidir”, 
Yeni Forum, Cilt 17, Sayı 327, Ağustos 1996, s.  32-38. 

90 Türkiye için, Ege’nin serbest kullanımı esastır ve hayatidir; “Şu nokta hep unutuluyor: Ege’ye 
sahip çıkmakta Türkiye’yi asıl haklı gösterecek olan, o denizi tepe tepe kullanarak üzerinde vızır vızır işleyen bir 
yük, yolcu ve turizm ulaşımı kurmaktır. Bu ise, yazın hafta sonları İstanbul’dan İzmir’e gidip gelen tek gemiyle 
başarılabilecek bir iş olamaz.” Mümtaz Soysal, “Ege’de ciddiyet”, Hürriyet, 16 Mayıs 1999, s.  13. 
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 kendi egemenliğindeki bir takım coğrafî formasyonlara kıta sahanlığı hakkı ka-
zandırmak istemektedir. Ancak kanaatimize göre bunlar, hukukî anlamda nafile 
çabalardır. Zira dünyada ters taraftaki adalara, üzerlerinde insan yerleşimi ve 
bağımsız bir ekonomik yaşam bulunsa dahi, kıta sahanlığı veya münhasır eko-
nomik bölge değil, yalnızca karasuları ve/veya bitişik bölge, balıkçılık sahaları 
gibi kısıtlı deniz yetki alanları sağlandığı görülmektedir. Manş Denizi’nde İngil-
tere ile Fransa arasındaki Kanal Adaları uyuşmazlığında ki, burada İngiliz adaları 
hemen Fransa kıyılarının önündedir, durum bu İngiliz adalarının aleyhine olacak 
şekilde gelişmiştir ve Fransa’nın kıta sahanlığı hakları uluslararası mahkeme ve 
hukuk tarafından korunmuştur. 

5. Ege’de Mevcut Atina-İstanbul FIR Hattının Yunanistan Tarafın-
dan Türk-Yunan Deniz Sınırı Olarak Kabul Ettirilmeye Çalışılması Du-
rumu 

Ege Denizi’nde Atina-İstanbul FIR hattı, iki ülke arasında zaten hiçbir za-
man mevcut olmamış bir deniz sınırı veya karasuları sınırlandırılması hattını 
takip eder veya bununla mütenasip bir biçimde çizilmiş nitelikte değildir. Atina-
İstanbul FIR hattının, ne böylesi bir durumla, ne de Ege’de Türk-Yunan deniz 
sınırı ile uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu ilişki, Ege’ye tama-
men hâkim olmak isteyen ve Türkiye’yi Anadolu yarımadasına hapsederek, Tür-
kiye’nin Ege’yi kullanımını asgariye indirmeyi hedefleyen Yunanistan’ın ve onun 
Helen emperyalizminin bir tezahürüdür. Dolayısıyla Ege’deki FIR hattı, 1947 
Şikago Sözleşmesi ve ICAO kuralları gereğince teşkil edilmiş ve onaylanmış, 
uluslararası uçuş güvenliği ile ilgili bir teknik hattır ve deniz sathındaki herhangi 
bir Türk-Yunan denizi sınırı ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki mesnetsiz 
dayandırmalarını Yunanistan kadar tüm dünya da görmekte, bilmekte ve ancak 
genellikle Yunan tezlerinin etkisi altında kalarak, mesnetsiz ve hatalı bilgiler 
içeren haritalar yayımlamaktan da geri durmamaktadırlar.91 

Sonuç 
Çalışmada yapılan inceleme ve analizler sonucunda, Ege’de Yunanistan ile 

Türkiye arasında taraflarca üzerinde anlaşılmış ve Yunanistan’a herhangi bir 
egemenlik hakkı verecek siyasal bir sınır çizgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Ancak, denizdeki bu sınırlandırma, iki ülke arasındaki karasuları sınırlandırması 
ile de doğrudan bağlantılı olduğundan, Ege Denizi, Türk-Yunan ilişkilerinin ana 
eksenini oluşturan bir nitelik kazanmıştır. Bu yüzden de, Ege’de ortaya çıkan 

                                                        
91  Örneğin, Google Map, Türkiye ve çevre denizlerine ilişkin yayımladığı bir haritada, 

Türkiye’yi çevreleyen üç denizde, sözde Türkiye’nin deniz sınırlarına atıf yapılan mavi renkli -
mesnetsiz- bir hat çizmiştir. Ayrıntı için bkz. 
https://maps.google.com/maps/ms?msid=214251874171328371563.0004bc7efbd072039360b&
msa=0&ll=38.376115,36.804199&spn=13.852143,28.54248&dg=feature, (Erişim Tarihi: 7 Ekim 
2014). Türkiye Devleti’nin, internet konusunda hassas olduğu başka konularda olduğu gibi, bu 
türlü ulusal ve ülkesel egemenlik konularında da aynı hassasiyeti göstermesi uygun olacaktır. 
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herhangi bir anlaşmazlık, birbiriyle ilişkili birçok tali sorunu da beraberinde 
getirmektedir. Ege’de iki ülke arasında mevcut sorunlar yumağında, iki sorunun 
temel teşkil ettiği görülmektedir. Bunların, “egemenlik” ve “paylaşım” gibi iki 
hassas hukukî olguyu bünyesinde barındıran “Ege’de deniz sınırları sorunu” ile 
“Ege’de egemenliği tartışmalı adalar sorunu” oldukları ortaya konmaya çalışıl-
mıştır. 

Bu çerçevede, daha eski ve uzun soluklu bir anlaşmazlık olarak, iki ülke ara-
sında Ege’de deniz sınırlarının tespiti konusunda çıkan görüş ayrılıkları temelin-
de, esasen şu iki hususun yattığı söylenebilir: (1) Ege’nin coğrafî ve jeolojik açı-
dan kendine özgü doğal özelliklerinin, Yunanistan’ın 1830 sonrası izlediği ya-
yılmacı siyasetle oluşturulmuş suni ve çelişkili özelliklerle birleşmesi; (2) Ege’nin, 
Uluslararası Deniz Hukuku’nun getirmiş olduğu hükümlerin uygulanmasına 
olanak tanımayacak denli özel niteliklere sahip olması. Dolayısıyla, bu kendine 
özgülüklerin, Lozan Antlaşması ile ilkeleri kararlaştırılan, ancak henüz harita 
üzerinde belirlenip bir anlaşmaya bağlanamamış olan karasularının belirsizliği ile 
birleşince, Ege’de var olan durumu daha da tartışmalı ve duyarlı hale getirdiği 
görülmektedir.92  

Bununla birlikte, iki ülke arasında Ege’de 1996’da ortaya çıkan yeni bir so-
run, bu denizde henüz belirlenmemiş Türk-Yunan deniz sınırları sorununu, 
deyim yerindeyse esir almış ve kendisinin çözümüne kesin bağımlı bir hale ge-
tirmiştir. Bu çerçevede olmak üzere, Ege’de bazı adalar üzerindeki egemenlik 
belirsizliğinin çözülmesi gerçekleşmeden, iki ülke arasında deniz sınırı gibi temel 
bir sorununun çözümü mümkün görülmemektedir. Keza Ege’de denizlerin 
paylaşımı sorununa ilaveten, egemenlik sorununun da bir temel sorun olarak 
ortaya çıkmasının altında, egemenliği tartışmalı adaların her birinin deniz yetki 
alanlarına, diğer bir ifade ile karasuyu, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik 
bölgeye sahip olması yatmaktadır. Dolayısıyla, Ege’de tartışmalı adalar sorunu, 
aynı zamanda deniz yetki alanları sorunudur ve Ege’de Türkiye ile Yunanistan 
arasında yaşanan sorunları, özellikle de deniz yetki alanları sorunları ile karasula-
rının paylaşımı konularını doğrudan etkilemektedir. Diğer deyişle, Ege’de bu 
temel egemenlik sorunu çözülmeden, ne deniz (karasuları) sınırlandırmasının, 
ne de kıta sahanlığı paylaşımı gibi deniz yetki alanları sınırlandırmasının yapıla-
bilmesi mümkün görünmektedir.93 

                                                        
92 Adnan Önder, Türk Yunan İlişkileri (Kıta Sahanlığı Meselesi), Yayınlamış yüksek lisans tezi, 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2008, s.  ııı. 
93  Bunu, Yunanlar da; “İlgili iki ülkeden birisi diğerinin toprak bütünlüğüne karşı itirazlar dile 

getirirken, Lahey UAD kıta sahanlığını nasıl çizebilir?” şeklinde ifade etmekte ve Yunanlı birçok devlet adamı 
ve diplomat dahi, “Ege’de karasularının genişliği açıklığa kavuşmadan, kıta sahanlığı belirlenemez” veya 
“Masada Gri Bölgeler varken, Lahey’e başvurulabilir mi?” şeklinde, somut gerçekleri dillendirmekten 
kaçınmamaktadır. 
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 Bu sorunların çözüm yolunun da, en başta, iki ülke arasındaki anlayış, iyi ni-
yet ve karşılıklı hakkaniyete dayalı ve bıkmadan usanmadan sürdürülmesi gere-
ken her türlü sivil/resmi temas ve müzakereler olduğu kanaatindeyiz.94 Ancak 
bu müzakerelerde, Yunanistan’ın Ege’deki egemenlik ve paylaşım sorunlarına 
ilişkin istikrarla benimsediği “siyasal ve ülkesel bütünlük”, “adaların deniz yetki 
alanına sahip olması ilkesi” ve “eşit uzaklık ilkesi” şeklindeki yaklaşımlarına 
karşılık, Türkiye’nin kendi tutumunu, “anlaşmanın esas olması”, “doğal uzantı-
nın esas alınması”, “hakça ilkelerin uygulanması”, “adaların özel durumlar oluş-
turması”, “Ege’nin yarı kapalı deniz olması” ve “Lozan dengesi”95 şeklindeki 
görüşler çerçevesinde şekillendirilmesi ve bunları tutarlı, istikrarlı bir biçimde 
savunması, daha makul ve akılcı görünmektedir.  
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ÖZ 
YILMAZ, Hadiye, Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Milli Mücadele Dönemin-
de Suriye ve Irak, CTAD, Yıl 10, Sayı 20, (Güz 2014), s. 289-306.  
27 Haziran 1916’da Mekke Emiri Şerif Hüseyin İngiltere’yle yaptığı anlaşmaya dayanarak Osmanlı’ya 
karşı ayaklanmış ve Arabistan krallığını ilan etmiş, oğlu Emir Faysal ise I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilen Suriye ve Irak’a girmiştir. İngiliz arşivinde, Mustafa Kemal 
Paşa ve Emir Faysal arasında, Faysal’ın Suriye’ye girişinden sadece sekiz ay sonra -16 Haziran 1919’da- 
düzenlenmiş görünen bir anlaşma metni bulunmaktadır.  
Bu anlaşma metninin sahte olduğunu savunan görüşlerin yanı sıra anlaşmanın gerçek olduğunu ve 
taraflarca imzalandığını savunan görüşler de bulunmaktadır. Oysa bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından 
söz konusu anlaşmanın kendisine ulaştığı, ancak imzalanmadan geri gönderildiği ifade edilmiştir. Öte 
yandan Mustafa Kemal Paşa, Suriye ve Irak’ta Millî Mücadele döneminde Batılı devletlere karşı baş 
gösteren isyan hareketlerini desteklediklerini söylerken, İngilizlerin himayesinde önce Suriye sonra da 
Irak kralı olmuş Emir Faysal’a karşı ihtiyatkâr bir tutum içinde bulunduklarını belirtmiştir. Bu makalede, 
anlaşmanın imzalanmayarak taslak olarak kalmış ve taslak metnin hangi çevrelerce ne maksatla hazır-
lanmış olabileceğine dair değerlendirmemiz temellendirilmeye çalışılmıştır  
Anahtar Kelimeler:  Kral Faysal, Irak, Suriye, Arap isyanı, Arap milliyetçiliği. 

ABSTARCT 
YILMAZ, Hadiye,  Mustafa Kemal Pasha-King Faisal Agreement, the Situation of Syria and 
Iraq in the course of The Turkish National Struggle, CTAD, Year 10, Issue 20, (Fall 2014), p. 
289-306. 
On 27 June 1916, Şerif Hüseyin, Emir of Mecca rebelled against the Ottomans relying on the treaty 
signed with Britain and declared the Kingdom of Saudi Arabia. However, his son Emir Faysal entered 
Syria and Iraq which were occupied by the British and French troops following the World War I. 
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Giriş 
İngiliz Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde (Foreign Office) 16 Haziran 1919’da Kerek Muta-

sarrıfı Esat Bey’in1 himayesinde Mustafa Kemal Paşa ile Emir Faysal arasında düzenlenmiş 
bir anlaşma metni bulunmaktadır.2 11 maddeden oluşan anlaşmanın İngiliz Dışişleri Arşi-
vi’nde Fransızca metni bulunmakta ancak orijinal metnin hangi dilde yazıldığı bilinmemekte-
dir.3 Bu konuda yapılmış olan çalışmalarda, söz konusu anlaşmanın gerçekliği hakkında 
                                                        

1 Kerek, Suriye vilayetine bağlı, 1908 yılı itibariyle 6 kaza, 35 nahiyesi bulunan bir sancak. Bkz. 
Remzi Kılıç, “Irak ve Suriye’nin Tarihî Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu İtibariyle İdarî Konumu”, 
Türk Kültürü, Sayı 441, Ocak 2000, s.  20. Esat Bey’in Kerek Mutasarrıflığına tayini hakkında bkz. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Fon:İ.DUİT (İradeler Tasnifi), No: 42/60, 10/Ş /1335 
(Hicrî).  

2 Söz konusu anlaşma metninin ilk olarak 25-27 Nisan 1985’te Amman’da düzenlenen III. 
Uluslararası Türk-Arap İlişkileri Kongresi’nde Prof. Dr. Abdülkerim Rafık tarafından tebliğ olarak 
sunulduğunu belirten Mim Kemâl Öke, söz konusu tebliğe dayanarak anlaşmanın gerçek 
olduğunu ve imzalandığını savunmaktadır. Bkz. F.O. (Foreign Office) 371/4233/123318, 
Doküman No: 1486/M/1100’den naklen Mim Kemal Öke, Türk-Arap Uzlaşması İçin Boşa Giden 
Teşebbüsler, Ankara, 1988, s.  19-20. Rafık’ın tebliği, Sabahattin Samur’un çevirisiyle 1994 yılında 
Türk Dünyası Araştırmaları dergisinde yayımlanmıştır. Ne var ki, Rafık’ın bu çalışmasında 
anlaşmanın “gerçekleşmiş olduğuna dair” herhangi bir kesin ifade bulunmadığı gibi “Mustafa 
Kemal ve Faysal arasında bu ve benzeri anlaşmalar, eğer doğruysa,” ifadesine yer verilerek yazarın 
şüphesi açıkça ortaya konulmuştur. Bkz. Abdülkerim Rafiq, “Türkiye-Suriye İlişkileri, 1918-1926”, 
Çev. Sabahattin Samur, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 88, Şubat 1994, s.  36. Öte yandan 
Mim Kemal Öke’nin iddiasının aksine söz konusu anlaşma ilk kez Abdülkerim Rafık tarafından 
ortaya çıkarılmamıştır. Sina Akşin, Abdülkerim Rafık’tan önce, II. Uluslararası Türk-Arap İlişkileri 
Kongresi’nde sunduğu “Turkish-Syrian Relations in the Time of Faisal (1918-20)” başlıklı 
tebliğinde anlaşma metnine uzun bir yer ayırmıştır. Tebliğ, Ankara Üniversitesi tarafından 1986’da 
Turkish Yearbook of International Relations’ta yayımlanmıştır. 

3 Bu metnin “suret” olduğunu belirten Sonyel, gizli anlaşmanın 18 Ağustos’ta Paris’te bulunan 
Bogos Nubar Paşa tarafından İngiltere’ye verildiğini ifade etmektedir. Asıl metnin Dahiliye 
Nezareti’ne Erzurum valisi tarafından gönderilmiş olduğu iddiasını taşıyan 3 Ağustos tarihli bir 
İngiliz raporuna göre anlaşmanın aslı, Küçük Cemal Paşa tarafından Padişah’a takdim edilmiş, bir 
sureti de Doktor Topciyan adlı bir Ermeni tarafından Fransızlar için 150 TL. ye satın alınmıştı. 
Bkz. Salâhi R. Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, 

Among the British archival sources, a contract could be found signed by Mustafa Kemal Pasha and 
Emir Faysal, on 16 June 1919, only eight months after Faysal’s entrance to Syria. There are some 
criticisms on the possible fabrication of that contract. Mustafa Kemal Pasha states that even though he 
himself received the referred contract he sent it back without any approval or signature. Furthermore 
Mustafa Kemal Pasha expresses that in the course of the national struggle the Ankara government kept 
a vigilant eye on Emir Faysal, the king of Syria as well as Iraq under the auspices of Britain while 
supporting the upheavals against western countries in those lands. Thus, this paper aims to analyze why 
the contract remained unsigned. 
Keywords:  King Faisal, Syria, Iraq, Arab revolt, Arab nationalism. 
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kuşkular dile getirilmiş ve belgenin Ermeni Birliği Başkanı Bogos Nubar Paşa tarafından 
tertip edildiği eğilimi ortaya çıkmıştır.4 Taraflardan biri olan Mustafa Kemal Paşa ise bu an-
laşmayla ilgili olarak Meclis’in 9 Mayıs 1920 tarihli gizli celse oturumunda ve 1 Ocak 1921’de 
Sovyet Misyonu Sekreteri Upmal Angarski ile yaptığı görüşmede bilgi vermiştir. Mustafa 
Kemal Paşa’nın verdiği bilgiler ışığında böyle bir anlaşmanın imzalanmamış olduğu görül-
mektedir. Anlaşmanın yapıldığı iddia edilen dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın Suriye ve 
Irak’la ilgili olarak Emir Faysal’ın takip ettiği siyasete karşı aldığı tutum da böyle bir anlaşma-
nın yapılabilmesi için gerekli koşulların ve ortamın bulunmadığına işaret etmektedir. Öte 
yandan anlaşmanın yapılmış olduğu iddia edilen 16 Haziran 1919 tarihi itibariyle Mustafa 
Kemal Paşa’nın Millî Mücadele’nin önderi konumunda olmayıp, mücadelenin yapılandırıl-
ması sürecinin henüz çok başında olması hasebiyle de söz konusu anlaşmanın “gerçek olma-
dığı” fikri güçlenmektedir. Bu çalışmada, söz konusu dönemde Suriye ve Irak’taki gelişmelere 
de değinilerek anlaşmanın “taraflarca imzalanmamış” olduğu fikrini güçlendiren bilgi, belge 
ve görüşler ortaya konularak, kimler tarafından ve hangi amaçla böyle bir “anlaşma metni 
imalatına” tevessül edilmiş olabileceğine dair kanaatlerimizi sunacağız. 

20. Yüzyılın Başında Irak ve Suriye’nin Genel Görünümü ve Osmanlı Arap İlişkileri 
Ortadoğu’nun Suriye ve Mısır’a kadar olan önemli bir bölümü, henüz Yavuz Sultan Se-

lim döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmişti (1516-1517).5 Dünyanın en eski uygarlıkları-
nın merkezlerinin bulunduğu, üç kıtanın kesiştiği ve önemli deniz yolları üzerinde bulunan 
Ortadoğu, zengin doğal kaynakları nedeniyle 18. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlerin ilgisi-
ni çekmeye başlamıştı. Batılı devletlerin Ortadoğu’ya ilgilerinin yöneldiği bu dönemde Araplar 
arasında da ilk isyanlar ortaya çıkmış,  Arapların Osmanlılara karşı ilk isyan hareketini 
Vahabiler başlatmıştı. 17. yüzyılın sonunda Necid Emiri Suud önderliğinde Vahabiler Taif, 

                                                                                                                                  
TTK, Ankara 1995, s.  20. Sonyel, anlaşmanın “Traite secret entre les Gouvernements Turc et 
Arabe signe par Emir Fayçal et Moustafa le 16 Juin 1919 a alep exange a Kerek par l’entremise du 
Prefet (Motessarif Essad Bey) şeklindeki Fransızca başlığını da aktararak F.O. 371/4233/119392 
numaralı belgeyi kaynak göstermektedir. Abdülkerim Rafık da İngiliz belgelerine dayanarak 
Sonyel ile aynı bilgileri aktarmaktadır. Bkz. Rafık, agm., s.  36. Metin Hülagü, belgenin Fransızca 
nüshası için F.O. 371/4233/119322 numaralı belgeyi gösterirken belgenin İngilizce örneği için 
F.O. 371/4233/119322 numarasını kaynak vermektedir. Ayrıca bu çalışmada, anlaşmanın 9 
maddesi bulunduğu ifade edilmektedir. Bkz. Metin Hülagü, “Millî Mücadele Döneminde Türkiye-
İslam Ülkeleri Münasebetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 45, Kasım 1999, s.  910. 

4  Örneğin Salahi Sonyel, age., s.  19; Qassam Kh. Al-Jumaily, İzzettin Öztoprak, Irak ve 
Kemalizm Hareketi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s.  38. 

5 1908 yılı itibariyle Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’ye göre Irak ve Suriye toprakları 
Basra, Bağdat, Musul, Halep, Suriye (Şam) ve Beyrut vilayetlerini kapsamaktaydı ve toplam nüfusu 
3.349.054’tü. Bkz. Remzi Kılıç, “Irak ve Suriye’nin Tarihî Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu 
İtibariyle İdarî Konumu”, Türk Kültürü, Sayı 441, Ocak 2000, s.  19-20. 
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Mekke ve Medine’yi işgal ederek Anadolu’ya yönelmişler ancak Osmanlı orduları tarafından 
isyan bastırılmıştı.6 

Batılı devletlerin Ortadoğu’ya yönelik olarak izledikleri siyaset, 93 Harbi’ne kadar “denge” 
esaslı iken, Osmanlı’nın zayıflamaya başlamasıyla birlikte, bilhassa 1877-1878'den sonra 
“Osmanlı topraklarından en fazla payı koparma” yarışına dönüşmüştü.7 Avrupalı devletlerin 
Ortadoğu’ya yöneldikleri bu yüzyılın petrol çağının da başlangıcı olması şüphesiz bir tesadüf 
değildir.8 Bundan sonra başta İngiltere, değişen Ortadoğu siyasetine paralel olarak Ortadoğu 
geçitlerine ve denizlerine sahip olmak için teşkilatlanmış, İngiltere Anavatan filosu, Akdeniz 
filosu ve Uzakdoğu filosu olmak üzere üç filo oluşturmuştur. Çünkü bölgenin hâkimiyet 
altına alınması yalnızca buradaki doğal kaynaklar ve insan gücüne hâkim olmak için değil aynı 
zamanda İngiliz ticaretinin güvence altına alınması bakımından da önem taşımaktaydı.9 İngil-
tere, bölgede 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı’ya karşı teşkilatlanmış gizli Arap cemiyetlerini 
desteklemiş, yüklendiği “Arapların koruyucusu misyonu” aracılığıyla kendine alan açmaya 
çalışmış, bu siyaset gereğince çeşitli nedenlerle bölgedeki devletlerin iç işlerine karışmaya 
başlamıştır. Bu müdahale ilk olarak Arap-Vahabi çatışmasını engellemek gibi bahanelerle 
tezahür etmiştir. İngiltere, dağıttığı altın ve paraların yanı sıra 1909’da Osmanlı Devleti’nin 
Irak, Suriye ve Mısır’da Türkçe eğitimi zorunlu tutması gibi fırsatları da değerlendirerek Arap-
ları Osmanlılara karşı kışkırtmıştır.10 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın rekabet alanından çekilmesiyle bu kez Fransa 
petrol mücadelesi sahnesinde daha etkin bir yer almış ve bu tarihten sonra Ortadoğu petrol-
leri konusunda İngiliz-Fransız çatışması yaşanmıştır. 16 Mayıs 1916’da İngiliz Sir Mark Sykes 
ile Fransız diplomat Georges Picot arasında yapılan anlaşma ile Anadolu’nun güneyinde, 

                                                        
6  Ekrem Memiş, Nuri Köstüklü, “En Eski Dönemlerden Günümüze Ortadoğu-Anadolu 

İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 89, Nisan 1994, s.  124. 

7 Ali Asmaz, "ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya'nın Ortadoğu Politikaları ve 
Bu Politikalar İçinde Türkiye'nin Yeri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 47, Aralık 2000, s.  85. 

8 1859’da Pensylvania’da ilk petrol kuyusunun açılmasından sonra, dünya ekonomisi giderek 
petrole bağımlı hale gelmiş ve bu tarihten sonraki mücadelelerin ekonomik temelini “en fazla 
petrole sahip olma” düşüncesi oluşturmuştur. Ortadoğu, bilinen petrol rezervlerinin yüzde 
65,7’sine sahip olması ve geri kalan kısımlardaki yatakların tükenmek üzere bulunması nedeniyle, 
özellikle sanayileşmiş Avrupalı devletlerin birincil hedefi durumuna gelmiştir. Bkz. Seyfi Say, 
“Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ortadoğu’da Petrol Mücadelesi”, İlim ve Sanat, Sayı 46-47, 1997, 
s.  89-90. 

9  Bizzat Arap liderleri İngiltere’nin Ortadoğu siyasetini şöyle açıklamaktadır: “İngiliz 
politikasının temeli, imparatorluğun beyni olan Londra ile imparatorluğun kalbi olan Hindistan 
arasındaki emperyal bağlantının güvenliğine bağlıdır. Bu zincirin kopması halinde imparatorluğun 
büyüklüğü yok olacağı için, çok dahiyane bir şekilde zincirin her halkasına yerleşmişler, politik 
anlaşmalar ile Umman denizi kıyısındaki emirliklerle sağlam ilişkiler kurmuşlardır”. Bkz. Mustafa 
Bıyıklı, Batı İşgalleri Karşısında Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları –Atatürk Dönemi-, Gökkubbe 
Yayınları, İstanbul, 2006, s.  74. 

10 Yaşar Canatan, “Türk-Arap Münasebetlerinin Bozulmasında Batı Devletlerinin Etkileri”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 109, Ağustos 1997, s.  73-80. 
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petrol yatakları açısından oldukça zengin olan bölge paylaşılmış,11 bu paylaşıma göre İngiltere 
Musul hariç Irak’ı alarak Arabistan’ın büyük bir bölümüne sahip olmuştur. Fransa ise Suriye 
ile birlikte Arabistan’ın Necd sınırı kuzeyinde kalan bölge ile Musul'u almıştır.12 27 Haziran 
1916’da Osmanlı’nın Mekke Emiri Şerif Hüseyin ayaklanarak Arabistan krallığını ilan etmiş, 
ancak İngiltere kıvrak bir siyasi manevrayla hem Şerif Hüseyin hem de İbn-i Suud’un hâki-
miyetini tanıyarak, iki lider arasında yeni bir mücadelenin başlamasına yol açmıştır. Nihayet 
Hüseyin’i unvanını değiştirip yalnızca “Hicaz Kralı” olarak kabul edip tanımışlardır.13 

Görüldüğü gibi 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başından itibaren petrolün keşfedilmesiyle de 
birlikte Avrupalı devletler Ortadoğu bölgesine yönelmiş ve bölgenin toptan ele geçirilmesi 
savaşı başlamıştır. Milliyetçilik dalgasının etkisi altına girmiş olan Arapları, otoritesi ve gücü 
zayıflamış Osmanlı’ya karşı kışkırtmakta ve kendi taraflarına çekmekte zorlanmayan Batılı 
devletlerin14 –bilhassa İngiltere’nin-  bölgeye yönelişi, bizzat petrol rezervlerinin bu bölgede 
bulunmasından kaynaklanmakla birlikte, söz konusu rezervlere giden yolların da emniyet 
altına alınmak istenmesi, bütün bölgeyi Batılı devletler için önemli bir rekabet sahası durumu-
na getirmiştir.  

Bu dönemde Avrupalı devletlerin söz konusu emellerine ulaşmalarının önündeki başlıca 
engel şüphesiz Osmanlı Devleti’ydi. Öte yandan I. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’nin 
yenik çıkmasıyla söz konusu topraklar bir anlamda “sahipsiz” kalmıştı.  Ne var ki, 30 Ekim 
1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra yaşanan işgaller, yalnız Misak-ı Millî 
sınırları içinde değil Arap çoğunluğun yaşadığı memleketlerde de Batılı devletlere karşı bağım-
sızlık ve ihtilal hareketlerinin filizlenmesine yol açmıştı. Anadolu’da işgal kuvvetlerine karşı 
kurtuluş mücadelesi verilen yıllarda Kuzey Afrika, Hindistan ve Ortadoğu’da aynı işgalcilere 
karşı baş gösteren isyan hareketleri de gün geçtikçe etkisini artırıyordu. Savaşta, Ortadoğulu 
Arap önderleri ve kabileleri, İtilaf Devletleri’nin “bağımsızlık vaadiyle” Osmanlı’nın karşısında 
saf almaya ikna edilmişti;15 ancak kısa bir süre sonra bu liderler aldatıldıklarını anlamışlar ve 

                                                        
11 Irak, Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın ikinci büyük petrol rezervlerine sahip bölgedir. 

Irak, bütün dünyada toplam rezervlerin yüzde 10’una sahiptir. Irak’ın petrol varlığı hakkında bkz. 
Hayati Doğanay, Selçuk Hayli, “Irak’ın Başlıca Coğrafi Özellikleri ve Petrol Yatakları”, İkinci Orta 
Doğu Semineri Dünden Bugüne Irak Bildiriler I, TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları 
Merkezi Yayınları No:12, Elazığ 2006, s.  231-246. 

12  Mehmet Okur, “Mondros Mütarekesi’nin Irak ve Suriye Cephelerinde Uygulanışında 
İngiltere’nin Yaklaşımı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 2, Temmuz 2002, s.  230. 

13  Işıl Işık Bostancı, “Suudi Arabistan Krallığının Resmen İlan Edilmesi”, Orta Doğu 
Araştırmaları Dergisi, Cilt I, Sayı 2, TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Elazığ, 
Temmuz 2003, s.  37. 

14  Bu konuda bkz. Mustafa Bıyıklı, “19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Batının Türkiye ve 
Ortadoğu’yu İşgal Çabaları: Bir Strateji ve Teknoloji Analizi”, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt 
III, Sayı 2, TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Elazığ, Temmuz 2005, s.  65-
87; Ali Asmaz, agm., s.  85-91. 

15 Cemal Paşa I. Dünya Savaşı sırasında Fransızlarla işbirliği yaptıkları saptanan 50 Suriyeli 
milliyetçiyi idam ettirmişti. Bkz. Orhan Koloğlu, “Osmanlı’dan Cumhuriyet Yıllarına Suriye 
İlişkileri”, Popüler Tarih, Sayı 41, Ocak 2004, s.  59. I. Dünya Savaşı’nda Hüseyin bin Faysal'ın 
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Avrupalı devletlere karşı direnişe geçmişlerdi.16 Ancak Arapların bu davranışı, Türk-Arap 
ilişkileri üzerindeki kötü etkisini günümüze kadar sürdürmüştür. Öte yandan Arapların Batılı 
devletlerle işbirliğinin henüz taze olduğu aylarda ve yıllarda Anadolu hareketinin bu işbirliği-
nin husumetini gütmeyerek “birlik, beraberlik ve dayanışma” siyasetine önem vermesi dikkat 
çekicidir.   

1919 yılı boyunca Heyet-i Temsiliye ve ardından kurulan Ankara Hükümeti, İtilaf Dev-
letleri’ne karşı Anadolu’da mücadele verirken, Arapların yaşadığı işgal altındaki eski Osmanlı 
memleketlerinde gelişen ihtilal hareketlerine karşı kayıtsız da kalmadı. TBMM’nin yarı resmi 
yayın organı olan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi İtilaf Devletleri’ne karşı Arapların verdiği müca-
deleyi gün be gün sütunlarına taşırken,17 bir anlamda hükümetin politikasını dile getirerek 
bağımsızlık için “ortak düşmana karşı mücadelede birlik” düsturunu benimsedi. Ankara 
Hükümeti bu dönem özellikle Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat kesilmişti. İngiliz 
ve Fransız manda idaresi altına alınmaya çalışılan bu toprakların Musul, Kerkük, Süleymaniye 
gibi Misak-ı Millî sınırları içinde kabul edilen bölgeleri kapsıyor olması, kuşkusuz bu ilginin 
önemli sebeplerinden birini teşkil ediyordu. Aynı zamanda buradaki mücadelenin şiddeti ve 
başarısı nedeniyle bölgeye takviye edilmek zorunda kalınacak İtilaf güçleri, Anadolu’nun 
güney sınırının rahatlamasına yol açacaktı. Ankara Hükümeti’nin Irak ve Suriye’ye ilgisi, bu 
bölgenin coğrafi konumu dolayısıyla taşıdığı stratejik önemin yanı sıra manevi bir anlam da 

                                                                                                                                  
kurmay heyetinde bulunan Albay Lawrence ve Araplara vaat edilen bölgelere dair belgeler 
hakkında Manchester Guardian gazetesinde yayımlanan yazı için bkz. BOA, Fon:HR.SYS.  (Hariciye 
Nezareti Siyasî Kısım), No: 2636/24, 12//1919 (Miladi)  

16  Ömer Osman Umar, “Milli Mücadele Dönemi Atatürk’ün Ortadoğu Politikası”, Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, s.  448-449. Ayrıca bkz. Ömer Osman Umar, 
Türkiye-Suriye İlişkileri, 1918-1940, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, 
Elazığ, 2003. 

17 Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde çıkmış konuyla ilgili belli başlı haberler ve yazılar için bkz. 
Hadiye Yılmaz, Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı, Kaynak Yayınları, İstanbul 2010. Ali 
Fuat Cebesoy, mütareke döneminde Suriyelilerle ilk temasın 3 Ekim 1918’de kurulduğunu 
aktarmaktadır. Katma’da, mütarekenin tatbikiyle ilgili maddelerin İngiliz delegasyonuyla tartışıldığı 
esnada Faysal’ı temsil eden Nuri Said’in Osmanlı delegasyonundan Büyük Ömer Halis’e gizli bir 
mektup verdiğini aktaran Cebesoy, Sadrazam İzzet Paşa’ya yazılan bu mektubun Arap ve Türkleri 
bir Müslüman federasyonu kurmaya çağırdığını bildirmektedir. Ne var ki Cebesoy, mektubun 
üzerinde kimin imzası bulunduğunu belirtmemektedir. Bkz. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele 
Hatıraları, Vatan Neşriyat, İstanbul, 1953, s.  28-29. Sina Akşin ise 24 Temmuz 1919 tarihli bir 
İngiliz raporuna göre ikinci temasın Konya’da kumandan Cemal Paşa’yla görüşen eski Kerek 
Mutasarrıfı Esad Bey aracılığıyla sağlandığını aktarmaktadır. Rapora göre İstanbul’a gelen Cemal 
Paşa Sultan’a Faysal’dan imzalı bir mektup getirmişti. 21 Temmuz’da Sultan hükümetle bu 
mektup ve verilecek cevabın hazırlanması hakkında görüşerek Cemal Paşa’ya cevap ve gizli 
talimatlar verilmişti. Ne var ki Türk kaynaklarında raporun içeriğini teyit edecek herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Cemal Paşa Temmuz 1919’da Konya’dan ayrılarak İstanbul’a gelmiştir. Ancak 
Akşin’e göre Mustafa Kemal Paşa’nın direniş hareketine katılmış olan Cemal Paşa’nın Sultan ve 
hükümet tarafından kabul edilmesi pek de mümkün görünmemektedir. Bkz. Sina Akşin, 
“Turkish-Syrian Relations in the Time of Faisal (1918-20)”, Turkish Yearbook of International 
Relations, Ankara, 1986, s.  3-4. 
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taşıyordu. Çünkü her bir ihtilal hareketi, her bir isyan, ortak düşmanın zayıflatılması ve Ana-
dolu’dan başka Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da işgalden kurtulup bağımsızlığına kavuşması 
ümidinin doğmasına vesileydi. Heyet-i Temsiliye’nin Suriye’ye ilgisi, Ali Şefik (Özdemir) Bey 
aracılığıyla organik bir ilişkiye dönüşecek, 3 Şubat 1919’da Şefik Bey başkanlığında kurulacak 
Türk-Arap Muhadeneti Cemiyeti, yılın sonunda bizzat Mustafa Kemal Paşa’dan talimat 
alarak faaliyetlerini sürdürecektir.18   

Bu genel görüntü içinde Türk-Arap birliğini ifade edebilecek “Mustafa Kemal-Faysal an-
laşmasının” kuvvetle muhtemel görünmesi doğaldır. Ancak asıl manzarayı, tarafların söz 
konusu dönem içinde benimsemiş oldukları siyaset ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Emir 
Faysal’ın İngiltere eliyle Suriye’ye getirilip ardından da Irak kralı ilan edilmesi ve yaşanan ge-
lişmeler karşısında Arap halkının aldığı tutum, konumuz açısından büyük önem taşımaktadır. 

Emir Faysal’ın Suriye Kralı Oluşu 
Osmanlı ordusunun 1 Ekim 1918’de Şam’ı boşaltmasından sonra 3 Ekim günü İngilizle-

rin davetiyle Emir Faysal Şam’a girmişti.19 Ne var ki, İngiltere’nin Suriye için Faysal tercihine 
Fransa sıcak bakmıyordu.20 Emir Faysal’ın krallığını ilan etmesi üzerine ise Suriye’de iki eğilim 
belirmişti: Biri Faysal Hükümeti’nin temsil ettiği açıktan “manda” demeden büyük bir devle-
tin yardımına sıcak bakan eğilim, diğeri ise isyancıların benimsediği bağımsızlık taraftarı eğilim. 
Suriye üzerindeki İngiliz ve Fransız çıkar çatışması Fransa lehine yön değiştirince, 1919 yılı 
sonunda Paris’e çağrılan Faysal tahtını korumak için Fransa’yla bir anlaşma yapmaya mecbur 
kalmıştı. Bu anlaşmayla Faysal, Suriye’nin genelinde bir Fransız mandasını ve Fransız manda-
sının halka kabul ettirilmesi için kamuoyuna karşı gerekli tedbirlerin alınması şartını da kabul 
ediyordu.21 Faysal’ın Fransa ile yaptığı anlaşma, Suriyelilerin galeyana gelmesine yol açmış, 
krala şiddetle muhalefet edilmiş hatta aynı günlerde Faysal’a suikast düzenlenmişti.22 İngilizler 
tarafından kurulacak olan Arap devletinin başına getirilme vaadiyle 27 Haziran 1916’da Os-
manlılara karşı ayaklanmış olan ve Hicaz Krallığı’na getirilen Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal da 
bir Arap milliyetçisiydi.23 Ne var ki babası gibi o da İngilizlerin desteğiyle Osmanlı idaresin-
den kurtulup bağımsız bir Arap devleti kurma siyasetini benimsemişti. Arap memleketlerinin 
o günkü koşullarda İngilizlerin ya da Fransızların desteği olmadan ya da Avrupalı devletlerle 

                                                        
18  Murat Göztoklusu, Özdemir Bey’in Filistin-Suriye Kuvva-i Milliyesi ve Elcezire Konfederasyonu, 

Bengi Yayınları, İstanbul 2010, s.  119. 

19 “Suriye”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 11, MEB, Eskişehir, 1997, s.  64; Murat Göztoklusu, age., 
s.  115. 

20 BOA HR.SYS. , 2468/13, 02//1921 (Miladi). 

21 Kadir Kasalak, “Suriye’de Manda Yönetiminin Kurulması ve Türkiye’ye Etkisi”, Orta Doğu 
Araştırmaları Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, 
Elazığ, Temmuz 2006, s.  69-87. 

22 Hâkimiyeti Milliye, 6 Şubat 1920, s.  1; Hâkimiyeti Milliye, 11 Şubat 1920, s.  1. 

23 Nail Uçar, “Şerif Hüseyin ve Oğulları, Hıyanet ve Nedamet”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 
Sayı 28, 1989, s.  61. 
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çatışarak bağımsız olamayacağına ilişkin güçlü bir inanç hâkimdi.  Yapılan anlaşmaya göre 
İngilizlerle ortak hareket edilmesi halinde Suriye’nin de içinde bulunduğu bağımsız bir Arap 
devleti kurulacak ve Faysal, bu devletin başına getirilecekti.  

Bu dönemde, Osmanlı Devleti içinde baş gösteren kurtuluş eğilimlerinin Suriye ve Irak 
topraklarında da ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim mandacı siyasete karşılık bağımsızlık 
fikriyle 1919 yılından itibaren Suriye’de çeşitli isyanlar baş göstermişti.24 3 Şubat 1919’da 
Şam’da kurulan ve yıl sonunda etkinliğini artırmış olan Ali Şefik (Özdemir) Bey’in Türk-Arap 
Muhadenet Cemiyeti, Filistin Suriye Kuva-yi Milliye’sini kurarak hükümet içinden Hariciye 
Veziri Dr. Abdurrahman Şehbender, Harbiye Veziri Kurmay Yarbay Yusuf el Azma, Ordu 
Müfettişi Yahya Hayati gibi etkili isimlerin de desteğiyle Türk-Arap yardımlaşmasının önemli 
bir örneğini sunmuştu. Teşkilatın başkanı Şefik Bey, Suriye’de Batılı devletlere karşı verilen 
mücadelede bizzat Mustafa Kemal Paşa’dan talimat aldıklarını söylemektedir.25   

1920 yılı başında Merciyun kazasında isyancılar Fransızlara ilk büyük kayıplarını verdir-
mişti. Halep ve Şam’a yayılan isyan hareketleri, aynı günlerde yapılan kalabalık mitinglerle 
desteklenmekte ve bu mitinglerde Suriyeliler Fransızları istemediklerini, gerekirse silaha baş-
vuracaklarını haykırmaktaydılar.26 Suriye’de kurulan İstiklal Komitesi’nin 50 bin kişilik bir 
düzenli ordu girişiminde bulunduğu da o günlerde Anadolu’ya gelen haberler arasındaydı.27  
Özellikle Şam, Halep ve Nabluslu isyancılar Anadolu’da verilen kurtuluş mücadelesini des-
tekleyip, yakından takip etmekle kalmıyorlar, İtilaf Devletleri’nin sömürgesi olmaktansa Türk-
lerle yeniden birleşmek istediklerini de açıkça ifade ediyorlardı.  

Bu manzara içinde Faysal, 1920 yılı başında Fransızlarla imzaladığı anlaşma gereğince Su-
riye Kralı ilan edildi. Ne var ki, bu Arap devletinin sınırları konusunda İngilizler ve Fransızlar 
bir türlü mutabakat sağlayamıyordu. İngilizler ve Fransızlar arasında yaşanan bu anlaşmazlık, 
doğal olarak Faysal’ın kaderini yakından etkiliyordu. Fransızlar Suriye’nin tümüyle kontrolleri 
altında bulunması konusunda ısrar ediyorlardı. Öte yandan Suriye’deki ihtilalciler de Faysal’ın 
iktidarına şiddetle muhaliftiler.28 25 Nisan 1920 günü San Remo’da Suriye’nin Fransız man-

                                                        
24 Bu isyanlar içinde özellikle üçü; güneyde Banyas’ta başlayıp İskenderun’a kadar uzanan, 

kuzeyde Harim ile Kefer-Taharim ve İdlip’e oradan da güneyde Cebeli Zaviye ve Cisrsugur’a 
ulaşan ve Maarrat-ı Nunan ve Hama çevresini kapsayan isyanlar oldukça etkili olmuştu. Suphi 
Bereket, Henanu ve Şeyh Salih el-Ali, bu üç büyük isyanın liderleriydi. Bkz. Abdülkerim Rafık, 
agm., s.  41 

25 Murat Göztoklusu, age., s.  167, 206. Ayrıca bkz. Ömer Osman Umar, “Suriye’de Kurulan 
Kuvayı Milliye Teşkilatı ve Üyeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 121, Ağustos 1999, s.  
87-95. 

26 Hâkimiyeti Milliye, 11 Şubat 1920, s.  1 

27 Hâkimiyeti Milliye, 10 Ocak 1920, s.  1. 

28 Bu ortamda Hâkimiyeti Milliye gazetesi Faysal’ın Suriye krallığına getirilmesi ve bu gelişme 
üzerine yaşanacak Fransız ve İngiliz çekişmesinin ortaya çıkaracağı tablo hakkında şu haberi 
yayımlamıştı: “(…) Emir Faysal, Filistin dahi dahil olmak üzere Suriye hükümdarı, biraderi 
Abdullah ise Irak hükümdarı tayin olunarak Suriye’de siyasi farklılıkları bulunarak seçilmiş delege 
heyetinin oluşturulmasıyla genel seçimler dahi ertelenmiştir. Yani Hicaz hükümdarı Suriye’yi bir 
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dasına verilmesi kararı alındı.  1920 yılı Temmuz’unda Fransızların Şam ile birlikte Suriye’nin 
belli başlı şehirlerini işgal etmeleri üzerine de Faysal Hükümeti sona erdi ve kral, İngilizlerin 
davetiyle Londra’ya gitti.29   

Emir Faysal’ın Irak Kralı Oluşu  
I. Dünya Savaşı’nda kendini “Büyük Kurtarıcı” ilan eden ve yine “bağımsızlık vaadinde” 

bulunan İngiltere’nin vaadini yerine getirmek şöyle dursun bir de Irak’ı büyük oranda tahrip 
etmesi, halkı son derece hiddetlendirmiş ve 1920 yılı başında Irak’ta İngiliz karşıtı büyük bir 
ihtilal baş göstermişti. İhtilali ateşleyen aşiretlerden Şimar reisleri “İngilizlere itaat etmeyeceklerini ve 
daima Osmanlı hükümetiyle beraber olduklarını” ifade etmekteydiler.30 Lisan’ül Arap gazetesi İngil-
tere’nin, sömürgeci siyaseti doğrultusunda Irak’ın bütün hukukunu çiğnediğini ve bu nedenle 
Iraklıların ayaklanmaktan başka çareleri kalmadığını yazıyordu.31 İngiliz istihbaratı ise Irak 
ihtilalinin Anadolu hareketi tarafından çıkarıldığı fikrindeydi. 1920 yılında Irak’ta sivil hâkim 
olan Arnold Wilson’ın iddiasına göre ise “Kemalistler ihtilalcilere Mayıs ve Haziran ayında 7 bin 
altın” yardımda bulunmuştu.32  

                                                                                                                                  
oğluna Irak’ı diğer oğluna vermek suretiyle Arabistan’ı aynı sülaleye bağlı bir idari birlik altında 
toplamak istemiştir. Emir Faysal’ın Suriye’den ayrılmaya mecbur olduğu hakkında alınan malumat 
ihtimal bu hakimiyet taksimi düşüncesiyle de alakalıdır. Çünkü Arabistan’ın bu tarz taksimi 
İngilizlerin tertibiyle olmuştur. Suriye’de milliyetperverlerin buna katiyen rıza göstermeyecekleri 
şüphesizdi. (…) Bizim bildiğimiz Suriye’deki en kuvvetli kısım kayıtsız şartsız istiklal taraftarı 
olanlardır. Ne İngiltere’nin ne de Fransa’nın hüküm ve esaretine girmek şartıyla faaliyet 
gösterecek zümreler Suriye’de milletin iradesine dayanamaz. Esasen bu gibi tertibat bir müddet 
sonra Suriye ve Arabistan’da millet efradını birbirine düşman yaparak nihayetsiz ihtilallere neden 
olabilir. Nitekim Suriye ve Irak hakimiyetlerinin bu tarzda taksimi üzerine Fransızlar da derhal 
Büyük Lübnan Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Beyrut, Cebeli Lübnan ve Trablusşam’dan Hayfa’ya 
kadar bütün sahil bu Cumhuriyet’in idaresi altına girecektir. Sahilinde toptan bir tazyıka uğrayacak 
Suriye Hükümeti’nin Şam’da nasıl teneffüs edeceği tartışma konusudur. Şu halde Suriye Hükümeti 
ile Büyük Lübnan Cumhuriyeti Akdeniz’de bir çıkış tedariki meselesinden dolayı mütemadiyen 
çatışmaya mecbur olacaktır.” Bkz. Hâkimiyeti Milliye, 23 Mart 1920, s.  1. 

29 Mehmet Saray, Türkiye ve Yakın Komşuları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2006, s.  78. 

30 Hâkimiyeti Milliye, 20 Ocak 1920, s.  1. 

31 Hâkimiyeti Milliye, 25 Mart 1920, s.  1. 

32  Al-Jumaily, Öztoprak, age., s.  31. Lisan’ül Arap gazetesinde yayınlanan bir yazıda Irak 
ihtilalinin neden çıktığı ve ihtilalin amacının ne olduğu şöyle aktarılmaktadır: “İngiltere Irak’ta hile 
ve hurda politikasında hâlâ inat ve ısrar ediyor. Halbuki içi dışı olmayan bir hükümet teşkili 
Iraklıları memnun edemez. İngilizler birkaç şahsı mevkilere getirerek bir iş yapacaklarına 
inanıyorlarsa aldanıyorlar. Iraklıları memnun etmek için aşağıdaki hususları temin etmeliler. Irak, 
hürriyetine ve meşruti bir hükümete sahip olmalıdır. Bu hükümet aynı zamanda hürriyet ve tam 
bir istiklal ile seçilecek bir millet meclisinin denetiminde bulunabilmelidir. Ancak böyle bir millet 
meclisidir ki, Irak hükümetinin cumhuriyet veya saltanat esası üzerine dayanması lazım geldiğini 
tayin edebilir. Irak bağımsız hükümeti İngiltere’ye iktisadi menfaat temin edebilir ve etmelidir. 
Fakat Irak hiçbir zaman İngiltere sömürgesi olamaz. Şunu da söyleyelim ki, hükümdar seçimi 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

298    

O günlerde kralın kim olması gerektiği konusunda Irak kamuoyunda üç eğilim ortaya 
çıkmıştı: Musul ve Bağdat’ta itibar gören ilk eğilime göre Irak kralı “büyük ve muhterem bir 
şeyh” olmalıydı. Basra ve civarının eğilimine göre kral “millî gayeler gütmeli ve İngiliz aleyhta-
rı” olmalıydı. Şam civarındaki üçüncü eğilime göre ise Irak kralı tanınmış ailelerin birinden 
seçilmeliydi.33 23 Temmuz günü Emir Faysal Irak kraliyet tahtına oturmak üzere Basra’ya 
gelmişti. Times gazetesinde yayımlanan habere göre Faysal tahta karşılık İngiliz mandasını 
kabul eden bir anlaşma imzalamıştı.34 Faysal da 23 Temmuz 1921’de tahta çıkış merasiminde 
yaptığı konuşmada İngiltere ile ilişkileri düzenleyecek bir anlaşmayı imzaladığını ilan etti.35  
Times gazetesine yansıyan bir habere göre Faysal’ın kral oluşundan yalnız Iraklı ihtilalcilerin 
değil bazı İngiliz çevrelerinin de rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktaydı. Churchill’in bu siyaseti-
nin İngiltere için gelecekte büyük karışıklıklar yaratacağından endişelenen bu çevreler, karışık-
lığın Faysal’ın Irak’ta yeterli itibara sahip olmamasından kaynaklanacağını ifade etmekteydi-
ler.36 1922 yılında da İngiliz-Faysal ittifakının onaylandığı bir başka anlaşma imzalanmıştır.37 

 

                                                                                                                                  
hakkı İngiltere’nin değil ancak millet meclisinin salahiyeti dahilindedir.” Bkz. Hâkimiyeti Milliye, 31 
Mayıs 1921, s.  1. 

33 Hâkimiyeti Milliye, 15 Temmuz 1921, s.  1. 

34  Anlaşmanın maddeleri şöyledir: “1. Irak’ın siyasi münasebetleri İngiltere’nin denetimi 
altında olacak, 

2. İngiltere hükümeti mandater sıfatıyla Irak hakkında uluslararası bazı taahhütler altına 
girmiştir. Maliyenin denetlenmesi bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır, 

3. Irak ile yapılacak muahede Cemiyeti Akvam Kanun-ı Esasi’sinde metin ve ruh itibariyle 
hiçbir noktada açıklanmış olmamak şartıyla gerek İngiltere ve gerek Irak’ın vazife ve salahiyetlerini 
tespitte faydalı olacaktır.” Bkz. Hâkimiyeti Milliye, 27 Temmuz 1921, s.  1. 

35 Neşet Çağatay, İslam Ulusları Tarihi, TTK, Ankara, 2002, s.  416. 

36  Times’ın haberi şöyledir: “Faysal, Iraklılar tarafından küçük bir kabul bile görmemiştir. 
Emir’e karşı yapılan karşılama merasiminin sönüklüğü bunun ispatıdır. Faysal, İngiltere’nin emir 
ve arzusuyla Irak’a gönderilmeseydi belki karşılamaya kimse gelmeyecekti. Sömürgeler Nazırı 
Churchill’in bu siyaseti faydadan uzaktır. Bu nasıl bir hükümdardır ki, Araplar nezdinde şahsi 
haysiyeti olmadığından yalnız Büyük Britanya nüfuzundan medet umuyor? Bu nasıl Emir’dir ki, 
biraderi Emir Abdullah’ın faaliyetleriyle İngiltere ile Fransa arasında anlaşmazlığın sürmesine 
sebep oluyor? Acaba bu nifak ve anlaşmazlığın devamı İngiltere’nin siyasi barışına yansır mı? 
Sonra Emir Faysal’ın Churchill tarafından seçilmesi öyle önemlidir ki, bu akdi ancak kılıç ile ateş 
halledecektir. Çünkü bu seçimde ahalinin arzu ve rızası itibara alınmamıştır. Hatta Fransa bile 
Emir Faysal’a itibar etmemektedir. Özetle Arabistan ve Elcezire’de nüfuz sahibi çoğunluk olarak 
Vehhabiler ve Şiiler katiyen ne Faysal’dan ne babasından memnundurlar. Churchill’in bu siyaseti 
gelecekte büyük karışıklık doğurmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.” Bkz. Hâkimiyeti Milliye, 21 
Eylül 1921, s.  1. 

37 Suphi Saatçi, Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, İstanbul Araştırma Vakfı Yayınları, 
İstanbul, 1996, s.  127. 
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Mustafa Kemal Paşa’nın Suriye, Irak ve Emir Faysal Hakkındaki Değerlendirmele-
ri 

Görüldüğü gibi Faysal, Suriye’ye getirilişinden Irak tahtına oturuşuna kadar esasen İngiliz-
ler tarafından himaye edilmiştir. İngiltere’nin bu siyasetini, bağımsız bir Arap devleti kurulma-
sı isteğinden ziyade Faysal’ı Ortadoğu’da direktifleri doğrultusunda hareket edecek bir koz 
olarak görmesi daha muhtemeldir.  Öte yandan Suriye ve Irak halkının ise mandadan değil 
bağımsızlıktan yana oldukları, yaşanan isyan hareketleriyle de kendini göstermiştir. Mustafa 
Kemal Paşa, 23 Temmuz 1919 günü Erzurum Kongresi’ndeki konuşmasında Irak ve Suri-
ye’deki durumu “Suriye’de ve Irak’ta İngilizlerin ve yabancıların tahakküm ve idaresinden 
tekmil Arabistan galeyan halindedir. Arabistan’ın her yerinde yabancı boyunduruğu reddolu-
nuyor. Yalnız memleketin refah ve saadeti için yabancıların iktisadi, ümrani, medeni vasıtala-
rından yardıma rıza gösteriliyor. Bağdat ve Şam genel toplantıları her tarafa bu kararı yaymış-
tır.”38 sözleriyle özetlerken, 28 Aralık 1919’da Ankara’da eşraf ve ileri gelenlerle yaptığı bir 
konuşmada da “Cemiyetimizin görüşüyle çizdiğimiz sınır haricinde kalan dindaşlarımızla bu 
muhterem kardeşlerimizle aynı sınır dahilinde asırlardan beri vatandaşlık ettik. Bu kardeşleri-
miz her tarafta Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Doğu’da kendi dahillerinde mevcudiyeti muha-
faza ve bağımsızlığı temin için mesai sarf ediyorlar. Bütün bu İslam parçalarının bağımsızlığa 
mazhar olmaları İslam âlemi için ne büyük bahtiyarlık olur” diyerek39 Arapların bağımsızlık 
mücadelesini desteklemiştir.  

O günlerde Arap ihtilalcileri, özellikle de Suriye ve Iraklı Araplar, bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’yla görüşmek suretiyle bir İslam Konfederasyonu oluşturma fikrini gündeme getirmiş-
lerdir.40 Mustafa Kemal Paşa 16/17 Ekim 1919’da Amasya’da Heyet-i Temsiliye üyelerine 
gönderdiği mektupta İslam Konfederasyonu fikrine ilişkin teşebbüsleri ve olumlu görüşlerini 
açıklamıştır.41 Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Ocak 1920’de Halep’te Arap Millî Teşkilat Riyase-
ti’ne gönderdiği mektuptan da Suriye ve Irak ihtilalcilerinin konfederasyon ve birlikte hareket 
edilmesi tekliflerine olumlu cevap verildiği, buralara birer talimat gönderildiği ancak bu talima-
tın ihtilalcilerin ellerine ulaşıp ulaşmadığı hakkında henüz bilgi sahip olunamadığını anlıyo-
ruz.42 Mustafa Kemal Paşa, Arap ihtilalcilere konfederasyon ya da federasyon meselesine 
sıcak bakıldığını ifade etmiş ancak her devletin önce kendi bağımsızlığını kazanması gerekti-
ğini ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele günlerinde Irak ve Suriyeliler ile 
teması iki koldan olmuştur: Bağımsızlık taraftarı ihtilalcilerle ve hükümeti temsilen Emir 

                                                        
38 Nutuk Vesikalar, Cilt 3, Devlet Matbaası, İstanbul, 1934, Vesika 38, s.  44. 

39 Age., Vesika 220, s.  262. 

40  İslam Konfederasyonu fikrinin ilk versiyonu, İttihat ve Terakki iktidarı döneminde 
gündeme gelen, Türkiye-İran-Afganistan arasında İslam devletlerinin siyasi bağımsızlıklarına 
dayanan bir üçlü ittifak kurma teklifidir. Bkz. Metin Hülagü, “Kurtuluş Savaşı’nın Son Yıllarında 
Gerçekleştirilmeye Çalışılan İslam Birleşmiş Milletleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 86, 
Ekim 1993, s.  150. 

41 Nutuk Vesikalar, Vesika:156c. 

42 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 6, İstanbul, 2001, s.  217. 
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Faysal’ın delegeleriyle. Mustafa Kemal Paşa Emir Faysal’a güvenmediklerini çeşitli vesilelerle 
o günlerde ifade etmiştir. 29 Şubat 1920'de, yani imzalandığını iddia edilen anlaşmadan 7 ay 
sonra Talat Paşa'ya gönderdiği mektupta şöyle demektedir:  

“[Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti] Suriye ve Iraklılarla öteden beri münasebet 
tesis etmiş ve kendileri İngiliz ve Fransızlar aleyhine teşebbüslere geçirilmiştir. Daha ciddi esaslar da-
hilinde harekat birliği için nezdimize gelmiş olan salahiyettar Arap delegeleri ile kararlar alınmıştır. 
Araplara karşı başından beri ifade ettiğimiz siyasi formül şudur: Her millet kendi dahilinde bağımsız-
lığını kurduktan sonra konfederasyon halinde birleşmek. Bu esas Araplarca memnuniyetle kabul 
edilmiştir. Emir Faysal'ın mutemetleri dahi bu esas dahilinde birleşmek üzere müracaat eylemişler-
dir. Faysal'ın Fransızlar lehine gizli bir politika takip etmesi zan ve ihtimali henüz bizi ihtiyatkâr hare-
ket ettiriyor. Fakat Araplarla iş ortaklığında fiiliyat diğer hiziplerin anlaşmasıyla başlamıştır.”43 
24 Nisan 1920 tarihli Meclis’in gizli celse oturumunda da Emir Faysal ile temasları şöyle 

değerlendirmiştir: 
“Emir Faysal dahi özel delegelerini bizimle temasa getirdi. Herhalde Suriyeliler herhangi bir ya-

bancı devletle münasebetinin kendileri için neticede esaret olacağına kani oldular. Bundan dolayı bi-
ze teveccüh ettiler. Bizim bilmukabele gösterdiğimiz şekil şundan ibaretti. Dedik ki: 

‘Artık millî sınırımız dahilinde bulunan insani kaynakları ve genel menfaatleri sınırımız haricinde 
israf etmek istemeyiz. Fakat birlik kuvvet teşkil edeceğinden bütün İslam âleminin manen olduğu 
gibi maddeten de müttefik ve birleşmiş olmasını şüphe yok ki, büyük memnuniyetle karşılarız ve 
bunun içindir ki, bizim kendi sınırımız dahilinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyelileri de sınırı dahi-
linde ve millî hâkimiyet esasına dayanmış olmak üzere serbest ve bağımsız olabilirler. Bizimle an-
laşmanın ve ittifakın üstünde bir şekil, ki federatif veyahut konfederatif denilen şekillerden biriyle 
peyda edebiliriz’. Ahali bunu arzuları ötesinde lehlerine telakki etmiş olacaklar ki, Emir Faysal mille-
tin bu arzusu karşısında kendi emellerinin sarsılmakta olduğuna vâkıf oldu ve müracaatleri bunun 
üzerine oldu. Ahalinin bu arzusu fiile de dönüştü. Suriye dahilinde bazı fiilleri ve harekâtı bittabi 
işitmişsinizdir. İşte bu fiiliyat başladıktan sonra Emir Faysal kolaylıkla hâkimiyet tesis edemeyeceğini 
ve Fransızlar da bağımsız bir devlet halinde orasını kolaylıkla kullanamayacaklarını zannettiler ki, bü-
yük ihtimalle müştereken ahaliye demek istediler ki ‘Biz de sizin fikrinizdeyiz. Ancak yaşamak için 
bizim paramız yok. Ve haricin baskılarına mukavemet edecek vasıtalarımız yoktur. Türkiye bunu 
temin ederse, biz Fransızları memleketlerimizden kovabiliriz.’ Bunu biz samimi görmedik. Onun 
için vuku bulan siyasi müracaata biz de siyasi cevap vermiş bulunduk.”  

 
Bu konuşmanın sonunda da söz konusu bölgede “hakiki irtibatın hükümet şeklinde değil 

fakat Suriye milleti ile Suriyelilerle olmuş olduğu”nu ifade etmiştir.44  
Irak kralı olduktan sonra Mustafa Kemal Paşa’nın Faysal’a ilişkin değerlendirmeleri daha 

da netleşmiş ve 1 Şubat 1922’de Özdemir Bey’e şu mektubu göndermiştir: “Faysal’ın Irak’ta 
hükümet iddia etmekte olması ve Misak-ı Millî’mize dahil bulunan Musul vilayetinin bir 
kısmına bilfiil el koyarak havalide bazı tahriklere ve teşviklere kalkışarak tecavüz dairesini millî 
sınırımız dahiline kadar uzatmaya teşebbüs eylemesine karşılık, adı geçenin bu fesatça faaliyet-

                                                        
43 Age., s.  407-408. 
44 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 10, İstanbul, 2002, s.  79-80. 
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lerini gidermek ve Elcezire’de Misak-ı Millî sınırımızın ihtiva eylediği işgal altındaki kısımları 
gasp edenlerin elinden almak maksadıyla…”45   

Mustafa Kemal Paşa, 1922 yılı Haziran ayında Irak’taki Arap liderlerine gönderdiği bir 
telgrafta da İngiliz eseri olan Irak yönetiminin yani Faysal’ın düşürülmesi için elden gelenin 
yapılmasını istemekteydi.46  

Mustafa Kemal Paşa ve Emir Faysal Arasındaki Anlaşma 
Yukarıda özetlenmeye çalışılan ortamda ve İngilizlere yakın siyaseti nedeniyle Mustafa 

Kemal Paşa’nın Emir Faysal’a temkinli yaklaştığı ve asıl ilişkinin hükümetlerle değil halklarla 
kurulduğunu beyan ettiği bu dönemde imzalandığı iddia edilen anlaşmanın maddeleri şöyle-
dir:  

“1. İslam âleminde görülen esef verici anlaşmazlığa bir son verebilmek için aralarında maddî, ma-
nevî ve dinî bağlar bulunan Türk ve Arap ırkları, din ve ülke meselelerinde mükemmel bir anlaş-
ma için birbirlerine yardımcı olmak zorundadırlar. 
2. Mezopotamya, Filistin, Suriye ve Türklerle meskûn küçük Asya’nın önemli bir bölgesinin tak-
simi sorununun mevcut olduğu, bu bölgelerin yabancıların eline geçme ihtimalinin bulunduğu ve 
Osmanlı birlik ve bağımsızlığının tehdit edildiği şu anda akıbetimiz hakkında Paris’te yapılmakta 
olan Paris Konferansı kararlarını takiben, ülke ve dinimizin güvenliği için mukaddes bir harp ilanı 
bakımından aşağıdaki maddeler kabul edilmiştir. 
3. Türkiye ve Arabistan, bölünme ve yabancılara teslim edilmelerine karşı protestoda bulunmak 
üzere birleşmişlerdir. 
4. Arabistan Türkiye’ye bağlı ve Halife’ye sadık olarak kalırken, bir Arap hükümeti teşkilini kabul 
etmektedir. Hicaz, Medine, Mezopotamya, Filistin, Şam, Beyrut ve Halep bu hükümete devredi-
lecek ve husus Türkiye tarafından da teyit edilecektir. 
5. Hudutlar ve Arap hükümeti ile ilgili diğer sorunlar hakkında iki hükümet arasında bir anlaşma 
yapılacaktır. 
6. Arap hükümeti buna ilaveten İmam Yahya ve Seyit İdris ile bir anlaşmaya varacak ve bu an-
laşmaya saygı göstermek üzere aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesini kabul edecektir. 
7. Şerif ordusunca işgal edilen bölgelerde, halife olarak ilan edilip tanınacak sultan için derhal dua-
lar okunacak. 
8. Ekselansları Şerif, ülke için harp etmekle ve Osmanlı birliğini temin etmek için yabancılarca ka-
bul edilen hali hazır tutumdan bütün Arap eyaletlerini haberdar edecek, bu eyaletlerde ajanlar tayin 
edecek ve verilen bir işaretle zaten kurulan ulusal kuvvetleri harekete geçirecek ve genel bir mu-
kaddes harp ilan edecek. 
9. Ekselansları Şerif ihtiyaç halinde küçük Asya’daki millî kuvvetlere yardım edecektir. Kısacası, ta-
arruz ve savunma harekâtında müşterek yardımlaşma ve Millî Türk ordusunun Şerif ordusunun 
yardım desteğini alması için maddi ve manevi bir ittifak yapılacaktır. 
10. Ekselans Şerif, bu mukaddes harpten aşağıdaki bölgelerde bulunan Müslümanlara bilgi vere-
cektir: Mezopotamya, Yemen, Hicaz, Medine, Suriye, Tripoli, Bingazi, Cezayir, Hindistan, Fas ve 
Tunus. Bu ülkelerin harbe iştirakinin sağlanması dikkate alınacaktır. 

                                                        
45 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 12, İstanbul, 2003, s.  257. 

46 Metin Hülagü, agm. 
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11. Bu anlaşma Halep’te Kerek Mutasarrıfı Esat Bey tarafından iki nüsha olarak hazırlanmış ve 
her iki tarafça da imzalanarak karşılıklı teati edilmiştir.”47  

 
Öncelikle görülmektedir ki, anlaşmada Mustafa Kemal’in “(...) Mümkünse Mısır da dahil 

bütün Arabistan’ın şerif idaresinde bağımsızlığı arzu olunuyor. Fakat Arabistan’da ahval ve 
kavmi tabiatlar bence malum olduğu için bütün Arabistan kısımlarının şerif idaresinde bir 
hükümet teşkil edebilmelerine ihtimal veremem.”48 sözleriyle “imkânsız” olarak nitelendirdiği 
tek bir Arap devleti formülü bulunmaktadır ki, söz konusu gizli anlaşmanın yapıldığını iddia 
etmek, bu maddenin Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildiği anlamına gelir.  Anlaşma-
ya ilişkin olarak Mustafa Kemal Paşa’nın 9 Mayıs 1920 tarihli TBMM’nin gizli celse oturu-
munda bizzat yapmış olduğu açıklama ise şöyledir. “Emir Faysal bizimle daha evvel, temasa 
gelmeden evvel, merkezi hükümet ile Suriye sultanı olan zatın o zaman gönderdikleri bir 
delege vardı. O delegeyle görüşmüştük. Emir Faysal ve hükümeti ve kendisi tarafından tasdik 
edildikten sonra tekrar buraya salahiyet sahibi zevatla gelmesini söyledik. Anlaşma esasları 
kaleme alınmış fakat imza konmamış; bir bakıma bir müsvedde yapılmıştı. Evvelki gün Mar-
din’den verilen bir telgrafta o zat, Iraklı Sıtkı Bey namında bir zat, buraya gelmek üzere dün 
Mardin’den hareket etmiştir.”49 Görüldüğü gibi, Mustafa Kemal Paşa Emir Faysal’ın delege-
lerinin bir anlaşma metnini kendilerine ulaştırdığını, ancak imzalanmamış bu anlaşma metni-
nin müsvedde niteliğinde olmasından dolayı,  bizzat kendisi tarafından imzalanmadan geri 
gönderildiğini açıklamaktadır.50 Müsvedde anlaşma metnini getiren Iraklı Sıtkı Bey, 7 Mayıs 
tarihinde Mardin’den yola çıkmıştır ancak Mustafa Kemal Paşa’nın isteği doğrultusunda, 
imzalı yeni anlaşma metnini getirip getirmediği ve salahiyet sahibi bir delege heyetinin Anka-
ra’ya ulaşıp ulaşmadığı meçhuldür. Ne varki Talat Paşa’ya gönderdiği mektuptan Mustafa 
Kemal Paşa’nın Faysal’a “ihtiyatkâr” davrandığını öğreniyoruz. Faysal’ın ikinci delege heyeti-

                                                        
47 Mim Kemal Öke, age., s.  8-9. 

48 Nutuk Vesikalar, Vesika:156c. 

49 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 8, İstanbul, 2001, s.  197. 

50 Bu açıklamaya ilişkin olarak M. Hülagü’nün adı geçen makalesinde yer alan 38 numaralı 
dipnotta şu bilgiler yer almaktadır: “Esasen Mustafa Kemal Paşa böyle bir anlaşmanın 
mevcudiyetinden ve hatta müsveddesinin kaleme alınarak Emir Faysal ve hükümeti ve kendisi 
tarafından tasdike hazır hale getirilmiş olduğundan bahsetmişse de neticesinden söz etmemiştir”. 
Oysa tamamı yukarıda verilen alıntıda Mustafa Kemal Paşa delegeye, anlaşma Emir Faysal ve 
hükümeti ve kendisi yani delege tarafından tasdik edildikten sonra tekrar buraya salahiyet sahibi 
zevatla gelmesini söylediklerini açıkça ifade etmektedir. Anlaşma esaslarının kaleme alınmış 
olduğunu fakat imza konmadığını söyleyerek bir bakıma metnin müsvedde olduğunu da 
belirtmiştir. Görüldüğü gibi Hülagü’nün dipnotta belirttiğinin aksine Mustafa Kemal Paşa, kendisi 
ve Emir Faysal tarafından “tasdike hazır” bir metinden değil “Faysal tarafından tasdik edilmemiş” 
bir müsveddeden bahsetmektedir. Öte yandan Hülagü aynı makalesinde Mustafa Kemal Paşa’nın 
Arap temsilcileriyle pek çok görüşme yapmış olduğunu da böyle bir anlaşma yapılmış 
olabileceğine kanıt olarak göstermektedir. Oysa Mustafa Kemal Paşa bu duruma da açıklık 
getirerek Faysal’ın delegelerine güvenmediklerini ve hakiki irtibatın hükümet şeklinde değil fakat 
Suriye milleti ile Suriyelilerle olmuş olduğunu ifade etmiştir. 
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nin Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmek üzere geldiğini, ancak “güven vermedikleri” gerekçe-
siyle Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmediklerini ise 1 Ocak 1921 tarihinde Sovyet 
temsilci Upmal ile yapılan görüşme tutanaklarından anlamaktayız.51 Mustafa Kemal Paşa, 1 
Ocak 1921’de Sovyet Misyonu Sekreteri Upmal ile yaptığı görüşmede, Emir Faysal’ın ikinci 
delege heyeti ile yaptığı görüşme hakkında şu bilgiyi vermektedir:  

“Emir Faysal adına bana iki kez heyet geldi. Bulunan heyetle şöyle bir konuşma geçti: Sordum: 
- Kimi temsil ediyorsunuz?  
- Emir Faysal'ı, Arabistan sultanını. 
- Ben sultan değilim, ben halk tarafından seçilmiş sıradan bir insanım ve genel olarak sultanlarla her-
hangi bir münasebete girmek istemiyorum. Halk meclisini toplayın, onun elçileriyle görüşebiliriz. 
İkinci heyeti hiç kabul etmedim, çünkü bana şüpheli göründüler. Sonuçta Faysal, şu anda Arabis-
tan'da bulunduğu ve göründüğü kadarıyla faaliyet göstermediği İtalya'ya gitti”52   
 
Mustafa Kemal Paşa’nın Upmal ile yaptığı görüşmede, gizli celse konuşmasında açıkladığı 

“kurulacak bağımsız Arap devletleriyle federatif ya da konfederatif bir yapıya sıcak baktığı” 
şeklindeki “siyasi” cevabından söz etmediği görülmektedir. Faysal’ın delegelerine olduğu gibi 
Sovyet temsilcisine de siyasi bir cevap vermiş olması muhtemeldir. Çünkü bu tarihlerde 
İngiltere gibi Sovyetlerin de Türkiye’nin panislamist bir siyaset takip etmesi ihtimalinden 
endişe duyduğunu bilmektedir. Nitekim aynı görüşmede bir İslam kongresinin toplanması 
fikri gündeme gelmiş, Sovyet temsilci sıcak baktığı bu kongrenin panislamizme yuvarlanabi-
lecek kaygan bir zemine sahip olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştir.53 

Sonuç 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı hâkimiyetinden çıkarak İngiliz ve Fransız işgaline 

uğramış olan Suriye ve Irak’ta, Millî Mücadele yılları boyunca iki eğilimin hâkim olduğu gö-
rülmüştür. Birincisi, Faysal’ın başını çektiği, açıkça “manda” sözü telaffuz edilmeden, bir 
büyük devletin yardımıyla kurulacak bir Arap devleti; ikincisi ise Arap milliyetçilerinin benim-
semiş olduğu, Batılı devletlerin dahli olmadan kurulacak bağımsız bir Arap devleti. Hal böy-
leyken Suriyeli ve Iraklı Arap milliyetçileri, Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesinden etki-
lenmiş, Mustafa Kemal Paşa da Arap halkının bağımsızlık mücadelesini desteklemiştir. Faysal 
ise bu dönemde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları için “ihtiyatkâr” olunması gereken bir zat 
olarak görülmüştür.  

Mustafa Kemal Paşa ve Faysal arasında yapıldığı iddia edilen, 16 Haziran 1919 tarihli İn-
giliz arşivinde bulunan anlaşma metninin ise Mustafa Kemal Paşa’ya ulaşmış olduğu hem 
kendi açıklamalarından hem de bu anlaşma maddelerinde yer alan hükümlere dair Meclis’te 

                                                        
51 Sosyo-Politik Tarihi Rusya Devlet Arşivi, Doğu Halkları Propaganda ve Harekât Konseyi 

Koleksiyonu, Fond 544, Liste 3, Dosya 46, Yaprak 51-52’den naklen Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 
10, s.   238. 

52 Age., s.  238. 

53 Age., s. 239. 
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yaptığı açıklamalardan anlaşılmaktadır.54 Ancak yine Mustafa Kemal Paşa’nın ifadelerinden 
anlaşılmaktadır ki, bu metin taraflarca imzalanmamıştır. Öte yandan söz konusu anlaşma 
hakkında ne döneminde ne de daha sonra resmi bir açıklama yapılmıştır. Kaynaklarımızda da 
bu anlaşmadan bahsedilmemektedir. Mustafa Kemal Paşa’nın Suriye’de talimatlarına memur 
kıldığı Ali Şerif (Özdemir) Bey’in de böyle bir anlaşmadan bahsetmemiş olması, söz konusu 
anlaşmanın taraflarca imzalanmamış olduğu eğilimini güçlendiren unsurlardandır.  

Varlığı kesin olan ancak taraflarca imzalanmamış bu anlaşma metninin Ermeni Birliği 
Başkanı Bogos Nubar Paşa tarafından “imal” edildiğini ispat edecek bir belge henüz bulu-
namamıştır. Öte yandan başka çevrelerin de böyle bir anlaşma metni imal etmekten fayda 
sağlayacakları düşünülebilir. Örneğin Emir Faysal’ın, aleyhinde bulunan ihtilalcileri Mustafa 
Kemal Paşa’yla bir anlaşma yaptığına ikna etmek suretiyle lehine çevirmeyi ummuş olması ya 
da mukadderatı hakkında Fransız ve İngilizler arasında hâlâ bir mutabakat sağlanamaması 
nedeniyle onları “panislamizm”le telaşlandırmaya çalışması muhtemeldir. Ne var ki, Emir 
Faysal’ın bu düşüncesini gerçekleştirmek için karşı tarafa güven vermek amacıyla anlaşmayı 
imzalayarak göndermesinin akla daha yatkın olacağı kanısındayız. Emir Faysal’ı benimseme-
miş olan Fransa’nın Emir’in Mustafa Kemal Paşa’yla bir işbirliği içinde olduğunu ispatlayacak 
böyle bir anlaşma metni sayesinde İngilizlerin ondan vazgeçmelerini sağlama ümidi taşıması 
da mümkündür. Ancak Akşin’in aktardığına göre bu anlaşma taslağı ne İngiliz ne de Fransız-
larca önemsenmiştir.55 Anlaşma maddelerinin içeriğine ve dönemin gelişmelerine bakıldığın-
da ise söz konusu anlaşmanın Arap ihtilalcileri tarafından hazırlanmış olması ihtimali kuvvet-
lenmektedir.56 Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın, anlaşma taslağından birkaç ay sonra, 16/17 
Ekim 1919’da Arap ihtilalcilerin görüşmeye geldiklerinden Heyet-i Temsiliye’yi haberdar 
ettiğine yukarıda değinmiştik. 24 Ocak 1920’de de bu ihtilalcilere birer talimat gönderildiği 
bildiriliyor. Kanımızca, anlaşma taslağının Arap ihtilalciler tarafından hazırlanmış olması 
kuvvetli ihtimaldir ve bu süreçteki siyasi yönelimi, taslakta imzası bulunmaması gibi olgular 
Faysal’ın bu girişime dahil olmadığını düşündürmektedir. İhtilalcilerin ise bu girişimle, önce 
Mustafa Kemal Paşa cephesini ikna ederek bir Türk-Arap kamuoyu yaratmayı hedeflemeleri 
ve belki de bu aşamaların sonunda Faysal’ın anlaşmayı imzalayacağını ümit etmiş olmaları 
muhtemeldir. 

 

Kaynaklar 
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54 Sina Akşin’in konu hakkında yapılmış ilk kapsamlı çalışmalardan biri olan ilgili makalesinde 

zabıt ceridelerinde bulunan bu bilgi yer almamaktadır. 

55 Bkz. Akşin, agm., s.  6 

56 Akşin ise anlaşmanın Türk ve/veya Arap milliyetçileri tarafından imal edilmiş olabileceği 
fikrindedir. Bkz.  Agm., s. 6-7. 



Hadiye YILMAZ, Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması..   305 

AL-JUMAILY QASSAM KH. ve İzzettin Öztoprak (1999) Irak ve Kemalizm Hareketi, Atatürk Araştır-
ma Merkezi Yayınları, Ankara. 

ASMAZ Ali (2000) ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya'nın Ortadoğu Politikaları ve Bu 
Politikalar İçinde Türkiye'nin Yeri, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 47 (Aralık), s. 85-91. 

Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 6, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001. 
Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 8, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001. 
Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 10, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2002. 
Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 12, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003. 
BOA İ.DUİT, No: 42/60, 10/Ş /1335 (Hicrî)  
BOA HR.SYS, No: 2468/13, 02//1921 (Miladi)   
BOA HR.SYS, No: 2636/24. 12//1919 (Miladi)  
BIYIKLI Mustafa (2005) 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Batının Türkiye ve Ortadoğu’yu İşgal Çabaları: Bir 

Strateji ve Teknoloji Analizi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 2 (Temmuz), TC Fırat 
Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, s. 65-87. 

BIYIKLI Mustafa (2006) Batı İşgalleri Karşısında Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları –Atatürk Dönemi-, 
Gökkubbe Yayınları, İstanbul. 

BOSTANCI Işıl Işık (2003) Suudi Arabistan Krallığının Resmen İlan Edilmesi, Orta Doğu Araştırmaları 
Dergisi, Cilt I, Sayı 2 (Temmuz), TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, s. 21-39. 

ÇAĞATAY Neşet (2002) İslam Ulusları Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara. 
CANATAN Yaşar (1997) Türk-Arap Münasebetlerinin Bozulmasında Batı Devletlerinin Etkileri, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 109 (Ağustos), s. 73-80. 
CEBESOY Ali Fuat (1953) Milli Mücadele Hatıraları, Vatan Neşriyat, İstanbul. 
DOĞANAY Hayati ve Selçuk Hayli (2006), Irak’ın Başlıca Coğrafi Özellikleri ve Petrol Yatakları, İkinci 

Orta Doğu Semineri Dünden Bugüne Irak Bildiriler I, TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları 
Merkezi Yayınları No:12, Elazığ, s. 231-246. 

GÖZTOKLUSU Murat (2010) Özdemir Bey’in Filistin-Suriye Kuvva-i Milliyesi ve Elcezire Konfederasyonu, 
Bengi Yayınları, İstanbul.  

Hâkimiyeti Milliye, 10 Ocak 1920, s.1. 
Hâkimiyeti Milliye, 11 Şubat 1920, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 11 Şubat 1920, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 15 Temmuz 1921, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 20 Ocak 1920, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 21 Eylül 1921, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 23 Mart 1920, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 25 Mart 1920, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 27 Temmuz 1921, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 31 Mayıs 1921, s. 1. 
Hâkimiyeti Milliye, 6 Şubat 1920, s. 1.  



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

306    

HÜLAGÜ Metin (1993) Kurtuluş Savaşı’nın Son Yıllarında Gerçekleştirilmeye Çalışılan İslam Birleş-
miş Milletleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 86 (Ekim), s. 150-161. 

HÜLAGÜ Metin (1999) Millî Mücadele Döneminde Türkiye-İslam Ülkeleri Münasebetleri, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 45 (Kasım), s. 901-939. 

KASALAK Kadir (2006) Suriye’de Manda Yönetiminin Kurulması ve Türkiye’ye Etkisi”, Orta Doğu 
Araştırmaları Dergisi, Cilt IV, Sayı 2 (Temmuz), TC Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Mer-
kezi, Elazığ, s. 69-87. 

KILIÇ Remzi (2000) Irak ve Suriye’nin Tarihî Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu İtibariyle İdarî Konumu, 
Türk Kültürü, Sayı 441 (Ocak), s. 19-33. 

KOLOĞLU Orhan (2004) Osmanlı’dan Cumhuriyet Yıllarına Suriye İlişkileri, Popüler Tarih, Sayı 41 
(Ocak), s. 58-61. 

MEMİŞ Ekrem ve Nuri Köstüklü (1994) En Eski Dönemlerden Günümüze Ortadoğu-Anadolu 
İlişkileri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 89 (Nisan), s. 124-145. 

ÖKE Mim Kemal (1988) Türk-Arap Uzlaşması İçin Boşa Giden Teşebbüsler, Ankara, 1988. 
OKUR Mehmet (2002) Mondros Mütarekesi’nin Irak ve Suriye Cephelerinde Uygulanışında İngilte-

re’nin Yaklaşımı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 2 (Temmuz), s. 229-246. 
RAFIQ ABDÜLKERİM (1994) Türkiye-Suriye İlişkileri 1918-1926, Çev. Sabahattin Samur, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 88 (Şubat), s. 31-72. 
SAATÇİ Suphi (1996) Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, İstanbul Araştırma Vakfı Yayınları, İstan-

bul. 
SARAY Mehmet (2006) Türkiye ve Yakın Komşuları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara. 
SAY Seyfi (1997) Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ortadoğu’da Petrol Mücadelesi, İlim ve Sanat, Sayı 46-

47, s. 89-93. 
SONYEL Salâhi R. (1995) Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk 

Tarih Kurumu, Ankara. 
Suriye (1997), İslam Ansiklopedisi, Cilt 11, MEB, Eskişehir, s. 64. 
UÇAR Nail (1989) Şerif Hüseyin ve Oğulları, Hıyanet ve Nedamet, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 28, s. 

59-61. 
UMAR Ömer Osman (1999) Suriye’de Kurulan Kuvayı Milliye Teşkilatı ve Üyeleri, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı 121 (Ağustos), s. 87-96. 
UMAR Ömer Osman (2003) Türkiye-Suriye İlişkileri, 1918-1940, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırma-

ları Merkezi Yayınları, Elazığ. 
UMAR Ömer Osman (2010) Milli Mücadele Dönemi Atatürk’ün Ortadoğu Politikası, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, s. 443-470. 
YILMAZ Hadiye (2010) Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı, Kaynak Yayınları, İstanbul.



 

 
 
Erken Cumhuriyet Dönemi Dil Politikaları: 
Güneş Türk Dil Teorisi’nin  
Türk Basınında Yansımaları  
 

Özlem ŞENDENİZ 
Araş.Gör., Iğdır Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.  
E-mail: ozlemsendeniz@gmail.com 

 

 

ÖZ 
ŞENDENİZ, Özlem, Erken Cumhuriyet Dönemi Dil Politikaları: Güneş Dil Teo-
risi’nin Türk Basınına Yansımaları, CTAD, Yıl 10, Sayı 20 (Güz 2014), s. 307-326.  
Güneş Dil Teorisi, Türkçe’nin dünya dillerinin kaynağı olduğunu savunan 1930’lu yılla-
rın ikinci yarısında ortaya atılmış bir dilbilim teorisidir. Uluslaşma sürecinin önemli bir 
ayağı dil problemi idi. Güneş dil teorisi 1930’lu yılların ilk yarısında dilde sadeleşme 
hareketinin yol açtığı sorunların önüne geçmekte işlevsel rol oynadı. Çalışma, III. Türk 
Dil Kurultayı’nda sunulan Güneş Dil Teorisi’nin 1936-38 yıllarında gazetelere yansıması 
üzerinden, teorinin resmi ideoloji tarafından kullanımına odaklanmaktadır. Araştırma iki 
soru üzerinden temellenmektedir; “Niçin bugünün araştırmacıları Güneş Dil teorisini 
kara mizah örneği olarak görmektedir?”, “1936-38’de farklı olan nedir?”  Bunun için, 
dönemin kitle iletişimini yönlendiren gazeteler merkez alınarak bir çözümleme yapılmış-
tır. Ayrıca makalenin araştırdığı sorular arasında “Ne yazılmıştı? Nasıl yazılmıştı? Kimler 
okumuştu? Erken Cumhuriyet dönemi açısından önemi neydi?” bulunmaktadır.   
Anahtar Kelimeler:  Güneş Dil Teorisi, Resmi İdeoloji, Erken Cumhuriyet Dönemi, Ba-
sın.  

ABSTRACT 
ŞENDENİZ, Özlem, Language Policies in Early Republican Era: Reflections of 
the Sun Language Theory on Turkish Press, CTAD, Year 10, Issue 20, (Fall 2014), 
p. 307-326. 
The Sun language theory that emerged in the second half of the 1930’s, simply argues 
that all languages in the world derived from Turkish. Language appeared as an 
important pillar of the nation-building process. Sun language theory played a functional 
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Giriş 
Devletler ve örgütler varlık sebeplerini anlamlandıran ve destekleyen fikirler 

içerisinde hareket ederler. Bu fikirler bütünü, yapının resmi ideolojisini oluştu-
rur. Çalışmada devlet merkezli ele alacağımız resmi ideolojinin oluşumu kendi 
içinde farklılaşan, gelişen ve değişen bir süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti, bu süreç 
içerisinde Dil-Tarih tezlerinde olduğu gibi, pek çok aracı işlevsel olarak kullan-
mıştır. Bu çalışmada Türk Dil ve Tarih tezlerinin çıtasını farklı bir yönde yüksel-
terek buluşturan Güneş Dil Teorisi’nin, dilin kökenine ilişkin geliştirilmiş bir 
teori olmasından ziyade, genç Cumhuriyet’in resmi ideolojisini oluşturmakta ki 
araçsallığı incelenmiştir. İncelemede izlenen rota, teorinin ortaya çıktığı döne-
min panoramik bir fotoğrafı ile neden Güneş-Dil teorisinin aşırılıklarına ihtiyaç 
duyulmuş olunabileceğini belirlemek ve bu işlevsel yönün halka nasıl yansıtıldı-
ğının, teorinin oluşum -1936- ve sönümlenim -1938- yıllarında gazete haberleri-
ne yansıması üzerinden belirlemektir. Dönemin birincil kitle iletişim aracı gaze-
telerdir. Gazetelerin haber aktarımlarını entelektüel düşün hayatı ile bağlantılı bir 
biçimde, siyasal hayatın yönelimlerinden etkilenen ve etkileyen olarak okumak 
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ikinci kısmı gazetelerdeki Güneş Dil 
Teorisi haberlerinin aktarımına yoğunlaşmıştır. 

Türk Dil-Tarih Tezleri ve Milliyetçilik  
Jean Bethke Elshtain 20. yüzyıl için “milliyetçilik çağımızın büyük tutkusu” 

demiştir.1 Bu büyük tutkuyu canlı tutmak için, milliyetçilik ateşi beslenmelidir ki 
bu özellikle de yeni kurulan ulus devletler için bir gerekliliktir. Erken Cumhuri-

                                                        
1 Jean Bethke Elshtain, Identity, Sovereginity and Self-Determinataion Peacemaking: Moral and Policy 

Challenges for a New World, 1994, s.  97, erişim; http://books. google.com.tr/books?id=xp6Jwm 
U4IXUC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=jean+bethke+elshtain+nationalism+passion&source=bl& 
ots=00iNxHwxX3 &sig=Gf6omPQPN7fC0DwV4xLU 8RLjdfU&hl=tr&sa =X&ei=r_eTU 
OiyIYL ftAao-IGYCg&sqi=2 &ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. 

role in the prevention of problems emerged as the result of the simplification attempts 
in Turkish in the first half of the 1930’s. This study focuses on the usage of the referred 
theory as the means of ideology by the government with respect to the reflections of 
the debates on the newspapers between 1936 and 1938. The study relies on why current 
researchers have been regarding the referred theory as an example of black humor 
while making an analysis on the circumstances in the second half of the 1930’s that let 
the referred theory be asserted relying on the newspapers of the referred period that 
could have led the public opinion. Furthermore the study would shed light to some 
information on questions including the content of the concerning articles, the style, the 
readers as well as the significance of the theory for the early Republican period.   
Keywords:  Sun Language Theory, Official Ideology, Early Period of the Republic, Press. 
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yet döneminde bu amaç ile kullanılan Güneş Dil Teorisi’nin milliyetçilik tutku-
suna etkisi, ateş metaforundan devam ederek anlatılırsa, yaş bir odun gibi ol-
muştur. Ateşe atıldığında beklenilenin aksine “cayır cayır” yanmaya başlamadığı 
gibi, yanmayan kısmı da ocağın dibinde yer kaplamış, ateşin harlanmasını gecik-
tirmiştir. Bugünün araştırmacıları için Güneş Dil Teorisi’nin o yanmayan “boş” 
kısmı, milliyetçilik tutkusunun canlı bir ateşe sahip olmak için kullanmaya kal-
kabileceği “yaş odunlara” ve yanmazlara yönelik ilgilerinin aşırılıklarına dair sık 
başvurulan bir örnektir. 

Bu bağlamda Güneş Dil Teorisi’ni incelemeden önce dönemin art alanının -
yakacak odun sağlanan alanın- hatlarını belirlemek gerekir. 1930’lu yıllar Türk 
Dil ve Tarih tezlerinin ortaya atıldığı dönemdir. Burada araştırmacıların karşısına 
dil ve tarih tezlerine neden ihtiyaç duyulduğu bir soru ve neden 1930’lu yıllarda 
bu tezlerin kullanıldıkları ise bir başka soru olarak çıkmaktadır. Birinci soru 
üzerinde yoğunlaştığımızda dil ve tarihin milliyetçiliğin oluşumu ile olan bağlan-
tısı öne çıkmaktadır. Millet olmak için nesnel kriterler saptama ya da belli grup-
lar “milletleşirken”, belirli grupların neden “milletleşmediğini” açıklama girişim-
leri, genellikle ya dil ve etnik kökende tek bir kritere ya da dil, ortak topraklar, 
ortak tarih, kültürel özerklikler gibi bir kriterler kümesine dayanmıştır.2 Bu açı-
dan dil-tarih tezleri “kadim” ortak göstergeleridir. İkinci soru -neden 1930’lu 
yıllarda dil ve tarih tezlerinin kullanıldığı- ise, Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı 
İmparatorluğu arasındaki süreklilikler, kopuşlar, manevi boşluk ve konjonktürel 
yapı bakımından incelenmelidir. 1930’lu yıllarda Kemalist ulusçuluk “dil” ile 
“ulus”u nerdeyse eşitleyen bir söylem benimsemiştir.3 Siyasal hayatta süreklilik 
ve kopuşlar güncelliğini koruyan bir konudur. Yeni bir devletin kuruluşu ve 
devlete “uygun” milletin inşası, neyin terk edileceğinin ve neyin devam edeceği-
nin belirlenmesi hususuna önem kazandırır. Ancak sert kopuşların beklenmeyen 
etkilerini yumuşatmak için farklı hamlelere başvurulur ki, Güneş Dil Teorisini 
bu hamlelerden biri olarak da okumak gerekir. Çalışma içinde konjonktür üze-
rinde durulmamıştır. Zira özünde resmi ideolojinin bu hamleleri uygulayabilme-
si için gerekli koşulların 1930’lar ile birlikte gelişmiş olduğu kabuldür. 

Dil, iletişimin temel aracıdır ve toplum iletişim temellidir. Mamafih dil üze-
rinde gerçekleşen her yenilik siyasetten daha fazlasını, toplumun tüm sosyokül-
türel yapısını değiştirir. Bu bağlamda Osmanlı’dan Türkiye’ye geçişte yaşanan en 
sarsıcı kopuş belki de dilde olmuştur. Bu bir travmadır. Ulus devletin ulus’unun 
tanımlanmasında ki en büyük ortaklık dil iken, 1928 yıllında dilin alfabesi “harf 
inkılâbı” ile değiştirilmiş, 1932’de Türk Dil Kurumu kurulmuş ve dilde sadeleş-

                                                        
2 Eric J. Hobsbawm, 1780’lerden Günümüze Milletler ve Milliyetçilik Program, Mit, Gerçeklik, Çev. 

Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006, s.  19. 
3 Hüseyin Sadoğlu, Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2010, s.  214. 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

310    

tirme hareketleri başlamış, toplum bir manada diline yabancılaşmıştır. Derrida, 
İstanbul Mektubu’nda harf devriminin bu travmatik yönünden bahseder;  

Türklerin harflerini, Türk tarihini derinden etkileyen harf devrimini, kaybol-
muş harflerini, şiddetle değiştirmeye zorlanmış harflerini düşünüyorum. … 
Bizde böyle bir şey olduğunu düşün: Cumhurbaşkanı yarından itibaren yeni 
bir yazı sistemi kullanmamız gerektiğine karar versin. Üstelik dili değiştir-
meksizin! Ve dünün harflerine dönüş kesinlikle yasaklanacak! … harflerin, 
işaretlerin her tezahürün vücudunu değiştirmesi gerekir ve bunu yaparken de 
dilinin hala efendisiymiş gibi davranmak zorundadır.4   
Harf devimi Türk halkının gözünde Derrida’nın anlattığı kadar travmatik bir 

olay mıdır? Muhtemelen, ancak günümüzde anlatılarda Türk Dil Devrimi gerek-
li bir özveri ve bir başarı hikâyesidir. Aynı zamanda sadeleşme hareketi ile vur-
gulandığı gibi, eskiden kopuştur. Bu iki veriyi ayrı ayrı değerlendirmek yanılgı 
getirir. Söz gelimi harf inkılâbının öncül denemeleri vardır. 1908-1918 arasındaki 
Meşruiyet döneminde değişim istemi güçlenmişti, hatta bu istem Enver Paşa 
tarafından bir alfabe olarak sunulmuştu. Enver Paşa’nın kendi alfabesinin pro-
pagandası için uğraşılan dönemde bazı gazeteciler ve edebiyatçılar ise Latin 
harflerinin benimsenmesini sağlamaya çalışmaktaydı ve bu fikrin uzun bir geç-
mişi vardı.5 Bu öncül reform çabası, harf devriminin travmatik yapısının dö-
nemde yazı dilini kullananların çoğunluğunun üzerinde ki etki derecesini ve 
onların da inkılâba yönelik tartışmaların içinde olduklarını hesaba katmak gere-
kir. 

Harf inkılâbının akabinde dilde sadeleşme hareketi ve öz Türkçe kelime üre-
tim seferberliği başlamıştır. Atatürk, Batı’ya yönelme amacında Arapça ve Fars-
ça unsurların dile hâkim olması karşısında kızgındı ve yerel kaynakların akıllıca 
kullanılmasıyla yabancı sözcüklerin lüzumsuz hale geleceğine inanıyordu.6 Bu 
seferberliğin dilin kaynaklarını sınırlandırmaya yönelik yan etkisi ortaya çıktığın-
da, ilk hareketi bertaraf edecek ya da en azından sınırlayacak bir hamlenin geliş-
tirilmesi gerekmekteydi. 

Bir kopuş gibi görünmekte olan harf devrimi, dil tartışmaları ve dilde sade-
leşme hareketi ile birlikte aynı zamanda sürekliliktir. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndaki uluslaşma tartışmaları entelektüelleri kaçınılmaz olarak Türkçenin 
problemlerine yöneltmişti. Çünkü bir ulus ancak kendi öz dilinde çağdaşlaşma 
sürecini gerçekleştirebilirdi. Fakat Türkçe, Arapça ve Farsçanın hegemonyası 
altında kaybolmak üzereydi. İmparatorluğun ilk modern elitleri, bu sebeple alfa-

                                                        
4 Jacques Derrida, “İstanbul Mektubu” Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünmek Cogito 47-48, Yapı 

Kredi Yayınları 2006, s.  19-20. 
5 Geoffrey Lewis,  Trajik Başarı Türk Dil Reformu, Çev. Mehmet Fatih Uslu, Gelenek, İstanbul, 

2004, s.  46. 
6 Lewis, age., s.  59. 
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beden, dilde sadeleşmeye Türkçenin birçok problemini tartışmaya mecburdu-
lar.7  Sonuçta modernleşme sürecindeki Türkçe tartışmaları, Osmanlı mirasıdır. 
Buraya kadar kopuş ve sürekliliğin ortasında kalan dil ile millette birleştirici bir 
unsur olarak sunulan Dil-Tarih tezleri çizgisinde ki karşıtlık, manevi boşlukta 
yankısını bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
dil kopuşu bir yeniden birleştirme ile Osmanlı öncesine bağlanmıştır. Güneş dil 
teorisi bu bağlantıda, manevi boşluğun doldurulmaya çalışıldığı yerdedir. Os-
manlı öncesine “yeniden birleştirme” ile bağlanan dildeki kopuşun toplum üze-
rindeki etkisi ne olmuştur? Sonuçta eski düzenlerden, inançlardan ve semboller-
den uzaklaşma veya kopuş Mustafa Kemal’in Ruşen Eşref’e 1929’da söylediği 
gibi “manevi potansiyelimizin bataryalarında bir boşluk” meydana getirmişti.8  
Dil gibi hayatın her anında ve her yerinde yaygın bir araçsal olgu, elbette ki ma-
nevi boşluğu doldurmada kullanılmaya çalışılacaktı. Zira dönemde Mustafa 
Kemal’in başlıca uğraşlarından biri bu manevi boşluğun doldurulmasıdır. Mane-
vi gücün takviyesi için o, bilinçli olarak bir yandan Tarih ve Dil tezleri ile ulus-
çuluğa yeni bir kapsam ve derinlik katmaya, diğer yandan İslam’ı millileştirmeye 
ve rejimle bağdaşır hale getirmeye çalışacaktır.9 Sadeleşme hareketinin aşırılaş-
ması karşısında bir hamle olarak Güneş-Dil teorisi de hem bir kopuş hem de 
sürekliliktir. Güneş Dil Teorisi ile aşırılıklar görece durmuştu, nede olsa artık 
bütün kelimelerin kökeninin Türkçe olduğu bilinmekteydi! Söz gelimi, Ata-
türk’ün konuşmaları ve yazılarına bakıldığında Üçüncü Kurultay’dan sonra 
Türkçe karşılıkları bulunduğuna inandığı kelimeleri hâlâ kullandığını, fakat artık 
bu Kurultay’dan önce kullandığı yeni, aşırı ve uyduruk kelimelerden uzak dur-
duğu söylenebilir.10 Benzer şekilde İ. Necmi Dilmen, Güneş Dil teorisinin mad-
di dil planlaması üzerindeki etkisini “rahatlama” olarak belirtir. Çünkü artık 
Türkçeye “yabancı” zannedilen birçok sözcüğün köken itibariyle Türkçe olduğu 
kabul edilmiştir. Bu aşamadan sonra TDK’nın halk nazarında kabul gören keli-
meleri tasfiye etmesi gerekmiyordu.11   

Türk modernleşmesinin temel açmazları, problemleri, çelişkileri ve dinamik-
leri kardeş tezler –Dil-Tarih tezleri- anlaşılmadan çözümlenemez. Cumhuriyet’in 
başlıca hedefi asla sadece Batılılaşmak olmamıştır. Ancak Güneş Dil Teorisi’nin 
aşırılıklarını anlamlandırmak için Batılılaşma hedefinin dönemin haleti 

                                                        
7  Gökhan Yavuz Demir, “Türk Tarih Tezi ile Türk Dil Tezinin Kavşağında Güneş Dil 

Teorisi”, U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler, 11, 9. 2010, s.  388. 
8Hasan Ünder, “Atatürk İmgesinin Siyasal Yaşamdaki Rolü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 

Kemalizm, Cilt 2, 6. Baskı, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.  
148.  

9 Ünder, age., s.  148. 
10 Demir, age., s.  393. 
11 Sadoğlu, age., s.  250.   
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ruhiyesine yansımalarına bakmak gerekir. Arka planda Batı karşısında galip geli-
nen bir savaş olmasına rağmen, hissedilen geri kalmışlık duygusu belirleycidir.  

Türk dili, taş ve maden çağında kültür kavramlarını göç yoluyla bütün dün-
yadaki dillere yayan çok eski ve çok büyük bir kültür dilidir. Esasında bu teo-
ri, tarih tezinin iki yönlü hedefini gösteriyordu: Birincileyin, Türk dili ve ırkı-
nın sürekliliğini ispatlamak; ikincileyin, Güneşin ilkel toplumlardaki tanrı ta-
nımaz gücünü esas alarak dil problemini seküler bir düzleme taşımak. Çünkü 
Türk Dil Devrimi’nin başlıca motivasyonu “Türkçeyi Arapça ve Farsçanın 
hegemonyasından kurtarmak” gibi görünse de aslında daima “Laik Cumhu-
riyetin dilini,” Arapça ve Farsçayla özdeşleştirilmiş İslâmın etkisinden kur-
tarmak olmuştur. Cumhuriyet, alfabe değişiminden dilde sadeleşmeye varana 
kadar topyekûn Dil Devrimi’nde esasen iki şeyi hedeflemişti: Türkleşmek ve 
sekülerleşmek. Şimdi Güneş-Dil Teorisi’yle Türkçe İslâmın boyunduruğun-
dan kurtarılacaktı.12 
Bu bağlamda tek hedef Batılılaşma olmamakla birlikte, Dil-Tarih tezleri his-

sedilen geri kalmışlık duygusu karşısında işlev sahibi olmakta, Türkleşmek ve 
sekülerleşmek içinde üretilmişti. Zira yeni Cumhuriyet’in çözmesi gereken en 
acil sorun “laik” ve “çağdaş” bir ulus inşa etmek olmuştu. Yapılan bütün dev-
rimler, düzenlenen bütün kurultaylar ve öne sürülen bütün tezler hep bu “laik” 
ve “çağdaş” ulusun inşasına yönelik teşebbüslerdir. 13  Böylelikle modernleş-
me\batılılaşma, Batı karşısında onun dilsel yapısını öncüleyen bir çizgide ger-
çekleşmiş, “eziklik” atlatılmış olacaktı.  

1936 yıllında Üçüncü Türk Dil Kurultayı’nın akabinde, yüksek emellerle ota-
ya atılan Güneş-Dil Teorisi’nin etkisi 1938 yıllında sönümlenmiştir.“Yüksek 
emelleri” bugünün araştırmacıları için, Güneş-Dil teorisinin aşırılıklarını temsil 
etmektedir. Belki de söylenmesi gereken Güneş Dil Teorisinin asli etkisinin -
katkısının- bu yüksek emellerden ziyade,1930’ların başlarında oldukça yaygın 
hâle gelen dilde tasfiyecilik konusundaki aşırılığın önüne geçilmesi14 konusunda 
sağladığı katkıdır. 

III. Türk Dil Kurultayı ve Güneş Dil Teorisi 
Bugün bilinen hikâyesi ile güneş dil teorisinin ortaya çıkışı şöyledir; 
Şüphesiz Üçüncü Türk Dil Kurultayı’na damgasını vuran, Dr. Phil H. F. 
Kvergic’in Atatürk’e gönderdiği Türk dilinin başka dillerle ilişkisi konusunda 
yeni bir teoriye zemin hazırlayan La Psychologie de quelques elements des 

                                                        
12 Demir, age., s.  392. 
13 Demir, age., s.  394. 
14 Ahmet Bozdoğan, “Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir 

Halkevi Dergisi: Ortayayla”, C.Ü. Sosyal Bilimler, Cilt: 31 No: 2, 2007, s.  121. 
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langues turques (Türk Dillerindeki Bazı Ögelerin Psikolojisi) adlı çalışmasın-
dan ilhamını alan Güneş-Dil Teorisi’dir. Güneş-Dil Teorisi’nde iddia edildiği 
gibi bütün dillerin Türkçeden geldiğine dair bir tez ortaya koymayan, daha 
ziyade Antropoloji ve Freud’un psikanaliz yöntemlerinden faydalanarak 
Türkçenin başka bazı dillerle akrabalığı olabileceğini ileri süren Dr. 
Kvergic’in Avrupada bastıramadığı kırk yedi sayfalık bu tezde Atatürk, kar-
deş Türk Tarih Tezi ile Türk Dil Tezini taçlandıracak mükemmel bir mütte-
fik bulmuştu. Atatürk’ün talimatıyla Güneş-Dil Teorisi hemen Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nde okutulmaya başlandı ve İbrahim Necmi Dilmen, Ha-
san Reşit Tankut, Saim Ali Dilemre, Agop Dilâçar, İsmail Hami Danişmend, 
Ragıp Hulûsi Özdem gibi dilciler bu konu üzerinde çalışmaya başladılar. 
Hatta İbrahim Necmi Dilmen, İkinci Tarih Kurultayı’nda “Güneş-Dil Teori-
sinin Tarih Tezindeki Yeri” başlıklı bir bildiri sundu. Kvergic’in tezinin za-
manlaması kusursuzdu ve artık bütün tezler birbirini destekliyordu.15   
Ve yine bugün anlatılan, Güneş Dil Teorisi’nin aşırılığı ve kara mizah örneği 

çözümlemeleri, önermeleridir. Her şeyden önce söz konusu olan, taşıdığı evren-
sellik ideasının ağır gelmesidir. Dilin kaynağının sorgulanması kesin çözüme 
ulaşamayan ama pek çok çözüm önerisine sahip bir problematik iken, Güneş-
Dil Teorisi kesin bir çözüm öne sürmektedir. Benzer ideada olan dil teorileri 
bulunmaktadır. Dil teorilerine yönelik temel sınıflandırma çok kaynaklı 
“poligenesis” ve tek kaynaklı “monogenesis”dir. Pek çok ulus devlet ilk ulus ve 
ilk dil olma ideaları dolayısıyla monogesis teorileri temel almaktadır.16 Güneş dil 
teorisi de benzer biçimde monogesis bir teoridir ve bütün ulusların sahip çık-
maya can atacağı, ilk ulus- ilk dil olma unvanını Türkiye Cumhuriyeti’nin ellerine 
bırakmaktadır. Böylesi büyük bir ödül için “hile” olarak söylenemese bile, boş-
lukları “görmezden” gelme ve “abartma” olarak algılanabilecek açılımlar, çıkar-
samalar yapılmıştır. Kara mizah tamda bu çizgi üzerinde ortaya çıkmıştır. 

Güneş Dil Teorisinin Basına Yansıması 
Teoride Dil- Tarih tezlerinin, özelde Güneş Dil teorisinin işlevselliği ortada-

dır. Çalışmanın sorunsalı bunun pratiğe dökümünün, halka aktarımının ince-
lenmesi üzerine kurguludur. Bu bağlamda yazılı basının üzerine odaklanılmakta-
dır. Teori halka nasıl tanıtılmıştır? Dikkate ilk olarak alınması gereken, incelenen 
yıllarda ki gazetelerin tirajı ve okuyucu kitlesidir. Güneş Dil Teorisi’nin ortaya 
atıldığı dönemin gazete tirajlarına dair fikir sahibi olabilmek için kimi İstanbul 
gazetelerinin 1937-1938 yıllarındaki tirajlarına bakılabilir: Cumhuriyet (25000-
28000), Tan (20000-25000), Akşam (10000-15000), Son Posta (8000-10000), 
Haber, Kurun (eski adı Vakit) ve Son Telgraf gibi gündelikler (3000-7000) tiraja 

                                                        
15 Demir, age., s.  391. 
16 Demir, age., s.  387. 
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sahiptirler. Taşra'daki özel ve resmi gazetelerin 1937-1938'lerdeki tirajları ise, 
1000-2000 dolaylarında olmuş, İzmir'in Ahenk, Anadolu, Hizmet gibi gazeteleri 
5000-6000, Ankara'nın Ulus'u (Hakimiyet-i Milliye) 28000 tiraja ulaşmıştır.17 
Tiraj ve nüfus oranlaması durumun özgüllüğünü belirlemeye yardımcı olmakta-
dır. 16.5 milyonluk 1937 Türkiye'sinde, yine beş büyük İstanbul gazetesinin 
toplam baskı sayısı 65 bin dolaylarındadır. Oysa söz gelimi 45 milyonluk 1978 
Türkiye'sinde, beş büyük İstanbul gazetesi iki milyona yakın günlük tiraja ulaş-
maktadır.18 Gazetelerin düşük tirajı okuyucu azlığı ile birebir bağlantılıdır. Nicel 
durum, nitel durumun da gösterenidir ve aslında Cumhuriyet’in aydınları, gaze-
telerin asli okuyucu kitlesidir. Bu durum gazete yazılarının içeriğini de belirle-
mektedir. Basındaki yansımaları incelerken döneme dair hatırlanması gerekenler 
arasında eğitim-öğretim yapısının niteliği ve niceliği de bulunmaktadır. Sayısal 
veriyi, 1937 yıllı Cumhuriyet gazetesinde “Memleketimizde 36 lise ve 109 orta 
mektep var” başlıklı haberde bulmaktayız.19 Eğitim öğretimin kurumsal yapısı-
nın kısıtlılığı tamda bu başlık aracılığı ile belirlenebilmektedir. 

Gazete yazılarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta içeriklerin Güneş-
Dil Teorisi ile ilgili yazılmış kitaplarınkine eş olmasıdır. Burada gazete yazılarını 
ve kitapları yazanlar ile röportaj verenlerin aynı isimler olmasının payı elbette 
vardır. Bu isimler arasında öne çıkanlar; Abdulkadir İnan, İbrahim Necmi Dil-
men, İ.M. Mayokan, Afet İnan, Ahmed Cevad Emre bulunmaktadır. Okuyucu 
kitlelerinin birliği de bu bağlamda okunmalıdır. Bu eşlikte asıl olan, gazete yazı-
larını yazanların bilgilerini edindikleri kaynakların birliğidir. Söz gelimi, Üçüncü 
Dil Kurultayı Güneş – Dil komisyon üyesi Dalkılıç’ın; “Dil Bahisleri 4; Üçüncü 
Dil Kurultayı niçin toplandı ve ne yaptı?” yazısının dipnotları: Türk Dil Bilgisi 
Dersleri; İbrahim Necmi Dilmen, Güneş Dil Teorisine Göre Dil Tetkikleri; 
Hasan Reşit Tankut, Türkoloji Ders Hülasaları; Abdülkadir İnan20 atıflıdır. Böy-
lelikle gazete yazılarının yazar ve okuyucu çemberinin -yani entelektüel çembe-
rin- çapını belirleyebilmekteyiz. 

 1936-38 yıllarında Güneş-Dil teorisi ile ilgili yapılan gazete incelemesin-
de Açıksöz 1936, Cumhuriyet 1936, Ulus 1936, Kurun 1938 gazeteleri esas 
alınmıştır. Yazıların yayın sıklığı incelendiğinde üç ana merkez belirlenmiştir; 
Üçüncü Dil Kurultayı merkezli yazılar, Dil Bayramı merkezli yazılar ve Bilimsel 
tetkik amaçlı yazılar. 

                                                        
17 Erişçi 1938’den aktaran, Uygur Kocabaşoğlu, “1919- 1938 Dönemi Basınında Toplu Bir 

Bakış”, Yıllık  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu, VI. Erişim 
http://kitaplar. ankara.edu.tr /dosyalar/pdf/15 8.pdf , 1981, s.  100. 

18 Aldoğan, 1979’dan aktaran Kocabaşoğlu, age., s.  102. 
19 Cumhuriyet, 1937, s.  2 
20 Açıksöz, 30.09.1936, s.  4. 
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Güneş-Dil Teorisine ilişkin ilk yazılar, 1936 yıllında III. Dil Kurultayı ile bir-
likte yayınlanmıştır. Bu yüzden kurultay haberleri ile başlamak gerekir. Kurulta-
yın hazırlıkları incelenen Açıksöz, Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinde yayınlan-
mıştır. Söz gelimi Cumhuriyet gazetesi 23 Ağustos – 1 Eylül arasında kurultay 
ile ilgili 15 haber yayınlamıştır. Batı tarafından dikkate alınabilir olmaya ilişkin 
vurgu, kurultaya katılan 15 yabancı alim üzerinden sürdürülmüştür. “Atatürk’ün 
şeref verdiği ve 15 ecnebi alimin iştirak ettiği ilk içtima fevkalade bir hadise 
halini aldı”.21 Atatürk’ün katılımına yönelik vurgu,  Afet İnan’ın kurultay açılı-
şında yapmış olduğu konuşmada da yerini almıştır;  “Atatürk’ün kılavuzluğu 
meşalesi ile kurulmuş olan tarih tezimizle şimdi üzerinde uğraştığımız dil çalış-
malarımız arasındaki muvaziliği bütün canlı kesinliği ile ve pek güzel ifadelerle 
belirtti. Hakikaten bizde dil ile tarih, Atatürk’ün irşad ve idaresinde yekdiğerini 
ikmal eden çok ileri önemli milli iki ilim unsuru olmuşlardır. … dil üzerindeki 
tetkikler de tarihi aydınlatmakta devam ediyor.”22 Saffet Arıkan da yaptığı ko-
nuşmada “Türk tarihi ve Türk dili, Atatürk rejimi kültür hareketinin en başında-
dır.  … Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları Atatürk’ün açtığı ilim ve kültür se-
ferberliğinin kurmayları olarak Onun ışıklı gözleri önünde, Onun aydın yönerge-
lerine göre çalışmaktadırlar.23 Böylelikle dil kurultayının hem Atatürk’ün hem de 
Tarih tezinin desteğine sahip olduğu vurgulanmaktadır. Desteğin yanı sıra Ata-
türk, bizzat dil mevzusu üzerinde mesai harcamakta idi. 

 
  

Görsel 1- I. Türk Dil Kurultayı Açılışında Atatürk24  
 

                                                        
21 Cumhuriyet, 25.08.1936 
22 Yunus Nadi, Cumhuriyet, 25.08.1936. 
23 Saffet Arıkan, Cumhuriyet, 25.08.1936. 
24 Anonim, “Üçüncü Türk Dil Kurultayı merasimle açıldı” Cumhuriyet, 25.08.1936. 
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Atatürk’ün katılımının ve mesaisinin vurgulanması Kurultay haberleri bo-
yunca sürmüştür. Söz gelimi Dil kurultayının üçüncü gününe ilişkin haber birin-
ci sayfada, Atatürk’ün resmi ile birlikte kurultaya katılan önemli isimlerin vurgu-
lanmasıyla verilmiştir; Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar.25  Beşikçi kitabında 
“Hakikatın, “Doğrunun” yegane ölçütü büyük şef Gazi Mustafa Kemal”26 baş-
lıklı bölümünde gazete yazınlarının gösterdiği desteğin pekte gizil olmayan ucu-
nun altını çizmektedir.  

Güneş dil teorisi ile ilgili olarak yine aynı haber içerisinde Türk Dil Kuru-
mu'nun kendisinin ve milletinin tarihine onur verecek yeni bir buluşla akademik 
dil çalışmaları sahasına atıldığını ve bu yeni buluşa <Güneş – Dil Teorisi> den-
diği belirtilmektedir.27 Böylelikle teorinin “onur verecek yeni bir buluş” ve “aka-
demik” bir çalışma olduğu vurgulanmaktadır. Haberin devamında Yusuf Zi-
ya’nın Güneş Dil Teorisi’ne ilişkin yapmış olduğu konuşma sunulmaktadır.  
Konuşmanın içeriğinde insanın “düşüncelerini başka birine anlatmak ihtiyacını 
duyduğu vakit onun dil vasıtasının güneş olduğuna şüphe edilememe”sini28 
ayrıca, Güneş Dil Teorisi’nin, dil meselesinde, dillerin esrarını kaldıran bir sis-
tem olduğunu belirtmektedir. Yapılan açıklamalar ertesi günün Cumhuriyet 
gazetesinde “Dün Dil Kurultayında Güneş Dil Teorisinin ilmi izahı yapıldı” 
manşeti ile yerini bulmuştur. Alt başlık ise; “Ata kelimesi Türklük kadar eskidir 
ve Atatürk kadar bizimdir” İbrahim Necmi Dilmen’in tezinden sonra “bir genç 
talebenin” çözümlemesi idi.  

                                                        
25 Cumhuriyet, 27.08.1936, s.  1. 
26  İsmail Beşikçi Türk Tarih Tezi Güneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu Bilim Yöntemi Türkiye’deki 

Uygulama 2, 1991 Ankara: Yurt Kitap s.  157. 
27 Cumhuriyet, 25.08.1936. 
28 Cumhuriyet, 25.08.1936, s.  1. 
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Görsel 2- “Ata kelimesi Türklük Kadar Eskidir ve Atatürk Kadar Bizim-

dir”29  
İbrahim Necmi Dilmen’in bahsi geçen sunumu; “Güneş-Dil Teorisi dünya 

dilciliğinin kuruluşundan beri üzerinde kafa yorduğu bir büyük ve ana bilmece-
nin anahtarı olarak ileri sürülen yüksek bir Türk buluşudur. … Güneş-Dil Teo-
risi’nin semantik bazı bütün genel mefhumların insanlığın en ilk totemi olan 
(Güneş)ten çıkmış bulunmasına fonetik bazı da bu mefhumu en ilk (Ağ) sesile 
ifade etmiş olmasına dayanmaktadır. … Bütün kültür dillerinde ana kaynaklık 
eden ilkel monofonemik dilin hangi dil olması bahsine gelince Türk dil tezi, 
bunun özü ilkel Türk dili olduğu davasındadır. … Türk tarih tezinin kardeşi 
olan Türk dil tezi işte bu methodla bütün ilim dünyasına dillerin ana kaynağı 
Türk dili olduğunu göstermektedir.30 Haber Vehice Kılıçoğlu’nun “Ata” kelime-
si üzerinde lengüistik denemesi ile devam etmektedir. Bu uzun çözümleme Gü-
neş- Dil Teorisi kapsamında sık sık karşılaşılacak denemelerdendir; “ATA=ağ+ 
at+ ağ, TATA= ağ+ at+ ağ, DEDE= eğ+ ed+ eğ”,  yapılan bütün inceleme-
lerden çıkan sonuç Ata’nın morfolojisi ve manasının bir olduğudur. Böylelikle 
Güneş-Dil çözümlemeleri ile ulaşılabilecek olan popülist milliyetçi sloganların 
da devri açılmıştır. Ayrıca kurultayda sunulan tezlerin gazetelerde manşetten yer 
bulduğu görülmektedir. 

                                                        
29 Cumhuriyet, 26.08 1936. 
30 Cumhuriyet, 26.08.1936, s.  7. 
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Haberler içerisinde yabancı bilim insanlarının tezleri üzerine de odaklanılmış-
tır. Söz gelimi kurultaya katılmaktan dolayı müteşekkir oluşlarından bahseden 
düşünürlerin görüşleri Güneş –Dil Teorisi’ne ilişkin pek çok çalışmada alıntı-
lanmıştır. Bu “övgü” selinin bir örneğini 1 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
görmekteyiz: “İngiliz Dil alimi Sir Denisen Roz dünyanın en maruf dil alimlerini 
bu kadar salahiyetle münakaşaya çeken Atatürk’e karşı hayranlığımızı saklaya-
madık” demiştir.31   

Üçüncü Türk Dil Kurultayı’nın mühim başarısı Güneş- Dil Teorisi’nin –ki 
“ilim tarihinde bir dönüm noktası” 32  olarak nitelendirilmektedir-  önemi ve 
özgünlüğü sıklıkla vurgulanmaktadır. Ayrıca Güneş Dil Teorisi’nin lengüistik 
aleminde esaslı bir devrim yapacak mahiyette olduğunu; antropoloji, arkeoloji, 
biyo-psikoloji gibi bilim dallarıyla bağlantılı olduğu, klasik lisaniyet dilinin gör-
memiş olduğu güneşin öneminin ortaya çıkarıldığı, İndo-Öropeen, Türk ve 
Hamito-Semitik dilleri arasında Türk alimlerinin yoğun mesaileri ile karşılaştır-
malar yapılıyor olmasının öneminden bahsedilmiştir. Teorinin çıkış noktası olan 
“güneş” ten sık sık bahsedilmiştir. “İdrak ve şuurun ilk hareketinin ilkin (Gü-
neş) üzerinde toplandığını bütün varlığı bu göklerin ışık ve ısı saçan melikesinin 
yürekte uyandırdığı hayranlık duygularına bağlandığını kabul etmektedir. Teoriye 
güneş adı verilmesinin sebebi budur.33 Güneş Dil Teorisi ile ilgili aktarımlar 
“bilimsel” izlenimi uyandıran bir dil ile sürmeye devam etmiştir. Karakteristik 
özellikleri belirtilirken antropolojik, psiko-sosyolojik, fonotik bakımdan biyoloji 
esaslı ve sonuçta fonotik kanunlarının pankronik34 olduğu belirtilmiştir. Burada 
yapılmaya çalışılan bir nevi farklı bilimlerden bilimsellik ödünç alınmasıdır. Gü-
neş –Dil Teorisi’nin evrensellik ideası da yine bu metinde rastlanan bir temadır; 
“Güneş Dil Teorisi her zaman her yerde, her dil için bu değişmeleri kat’i olarak 
ve katagori halinde tesbit etmektedir”.35 Böylelikle ilk ırk, ilk ulus ve büyük kül-
tür olma ideasının pek çok farklı bilim dalı ile bağıntılı destekleyeni olduğu gös-
terilebilmektedir. 

III. Türk Dil Kurultayı’nın ardından dil meselesi ve Güneş Dil Teorisi, Dil 
Bayramı ile tekrar gazete sayfalarına taşınmıştır. Bu durum bellek ve takvim 
ilişkisi doğrultusunda bilinen ve beklenen bir yansımadır ki incelenen gazeteler 
içerisinde de uygulanışı gözlenebilmektedir. 1936 yıllı Dil Bayramı kapsamında 
henüz taze olan kurultayın izi haberlerin başlıklarında dahi görülebilir; Açık Söz 
gazetesi 25 Eylül de “3. Dil Kurultayı ne yaptı?” ve 27 Eylül -1 Ekim tarihleri 
arasında Muzaffer Muhittin Dalkılıç’ın “Dil Bahisleri Üçüncü Dil Kurultayı 

                                                        
31 Cumhuriyet, 01.09.1936. 
32 Cumhuriyet, 01.09.1936. 
33 Ulus, 26.08.1936, s.  6. 
34 Cumhuriyet, 27.08.1936, s.  7. 
35 Cumhuriyet, 27.08.1936, s.  7. 
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niçin toplandı ve ne yaptı?” yazı dizisini yayınlamıştır. Bu yazıların içerikleri 
Güneş- Dil teorisinin özel ve özgün yerine ilişkin anlatılar içermektedir. Söz 
gelimi “Üçüncü Dil Kurultayının baştan başa meçhuller ve muammalarla dolu 
lengüistik ilmine yeni bir Türk tezi olan ve kanuniyetler taşıdığı idea olan (Gü-
neş-Dil) teorisi ile çıkıldı ve bütün meçhul ve muammaların hal olduğu ideasıyla 
kam olunmayarak bu teorisinin diğer bazı ilimlerle de yem inkişaflar vereceği 
davası ileri sürüldü. Ve kurultay ilk defa yarı dünya kuşatan bir maiyet aldı”36 
idealarını incelemek için yola çıkan Dalkılıç Güneş-Dil Teorisi’nin tanıtımını 
yapmaktan öteye gitmemiştir.  

Güneş-Dil teorisinin bütün kültür dilinin –bütün dünya dillerinin değil- tek 
menşeden geldiğini ve bu menşeinin Orta Asya olduğunu ve bu yurdun Türk 
yurdu bulunduğunu bütün dünyaya buradan kültür ve medeniyet dilini götü-
rüp yayan uluslarında Türk ulusları olduğu idea mevkiindedir. Her millet bu 
sonsuz şerefin kendilerinde toplanmasını ister ve bunun için milletler dili bir 
propaganda vasıtası yapmaktan kurtulamamışlardır. İlk akla gelen Türk 
tezininde böyle bir siyaset hareketi olma düşüncesidir. … Türk çalışmaları 
karşısında uyanan dünya ilmi ilk defa bugün tahakkuk eden ideamızın esasla-
rından bazılarına vasıl olur gibi bir sezgiye kavuştu. (Türk dili olmadan dünya 
dilleri çözülemez) gibi nihai hüküm bütün dünya dillerinin itiraf cümlesi ol-
du. Dilleri Türk dili de çözemez. Asıl Türk dili bünyesinden doğan (Güneş -
Dil)  teorisi metotları işi bütün şümul ve vüzuhile halledecektir.37  
Batı karşısından çözümler sunan, hem de bu çözümleri kendi içinden sunan 

bir Türk Dili, geri kalmışlık hissiyatından kurtulmanın yolunu bulmuştur. Bu 
bağlamda dil ve tarih tezlerinin kesişim noktasındaki Güneş-Dil Teorisi işlevsel 
bir araçtır ve neredeyse altın bir tabak içerisinde sunulmuştur. Dil bayramı süre-
cinde Açık Söz gazetesi (25 Eylül-1Ekim arasında) kurultay hakkında 12 haber 
yayınlarken Ulus (25-27 Eylül) 9 haber, Cumhuriyet (26-30 Eylül) 9 haber yayın-
lanmıştır. (bakınız ek.) 

Dil-Tarih tezleri kesişimini 26 Eylül’de Cumhuriyet gazetesinde başlayan 
“Güneş Dil teorisinin tarihe tatbiki” yazı dizisinde de görebiliriz. Sonuçta Türk 
Tarih Tezinin ve Güneş-Dil Teorisi’nin ortak amacı resmi ideolojiye temel da-
yanak kurgulamaktır. Asırlarca ihmal edilmiş, horlanmış olduğu ifade edilen 
Türk ulusuna moral vermekte O’nun aslında, “Ne kadar asil, yüksek, eski, köklü 
bir ulus” olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır.38   

Mesela Babil efsanesinin bahsettiği <kısış-ut-ros>  eski bir Türk hükümdarı 
olan Nuhtan başkası değildir. … Bunun güneş-Dil teorisine göre kanıttı Oğ+ 
an+ es köklerindedir. Oğ= güneştir. Kuvvet, kudret, sahip, esas, Allah ve saire 

                                                        
36 Dalkılıç, Açıksöz, 27.09.1936, s.  4. 
37 Dalkılıç, Açıksöz 28.09.1936, s.  4. 
38 Beşikçi, age., s.  160. 
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anlamlarına gelen bir köktür. An= asıl rolü ğ gibi ana kök anlamındadır. Oğ+ an 
<Oğan> Türkçede doğrudan doğruya Allah anlamına gelir. Çünkü güneş gök-
teki objelerin en büyüğüdür. … Oanes en büyük sahip Allah, yani Güneş mana-
sına gelen Türkçe kelimedir. Hakikaten efsaneye nazaran <Oanes>in Güneşle 
beraber doğması ve Güneşle beraber seyrederek onunla birlikte batması düşü-
nülürse, bunun güneşin kendisinden başka bir şey olamayıcığına hiç şüphe kal-
maz. … tarihçilerin bize efsane olarak tanıttıkları <Oanes> denilen yarı insan, 
yarı balık şeklinde olan mahlukun bugün güneş manasına gelen Türkçe bir isim 
olduğunu Güneş-Dil sayesinde anlıyoruz. Şu halde elcezire havalisinde bundan 
altı yedi bin yıl evvel yaşamış olan <Akat> ve <Sümer>lerden önce buralara 
yerleşmiş olan en eski milletlerin de tarihçilerin zannedikleri gibi meçhul insan-
lar değil, Türkçe konuşan ve Türk ırkından bulunan insanlar olduğunu yine teori 
sayesinde anlıyoruz.39 (Cendey, Cumhuriyet, 26.09.1936, s. 6). 

Büyük sır böylelikle, -Sümerlerin Türk olduğu- Güneş-Dil teorisi çözümle-
mesi ile aydınlatılmış olur.  

Güneş-Dil teorisinin bu “ilk”lik tezi teorinin rüzgârının zayıfladığı 1938 yıl-
lında halen varlığını sürdürmekteydi. Dil Bayramı dolayısıyla Kurun gazetesinde 
anılan teorinin içeriğindeki haber şöyledir; “Dünya medeniyetinde Türk Dili, 
Güneş dildir ki kelimeleri tetkik edebilmek imkânını vermiş, başkalarına peşkeş 
çekilen birçok sanatların, birçok ırk isimlerinin menşelerini tayin etmekle Türk-
lüklerini meydana çıkarmış bütün bilgilerin ve bunu yapanların Türkler olduğu-
nu ilme istinat eden usullerle ispat etmiştir.40   

Atatürk’ün vefatından önce sönümlenmeye başlayan Güneş Dil Teorisi, Ata-
türk’ten sonra terk edilmiştir. Bu konuda Necmi Dilmen’e yorumu sorulduğun-
da, yanıtını “Güneşimiz öldükten sonra teorisi mi kalır?” metaforu ile vermiştir.   

Sonuç 
Sonuç olarak çalışma kapsamında Güneş Dil Teorisi ile ilgili yapılan haber 

arşivi taramasında yeni bir veriden ziyade var olan çalışmaların, çıkarsamaların 
çıkış noktalarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda, Dilmen’i takiben güneşe dair bir 
metaforun kullanımına izin verilecek olursa Hz. Süleyman’ın söylediği; “Ne var 
idi ise olacak odur, ne yapıldı ise yapılacak odur. Güneş altında yeni bir şey 
yok!” sözü anımsanabilir.  

Güneş Dil Teorisi bugünün araştırmacılarına kara mizah örnekleri sunmakla 
beraber bir bütün içerisinde okunmayı hak etmektedir. Ulusun ve resmi ideolo-
jinin oluşturulma sürecinde dil ve tarih her daim ilk ve en kolay kullanılan araç-
lardır. Dil ulusal birliğin harcıdır. Ulusun belirteci olarak Türkçenin seçilmesi ve 

                                                        
39 Cendey, Cumhuriyet, 26.09.1936, s.  6. 
40 Kurun, 26.09.1938. 
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onun ayrıksı kılınması uluslaşmanın fıtratında vardır. Güneş Dil Teorisi eninde 
sonunda uluslaşmanın bir parçası olarak görülmeli ve sürecin Türkiye uygulama-
sında çok bilindik ve sıradanlaşmış bir örneği olarak kabul edilmelidir. 
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ÖZ 
AYSAL, Necdet, Osmanlı ve Yunan Demiryollarının Karşılaştırmalı Bir Analizi, 
CTAD, Yıl 10, Sayı 20 (Güz 2014), s. 327-352. 
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden birisi olan ulaşım, askerî, siyasi, sos-
yal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen önemli bir unsurdur. Ekonomik kaynakların 
işletilmesi, tarım, ticaret ve sanayinin gelişmesi ancak düzenli bir ulaşım ağıyla mümkün-
dür. Bu bağlamda ulaşım ağları içerisinde önemli bir konuma sahip olan demiryolları ise, 
XIX. Yüzyılın ortalarından itibaren dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Gü-
venilir ve hızlı ulaşım araçlarından birisi olan demiryolları, Osmanlı Devleti için askerî, 
siyasi ve ekonomik yönlerden büyük önem taşımaktadır. Dış baskılarla şekillenmek 
zorunda kalan ve birbirinden kopuk bir yapıda inşa edilen demiryolları ile askerî birlikle-
rin nakli hızlanmış, isyan ve savaşlarda Osmanlı Devleti’ne büyük kolaylıklar sağlamıştır. 
1898 yılında Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Osman Senaî (Erdemgil) Bey tarafından eski 
Türkçe (Osmanlıca) olarak kaleme alınan “1897 Osmanlı-Yunan Seferi Dömeke Mey-
dan Muharebesi” isimli eser, savaş sanatının değişmez belirli kurallarını ve inceliklerini 
gözler önüne sermektedir. Eserin birinci cildinde “Osmanlı ve Yunan Demiryolları” 
başlıklı bir bölüme yer veren Osman Senaî Bey, bu bölümde güvenlik ve ülke savunma-
sında demiryollarının önemi üzerinde durmaktadır. Özellikle savaş sırasında askerî kıta 
ve malzemelerin savaş bölgelerine süratle ulaştırılmasında etkin olan Doğu Avrupa ve 
Rumeli Demiryolları hakkında çok ayrıntılı bilgiler verilen bu çalışmada, Osmanlı ve 
Yunan demiryollarının karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır. Yeni Türk harflerine çevirisi 
yapılarak değerlendirilen bu çalışmanın harp tarihi ve demiryolları konusundaki çalışma-
lara kaynak teşkil edebileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Yunan Savaşı, Dömeke Meydan Muharebesi, Harp Tarihi, 
Osmanlı Demiryolları, Yunan Demiryolları, Osman Senaî. 
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Giriş 

17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde yaşanan mali bunalımlara, üst üs-
te kaybedilen ve toprak-itibar kaybına yol açan savaşların gerekli kıldığı yüksek 
askerî harcamalar da eklenince büyük bütçe açıkları oluşmuş ve bu durum gide-
rek artan bir şekilde ekonomiyi sarsmaya başlamıştır.1 XIX. Yüzyılın ortaların-
dan itibaren Osmanlı Devleti gelirleri, zorunlu giderleri artık karşılayamaz hale 
gelmiş ve son derece bozuk olan bu mali durum 28 Ocak 1854’te Kırım Sava-
şı’nın başlamasıyla daha da bozulmuştur.2 Savaşın gerektirdiği yeni harcamalar 

                                                        
1 Kamu harcamalarının yapılabilmesi için gerekli paranın bulunamaması II. Beyazıt’ın saltanat 

yılları belirgin hale gelmiş ve devlet hazinesi para temin etmede zaman zaman zorluklarla 
karşılaşmıştır. Bkz., Ahmet Fazıl Özsoylu, Türk Maliye Tarihi ( Ders Notları), Çukurova Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Masaüstü Yayınları, Adana, 1999, s.  41. 

2 Osmanlı devlet sisteminde vergiler, Şer’i, Örfi, Avarız (Tekâlif-i Divaniyye) ve Hediyeler 
olmak üzere dört ana bölüme ayrılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Mustafa Akdağ, Türkiye’nin 
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ve yarattığı büyük bütçe açığı, bu tarihten itibaren artık Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa para piyasalarından borçlanma sürecini başlatacaktır.3  İç kaynakların 
yetersizliği sonucu başvurulan dış borçlanma, Osmanlı ekonomisinin ve mali 
yapısının yeni bir sürece girmesine yol açmıştır.4 

Demiryolu yapımı ile ilgili çalışmalar ilk olarak Kırım Savaşı'ndan sonra gün-
deme gelmiş, ancak büyük sermaye, teknik bilgi ve donanım gerektirdiği için bu 
iş bütünüyle yabancı şirketlere bırakılmıştır. Osmanlı devlet adamlarına göre 
demiryollarının en önemli işlevi, devlet otoritesinin ülkenin her tarafında hisset-
tirilmesi, toprak bütünlüğünün güvence altına alınması ve ulaşım sorunlarının 
çözümü konusunda yönetime büyük kolaylıklar sağlayabilmesiydi. Bu bağlamda 
Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu 1837’de İngilizler tarafından Mısır’da İsken-
deriye-Kahire arasına döşenmiş ve bu hattın yapımı ancak 1854 yılında tamam-
lanarak hizmete açılmıştır.5 Avrupa yakasında ilk demiryolu yapımı ise, yine bir 
İngiliz şirketine verilmiş ve Köstence-Cernovada (Boğazköy) hattının yapımına 
1857 yılında başlanmıştır.6 Anadolu yakasında ise yine bir İngiliz şirketine veri-
len ve yapımına aynı yıl başlanan İzmir-Aydın hattı ile demiryolu politikası hız 
kazanmıştır.7 Demiryolu konusunda kapsamlı ve planlı ilk çalışmaların Abdül-

                                                                                                                                  
İktisadi ve İçtimai Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, s.  361; Abdurrahman Vefik Sayın, 
Tekâlif Kavaidi (Osmanlı Vergi Sistemi), Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.  358-681; Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın 
Mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990, s.  98. 

3 Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim ve Sosyal Değişim, Beta Basım Yayım Dağı-
tım A.Ş., İstanbul, 1996, s.  41; Sait Açba, Devlet Borçlanması, Adım Yayıncılık, Ankara, 1991, s.  
146; Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları, 2. B., Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-
kanlığı Yay., Ankara, 2010, s.  128; Hakkı Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 1964, s.  114; Faruk Yılmaz, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Borçlar, Berikan Ya-
yınları, Ankara, 2003, s.  193. 

4 Erdoğan Öner, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, T.C. Maliye Bakanlı-
ğı APK Başkanlığı Yayını, Ankara, 2005, s.  338. 

5 1869’da Mısır demiryollarının uzunluğu 1.300 kilometreyi aşmıştır. Mısır, 1905 yılında ise 
4.400 kilometrelik demiryolu hattı ile dünyanın en yoğun demiryolu hatlarından birine sahip olma 
unvanını ele geçirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Reşat Yamaner, “Türkiye’de ilk Demiryolu İşlet-
mesinin 100 üncü Yıldönümü” Demiryolları Özel Sayısı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Dergi Müdürlüğü, Sayı: 34-37, Temmuz-Ekim 1954, s.  1; Ali Osman Akalan, Bir Kurum 
Olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Tarihi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010, s.  12-13. 

6 Mustafa Işıkcan, “Türkiye Demiryollarında Tarihi Olaylar”, Demiryolları Mecmuası, Sayı. 434-
435, Mart-Nisan 1962, s.  9. 

7 24 Eylül 1856 yılında 90 yıl süreyle, İngiliz sermayesiyle kurulan İzmir-Aydın Demiryolu Şirke-
ti’ne verilen ve 130 kilometreden oluşan bu hat, İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne yönelik izlediği 
emperyalist politikanın bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Bkz., Taha Atik, “Türkiye’de 
Demiryolu Politikaları”, Uluslararası Demiryolları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2006, s.  72; 
Yakup Kalgay, “Demiryollar Tarihinde Birkaç Yaprak”, Demiryollar Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi Dergi Müdürlüğü, Cilt 21, Sayı 254, Aralık 1947, s.  3. 
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mecit döneminde (1839-1861) yapıldığı görülmektedir. Özellikle 1860 yılında 
nazırlardan Ali ve Fuat Paşaların hazırladığı demiryolu programına göre, Balkan 
yarımadasının tamamını içine alacak bir demiryolu hattı ile İstanbul-Tuna ara-
sında ulaşım sağlanacak ve bu hat İstanbul’u, Viyana ve Paris’e bağlayacaktı. 
Ayrıca bu projeye göre İstanbul ile Bağdat arasına da yeni bir hattın döşenmesi 
öngörülüyordu.8  

Osmanlı devlet adamları, son derece büyük sermaye ve teknik bilgi gerekti-
ren bu projenin bir an önce hayata geçirilebilmesi için çeşitli ülkelerin mali çev-
releriyle temasa geçmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar, 1865 yılında Nafia 
Nezareti’nin kuruluşu ile daha da hızlanmıştır.9 Bu girişimlerin sonucunda 17 
Nisan 1869’da banker Baron Maurice de Hirsch ile anlaşmaya varılmış ve yakla-
şık 2.000 kilometreyi bulan Şark (Doğu Avrupa ve Rumeli) demiryollarının imti-
yazı, adı geçen Baron’a 99 yıllığına verilmiştir.10 Şark demiryolları, İstanbul’dan 
Viyana’ya kadar kuzey hattını, Viyana’dan Selanik’e kadar güney hattını, Üsküp-
Niş ve Selanik-Dedeağaç-Edirne ara hatlarını kapsayacaktı. Demiryolu inşaatı 10 
yılda bitirilecekti. Osmanlı Hükümeti, kilometre başına yıllık 22 bin franklık bir 
teminatı kabul ediyordu. Bu 22 bin franklık teminatın 14 bin frankı, 99 yıllık 
imtiyaz süresi boyunca Osmanlı Hükümeti tarafından, geriye kalan 8 bin frankı 
ise yine aynı süre boyunca, demiryolu şebekesinin işletilmesinden elde edilecek 
gelirle Baron Hirsch tarafından karşılanacaktı. Osmanlı Devleti’nin aleyhinde 
olan ve maliyeyi olumsuz yönde etkileyen bu mukavele 16 Ağustos 1869’da 
imzalanmıştır.11  

Baron Hirsch, 1870’de “Rumeli Osman-i Şirketi Şahanesi” ve “Avrupa-yi Osman-i 
Demiryolları İşletmesi” adı ile iki şirket kurarak İstanbul-Edirne, Edirne-Dedeağaç, 
Benja Luka-Doberlin ve Selanik-Üsküp-Mitroviçe hattı ile Belova-Plovdiv-
Vakarel hatlarının inşasına başlamıştır.12 Yapım maliyeti dikkate alınarak düz 

                                                        
8 Ahmet Onur, Türkiye Demiryolları Tarihi 1860-1953, Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Yayınları, Ankara, 1953, s.  16. 
9  Abdülaziz Döneminde (1861-1876) Sadrazam Ali Paşa, Osmanlı ile Avrupa ülkeleri 

arasındaki demiryolu bağlantısını sağlamak üzere harekete geçmiş ve Nafıa Nazırı Davut Paşa’yı, 
çeşitli ülkelerin mali çevreleriyle temas sağlamak üzere Avrupa’ya göndermiştir. Bkz., İsmail 
Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızdaki Gelişmeler-1923-1950, Ankara Üniversitesi Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1993, s.  19-20. 

10 Nafia Nazırı Davut Paşa, Rumeli demiryollarının yapımını sağlayacak sermayedar bulmak 
için Avrupa’ya seyahate çıkmıştır. Paris’te Yahudi kökenli bir Alman olan ve Belçika’da bankerlik 
yapan Baron Hirsch ile tanışmıştır. Bu tanışma, Osmanlıyı mali açılardan zor duruma düşürecek 
olan olayların başlangıcını teşkil edecektir. Bkz., Nazım Teoman, “Türk Demiryolu Tarihi ve 
Baron Hirş”, Demiryolu Dergisi, Cilt 12, Sayı 135-136, Mayıs 1936, s.  43-44.  

11 Akalan, agt., s.  18-19. 
12 “Rumeli Osman-i Şirketi Şahanesi” 5 Ocak 1870 ve “Avrupa-yi Osman-i Demiryolları İş-

letmesi” ise 7 Ocak 1870’de kurulmuşlardır. Dörtte biri tediye edilmiş ve 50 milyon frank serma-
yeli olarak kuruluşu gerçekleşen her iki şirketin başkanlığını da Baron Hirsch ve başkan yardımcı-
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bölgelerden başlayan demiryolu inşası sırasında yürürlükte olan mukavele ve 
şartnamelerde zamanla bir takım değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Özellik-
le 1871’de Sadrazam Ali Paşa’nın ölümü ve yerine Mahmut Nedim Paşa’nın 
geçmesiyle birlikte 18 Mayıs 1872’de yeniden düzenlenen mukavele, Baron 
Hirsch’e mali açıdan daha uygun imkânlar sağlamıştır. Bu mukavele, inşa edile-
cek demiryollarının uzunluğunu 2.000 km’den 1274 kilometreye indirmektedir.13 
Baron Hirsch, yapımını üstlendiği hatları 1875 yılında tamamlamıştır.14  

Bu dönem Osmanlı demiryolu politikasının en önemli özellikleri arasında 
demiryollarının inşa ve işletilmesinin yabancı şirketlere bir imtiyaz olarak veril-
mesi ve “kilometre garantisi” denilen sistemle şirketlerin kârlarının Osmanlı Dev-
leti’nce garanti altına alınması gelmektedir. Yabancı devlet ve şirketlere tanınan 
demiryolu imtiyazları bununla sınırlı kalmamış, hattın geçeceği devlet arazileri 
şirketlere bedelsiz devredilmiş ve şirketler hattın geçeceği alandaki devlet or-
manlarını, taş ocaklarını ve madenleri hiç bir bedel ödemeden kullanma ve iş-
letme hakkına sahip olmuşlardır. Ayrıca demiryolu yapımı, bakımı ve işletilmesi 
için gerekli malzemeler gümrüksüz olarak ithal edilmiştir.15  

Osmanlı Devleti’nde demiryolu yapımı, II. Abdülhamit döneminde “Düyun-u 
Umumiye İdaresi”nin kurulması ile daha da hızlanmıştır. Bu dönemde demiryolu 
politikası savunma politikalarıyla birlikte düşünülmüş ve yabancı şirketlere veri-
len çok geniş imtiyazlarla başta 1888’de Anadolu demiryolları olmak üzere 
1889’da Bağdat demiryolu, 1889’da Yafa-Kudüs demiryolu, 1890’da Selanik-
Manastır demiryolu, 1892’de Selanik-İstanbul demiryolunun yapımı tamamlan-

                                                                                                                                  
lığını ise Kont de Şanel üstlenmiştir. Bkz., “Avrupa Kısmı-Rumeli-Şark Demiryolları”, Der. H.K., 
Demiryol, Demiryol Dergi Müdürlüğü, Sayı 62-63, Ankara, Kasım-Aralık 1956, s.  41; Vahdettin 
Engin, Rumeli Demiryolları, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1993, s.  52-60. 

13 Bu mukavele, yaklaşık 726 kilometrelik demiryolu hattının yapımını iptal etmiştir. İptal edi-
len bu uzunluk, yapılması planlanan hatların en engebeli ve en masraflı kısmını teşkil etmektedir. 
Bunun yanı sıra Baron Hirsch, yapımına başladığı hatların inşasına devam edecek ve kalan hatlar 
ise devlet tarafından yapılacaktır. Rumeli Demiryolları Şirket-i Osmaniyesi, inşa ettiği demiryolla-
rın mülkiyetini devlete terk edecektir. Bkz., “Avrupa Kısmı-Rumeli-Şark Demiryolları”, Der. H. 
K., Demiryol, Demiryol Dergi Müdürlüğü, Sayı 62-63, Kasım-Aralık 1956, s.  43. 

14 22.000 Frank/kilometre garantisi ile yapımı tamamlanan demiryolu hatlarının kabul/teslimi 
sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Bu anlaşmazlıkla ilgili tartışmalar ve hukuk 
mücadelesi uzun yıllar devam etmiştir. 1889 yılında Alman Hakem Gneist, Baron Hirsch’i 
Osmanlı Devleti’ne 27 milyon frank ödemeye mahkûm etmiş ve bu gelişme üzerine Hirsch, 
Rumeli demiryollarının bütün haklarını Almanlara devretmiştir. 1274 kilometre olarak gerçekleşen 
demiryolu hattı ile İstanbul’un Viyana ve Paris ile bağlantısı gerçekleşmiştir. Bkz. Paul İmpert, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri, Çev. Adnan Cemgil, Havass Yayınları, İstanbul, 
1981, s.  69-71; “Şark Demiryolları Nasıl Satın Alındı?”, Demiryolları Dergisi, Cilt 13, Sayı 147, 
Mayıs 1937, s.  24. 

15 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981, s.  101-102; Habip Germeyanlıgil, “Lozan ve Türk Demiryolcu-
luğu”, Demiryollar Dergisi, Cilt 19, Sayı 224-225-226, Aralık 1943, s.  55. 
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mış ve hizmete girmiştir.16 Hizmete giren bu hatlardan Selanik-İstanbul ve Ma-
nastır-Selanik demiryolları, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda askerî kıta ve mal-
zemelerin savaş bölgesine süratle ulaştırılmasında ve savaşın kazanılmasında son 
derece etkin rol oynamıştır. 

Yunanistan, bağımsızlığını elde ettiği günden itibaren mevcut durumu ile ye-
tinmeyen bir tavır sergilemiş ve “Megâli idea” adı verilen düşüncenin ışığı altında 
dış politikasını genişleme esası üzerine kurmuştur. Yunanistan’ın yayılmacı ve 
saldırgan bir politika takip etmesi XIX. yüzyılın sonlarına doğru yeniden iki 
ülkeyi karşı karşıya getirmiş ve 1897 Nisan’ında “Osmanlı-Yunan Savaşı” patlak 
vermiştir. Bu savaşın en son aşamasını ise “Dömeke Meydan Muharebesi” teşkil 
etmektedir. 17-20 Mayıs 1897 tarihleri arasında gerçekleşen bu muharebede 
Yunan ordusu ağır bir şekilde yenilgiye uğratılmış ve Atina yolu Osmanlı’ya 
açılmıştır.17 

Bu savaş sırasında Yunan Hududu Genel Komutanlığı bünyesinde görev ya-
pan Kıdemli Yüzbaşı Osman Senaî Bey, üzerinde çok sayıda tartışma ve eleştiri 
yapılan bu savaşı yakından görme ve takip etme fırsatını elde etmiştir. 1898 
yılında kaleme aldığı “1897 Osmanlı-Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi” isim-
li eserinin18 birinci cildinde “Osmanlı ve Yunan Demiryolları” başlıklı bir bölüme 
yer veren Osman Senaî Bey, burada güvenlik ve ülke savunmasında demiryolla-
rının önemi üzerinde durmaktadır. Özellikle savaş sırasında askerî kıta ve mal-
zemelerin savaş bölgelerine süratle ulaştırılmasında etkin rolü olan Doğu Avru-
pa ve Rumeli Demiryolları hakkında teknik ve ayrıntılı bilgiler verilen bu çalış-
mada, Osmanlı ve Yunan demiryollarının analizi de yapılmaktadır.  

Osman Senaî (Erdemgil) (Kurmay Albay 1892-P.9) 
Osman Senaî Bey, Fazlı Bey’in oğlu olup 1872’de Makedonya’nın Debre ya-

kınlarındaki merkez Jupa’ya bağlı Kocacık köyünde doğmuştur. 1889’da girmiş 
olduğu Harp Okulundan 1892’de Teğmen rütbesiyle ve aynı yıl Harp Akademi-
sine devam ederek buradan da 13 Mart 1895 tarihinde Kurmay Yüzbaşı olarak 

                                                        
16 1888-1993 yılları arasında şirketlere Rumeli’de 530 kilometrelik iki demiryolu imtiyazı ve 

Anadolu’da ise 5350 kilometrelik on dört demiryolu imtiyazı verilmiştir. Bu imtiyazlar sayesinde 
Anadolu’da demiryolu uzunluğu 2500 kilometreye ulaşmıştır. Bkz., M. Nazif Özcan, “Cumhuriye-
timizin 34. Yıldönümünde Demiryol Tarihimize Bir Bakış”, Demiryol Mesleki Dergi, Sayı 381, Ekim 
1957, s.  9; Yıldırım, agt., s.  21-23. 

17 Selim Sun, 1897 Osmanlı-Yunan Harbi, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi 
Yayınları, Ankara, 1965, s.  168-209. 

18 Osman Senai, Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi, Cilt I, 10. Bölüm, (Asadoryan) 
Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1314 (1898); Bkz., EK-1. 
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mezun olmuştur.19 27 Temmuz 1895’te Topçu ve İstihkâm Harp Okulunda 
Kozmografya (Yıldız İlmi) dersi öğretmenliğine tayin edilen Osman Senaî Bey, 
yaklaşık iki yıl burada görev yapmış ve 26 Nisan 1897’de ise orduda görevlendi-
rilmiştir. Bu arada 22 Mayıs 1897’de Yunan Hududu Genel Komutanlığı’na 
atanmıştır. 7 Temmuz 1897’de Kurmay Kıdemli Yüzbaşı, 15 Mayıs 1900’de 
Kurmay Binbaşı, 26 Kasım 1907’de Kurmay Yarbay olan Osman Senaî Bey, 10 
Aralık 1907’de Mekteb-i Şahane’de tekrar Kozmografya dersi öğretmenliğine 
tayin edilmiştir. 12 Ocak 1909’da Mekteb-i Şahane’deki öğretmenlik görevinden 
Petersburg Ataşemiliterliği’ne atanmış ve 12 Mart 1909’da bu görevine başla-
mıştır.20  

Çok çeşitli askerî görevlerde bulunan Osman Senaî Bey, 1914-1918 yılları 
arasında üç kez emekli olduysa da Birinci Dünya Savaşı sırasında tekrar göreve 
çağırılmıştır. 19 Mayıs 1903’te Yunan Hududu Genel Komutanlığı görevi sıra-
sında Kurmay Binbaşı olarak gösterdiği üstün başarıdan dolayı dördüncü rütbe-
den Osmanî Nişanı ile de ödüllendirilen Osman Senaî Bey, 1934 yılında çıkarı-
lan Soyadı Kanunu dolayısıyla “Erdemgil” soyadını almış ve 1938’e kadar Bursa 
Işıklar Askerî Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır. 1944’te İzmir’de vefat eden 
Kurmay Albay Osman Senaî Bey’in mezarı, İzmir’de Kokluca Mezarlı-
ğı’ndadır.21  

 

                                                        
19 Hülya Toker, Gülhan Barlas, Nurcan Fidan, Balkan Savaşı’na Katılan Komutanların Yaşam 

Öyküleri (Alay ve Daha Üst Birlik Komutanları), Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt 
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s.  148-149. 

20 25 Temmuz 1909’da Atina Ataşemiliteri Binbaşı Selahattin Bey ile becayiş yaparak Atina 
Ataşemiliterliği’ne atanmıştır. 3 Eylül 1909’da Atina’da Kurmay Yarbay olarak görev yapmaya 
başlamış ve bu görevde iken 29 Eylül 1910’da Kurmay Albay olmuştur. 18 Aralık 1910’da 
Ataşemiliterlik görevinden alınmış ve 22 Ocak 1911’de yeni teşkilât gereğince 22nci Bağımsız 
Tümen 65nci Nizamiye Alayı Komutanlığı’na atanmıştır. Buradan 13 Haziran 1911’de Trabzon 
Jandarma Teftiş Heyeti Başkanlığı’na ve 12 Ekim 1912’de ise Kırcaali Tümeni Komutanlığı’na 
tayin edilmiştir. 

 
Bu görevi sırasında Birinci ve İkinci Balkan Savaşları’na katılmış ve 16 Ekim 

1913’te Jandarma Genel Müfettişliği’nde görülen lüzum üzerine eski görevine dönmüştür. Bkz., 
Toker vd, age., s.  149. 

21 6 Ocak 1914’te 14ncü Tümen Komutanlığı’na atanan Kurmay Albay Osman Senaî Bey, 5 
Şubat 1914’te emekli olmuştur. Emeklilik işlemleri devam ederken ihtiyaç üzerine 18 Haziran 
1914’te Askerî Müze Müdür Muavinliği görevine ve 17 Ağustos 1915’te ise Samsun Divan-ı Harbi 
Örfî Başkanlığı’na atanmıştır. 26 Ocak 1916’da Dicle Menzil Hattı Komutanlığı’nda istihdam 
edilmek üzere Teftiş Menzil Müfettişliği refakatine gönderilen Kurmay Albay Osman Senaî Bey, 
burada rahatsızlanmış ve 5 Haziran 1916’da 3 aylık hava değişimi için İstanbul’a gönderilmiştir. 4 
Aralık 1916’da hava değişimi bitince Anadolu Hat Komiserliği görevine getirilmiş ve 1 Mayıs 
1918’de ise Mısır İnşaat Birliği Komutanlığı’na atanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Toker vd, age., s.  
149; M. Orhan Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları, Milenyum Yayınları, İstanbul, 2002, s.  137; 
“Resimli Genç Ünlü Kimseler” isimli eser, Osman Senaî Erdemgil’e de geniş yer vermiştir. Osman 
Senaî Bey’in  fotoğrafı için bkz., EK-2, Musavver Nevsâl-ı Meşâhir, İstanbul, 1314 (1898), s.  57. 
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Osmanlı-Yunan Savaşı Sırasında Demiryolların Durumu 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli bölgesindeki demiryolları, özellikle Se-
lanik-Manastır hattının yapılması ve Dedeağaç-Selanik hattının tamamlanarak 
İstanbul’a bağlanmasıyla seferberlik, yığınak ve ikmal nakliyatı açısından elverişli 
bir duruma gelmiştir. Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Selanik ve Manastır, harekât 
alanının toplanma merkezini teşkil etmiştir. Selanik-Manastır demiryolu ile bu 
demiryolu üzerinde bulunan Karaferye ve Soroviç istasyonlarından Serfiçe’ye 
giden iki kara yolu ile Selanik’ten Katerin üzerinden Alasonya’ya ve Manas-
tır’dan Görice üzerinden Yanya’ya giden iki kara yolu toplanma merkezinin en 
önemli ikmal yollarıdır.22 

Osmanlı-Yunan Savaşı öncesi ordunun hızlı bir şekilde harekât merkezinde 
toplanmasında en çok demiryollarının etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
Osmanlı ve Yunan demiryolları hakkında Osman Senaî Bey, şu şekilde bir de-
ğerlendirme yapmaktadır:23 

“… Ma’lûmdur ki hükûmet-i seniyye arazîsinde mevcut şimendiferler, muhtelif kum-
panyaların idaresinde bulunurlar. Şark demiryolları idaresi mezkûr kumpanyaların en 
eski ve en meşhurudur. Dedeağaç-Selanik ve Selanik-Manastır hatlarından mâ’-adâ bü-
tün Rumeli-i şâhâne demiryollarını bu kumpanya işlettiriyor. Şark demiryolları 
umûmiyetle tek hatlı ve meyl-i a’zâmisi hadd-i fennîsinden harice çıkmamak üzere yani 
vasatî bir hâlde tertip edilmiştir. Muratlı-Ferecik kısmındaki ancak 187 kilometrelik 
bir imtidâdı haizdir; meyl-i azâmi yani şimendifer hattının en çok dik olduğu yer, metre 
başına 17 mm.dir. Lâkin Ferecik ve Sofular beyninde çifte makine isti’mâl ederek Şark 
İdaresi, 50 ve belki bundan ziyâde vagondan mürekkeb trenler sevk edebilirdi.” 
Selanik-Dedeağaç yolunun, stratejik hatlar içerisinde çok fazla kullanılabile-

ceği düşüncesiyle yapıldığını ileri süren Osman Senaî Bey, 38 kilometre uzunlu-
ğundaki Ferecik-Baduma hattının yapım gerekçesini de aynı düşünceye dayan-
dırmaktadır. Söz konusu hat, savaş sırasında İstanbul-Selanik arasında güvenli 
asker sevkiyatının gerçekleştirilmesi için kullanılacaktır. 24  Osman Senaî Bey, 
askerî açıdan stratejik öneme sahip Ferecik, Dedeağaç ve Baduma hatlarının 
önemine değinmektedir. Özellikle Dedeağaç iskele ve istasyonunun kıyıya uzak-
lığının bazı riskler taşımakla birlikte, genel olarak Yunan savaş gemilerinin ateş 
gücünden rahatlıkla korunabilecek bir konumda olduğu tespitini yapmaktadır:25 

“Baduma-Ferecik yolu inşa ettirilmemiş olsaydı, o zaman Dedeağaç’a uğramak gerekir-
di. Hâlbuki denizlere hâkim olan büyük ve hünerli bir düşman donanması şüphe yok ki 
Dedeağaç iskele ve istasyonunu çok büyük tehlikelere uğratmış olacağı için sefer nakille-

                                                        
22 Sun, age., s.  247. 
23 Osman Senaî, age., s.  162; Bkz., EK-3. 
24 Osman Senaî, age., s.  163; Sun, age., s.  35. 
25 Osman Senaî, age., s.  163-164. 
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rinin Ferecik ve Baduma arasında kesilmiş bulunması çok doğaldı. Özellikle savaş ila-
nından önce Dedeağaç, iskele ve istasyonundan yararlanmamak, doğrusunu söylemek lâ-
zım gelirse pek büyük bir hatadır. … Yunan donanması Dedeağaç limanına yanaşmış 
olsa bile yine en çok yedi buçuk kilometre kadar sahile yanaşabilirdi. Hâlbuki şimendi-
ferin de yalnız ufacık bir kısmı müstesna tutulmak şartıyla sahile en yakın aksamı 5,7 
kilometre uzakta bulunur. Binâen-aleyh, düşman sefineleri şimendifer hattından 15 ki-
lometre uzak bir yerden ateş etmeye mecbur olacağı için şimendifer hattı üzerine düşecek 
mermilerin pek tesirleri bulunmayacağı tabiidir...  
5-6 Mayıs 1897 tarihleri arasında Çatalca ve Velestin Muharebeleri’nde Yu-

nan ordusu, asker ve mühimmat sevkiyatını Tesalya demiryolu şirketleri aracılı-
ğıyla gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Selanik-Dedeağaç birleşme yolu olan Sela-
nik istasyonunun, şehirden üç buçuk kilometre dışarı da yapılmış olmasının 
temel nedeni de aynı stratejik düşünceden kaynaklanmaktadır. Osman Senaî 
Bey, bu bölgede mevcut hatlardan İstanbul-Selanik birleşme yolunun toplam 
uzunluğunun 510 kilometre olduğunu ifade etmektedir. Bu hattın doğu hatları 
gibi tek hatlı olduğu ve sefer nakliyatı esnasında ancak Ferecik ile Selanik ara-
sında 473 kilometre yolun askerî sevkiyata uygun olduğu; geriye kalan demiryolu 
hatlarının ise eğim ve ray genişlikleri gibi teknik nedenlerden dolayı sevkiyata 
uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunmaktadır:26 

“…. Selanik ve Karaferye arasındaki kısmın iniş ve yokuşları pek az olduğu için loko-
motifler genellikle 50 vagonluk trenlerle sevk ve hareket ettirilmiştir. Karaferye’den 
Soroviç istasyonuna kadar ve özellikle Vodina ve Ladova civarında hattın iniş ve yokuş-
ları bir hayli artış göstermektedir. En yüksek eğim burada metre başına 25 milimetre 
olmak üzere kabul edilmiş ve düzenlenmiştir. Bundan başka adı geçen hattın eğrili kı-
sımları genellikle küçük yarıçaplarla çizilmiş bulunduğu için o taraflarda ancak 20 ve en 
çok olsa olsa, 25 vagonluk trenlere geçit vermektedir. Soroviç’den öteye olan hat boyunca 
ise arazi evvelki kısmından daha ziyade kesik ve arızalı bulunması nedeniyle 15 vagon-
dan fazla trenlerin sevk ve hareket ettirilmesi imkânsız görünmektedir. 

Osmanlı Demiryolları 
Osmanlı-Yunan Savaşı’nda askerî sevkiyat esnasında özellikle demiryolların-

dan büyük ölçüde faydalanılmıştır. Osman Senaî Bey, bu dönemdeki demiryol-
larının stratejik önemi hakkında şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: 27 

“… Tarihsel olarak bilinmektedir ki strateji kanunları, taktikte olduğu gibi zamanın 
ve yerin ortaya çıkardığı gelişme ilerlemelerinden pek de etkilenmez. Örneğin, dumansız 
barutun bulunması, seri ateşli topların ortaya çıkış ve yayılması gibi şeyler taktik bilimi 
için epeyce değişikliklere değer araç olabilir. Ancak, stratejinin aslî ve ebedî kanunları bu 
gibi değişimin geçerlilik ve etki dairesinden genellikle korunaklı kalır. Son yüzyılın tek-

                                                        
26 Osman Senaî, age., s.  164-166. 
27 Osman Senaî, age., s.  166-167. 
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nik buluşları içinde stratejice en çok etkisi görülmüş olan araçlar, demiryollarının ortaya 
çıkışı ve gelişimine ilişkindir…” 
Geçmişte yapılan savaşlarda bir seyyar ordunun harekât üssü ile harekât he-

defi arasında önce birçok konak yerleri, depolar, hastaneler ve ambarlar kurul-
duktan sonra; askerî harekâta başlanırdı. Bu durum askerî sevkiyat esnasında 
pek çok gecikme ve sıkıntıları beraberinde getirmekteydi. Nitekim Prusya Kralı 
Büyük Frederik’in (II. Friedrich-1712-1786) Yedi Sene Seferleri, bu gibi olum-
suzluklar yüzünden pek çok gecikmelere uğramıştır. İşte demiryollarının askerî 
sevkiyatta kullanılması, strateji biliminin bu büyük sıkıntılarını ortadan kaldırmış 
ve savaş sanatının gerek taarruz ve gerek savunmaca geçerlilik ve etki alanını 
daha da genişletmeye araç olmuştur.28. 

Osmanlı Ordusunun Seferberlik Hazırlıkları ve Takviyesi 
Askerî harekât esnasında ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde erzak, 

mühimmat ve yedek askerin sevk edilmesi, hastalar ve yaralıların geriye alınma-
sında demiryolu hatları aktif rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nde askerî nakliyat 
için demiryolu şirketine verilen ilk emir, 12 Şubat 1897 tarihine rastlamaktadır. 
Seferberliğin kısmen tamamlanmasından sonra Selanik’e doğru bir hareket baş-
lamıştır. Bu hareketin öncüsü, Bursa Tümeni’nin Çekirge ve Bursa taburları 
olmuştur. Bundan sonra birbiri ardınca Kastamonu ve Ankara Tümeni ile Yoz-
gat Tugayı, Konya Tümenin Antalya Tugayı ve Trabzon Tümeni hareket etmiş-
tir. Bunların toplamı 80 taburdan oluşmaktaydı. Bu seksen taburun sevkiyatı 18 
Mart 1897’ye kadar devam etmiş; demiryolu nakliyatının ilk dönemine değin 
sınır boylarına gönderilmişti. Deniz kıyılarına yakın olan yerleşim yerlerine aske-
rî sevkiyat genellikle deniz yollarıyla, belli başlı iskeleler vasıtasıyla gerçekleşmiş-
tir. Diğer taraftan Ankara, Kayseri ve Konya tümenleri genellikle demiryolları ile 
sevk edilmiştir. 3. 0rdu’nun Nizamiye Redif Taburlarının bir bölümü kara yolu 
ve bir bölümü de Selanik-Metroviça ve Selanik-Manastır hatlarından yararlana-
rak toplanma yerlerine ulaştırılmıştır.29 

Yanya Kolordusunun bütün savaş malzemesi, nizamiye askerleri ve terhis 
olup ihtiyata geçen askerler Manastır, Görice, Leskovik ve Yanya yolunu izleye-
rek sevk edilmiştir. Alasonya Ordusu’nun askerî birlikleri ve savaş malzemeleri 
ise Soroviç ve Karaferye’den itibaren Serfîçe ve Alasonya'ya başlıca iki ulaşım 
hattı kullanılarak gönderilmiştir: 30 

“… Karaferye-Alasonya arası 85; Soroviç-Alasonya arası 95 kilometredir. Bu mesafeler 
dikkate alındığında menzil yollarından birincisinin 21,5 ve ikincisinin ise 24 saatlik bi-

                                                        
28 Osman Senaî, age., s.  167. 
29 Osman Senaî, age., s.  168-169. 
30 Osman Senaî, age., s.  169. 
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rer yol olduğu ortaya çıkmaktadır. Karaferye-Serfiçe yolu Soroviç-Serfiçe yolundan daha 
sarp ve daha inişli yokuşlu yerlerden geçmiş olmasına rağmen oradan genellikle hafif bir-
likler ve hafif yükler sevk edilirdi.” 
Askerî birliklerin doğu ve batı savaş alanlarına gitmek için izledikleri yürü-

yüşleri ele alan ve ayrıntılı bir şekilde değerlendiren Osman Senaî Bey, bu intika-
li beş ayrı dönemde incelemektedir. Birinci dönem, Anadolu içerilerindeki bir-
liklerin Karadeniz ve Marmara denizi limanlarına gitmek üzere sevk edildikleri 
yollara aittir. Bu dönem zarfında alay ve taburlar, stratejik açıdan demiryolu 
merkezleri veya deniz limanlarıyla olan ilişkilerine göre kısmen demiryolları ve 
kısmen adî yollardan istifade etmişlerdir. İkinci dönem, Haydarpaşa, İzmit, Mu-
danya, Bandırma ve Karadeniz limanlarından Tekirdağ iskelesine yapılan deniz 
sevkiyatından oluşmaktadır. Üçüncü dönem, Tekirdağ iskelesinden İstanbul-
Edirne demiryoluna yani Muratlı istasyonuna varmak için takip edilen menzil 
yolu harekâtıdır. Dördüncü dönem, demiryolu aracılığıyla Selanik’e kadar yapılan 
harekât ve askerî nakliyatın genelini kapsamaktadır. Beşinci dönem ise, Sela-
nik’ten Alasonya ve Yanya ordularına katılmak üzere ikiye ayrılan birlikler, 
Karaferye, Soroviç ve Manastır’a kadar demiryoluyla, sonra Alasonya ve Yanya 
istikametlerinde izledikleri menzil hatları üzerindeki askerî sevkiyattan oluşmak-
tadır.31 

Osman Senaî Bey, adı geçen eserinde bazı redif taburlarının ait oldukları is-
kele veya istasyonlara gidebilmek için uzun yürüyüşler takip ettikleri, özellikle 
Tosya taburunun İnebolu iskelesine kadar 120 ve Ermenek taburunun ise Kon-
ya istasyonuna varabilmek için 150 kilometrelik bir yol yürümeğe mecbur oldu-
ğunu vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra Haydarpaşa, İzmit, Eskişehir, Ankara 
hattının 577 ve Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya hattının ise 444 
kilometre uzunluğunda olduğu belirtilmektedir. Özellikle Anadolu demiryolu 
hatlarının tek hatlı olması, büyük askerî trenlerinin geçişine engel teşkil edeceği 
değerlendirmesinde bulunmaktadır.32 Öte yandan eserde Osmanlı-Yunan Savaşı 
sırasında Anadolu demiryolu hatlarının konumu ve uzunlukları hakkında verilen 
bilgilerin de son derece önemli ve dikkat çekici olduğu görülmektedir: 33 

“… Anadolu Demiryolu Şirketi’nin malzeme ve nakliye araçları genellikle güzel ve 
mükemmeldir. Öyle ki 485 kilometrelik bir mesafeden ibaret olan Ankara-İzmit hattı 
üzerindeki sevkiyat, ekseriya iki ve bazı kere üç gün sürerdi. 12. Redif Tümeniyle 22. 
Redif Tugayı böylece Aydın vilayeti içerisindeki demiryolu hatlarından istifade etmişler-
dir. … Alaşehir ile Afyonkarahisar arasındaki mesafe 250 kilometredir. Taktiksel 
açıdan, eğer şu iki nokta da birbirine demiryoluyla bağlansa idi o zaman hiç şüphe yok 
ki, o civar birliklerinin seferberlikleri beş on gün daha evvel tamamlanmış bulunacaktı. 

                                                        
31 Osman Senaî, age., s.  170. 
32 Osman Senaî, age., s.  171. 
33 Osman Senaî, age., s.  171-173. 
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Trabzon, Ordu, Samsun, İnebolu, İzmit, Mudanya ve Bandırma iskeleleriyle Tekirdağ 
arasındaki ulaşım özel idarenin 30 kadar vapuruyla ve bazı vapurlar tarafından yapılı-
yordu…” 
Yukarıda anlatılan hazırlıklar neticesinde Anadolu’dan muharebe meydanına 

sevk edilen ilk taburlar, Şubatın 12. günü Tekirdağ limanına gelmiştir. Bu arada 
bazı askerî birliklerin güvenlik nedeniyle Tekirdağ limanı yerine Ereğli limanın-
dan karaya çıkarıldığı görülmektedir. 12 Şubat’ta başlayan sevkiyat 3 Mart’a 
kadar devam etmiş ve yirmi bir günlük bir zaman içerisinde 60 tabur asker kara-
ya çıkarılmıştır. Bu askerî birliklerin Tekirdağ limanından Çorlu ve Muratlı istas-
yonlarına ulaşımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir:34 

“Askerî birlikler, Tekirdağ iskelesini terk edecekleri sırada yanlarına dört günlük asker 
ekmeği alırlar ve o şekilde yürüyüşe başlarlardı. İstanbul-Edirne hattına yani Muratlı 
veya Çorlu istasyonuna ulaşmak için 7-8 saatlik bir yol izlenirdi. Muratlı’dan evvel 
Çorlu istasyonu, menzil noktası olarak düşünülmüş idi. Ancak sonradan, stratejik ne-
denlerle burası değiştirildi. Tekirdağ iskelesinden Muratlı’ya 30 ve Çorlu'ya 34 kilomet-
relik bir mesafe vardır. Ferecik’ten Selanik’e 24-25 saatlik bir zaman içinde varılırdı. 
İlk sevkiyat esnasında Muratlı’dan Ferecik’e bir günde 8-9 tren hareket ediyordu. Hâl-
buki Ferecik’den Selanik’e günde ancak 4,5 veyahut en çok 5 tren sevk olunabilirdi. 
Günlük trenlerde görülen şu dengesizlik sonradan Ferecik istasyonunda bir hayli asker 
ve savaş malzemelerinin yığılmasına yol açmıştır.” 
Savaş sırasında orduda kurmay yüzbaşı görevinde bulunan Osman Senaî 

Bey, askerî sevkiyat sırasında yaşanan olayları şu şekilde değerlendirmektedir:35  
“… Elde olmayan gecikmeleri önlemek ve gerek Muratlı’dan Ferecik’e, gerek Ferecik’den 
Selanik’e asker ve savaş malzemeleri sevk etmek maksadıyla Bayındırlık Bakanlığı’nda 
görevli Erkân-ı Harbiye Binbaşılarından Halid Ziya Bey, Şubat’ın 26. günü Ferecik 
istasyonuna görevlendirildi. Adı geçen kişi, Fransa mekteplerinde demiryolu eğitimi gör-
müş ve o yolda yetişerek bir hayli tecrübeler elde etmişti. Halid Ziya Bey'den evvel 
Ferecik ve Muratlı istasyonlarında demiryolu nakliyatında pusula ve jurnal tertip etmek-
ten başka strateji ve askerî nakliyatça hiç bir kişisel bilgileri olmayan ve 2. Ordudan ge-
len birer levazım ve idare memuru bulunuyordu. … Halid Ziya Bey’in, Ferecik’e memu-
riyetinden sonra işler bir dereceye kadar düzelmeye ve istasyonlarda evvelki gibi pek ziya-
de kalabalık olmamaya başladı. … Ferecik’den itibaren her tren çift lokomotif kullan-
mak şartıyla 22-25 vagondan oluşmaktadır. Genel olarak, üç tren ile yalnız iki piyade 
taburu sevk edilmektedir.” 
Sınır muharebeleri sırasında birliklerin takviyesi bakımından gerekli önlemler 

alınmış ve bu arada bir kısım Redif kıtaları seferber edilerek harekât alanına sevk 

                                                        
34 Osman Senaî, age., s.  173. 
35 Osman Senaî, age., s.  173-175. 
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olunmuşlardır36. Bu arada demiryolu sevkiyatının ikinci devri, Karahisar tüme-
nine verilen emirle birlikte başlamaktadır. Tümenin ilk taburu 3 Nisan tarihinde 
Ferecik’ten Selanik’e hareket etmiş ve adı geçen tümenin noksansız Selanik’e 
nakli 12 Nisan’a kadar uzamıştır. Bundan sonra 12 Nisan tarihiyle Bandırma 
tümeni nakledilmiştir ki, adı geçen tümenin genel sevkiyatı da ayın 26’sına kadar 
uzamıştır. Çünkü Bandırma tümeninin sevki sırasında bölgeye Edirne’den 16 
nizamiye taburu gelmiştir. Özellikle bu tümen ve tabur sevkiyatlarının aynı ta-
rihler arasında dönüşümlü olarak yapılması, genel sevkiyat süresinin uzamasına 
neden olmuştur.37 

22 Nisan’da harekât alanındaki redif tabur mevcutlarının 1.000’e çıkarılması 
için Bursa, Kastamonu, Ankara, Trabzon, Manastır ve Üsküp Tümenleriyle 
Yozgat, Antalya ve Selanik Tugaylarının her taburundan muinli ve muinsiz re-
diflerle gerektiği takdirde müstahfızların en gençlerinden 250’şer erin gönderil-
mesi kararlaştırılmıştır.38 26 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Selanik tümeninin 
Denizli tugayı ile İzmir tümen taburlarının sevklerinin tamamlandığı görülmek-
tedir. 11-21 Mayıs tarihleri arasında ise Kayseri tümeninin Kayseri tugayı ve 21 
Mayıs’tan 4 Haziran’a kadar askerî sevkiyatın en sonunu teşkil eden Konya tü-
meninin Konya tugayı hareket etmiştir. Askerî sevkiyat, 4-13 Haziran tarihleri 
arasında birinci ve ikinci derece, ailesine bakacak kimsesi olmayan askerlerin de 
gönderilmesiyle tamamlanmıştır.39 Askerî sevkiyatın devam ettiği günlerde Yu-
nan Hududu Komutanlığı’nda görev yapan Kurmay Yüzbaşı Osman Senaî Bey, 
demiryolu hatlarıyla gerçekleşen bu sevkiyat hakkında şu bilgileri vermektedir:40  

“… Askerî sevkiyatın şu muhtelif devirleri esnasında gerek Rusya’dan ve gerek Anado-
lu içerilerinden satın alınan topçu ve süvari hayvanları, cephane, mühimmat, istihkâm ve 
telgraf araçları ve bir de Selanik istihkâmları için 42 adet büyük top nakledilmişti. 
Edirne nizamiye fırkasıyla birlikte dokuz cm.lik toplar ile donatılmış ve üç bataryadan 
oluşmak üzere ayrıca bir topçu taburu da gönderilmişti. 12 Şubat gününden 20 Hazi-
ran’a kadar devam eden genel demiryolu sevkiyatı sırasında Anadolu yakasıyla İkinci 
Ordu’nun Rumeli’deki merkezlerinden hudut boyuna gönderilen subaylar, erler, mühim-
mat ve askerî hayvanlar şunlardan ibarettir: 3,322 ümera ve zabitan; 153,129 nefer ve 
küçük zabit; 34,386 beygir; 9,716 ton eşya, malzeme ve mühimmat-ı seferiye; fişek, ba-
rut, gülle, kurşun vs.” 

                                                        
36 Sun, age., s.  119. 
37 Osman Senaî, age., s.  175-176. 
38 Askere alındığı zaman evinde işlerine bakacak yardımcı kimsesi olanlara Muinli; yardımcı 

kimsesi olmayan erlere ise Muinsiz adı verilmektedir. Ancak evde bulunan ve henüz reşit olmayan 
erkekler yardımcı statüsünde değerlendirilmemektedir. Müstahfız ise lüzum görüldüğü takdirde 
askere çağrılanlara verilen isimdir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Sun, age., s.  119-120. 

39 Osman Senaî, age., s.  176. 
40 Osman Senaî, age., s.  176-177. 
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Loros Vak’âsı üzerine demiryolu sevkiyatının daha fazla önem kazanmış ol-
ması nedeniyle Ferecik ve Selanik’te birer komisyon teşkil edilmiştir. Bundan 
başka Bayındırlık işleri, Başkomutanlık ve şirket memurlarından oluşan ayrıca 
büyük bir komisyon da Sirkeci’de toplanmıştır. 19 Nisan’da Ferecik istasyonun-
da gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki memurlar hazır bulunmuştur:41 

“Reis, Birleşim Hattının İnşaat Kumpanyası Reisi İsviçreli Mösyö Ramber; Üye, Birle-
şim Hattı Meclis-i İdare Reisi Fransız Mösyö Re; Üye, İşletme Kumpanya Reisi Fran-
sız Mösyö Tatan; Üye, Şark Hattı İşletme Müfettişi; Üye, Bayındırlık Bakanlığı 
Demiryollar Müdür Muavini Margosyan Efendi; Üye, Bayındırlık Bakanlığı Mühen-
dislerinden Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Halid Ziya Bey; Üye, Erkân-ı Harbiye 
Umûmiye 3. Şubesine me’mûr Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Ziya Bey, Kıdemli Yüzbaşı 
Hilmi Bey.” 
Başkan ve üyelerden oluşan Ferecik Olağanüstü Meclisi, telgraf haberleşme 

işlerinin genişletilmesi amacıyla toplanmıştır. O zamana kadar sıkıntılı bir şekilde 
yapılan günlük haberleşme, bu toplantıdan sonra bir dereceye kadar düzenli 
çalışmaya başlamıştır. Selanik’te toplanan komisyon üyeleri arasında ise Bayın-
dırlık Bakanı Yardımcısı Cemal Bey, Demiryolları İdaresi Müdür Muavini Yusuf 
Bey ve Kara Harp Okulu kurmay sınıflarının demiryolu ve topografya öğretme-
ni Kurmay Yarbay Şevki Bey yer almaktadır.42 

Anadolu’dan sevkiyatı gerçekleştiren birleşim hattının 29 lokomotifi vardır. 
Bunlar en son sistemde yapılmış ve büyük bir bölümü 73 tonluk makinelerden 
ibarettir. Sonradan iki makine daha dışarıdan getirilmiş ve manevra hatları için 
Doğu idaresinden de ayrıca üç lokomotif alınmıştır. Birleşim hattı ve özellikleri 
hakkında Osman Senaî Bey, eserinde şu bilgilere yer vermektedir: 43 

“Adı geçen hattın asker, hayvan ve mühimmat nakletmek için 850 kadar vagon ve ara-
bası mevcut idi. Selanik-Manastır şirketlerinin barış zamanı nakliyatı için yalnız altı 
makinesi vardı. Bundan dolayı, askerî sevkiyatın o kısmında epeyce zorluk baş göster-
mişti. Doğu idaresinin savaş araçları ve nakliyesi diğer şirketlerin hepsinden daha fazla-
dır. Örneğin adı geçen idarenin 160 araba ve 1428 vagonu olduğu gibi 65 tane kömür ve 
su arabalı, 20 tane kömür ve su arabasız makinesi vardır. İki istasyon arasındaki en 
çok uzaklık ancak 8.28 kilometredir ki bu mesafe yalnız bir saatlik bir zaman içinde 
yol alınır. İstanbul-Edirne hattının uzunluğu 318 kilometredir… Selanik’ten 
Metroviça’ya giden demiryolunun uzunluğu ise 360 kilometredir ki adı geçen hat, Sela-
nik’ten itibaren 103 ncü kilometrede Demirkapı’ya, 193 ncü de Köprülü’ye, 300’de Ko-
sova ovasına ulaşır. Bu hattın hareketli malzemesi 16 lokomotif, 44 vagon ve 355 ka-
dar cinsleri çeşitli arabalardan meydana gelmektedir.” 

                                                        
41 Osman Senaî, age., s.  177-178. 
42 Osman Senaî, age., s.  178-179. 
43 Osman Senaî, age., s.  179-180. 
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Yunan Demiryolları 
Yunan demiryollarının genel uzunluğu 1350 kilometreden ibarettir. Bununla 

beraber bu miktarın yalnız 938 kilometresi işletilmekte ve 410 kilometresi halen 
inşa halindedir. Yunanistan’da, Golos’tan Yenişehir’e ve diğeri ise Çatalca üze-
rinden Tırhala’ya uzanan iki hat mevcuttur. Bu hatlar Yunan birliklerinin güven-
li olan Golos limanı üzerinden Tesalya’da istenilen bir yerde toplanma ve ikmal 
nakliyatı yapmasına elverişli durumdadır. 44 Osman Senaî Bey, Yunan demiryol-
ları ve hatları hakkında şu bilgileri vermektedir: 45 

“… Bir kaç şirket idaresinde faaliyet gösteren Yunan demiryolları genel olarak 5 kısma 
ayrılmıştır. Birincisi, Pire’den Atina’ya giden yoldur. Bunun uzunluğu 8,5 kilometredir ve 
yalnız bir tane istasyonu vardır. Adı geçen hat boyunca Faler’den itibaren Atina'ya kadar 
bir de buharlı tramvay yolu vardır. İkincisi, Attika demiryolu hattıdır ki, Atina’dan 
Loryun mevkiine gider. Bunun uzunluğu 76 kilometredir ve 19 istasyon ile beraber 
Kalenderium’dan Kefsiya’da son bulmak üzere ayrıca bir şubesi vardır. Üçüncüsü, Pire, 
Atina, Peloponnez hattıdır. Bunun uzunluğu 354 kilometredir ve 79 tane istasyonu vardır. 
Adı geçen hat Atina’dan sonra deniz kenarını takip etmektedir. Evvela Megara şehrine 
uğramakta ve buradan Korent Körfezi’ni ve Mora’nın kuzey sahilini izleyerek Ekyün ve 
Patras mevkilerine gelmektedir. Daha sonra batı sahili boyunca giderek sonunda Pergos 
kasabasına kavuşmaktadır…. Dördüncüsü 25 kilometre uzunluğunda olan Misolonki-
Ağrinon hattıdır ki bunun 62 kilometreye ulaştırılması düşünülmektedir. Beşincisi Golos, 
Yenişehir, Tırhala demiryollarıdır. Bu yollardan birisi doğrudan doğruya Yenişehir ile Golos 
mevkilerini birleştirmekte ve diğeri ise Velestin’den geçtikten sonra Çatalca-Tırhala istika-
metinde Kalabaka’ya ulaşmaktadır.” 

Tesalya demiryollarının uzunluğu 203 kilometre ve her iki hat üzerinde mev-
cut istasyonların sayısı ise 26 adettir. Stratejik açıdan Yunan demiryollarının 
Osmanlı demiryollarından daha korunaklı ve güvenli olduğunu dile getiren Os-
man Senaî Bey, Tesalya hatları hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunmak-
tadır:46 

“… Bilinmektedir ki, Golos Limanından Yenişehir’e giden demiryolu kuzey sınırına 
dik ve sahilden epeyce uzak bulunduğu için gerek sevkiyat ve gerek askerî harekât esna-
sında pek o kadar tehdit edilmiş olamazlar. Golos, Çatalca, Tırhala demiryolları aslın-
da hudut boyuna paralel tertip edilmiş ise de ara yerde bırakılan mesafenin çokluğu, onun 
da pek büyük bir tehlikeye düşmesine engel olabilir. İşte bu küçük değerlendirmemizden 
pek âlâ anlaşılıyor ki, Tesalya şimendiferleri adı geçen kıtada toplanacak olan bir Yu-
nan ordusu için her zaman faydalı birer harekât çizgisi oluştururlar. Yunan sahillerinin 

                                                        
44 Sun, age., s.  35. 
45 Osman Senaî, age., s.  181-183; Bkz., EK-4-5-6. 
46 Osman Senaî, age., s.  183-184. 
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bir hayli körfezler ve limanlarla çevrili olması, Yunan ordusunun bir an evvel toplanma-
sına tesir eyleyen sebeplerden birisidir.”  

Demiryolları ve Taşınabilir Hatların Askerî harekâtlardaki Önemi  
Geçmişte yapılan savaşlar incelendiğinde bütün stratejik noktaları kapsayan 

bir demiryolu şebekesinin savaş içerisinde son derece önemli bir konuma sahip 
olduğu bilinmektedir. Osman Senaî Bey, demiryollarının önemini, geçmişte 
yapılan bazı savaşları askerî açıdan inceleyerek değerlendirmiştir. Buna göre 
1866 Avusturya Prusya Savaşı’nda Avusturya’nın Bohemya savaş alanına uzanan 
bir demiryolu mevcut iken, Prusyalıların aynı savaş alanı yönünde beş adet de-
miryolu vardı. Bunun için Prusya, 16 gün gibi kısa sayılabilecek bir sürede, 
197.000 piyade, 55.000 süvari ve 503 kadar ateşli silah ve topu sınıra sevk etme-
yi başarmıştı. Bu da Prusya’ya cephede büyük üstünlük kazandırmıştı. Yine de-
miryollarının önemi bakımından 1871-Prusya-Avusturya Savaşı’nı değerlendiren 
Osman Senaî Bey’e göre Fransızların 1871 Seferi’ndeki mağlubiyetinin asıl se-
bebini demiryollarının azlığına ve mevcut demiryollarının ise iyi bir şekilde kul-
lanmamasına bağlamıştır. Nitekim Fransa’nın doğu savaş alanına giden yalnız üç 
stratejik hattı bulunmasına karşın Prusya’nın dokuz demiryolu hattı mevcuttu. 
Bu nedenle Fransızlar yalnızca on gün içinde 350.000 insan, 81.000 hayvan ve 
bir hayli ateşli silah ve topu sınır bölgelerine sevk edebilmişti.47  

Gelecekte gerçekleşebilecek savaşlarda, devletlerin demiryolu şebekelerine 
daha fazla ihtiyacı olacağını ifade eden Osman Senaî Bey, 1870 Seferi’nden son-
ra Alman ve Fransız hükümetlerinin bu konuda yapmış oldukları faaliyetlere de 
değinmektedir. O’na göre Fransızlar, 1870 Seferi’nin mağlubiyetle sonuçlanma-
sının sebeplerinden birinin demiryollarının azlığı olduğunu anlayarak, bu eksikli-
ği tamamlamak için demiryollarını Alman usulüne göre yeniden düzenlemişlerdi. 
Bu iş için ise 5 milyar frank gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir bütçe ayırmış-
lardı. Savaşta galip gelen Almanların da demiryollarını iyileştirmek için çaba 
harcadığını belirten Osman Senaî Bey, onların da 2,5 milyon frank harcayarak 
ülkedeki bütün demiryollarını satın aldıkları bilgisini vermektedir.48 

Strateji ve taktik açısından askerî harekâtın başarılı bir şekilde gerçekleşme-
sinde taşınabilir demiryolu istasyonlarının da büyük katkısı vardır. Kurmay Yüz-
başı Osman Senaî Bey, askerî harekât sırasında taşınabilir demiryollarının önemi 
hususunda ayrıntılı bilgi vermektedir.49 Bir ordunun hızlı bir şekilde seferberli-

                                                        
47 Osman Senaî, age., s.  184-186. 
48 Osman Senaî, age., s.  186-188. 
49 Osman Senaî Bey bu hususta şu bilgileri vermektedir: “… seferin cereyanı esnasında sevk-ül ceyş 

veya ta’biyece hissedilen bir maksada göre ale-l-âde şimendiferlerin istikametlerini değiştirmek mümkün olamaz. 
Olsa bile pek zor olur. Nitekim 70 seferine Almanlar Meç yakınlarından geçen şimendiferin tebdîl-i istikametiyle 
epeyce uğraşmışlar iken yine istenildiği gibi neticeler hâsıl olamamış idi. Binâen-aleyh, gerek muharebe meydanla-
rında ve gerek hücûm ve müdafaa-i kıla’ esnasında istenilen yere zâhire, mühimmat ve ihtiyât-ı asker sevk etmek, 
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ğini gerçekleştirmesi, askerin toplanması ve yığınakların sevki, uzak noktaların 
birbiriyle birleşmesi, malzeme ve sefer mühimmatının gerektiğinde yetiştirilmesi, 
yaralılar ve hastaların sevki, düşman esirlerinin başkentlere veya öteki korunaklı 
yerlere nakli, genellikle demiryolları sayesinde gerçekleşmekte ve emniyet altına 
alınmaktadır. Demiryollarının savaş sanatı üzerinde göstermiş olduğu bu değiş-
mez etkiyi örneklerle açıklayan Kurmay Yüzbaşı Osman Senaî Bey, Osmanlı 
ülkesinde askerî sevkiyatın hızlandırılması için atılması gerekli adımları şu şekil-
de sıralamaktadır:50 

“… Memâlik-i şâhânede sevkiyat-ı askeriyenin tesrî-i cereyanı için her şeyden evvel Hay-
darpaşa ve Sirkeci hatlarını ya bir köprü veyahut hiç olmazsa vapurlar ile birleştirmek 
ve ondan sonra da Rumeli cihetlerinde Manastır, Yanya, Preveze ve yine Manastır, 
Yanya ve İşkodra esas hatlarıyla daha bazı şubeler temdid eylemek lâzımdır. Anadolu 
cihetlerinde ise Ankara hattının Yozgat, Sivas, Erzincan ve Erzurum’a; İzmir hatları-
nın Afyonkarahisar’dan Kayseri, Malatya ve Diyarbakır istikametinden ve buradan bir 
kısmı Bitlis, Van diğer kısmı Musul ve Bağdat havalisine ve yine İzmir, Dinar hattının 
Konya, Adana, Maraş ve Halep’den Suriye arazisine uzatılması lâzım gelir. Bundan 
başka Rumeli ve Anadolu demiryollarının Çanakkale’de kezâlik yekdiğeriyle birleşmiş 
olmaları kât’iyen icab eyler. Rumeli’deki Osmanlı şimendiferleri bir defa daha söylediği-
miz gibi Yunan demiryollarından ziyade tehlikeli bir vaziyette bulunurlar...”  
Osmanlı Hükümeti, Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Rumeli demiryollarını o gü-

nün koşulları altında iyi idare ve himaye etmiştir. Ülkenin coğrafi durumu ve 
siyasi sınırları dikkate alındığında özellikle Anadolu ve Rumeli demiryollarının 
savaşın kazanılmasında son derece etkin bir rol oynadığı görülmektedir. Ancak, 
askerî sevkiyat ve geri çekilme esnasında yaşanan bir takım sıkıntılar, Osmanlı 
Devleti’nin Batılı ülkelerden daha çok, yeni demiryolu hatlarına muhtaç olduğu 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Anadolu ile Rumeli’nin yeni demiryolu hatlarıyla 

                                                                                                                                  
birinci hatt ile depolar beyninde irtibat vücuda getirmek, hastalar ve yaralıları geriye almak gibi mühim işlerde 
kabil-ün-nakl şimendiferlere katiyen lüzum ve ihtiyaç vardır. İşte bundan dolayıdır ki, ekseri (birçok) büyük 
hükümetler, kendi ordularının malzeme-i seferiyesi yanında bir de kabil-ün-nakl şimendifer parkları vücuda 
getirmeye çalışmışlardır. Ez-cümle, beş, on sene evvel Berlin, (Hamburg) fabrikası Almanya hükümetine 400, 
Avusturya’ya 250, İtalya’ya 230 ve Rusya’ya 600 kilometrelik kabil-ül-nakl şimendifer edevâtı teslim eylemiş 
bulunuyordu. İnşallah biz de bu şimendiferlerden hissedar oluruz. Bu şimdiki Yunan seferinde Şubat ayından, 
Haziran’ın 6’sına kadar bizim nakliyat-ı askeriyemiz umûmen 386 tren ile sevk olunmuş ve yevmiye en çok 5 
tren hareket ettirilmiştir. Hâlbuki Almanlar 1870 seferinde yalnız 10 gün içinde 1200 asker treni sevk etmiş 
bulunuyorlardı! Bu trenlerin hepsi 9 şimendifer hattıyla sevk edildiği için hat başına 133 tren düştüğü ve her gün 
umûmen 120 ve husûsen yani her hat boyunca 13-15 tren hareket edildiği zâhir olur. Maa-hazâ trenlerin her 
birisi 50-60 vagondan oluşuyordu. Almanlar 1866 seferinde 1870’deki nakliyatın ancak yarısını icrâ edebilmiş-
lerdi. Bunun sebebi ise şimendifer hatlarının son seferde evvelkinin iki misli bir derecede tezâyüd eylemiş olmasıdır. 
1866 seferinde günde 40 tren hareket eder ve bir kolordu ancak 8 günde sevk olunabilirdi. 1871’de bilâkis, 
şimdi söylediğimiz gibi her gün 120 tren hareket ettikten başka bir kolordu 3,5 ve ağırlıklarıyla birlikte yalnız 
5,5 günde hudut boyuna sevk edilmişti.” Bkz: Osman Senaî, age., s.  189-191. 

50 Osman Senaî, age., s.  192-193. 
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birbirine bağlanması gerektiğini ileri süren Kurmay Yüzbaşı Osman Senaî Bey, 
bu düşüncesini şu şekilde ifade etmektedir: 51 

“… Herkesçe bilinmektedir ki, Anadolu ve Rumeli’de hareket edecek olan iki Osmanlı 
ordusu, ne kadar bağımsız olursa olsun, yine birçok noktalar bakımından birbiriyle ya-
kın bulunmaya mecburdurlar. Örneğin Küçük Asya’nın Erzurum ve Bitlis civarlarında 
askerî harekâtını izleyen bir ordu ile Balkan sıradağları boyunca ilerlemiş olan bir ordu 
arasında binlerce kilometrelik mesafe varken, iki ordu arasında arzu edildiği biçimde ke-
sin bir ulaşım sağlamak olanaksızdır. Fakat bize bu olanağı verecek araç, her iki savaş 
alanı üzerinde ve en önemli strateji noktalarını birbiriyle birleştirecek geniş bir demiryolu 
hattından ibaret olabilir.” 

Sonuç 

Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi edinmek ancak o dönemden kalan ve 
olaya tanıklık edebilecek belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür. 
Genel tarih yazımında herhangi bir olay veya konu hakkında sağlıklı ve tarafsız 
bir yargıya ulaşabilmek için olayların üzerinden belli bir sürenin geçmesi bekle-
nirken, askerî tarihte olanaklar el veriyorsa olayın yaşanırken kaleme alınması 
idealdir. Aksi takdirde dokümanların kaybolması, düşman eline geçmesi, tahrip 
olması veya zaman aşımı dolayısıyla görgü tanıklarının ortadan kalkması gibi 
nedenler, gerçeklerin ortaya çıkmasına engel teşkil edecektir. Kurmay Yüzbaşı 
Osman Senai Bey, bu savaşı yakından görme ve takip etme fırsatını elde etmiş 
ve dönemin koşulları içerisinde savaşın kazanılmasında etkin rol oynayan de-
miryolların durumunu çok çeşitli yönleriyle incelemiştir.  

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, günümüze kadar çok çeşitli yönleriyle incelen-
miş olup Osmanlı Devleti’nin kazanmış olduğu son askerî zaferi olarak bilin-
mektedir. Bu bağlamda ele alınan çalışmalarda Türk ordusunun 1877-1878 Os-
manlı-Rus Savaşı’nda zedelenmiş olan saygınlığının bu savaşla kurtarıldığı ve 
halen savaşkanlık ruhunun devam ettiği yönündeki değerlendirmelere de sıkça 
rastlanılmaktadır. 

Osmanlı-Yunan Savaşı’nın kazanılmasındaki faktörler arasında tecrübeli bir 
kurmaylar kurulu, askerî disiplin içinde yetişmiş bir ordu ve demiryolu şebekesi 
gösterilebilir. Burada demiryollarının salt bir ulaşım aracı olmadığı, askerî amaç-
lara da oldukça hizmet ettiği görülmektedir. Özellikle Selanik-İstanbul ve Ma-
nastır-Selanik demiryolları, savaş esnasında ihtiyaç duyulan noktalara hububat, 
yiyecek, mühimmat taşınması ve yedek askerin sevk edilmesi, hastalar ve yaralı-
ların geriye alınmasında aktif rol oynamıştır. Fakat askerî sevkiyat esnasında 
yaşanan bazı sıkıntılar, demiryolu hatlarının savaş bölgesinde yeterli olmadığı 

                                                        
51 Osman Senaî, age., s.  188-189. 
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gerçeğini ortaya koymuştur. Özellikle birbirlerinden ayrı kurulan, farklı idari 
rejimlere bağlı olan ve aralarında bağlantı olmayan demiryolu hatları, yaşanan bu 
sıkıntıların nedenleri arasında gösterilebilir. Özellikle Manastır, Yanya, Preveze 
ve İşkodra ana hatlarının yapılacak olan yeni ek hatlarla birbirine bağlanması, 
Haydarpaşa ve Sirkeci hatlarının bir köprü ile birleştirilmesiyle Anadolu’dan 
Rumeli’ye yapılacak olan sevkiyatın daha da hızlanacağı görüşü ön plana çıkmış-
tır. Fakat ortaya konulan bu düşüncelerle ilgili olarak dönem içerisinde herhangi 
bir işlem yapılamamış ve Osmanlı Devleti bunun faturasını ağır ödemek zorun-
da kalmıştır. Devletin ulaştırma alt yapısının zayıf olması ve var olan yapı siste-
mini de kendi çıkarları doğrultusunda kullanamaması gibi nedenler, 20. Yüzyılın 
başlarında gerçekleşen savaşlarda büyük sıkıntılar yaşanmasına ve başta Balkan-
lar olmak üzere çok geniş toprakların kaybedilmesine yol açacaktır. 
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ÖZ 
HELVACI, Pelin, Türkiye’de Cumhuriyetçilik Anlayışı: 1920-1930 Dönemine Bir 
Bakış, CTAD, Yıl 10, Sayı 20 (Güz 2014), s. 353-369. 
Antik Yunan’da temeli atılan ve Roma medeniyetinde devam eden cumhuriyetçilik 
teorisi 20.yy’da neo-Atina ve neo-Roma düşünceleriyle birçok çalışmaya konu olmuştur.  
Özgürlük, egemenlik, ortak çıkar, rıza üretimi, siyasi katılım üzerinden değerlendirilen 
Cumhuriyetçilik zaman içinde ahlaki boyuttan ideolojik boyuta geçmiş, en sonunda bir 
rejim biçimi olarak siyaset biliminde yer almıştır. Atina ve Roma Cumhuriyetçiliklerinin 
aralarında farklar olmasına rağmen her ikisinde de yurttaş katılımı, ortak çıkar ve ege-
menlik hakkının kullanımı bakımından yurttaş egemenliğinin niteliği vurgulanmıştır. 
Türkiye siyasi tarihinde de bir rejim biçimi olarak Cumhuriyet 1923’te gündeme gelmiş, 
üç noktanın üzerinde teorik olarak durulmuş, fakat bunların tamamlanması zaman 
almıştır.  Bu makalede bu üç nokta ekseninde 1920-1930 arasında Türkiye’deki Cumhu-
riyetçilik teorisi tarihsel kesitte incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyetçilik, Yeni Cumhuriyetçilik, Yurttaşlık, Egemenlik, Türki-
ye. 

ABSTARCT 
HELVACI, Pelin, The Understanding of Republicanism in Turkey: A View to 
the Period between 1920 and 1930, CTAD, Year 10, Issue 20 (Fall 2014), p. 353-369. 
The theory of Republicanism, which was initiated with the Greek civilization and 
gained momentum in the Roman Empire, has been widely elaborated in the 20th 
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Giriş 
Cumhuriyetçilik, kendi kendini yönetebilen bağımsız bir siyasal toplumda ya-

şayan vatandaşların özgür olabilmeleri için “nasıl bir toplum yönetimi gerekli-
dir?”  sorusunu içeren bir kavramdır.1 Özgürlük, egemenlik, ortak çıkar, rıza 
üretimi, siyasi katılım üzerinden değerlendirilen Cumhuriyetçilik, Antik Yunan 
ve Roma medeniyetlerinde, felsefe ve ahlaki boyuttan devlet ideolojisine doğru 
giden bir çizgi izlemiştir. Cumhuriyetçilik, günümüz koşullarında, birbiriyle 
bağlantılı, ama bazı konularda birbirinden farklı, neo-Roma ve neo-Atina dü-
şüncesi şeklinde ele alınmaktadır. Neo-Roma cumhuriyetçiliği düşüncesi, 
Quentin Skinner ve Philip Pettit tarafından, cumhuriyetçi geleneğin Roma’da 
köklendiği, Rönesans İtalya’sında belirginleşerek Machiavelli ile klasik şeklini 
kazandığı belirtilirken, Neo-Atina cumhuriyetçiliği de, Antik Yunan demokrasi-
sinden başlayıp, Machiavelli ile devam eden ve Amerikan Devrimi’ne özel an-
lam veren, Hannah Arendt ve Pocock gibi düşünürler tarafından savunulmakta-
dır. Bu düşünürler, farklı dönemlere önem atfederek, cumhuriyetçiliğin yönetim 
biçimi olarak neleri kapsadığı konusunda farklı görüşler ortaya koymaktadırlar. 
Ortak çıkar ve özgürlük her iki görüşte de mevcutken, siyasi katılım ve rıza 
üretimi neo-Atinacılar tarafından öne çıkarılmıştır. 

Türkiye siyasetinde, 1920’de TBMM’nin açılmasıyla birlikte adı konmamış 
bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet, resmi olarak 1923’te ilan edildi. 3 Mart 
1924’te Hilafetin kaldırılması ve 20 Nisan 1924’te Anayasa’nın kabul edilmesiyle 
rejim, nihai şeklini aldı. Tek parti yönetiminin kurulduğu bu dönemden sonra, 
Cumhuriyetçilik, Halk Fırkası’nın başlıca ilkeleri olan 9 Umde’de ve parti prog-
ramının temel ilkeleri 6 Ok’ta birinci olarak yerini aldı. Cumhuriyetçilik ve ulu-
salcılık, Feroz Ahmad’in kelimeleriyle, “hala bir Osmanlı restorasyonunun öz-

                                                        
1  Fuat Keyman, Banu Turnaoğlu, “Neo-Roma ve Neo-Atina Cumhuriyetçiliği: 

Cumhuriyetçilik, Demokratikleşme ve Türkiye”, Doğu Batı, Sayı 47, Kasım, Aralık, Ocak 2008-09, 
s.  40. 

century. Within time passage the idea of Republicanism, which has been evaluated 
from various aspects such as freedom, soverignty, common interest, general consent, 
political participation transformed into an ideological dimension from the ethical one 
and finally took place in political science as a regime.Despite the differences between 
the Greek and the Roman ones, elements such as citizen participation, the common 
interest as well as the use of sovereignty generated the core in both. Depicting the 
historical background, this article aims to study the Turkish version of the theory of 
Republicanism in the early republican period of 1920 and 1930.  
Keywords: Republicanism, Neo-Republicanism, Citizenship, Sovereignty, Turkey. 
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lemini çeken, ancak küçük ve sessiz bir azınlıktan oluşan gericiler dışında” her-
kes tarafından benimsendi.2 Fransız Devrimi’nden mülhem hükümet etme bi-
çimi olarak alınan Cumhuriyetçilik ilkesi, modernleşme projesinin rejim ayağın-
daki temel hedefiydi. Ne var ki, monarşiye karşı bir muhalefet ile temsili hükü-
meti savunan bu ilke, özünde eşitlik ve özgürlüğü de kapsamasına rağmen, Tür-
kiye’de sadece yönetim biçimi ve değişmez bir ilke olarak, laiklik ve milliyetçilik-
le birlikte alınmıştır. Oysa, yeni Cumhuriyetçilik çalışmalarında ortak çıkar, rıza 
üretimi, siyasal katılım, demokrasiyle ilişkisi ve devletin konumu önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu makalede, Cumhuriyetçilik yurttaş katılımı, ortak çıkar ve ege-
menlik hakkı üzerinden değerlendirilerek ele alınacak, tek parti döneminde bu 
unsurların gerçekleşme koşulları incelenecektir. 

Cumhuriyetçilik 
Bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyetçilik, halk egemenliğinin hukuksal ya-

pısı ve çerçevesi olup “Cumhuriyet kavramının üzerine kurulduğu –egemenlik 
halka aittir.- cümlesinin her bir öğesi ciddi ölçekte belirsizlikler içeren soyutlama 
ürünü kavramlardır.”3 Devlet ve yurttaş özgürlüğü, genel irade, ortak çıkar ve 
rıza üretimini bünyesinde barındıran cumhuriyetçilik, çeşitli dönemlerde farklı 
yönlerden yorumlanmış, yurttaş katılımı ve sivil yönetim gibi çeşitli yeni unsurla-
rı da kapsamına almıştır. Cumhuriyet, ortak iyilik anlamı taşıdığı gibi, kamusal 
yaşamın kurumsal yapıları anlamını da taşımaktadır.4 

Yurttaş Katılımı  
Cumhuriyetçiliği, devlet ve yurttaş özgürlüğü üzerinden değerlendiren 

Machiavelli’e göre, devlet özgür olmadıkça yurttaşlar kamusal büyüklük ve refa-
ha ulaşmayı beklememelidir ve bireyler kendi amaçlarını ancak özgür bir devlet-
te gerçekleştirebilir.5 Machiavelli’in cumhuriyetçi özgürlüğü, keyfi iradeye ba-
ğımlılığın olmaması, sadece yasalara bağlı olan bireyin özgür olmasıdır.6 Özgür 
devlet monarşi ya da prenslik değildir ve özgürlüğün korunması ancak yurttaş 
katılımıyla olanaklıdır. Ne var ki, Machiavelli, yönetime katılmanın sıradan yurt-
taşın önceliği olmadığını, siyasi katılımın, kamu hizmetlerine katılıma dönüştü-
ğünü belirtir ve kamu hizmetini gerektiren şeyin de, herkesin kendi yararı için 
ortak iyiye boyun eğmesi olduğunu söyler.7 Ortak iyiye de ancak yasalarla ve 

                                                        
2 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu,  Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s.  81. 
3 Ömer Laçiner, Cumhuriyet Devrim mi?, Birikim, Sayı 115, Kasım 1998, s.  15. 
4 Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1998, s.  344. 
5 Serge Audier, Cumhuriyet Kuramları, Çev. İsmail Yerguz, İletişim, İstanbul, 2006, s.  26. 
6 Viroli, Machiavelli, Oxford University Press, New York, 1998, s.  130’dan Ahu Tunçel, Bir 

Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s.  160. 
7 Machiavelli, 1997, I.2, s. 24’ten Tunçel, age., s.  157. 
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onun devamlılığını sağlayacak kurumlarla ulaşılabilir. Yasaların rolü, bireyi sade-
ce devlete karşı korumakla sınırlı değil, onu her türlü tehditten de korumaya 
yöneliktir. “Çatışmaya Dayanan Cumhuriyetçilik” fikrini savunan Machiavelli, 
Skinner’a göre, “özgürlük filozofu” Viroli’ye göre, yurtseverliğin eseri bir özgür-
lük anlayışının temsilcisi, Pocock’a göre, cumhuriyetçi erdem düşüncesinin söz-
cüsüdür.  

Katılımcı yurttaşlığa önem veren bir diğer isim Rousseau’dur. Rousseau, 
Machiavelli gibi, kamu hizmetinin önemi üzerinde dururken, ondan farklı ola-
rak, bunu genel irade-özel irade karşıtlığı içinde alır. Ona göre, yurttaşlığın geri-
limi, genel iradenin zayıflayarak özel iradenin öne çıkmasından kaynaklanır.8 
1762’de kaleme alınan uygar devlet, uygar din, egemen gücün sınırları gibi kav-
ramları değerlendiren Toplum Sözleşmesi’nde, yurttaşların sadece anayasanın olu-
şumunda ve temsilcileri seçerken gösterdikleri katılımın yeterli olmayacağını, 
katılımın sürekli kılınması gerektiğini vurgular. Ona göre, katılım iki açıdan de-
ğerlidir: Yurttaşların vatanlarında karşı sadakatlerini korumalarındaki özen ve 
yöneticilerin genel iradeyi unutarak, özel iradeleriyle davranmalarının engellen-
mesi.9 Rousseau cumhuriyetçiliğinin anahtar kavramlarından ilki uyum ise, ikin-
cisi katılımdır.10 Machiavelli ve Rousseau, siyasi katılımda vurguyu kamu hizme-
tinde bulunmaya yaparken, ortak iyiye ulaşmak her ikisinin de hedefidir.  

Günümüz teorisyenleri arasında da, siyasi katılım cumhuriyetçilik tartışmala-
rında önemli bir yere sahiptir. Skinner, bunu, ikinci plana atar, bireysel iyileri 
dışlamayan bir “ortak iyi” arayışını öne koyarken, Pocock ve Held, katılımcı 
yurttaşlığı ön sıraya koyar. Held, Demokrasi Modelleri kitabında, klasik cumhu-
riyetçiliği, katılımcı yurttaşlığın araç veya amaç olduğu, “koruyucu” ve “gelişme-
ci” cumhuriyetçilik olarak ikiye ayırır. Held’e göre, Roma Cumhuriyeti’nde 
doğmuş olan ve Machiavelli, Montesquieu ve Madison’ın çalışmalarıyla gelişmiş 
bulunan koruyucu cumhuriyetçiliğin temelinde “vatandaşların amaç ve ilgileri-
nin korunabilmesi için siyasal katılmanın taşıdığı araçsal değer” bulunmaktadır.11  
Bu anlayışı meşrulaştıran temel argümana göre, vatandaşların kendi kendilerini 
yönetememeleri halinde başkaları tarafından baskı altında tutulmaları kaçınılmaz 
olacaktır. Öyleyse, kişisel özgürlük için siyasal katılma temel şart olarak değer-
lendirilmelidir.12 Gelişmeci cumhuriyetçilikte ise siyasal katılım, amaçtan çok bir 

                                                        
8 Tunçel, age., s.  208. 
9 Tunçel, age., s.  207-208. 
10 Tunçel, age., s.  222. 
11 David Held, Models of Democracy, Stanford University Press, Stanford, 1996, s. 55’ten, Nur 

Uluşahin, Liberal Demokrasinin Çıkmazı:Çatışma Karşısında Barış için Azınlık-Çoğunluk İlişkisini 
Yeniden Düzenleme Gereği, s. 612. www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/nur_ulusahin.pdf. 
(30 Mayıs 2011). 

12 Held, age.,s.  55’ten, Uluşahin, agm., s.  612. 
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araç olarak önemlidir. “Vatandaşlığın gelişimi ve karar-verme gücünün artırıl-
ması” yönünden siyasal katılım esas alınır. Bu anlayışa göre, hiç kimsenin bir 
diğerinin efendisi olmaması ve herkesin ortak iyinin belirlenmesi sürecinde eşit 
özgürlük ve gelişmeden yararlanabilmesi için tüm vatandaşların siyasal ve eko-
nomik yönden birbirlerine eşit olması zorunludur.13   

Koruyucu ve gelişmeci cumhuriyetçilikte önemli bir yere sahip olan siyasal 
katılım, bazılarına göre ise birincil öneme sahip değildir. Örneğin, Tunçel’e göre, 
Cumhuriyetçi yönetimlerin başlıca ilkesi, katılımdan çok özgürlüklerin korundu-
ğu bir yaşamı sürekli kılmaktır.14  Cumhuriyetçilik, iyi yaşama zorunlu olarak 
demokratik katılımı gösteren bir ideal değildir.15 Cumhuriyet fikrinin temel bo-
yutlarını inceleyen N. Bilgin de, “insanın kamusal alana katıldığı ölçüde yurttaş 
sayıldığı” fikrinin doğru olmadığını, yurttaşlığın insanın aktör ya da özne olarak 
konumlanmasıyla ilişkili olduğunu söyler.16 Klasik yazarların cumhuriyetçi yöne-
timi aktif vatandaşlığın araçsal ve içsel yararları çerçevesinde bireyin ve toplu-
mun korunması ve gelişmesi temelinde meşrulaştırdığı görülmektedir.17 Yurttaş-
ların siyasal katılımı, devlet seçkinlerince tanımlanan ortak yararın gerçekleşti-
rilmesi yönünde olmak koşuluyla kabul görmüştür.  

Siyasal katılımı, toplumdaki bireylerin siyasal karar süreleri içerisinde yer ala-
bilmesi ve bu kararların oluşumunu etkileyebilmesi olarak özetleyen T. Çavdar’a 
göre, Türkiye’de parlamenter düzenin kurulmasını sağlayan 1876 Anayasa-
sı’ndan önce de bir siyasal katılım vardır. Kısa süren I. Meşrutiyet döneminde 
katılım araçları seçim, baskı gruplarının çeşitli kurumları ve basındır. 1908 Dev-
rimi’nden sonra, özellikle basın, parti ve seçim etkin bir biçimde kullanılmış, 
Milli Mücadelede de çeşitli direniş örgütleri vasıtasıyla siyasal katılım sağlanmış-
tır.18 Savaş döneminden sonra ise, seçimlerin yapılacağı ve Müdafaa-i Hukuk 
Grubu’nun yeni bir partiye dönüşeceği açıklandıktan sonra, siyasal katılımın 
nasıl sağlanacağı muğlaktır. Mustafa Kemal Paşa ile İzmit’te bir araya gelen 
gazetecilerden Ahmet Emin, Vakit gazetesinde “Ekselansları Mustafa Kemal Paşa, 
geleceği hazırlayabilecek en büyük güçtür. Ne var ki, bu güç, bir ulusal çabaya önderlik 
edecek yerde, Halk Partisi’ni kurarak sınıf mücadelesine sapma isteği gösteriyor.”19 derken, 
İzmit basın toplantısından üç hafta sonra, Mustafa Kemal, Balıkesir’de Paşa 
Camii’nde verdiği hutbe sonrası soruları yanıtlamış, Türkiye’de sınıflaşma olma-

                                                        
13 Held, age., s.  61’den Uluşahin, agm., s.  613. 
14 Tunçel, age., s.  355. 
15 Tunçel, age., s.  355. 
16 Nuri Bilgin, Yönlendirici Bir Fikir Olarak Cumhuriyet, Doğu Batı, Sayı 47, Kasım, Aralık, 

Ocak 2008-09, s.  117. 
17 Uluşahin, agm., s. 614. 
18 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, İstanbul, 2008, s.  159-160. 
19 Ahmad, age., s.  92. 
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dığını ve kendisinin kuracağı partide bütün milletin temsil edileceğini söylemiş-
tir.20   

Siyasi alanda toplumun hangi katmanlarının, nasıl bir yöntemle temsil edile-
ceği belli olmamakla beraber, toplumsal alanda 20. yüzyılın başından itibaren 
varlığını sürdüren çeşitli kurumlar vardı. Bu kurumlardan Türk Ocağı başta 
olmak üzere, Türk Kadınlar Birliği, Türk Talebe Birliği misyonlarını tamamla-
dıkları gerekçesiyle feshedilmişlerdir. Erdoğan’a göre bu durum, Cumhuriyetçi 
elitlerin sahip olduğu modernleştirici mantığın sonucudur. Çünkü modernleşti-
rici niteliğe sahip bir devletin bu amacını gerçekleştirebilmesi ancak her türlü 
sivil toplum girişimini denetim altına almasıyla mümkündür. “Cumhuriyet’in 
Türkiye halkını “medenileştirme” projesi, doğası gereği, toplum bireylerinin 
“insan” onurlarını tanıyan ve onların katılımını sağlamaya yönelen bir tasavvur 
olamazdı; aksine, bu proje yurttaşları kimliksiz birer materyal olarak gören bir 
anlayışla gerçekleştirilmeye mahkûmdu.”21 Kurucu elitlerin siyasi katılım düşün-
cesi, erdemli yöneticilerin iş başına getirilmesini savunan Rousseaucu cumhuri-
yetçilikten mülhemdir.22 

Ortak Çıkar  
Cumhuriyetçilik, ulus-devleti barındıran bir devlet biçimi değil, bir yönetim 

ilkesidir, ilkesi de “yasalı yaşam”dır.23 Dayanak noktası “halk egemenliği” olan 
Cumhuriyetçilik, Rousseau’nun “genel irade” olarak tanımladığı, bireylerin tek 
tek kendi istençlerini ortaya koydukları zaman, ortaya çıkan istençler bütünü 
olarak tanımlanmıştır. 24  Ona göre, genel irade toplumsal iradenin tamamını 
harmanlayarak tek bir iradeye dönüştürmektedir. Bu istekler belli bir rasyonali-

                                                        
20 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c.II, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara,1989 s.  

97-98’den, Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 1999, s.  42. 

21 Mustafa Erdoğan,  Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1998’den, Ahmet 
Karadağ, “Türk Aydınlarında Cumhuriyet: Farklı Siyasal Duruşlar ve Farklı Sonuçlar,”  Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, Temmuz 2000, s.  230. 

22 Bugünkü CHP’nin parti programında erdemli gelenek şu şekilde yer almıştır: “CHP’nin 
tarihsel kimliği, ATATÜRK devrimlerinin birikimleri ile ALTI OK ilkeleri eşliğinde; Kemal 
ATATÜRK’ÜN “Bağımsızlık benim karakterimdir,” İsmet İNÖNÜ’NÜN, “Namuslular da, en az 
namussuzlar kadar cesur olmalıdır” sözleri ile öz ifadesini bulan bu soylu ve erdemli gelenek ile 
şekillendi.” 

23 Tunçel, age., s.  355. 
24 Anıl Çeçen, Atatürk ve Cumhuriyet, İş Bankası Kültür Yayınları, 1981, s.  18’den, Ömer 

Paçal, Ulus - İnşa Sürecinde Cumhuriyet ve Demokrasi İlişkisi ve Türkiye Örneği, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve 
Metodoloji Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s.  8. 
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teye dayanır ve ortak akıl öne çıktığından, bu irade yanılmaz bir özelliğe sahip-
tir.25  

Ortak çıkarın belirlenmesi için sivil erdem gereklidir. Fransız Cumhuriyetçi-
liğinde, sivil erdem, ülkenin sorununun herkesin sorunu olduğunu kabul etme-
sini gerektirir ve eşit yurttaşlığı beraberinde getirir. Eşit yurttaşlığın ilk olarak 
kendini gösterdiği alan da herkese oy hakkıdır. Cumhuriyetçi demokrasiler açı-
sından, oy vermek bir yurttaşlık ödevi ve hakkını ifade eder ve bu, yurttaşların 
ortak iyi konusundaki müzakerelerinin bir uzantısıdır.26 Tocqueville, Fransa’da 
eşitlik tutkusunun siyasi alandan önce, ekonomik alanda filizlendiğini söylerken, 
başta Turgot olmak üzere, fizyokratların eserlerinde, başta eşitlikçi vergi düzeni 
olmak üzere, kamu yararının her türden bireysel çıkarın önüne konulduğunu 
belirtir.27 Habermas da, Fransa’da İngiltere’de olduğu gibi, soyluluk ve yüksek 
bürokrasinin birleşip, krala karşı siyasal türdeş bir üst tabaka belirmediği için, 
ortak çıkarın ve eşit yurttaşlık koşullarının oluşmadığını ve bu yüzden dönü-
şümden çok, devrime ihtiyaç duyulduğunu belirtir.28  Türkiye’de, Cumhuriyet 
ilan edilmeden önce eşit yurttaşlık adına atılan ilk adım, Saltanatın kalktığı bir 
dönemde, seçim kararından iki gün sonra, 3 Nisan 1923’te, seçmenlik için ara-
nan vergi ödeme koşulunun kaldırılmasıdır.29   

Ortak çıkarın kim tarafından, nasıl belirlendiği ve nasıl korunduğu da önem-
lidir. Uzun bir düşünsel ve toplumsal hazırlık evresinden sonra gerçekleşen 
Fransız Devrimi, bir öndere ihtiyaç duymazken uzun süreye yayılarak tamam-
lanmış, devrimden sonra, ortak iyinin koruyucusu ve geliştiricisi devlet olmuş-
tur. Ortak çıkarın kim tarafından, nasıl belirleneceği ve korunacağı Z. Gökalp’in 
Halk Fırkası’nın kuruluş aşamasında yazdığı yazıda görülmektedir. Ona göre, 
İngiltere ve Fransa’daki gibi, siyasi müesseselere fırkalar hâkim olmalıdır ve halk 
hükümeti iyi bir fırka teşkilatıyla gerçekleşmektedir.30 Fırka teşkilatının da, “va-
tanın menfaatlerini fırkanın menfaatlerinden üstün tutan, kongre kararlarına 
sadık namzetler” den oluşması hedeflenmiştir. Bu dönemde yapılan seçimlerde, 
M. Kemal, oyların parçalanmaması gerektiğini, Müdafaa-i Hukuk’un (M.H) güç 
kaybetmesinden sevinecek olan düşmanların olduğunu belirterek ortak iyinin M. 
H tarafından belirlendiğini göstermektedir: “Ulusumuz gelecekte yönetimi üstlenecek 
olanları seçimlerle ayırt etmek kararını almıştır. M. H örgütümüz, ulusun bu kararı karşı-
sında, geçmişte kanıtladığı yeterlik ve nitelikleriyle gelecek için de güvenilir ve dayanılır olduğu 
ve ulusun oyunu hak ettiği savında bulunacaktır. (...)Bin güçlük karşısında cesaretle üstlen-

                                                        
25 Karadağ, agm., s.  243. 
26 Tunçel, age., s.  30. 
27 Tunçel, age., s.  235. 
28 Tunçel, age., s.  234. 
29 Tunçay, age., s.  44. 
30 Çavdar, age., s.  275. 
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diğimiz sorumluluk, vatanımızın iyilik ve yararına oldu. Önümüzde bulunan yorucu ve güç 
çalışma döneminde de vatanımızın iyilik ve yararı için sorumluluk üstlenecek cesaretimiz tam 
ve eksiksizdir.”31 İ. Söğütlü, M. Kemal’in inkılapların başarısı için önder-kadro 
arasında tam bir uyumu zorunlu gördüğünü söylerken, Parla’nın M. Kemal’in 
ikinci meclisten itibaren büyük ölçüde ve üçünü meclisten sonra da tamamen 
milletvekillerinin seçimini bizzat gerçekleştirdiğini söylediğini hatırlatır.32   

Rousseua’ya göre, ortak çıkarın korunması için gerekli olan erdem eğitim yo-
luyla kazandırılır. Ona göre, “kamusal eğitim, halkçı veya meşru devlet yöneti-
minin temel eylem ilkelerinden biridir. Eğitim, ruhlara öyle bir ulusal biçim 
vermeli ve insanların sanıları ve beğenileri öyle biçimlendirilmelidir ki, herkes 
tutkuyla, sevgiyle, zorunlulukla vatansever olsun.”33 1789 sonrasında Paris tem-
silcisi olarak yasama meclisine giren ve eğitim reformu çalışmaların aktif rol 
üstlenen Condorcet de, “Devletin siyasal bir din yaratmadan ve özgürlüğü ihlal 
etmeden yurttaşları yetiştirme görevi bulunduğunu”34 belirtir. F. Üstel, erken 
Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet pedagoglarının, cumhuriyetçi ideoloji-
nin değerler sisteminin belirleyeceği bir yurttaşlar topluluğunu okuldan hareketle 
inşa ettiğini belirtirken,35 K. Karpat, sonraki dönemde, partinin kendisini halkın 
eğitmeni olarak gördüğünü ve rejimin, kitlelerin modern politika ilkeleri doğrul-
tusunda eğitilmesi amacıyla tasarlanmış bir tür politik eğitim kurumu olarak 
tanımlandığını söyler.” 36  Söğütlü de, milleti aydınlatma ve çağdaşlaştırmakla 
görevli kadrolardan oluşan CHP’nin, hem milleti tenvir edecek, hem de milletin 
uzun dönemli ve ortak çıkarlarını gözetmekle yükümlü olduğunu söyler.37   

Toplumsal ve siyasi alanda ulusal kimliğin inşa sürecinde, siyasi parti bünye-
sinde din, milliyet, ortak gaye ve değerler önemlidir. Ö. Paçal, Türk ulusal kimli-

                                                        
31  Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1964, 

Belge 498’den, Tunçay, age., s.  46. 
32 İkinci Meclis 72 seçim bölgesinden gelen 287 üyeden oluşmaktadır. 1923 yılının Temmuz 

ayında gerçekleşen seçimleri takiben 2 Ağustos’ta toplanması gereken meclis, sadece 70 
milletvekilinin iştirakı nedeniyle 11 Ağustos’ta toplanabilmiştir. İkinci Meclis’in ilk gündemine 
aldığı konu Lausanne Antlaşması olmuş, onaylanan antlaşmanın ardından Ankara’nın başkent 
olarak kabulü, (13 Ekim) ve Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim) ikinci Meclis’in önemli icraatlarını 
oluşturmaktadır.  Taha Parla, Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, Cilt 1, İletişim, 
İstanbul, 1994, s. 98’de İlyas Söğütlü, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Modernleşme ve Bürokratik 
Vesayet, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2010, s.  53. 

33 Rousseau, Consideration on the Government of Poland and on its Projected Reformation, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1997, s.  189’dan, Tunçel, age., s.  222. 

34 Maria Vasconcellos, Le Systeme Educatif, La Décourverte, Paris, 1993, s. 9’dan, Füsun Üstel, 
Makbul Vatandaşın Peşinde, İletişim, İstanbul, 2009, s.  17. 

35 Üstel, age., s.  157. 
36 Kemal Karpat, Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi-1876-1980, İmge, İstanbul, 2007, s.  40. 
37 Söğütlü, agm., s.  58. 
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ğinin Kemalist inşa sürecini üçe ayırır: 1919-1923, 1924-29, 1929-1938. Birinci 
dönemde kimliğin baskın dini karaktere sahip olduğunu belirtir ve milliyetin 
Müslümanlıkla tanımlanmış olduğunu söylerken, ikinci dönemde ise, dini ta-
nımdan radikal bir kopuş gerçekleştiğini, Türk ulusal kimliğinin Cumhuriyetçi 
karakterinin temel tanımlayıcı olduğuna değinir. Ona göre, “Dilde, kültürde, 
ülküde birlik” şiarının benimsendiği bu dönemde, Cumhuriyetçi tanımın politik 
muhtevası, hukuki muhtevasına göre çok daha belirleyici olmuştur.38 Üçüncü 
safhada da (1929-1938), ulusal topluluğu etniklik ekseninde tanımlayan ve ortak 
köken duygusunu temel alan ırki-soya dayalı motiflerin, Cumhuriyetçi tanıma 
eklemlenmesi çabaları oluşturmuştur.39 Uzlaşma veya çatışmayla ortaya çıkması 
beklenen ortak çıkar, 1930’larda da, “ortak dil, kültür, mefkûre birliği” şeklini 
alır. Afet İnan’ın Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında görülen bu yaklaşımda 
sözleşmeci olma iddiası mevcutken,40 ortak çıkar ve ortak iyinin çevresinden, 
daha çok ortak değerlerle ulus tanımına gidilir. 1923-38 arasında Türkiye’de, 
ortak çıkarın oluşturulmasından çok korunması ve savunulması daha önemli 
olmuş, “yurttaşların ulusal toplulukla bütünleşmesi”41 hedeflenmiştir. 

Egemenlik Hakkı 
Egemenlik hakkının kimde olduğu ve hâkimiyetle egemenlik arasındaki fark 

cumhuriyetçilik tanımı bakımından önemlidir. Condorcet’nin özgürlük, eşitlik, 
kardeşliğe yasa egemenliğini getirmesi boşuna değildir. Ona göre, Fransa’da 
hakların eşitliğinin yerini çıkarların birliği almamış, Fransız Devrimi halkın 
“egemenlik hakkını” korumuştur. Halkın iradesi ise, ancak temsili hükümetle 
olur, ama her türlü uzlaşma kabul değildir. Bunun için, Rousseau’nun da önem 
verdiği merkezi eğitim ve hak eşitliği gerekmektedir. Tunçel, çağdaş cumhuri-
yetçiliğin temel ilkesinin, monarşi karşıtlığından çok temsiliyet ilkesi olduğunu 
söylerken, Fransa ile Amerika’yı kıyaslayarak, monarşik geçmiş olmadığı için 
Amerika’da, cumhuriyetçi söylemin, halkın seçtiği temsilcilerin halk iradesini 
yansıttığı görüşünden beslendiğini söyler ve temsiliyetin cumhuriyeti demokratik 
kıldığını belirtir.42 Fransa, erdem ve merkezi yönetim temelli klasik cumhuriyet-
çiyken, Amerika yerel yönetim ve katılımcı demokrasi geleneğine sahip federal 
devletleriyle ve temsiliyetçi hükümet olarak cumhuriyetçi ilkeleriyle farklı bir 
demokrasi-cumhuriyet modeli ortaya koyar.43   

                                                        
38 Paçal, age., s.  118. 
39 Ahmet Yıldız, Ne Mutlu Türküm Diyebilene, Türk Ulasal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları (1919-

1938), İletişim, İstanbul, 2001, s.  17’den Paçal, age., s.  118. 
40 Üstel, age., s.  223. 
41 Üstel, age., s.  127. 
42 Tunçel, age., s.  29. 
43 Tunçel, age., s. 227. 
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Egemenlik hakkının demokrasiyle anıldığı Amerikan Cumhuriyetçiliğinden 
farklı olarak, Kemalist Cumhuriyetçilikte egemenlik hakkının millette olması 
halkçılık ilkesiyle anılmıştır. Yalnız, halkçılığın, 1919-22 döneminde bir halk 
hareketi olarak ortaya çıkan gerçek demokratik halkçılıkla çok az ortak yanı 
vardır.44 Karpat’a göre, yeni biçimiyle halkçılık, olsa olsa kökenlerine bakılmak-
sızın kanunlar karşısında eşitliği beraberinde getiriyor ve soyluluk unvanlarının 
kaldırılması anlamını taşıyordu.45  Kemalist cumhuriyetçiliği halkçılıkla paralel 
alan Çelik’in belirttiğine göre, cumhuriyetçiliğin özü, Anadolu’da ulusal mücade-
lenin halkçı söylemi içinde şekillenen ulusal egemenlik düşüncesidir.46 Ulusal 
egemenlik ve halkçılık şiar edinilmesine rağmen, siyaset yapmanın mümkün 
olabileceği tek alanın meclis olması, siyasal katılımın alanının daraltılması de-
mektir.47 Çelik’e göre, halk kültürünü romantik biçimde yüceltmenin ötesine 
geçemeyen, ona siyasal bir içerik kazandıramayan Cumhuriyet, halk egemenliğini 
türdeş, birleşmiş ve uyumlu toplum miti temeline oturtmuştu.48  Söğütlü de, 
“hâkimiyet-i milliye”nin, geçmiş döneme atıfla hâkimiyetin padişaha ya da Bab-ı 
Ali’ye ait olmaması anlamına geldiğini belirterek, Cumhuriyetin şahsi ve keyfi 
yönetimin anti-tezi olarak yerini bulduğunu söyler. Ona göre, Cumhuriyet ikti-
darın kime ait olduğunu değil, kime ait olmadığı sorusuna cevap verir.49   

Egemenliğin Osmanoğulları’na değil, millete ait olduğu Cumhuriyetin ilk yıl-
larında sıklıkla vurgulanmıştır. Osmanoğulları’ndan artık millete geçtiği Nutuk’ta 
gerek Saltanatın gerek Hilafetin kaldırılmasında sık sık vurgulanmaktadır. M. 
Kemal, Türk ulusunun egemenlik ve saltanatına Osmanoğulları’nın zorla el 
koyduğundan bahsederek, “Osmanoğulları, zorla Türk ulusunun egemenlik ve saltana-
tına el koymuşlardı. Bu zorbalıklarını altı yüzyıl sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk ulusu bu 
saldırganların hadlerini bildirerek, egemenlik ve saltanatını, ayaklanarak, kendi eline ger-
çekten almış bulunuyor.”50 demiştir. T. Parla, Atatürk’ün Nutuk’ta cumhuriyete belli 
konnotasyonlar yüklediğini söyler. Bunlar, monarşinin ve teokrasinin karşıtı 
olan hükümet biçimi, ulusal egemenliğe dayanan ve Millet Meclisi’nin en büyük 
makam olduğu bir yönetim biçimidir. Parla, bunun, adı söylenmeksizin 
Bonapartist ve plebisiter diktatoryal bir cumhuriyet olduğunu belirtir.51 Söğütlü 

                                                        
44 Karpat, age., s.  41. 
45 Karpat, age., s.  41. 
46  Nur Betül Çelik, “Kemalizm: Hegemonik Bir Söylem”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
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İstanbul, 2010, s.  464. 
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de, Cumhuriyetin, en üstün iktidarın bir hanedan ya da bir zümreye ait olmama-
sı demek olduğunu, ama devlet başkanının halk tarafından seçilmesinin (Türkiye 
için TBMM) egemenliğin tam olarak halka devredildiği anlamına gelmediğini 
söyler.52 

1923 seçimlerinden sonra Karabekir, Cebesoy gibi komutanların ordudan is-
tifa ederek, siyasete yöneldikleri bir zamanda verilen gensorudaki tartışmalar 
Cumhuriyetçiliğin, egemenlik hakkı bağlamında nasıl algılandığı hakkında bir 
ipucu verir. Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı’ndaki yolsuzluklar nedeniyle 
verilen önerge, hükümete güvenoyu şekline dönüşünce, sert tartışmalar yaşanır. 
İçişleri Bakanı Recep Peker, Rauf Orbay’ın konuşmasında Cumhuriyet kelime-
sini kullanmadığını ve Cumhuriyetçiliğine güvenmediğini söylerken, Orbay’ın 
ulusal egemenliği demokrasiyle birlikte kullanması önemlidir: “Rauf Cumhuriyetçi 
midir? Rauf, ulusal egemenliğin kayıtsız ve şartsız ulusal egemenlik temeline dayanan bir 
iradeyi, demokrasi denilen halkın idaresini kurmak için milletten vekillik aldık. (...) Millet 
bilsin, dünya bilsin ki, ben en kuvvetli bir şekilde ulusal egemenlik taraftarıyım. Bu nedenle, 
benim için, halkın egemenliğini kayıtsız ve şartısız gerçekleştirecek olan bu cumhuriyetten 
başka hükümet şekli yoktur.”53 Aynı şekilde suçlanan Refet Bele de, “Bana zorla 
saltanatçı diyorsunuz. Değilim. İlk gününden son gününe kadar cumhuriyetçiyim.” demiş-
tir. Cumhuriyetçilik, geçmiş döneme (Müdafaa-i Hukuk) atıf yapılarak ve Salta-
natın zıttı olarak yorumlansa da, halk egemenliğinin her zaman kullanılan bir 
kavram olması dikkat çekicidir. Ne var ki, halk egemenliği meşruluğunu, anaya-
sal bir hak olması ve toplumun hangi katmanına, nasıl bir yöntemle (seçim usu-
lü, atama vs.) dayandığından çok, anayasaya uygunluktan almaktadır. Yunus 
Nadi’nin bir yazısı buna örnektir: “Hükümetin düşürülmesi önemli değildir. Korkmayı-
nız, meclisin içinde bin tane İsmet Paşa var. Rauf Bey hala tereddüt içindedir; cumhuriyet mi 
ulusal egemenliğin nedenidir, ulusal egemenlik mi cumhuriyetin nedenidir? Böyle bir şey yok-
tur. Anayasamızın gereğince TBMM bir cumhuriyettir.”54  

Habermas, anayasal gelenekleri ve Cumhuriyet kurumlarını kendi içinden 
dönüştürmeye bakarken, Negri, Cumhuriyeti devletin ve anayasaların ötesinde 
arar. Her ikisi de, Cumhuriyetin sürekli yeniden kuran ve kurulan bir kamusal 
irade süreci olduğunu söyler.55 Bu kamusal irade sürecinde, halk egemenliği, 
anayasanın bir gereği olarak görüldüğü gibi, daha çok hükümet etme biçimi 
olarak kullanılır. Örneğin, 1923 seçimlerinin yenilenmesi kararı üzerine, bunun 
erken alınmış bir karar olduğunu belirten Tevhid-i Efkâr’da, 8 Nisan 1923’teki 
başyazıda “Milli Misak’tan başka ve onunla pek tabii ve zaruri olarak istinat 
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edeceğimiz diğer bir esas daha var ki, o da siyaseti dâhiliyemize ait olan Hükü-
met-i Milliye esasıdır.” denmiştir. T. Çavdar, bunun çok ince bir başyazı oldu-
ğunu ve üstü kapalı olarak Ankara hükümetinin seçimi yenilemekle ulusal güve-
ni kazanmış milletvekili topluluğunu dağıttığını söyler.56   

II. Meşrutiyet’te başlayan millet hâkimiyeti fikri, I. Meclis’te haklar kapsa-
mında ele alınarak, daha demokratik ve katılımcı bir yapıya bürünmüştür. 
1923’ten itibaren ise, hâkimiyet, milletten çok partinindir. T. Z. Tunaya, HF’nin 
zaman içinde bir çeşit vesayet partisi veya bir hâkim parti haline geldiğini ve 
kendi sonunu hazırladığını söyler.57 Karpat da, CHP’nin, toplumsal uzlaşmanın 
veya herhangi bir politik evrim süreci ya da kökleri toplumsal ve kültürel yapının 
derinliklerine uzanmış bir halk hareketinin ürünü olarak doğmadığını belirtir.58 
A. Kadıoğlu’na göre de, hâkimiyet fikri, sadece güçler ayrılığı veya seçimler gibi 
araçlarla hükümet etme biçimi değil, Cumhuriyetin üzerine kurulacak bir hare-
ketliliktir ve beraberinde demokrasiyi getirir.59  

Cumhuriyetin hâlâ hükümet etme biçimi olarak alınması,  bugünkü CHP 
programında da mevcuttur. Programa göre, “Cumhuriyet, tarihimizdeki en köklü 
dönüşümdür.  Egemenliğin kaynağını ulusta bulan anlayıştır; saltanat kavramının yıkılması 
ve milli iradeye dayalı devlet düzeninin gerçekleştirilmesidir. Milli irade, iktidarıyla, muhale-
fetiyle tüm halkı kapsar. CHP Cumhuriyetçidir; Türkiye Cumhuriyeti tüm yurttaşların ilke 
ve ideal beraberliği üzerinde kurulmuştur. Cumhuriyet, gücünü, bu beraberliği oluşturan tüm 
insanların, hakları, eşitliği ve bütünlüğü ilkesinden almaktadır. Cumhuriyetçilik; tebaanın 
yerini yurttaşın almasıdır.”60 Cumhuriyet’i tanımlayan kavramlar, milli irade, salta-
natsız yönetim ve yurttaşlıktır. Bunlar, kendinden menkul değerler olarak değil, 
karşılarındaki anti-tezle birlikte mevcudiyetlerini hatırlatırlar. Ç. Altan, 25 Hazi-
ran 1980’de Milliyet’te yazdığı makalesinde Türkiye’de Cumhuriyetçiliği şöyle 
anlatır: Cumhuriyetçilik, “kimsenin kendisini ülkenin sahibi olarak görmemesi ve yurt 
veya devlet sevgisini kendi tekelinde tutarak başkalarını bu tür kavram ve ölçülerle suçlaya-
maması demektir. Türkiye’de Cumhuriyetçilik akımı gelişmemiş olduğu için, vatandaşlar, 
ülkeye sahip çıkacak birini ararlar ve sık sık, -Ülkenin sahipsiz kalmış olmasından- yakı-
nırlar. Bu, aslında monarşik koşullanmadan başka bir şey değildir. Şayet Cumhuriyetçilik 
akımı tarihsel bir birikimden kaynaklanarak gelişmiş ve bunun sonucunda da iktidara 
dönüşmüş olsaydı, bugün karşılaştığımız sorunların pek çoğu kendiliğinden çözülmüş olacak-

                                                        
56 Çavdar, age., s.  274. 
57  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler-1876-1938, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
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tı.”61 Altan’ın cumhuriyetçilik anlayışı, milliyetçilik karşıtlığı olarak cumhuriyetçi 
yurtseverliği kullanan Viroli’ye benzemektedir. Ona göre, milliyetçilik, güç arzu-
sundan kaynaklanırken, cumhuriyetçi yurtseverlik özgürlük tutkusundan kay-
naklanır, birincisi yayılmacıyken, diğeri korumacıdır.62 Cumhuriyetçilik, milliyet-
çiliğin tanımladığı cemaat bağları yerine, siyasal uzlaşılarla kurulmuş yasa ve 
kurumlara sadakati önceler. Siyasal cemaat, anayasal ilkelere rasyonel katılım 
sayesinde birlik içinde kalır.63  

Hâkimiyetin kimde olduğu, nasıl kurumsallaştığı ve demokrasinin yeri kuv-
vetler ayrılığı veya birliğini gündeme getirir. Çoğunluk yönetiminin bireyler üze-
rindeki keyfilik içeren etki gücünü tartışan Kant, cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı 
ile tanımlar: “Cumhuriyetçilik, hükümetin yürütme gücünün yasama gücünden 
ayrı olmasını kabul eden devlet ilkesidir.” Ona göre, demokrasi de, zorunlu 
olarak bir baskıcılıktır, çünkü “demokrasi, herkesin iradesini hesaba katmadan 
herkesi her durum ve koşulda susturacak, yanıt veremeyeceği kararlar alabileceği 
bir yürütme gücü kurar.”64 Demokrasinin monarşiye benzer tehditleri barındır-
dığını ve bu nedenle yetkin bir yönetim biçimi olamayacağını söyleyen 
Rousseau’ya göre, kuvvetler ayrılığı önemlidir. Rousseau’nun demokrasi anlayışı 
daha çok “cumhuriyetin temel kurucu yasalarıyla sınırlanır.”65 Halkın egemen 
olduğu ve yürütücü gücün halk tarafından seçilen küçük yönetici gruba emanet 
edildiği yarı monarşi, yarı demokrasinin adaleti koruduğunu belirtir.66 S. Öğün’e 
göre siyasal kültürümüzün yumuşak karnı çoğulculuk, Cumhuriyet döneminde 
geliştirilememiştir. Çoğulculuğun yerine siyasal kültürümüzde daha egemen bir 
yere sahip olan “topluluk ruhu” cumhuriyet yönetimiyle birlikte “milli irade” 
olarak siyasal dile çevrilmiştir. Milli irade kavramı ilk bakışta demokratik bir 
kavram gibi görünse de, özsel olarak temsilden çok vesayete dayandığından 
topluluk ruhu kavramı gibi toptancı bir niteliğe sahiptir.67   

M. Kemal, TBMM hükümetinin neden kuvvetler birliği esasına göre kurul-
duğunu İngiltere’de kralın gücünün millet egemenliğiyle dengelenmesi gerekti-
ğini söyleyen Montesquieu’dan alıntılarla, Fransa’da iki kuvvetin yanında üçüncü 
kuvvet olarak adli kuvvetin ortaya çıkma zorunluluğuyla ve Amerika’da da Baş-
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kan Wilson’un “Denkleştirilmiş kuvvetler olamaz ve yoktur. Kuvvetlerin ayrımı 
esastır.” sözleriyle açıklar.68 Ona göre, “Kuvvetlerin birleştirilmesi lazımdır. Fransa’da 
da bu istikamette dimağlarını yoranlar vardır. Milli egemenliği kayıtsız, şartsız milletin 
uhdesine vermek için bütün zeka sahipleri çalışmaktadır. İnsanlığın kurtuluşunu candan 
isteyen herkes bu eski nazariyenin çürüdüğüne kani olmuştur. Ancak yeni bir şekil bulmak 
için çalışıyor, uğraşıyor. Sizi ve bütün milleti tebrik ederim ki, hakiki insanların, hakiki 
vicdanların, yüksek zekâların arayıp bulamadığı şekil ve mahiyeti bu millet bulmuştur.” 2 
Şubat 1923’te İzmir’deki halkla konuşmasında, bu bölümden sonra M. Kemal, 
devleti kuran kanunun, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millet egemenliğinde oldu-
ğunu söyleyerek, kuvvetler ayrılığında Meclis’in önemine değinir, oradan da 
saltanatın yıkılmasının meşruluğunu vurgular. 69  Kuvvetler ayrımında yargıya 
değinilmemektedir. Yasaya dayanan ve bir parlamento kararıyla kurulmuş İstik-
lal Mahkemeleri, biçimce yasal oldukları savunulabilirse de, Şark İstiklal Mah-
kemesi üyelerinden Lütfi Müfid Bey’in, Savcı Süreyya Bey’le tartışırken söyledik-
leri mahkemelerin amacını gösterir: “Bizim belli, milli bir amacımız vardır. Ona 
varmak için ara sıra kanunun üstüne çıkarız.”70    

Sonuç 
Türkiye’de Cumhuriyetçilik anlayışı, Fransa’nın III. Cumhuriyet’inden etki-

lense de, daha çok monarşi karşıtlığı üzerinden ve modernleşme projesi kapsa-
mında ele alınmıştır. Devlet başkanının irsi yoldan iş başına gelmiyor olması 
Cumhuriyetçilik için yeterli olmamakla beraber, Saltanatın Meclis tarafından 
kanun yerine bir kararla ilga edilmesi rejimin niteliği bakımından önemli bir 
başlangıçtır. Rejimin adının konmadığı 1 Kasım 1922’den 29 Ekim 1923’e kadar 
olan “interregnum” (boşluk) döneminde, hâkimiyet esası ve Cumhuriyetçi fikir-
lerden çok siyasi arenadaki mücadele öne çıkmaktadır. Katılım, ortak çıkar ve 
egemenlik hakkı ile bir bütün olarak değerlendirdiğimiz Cumhuriyetçilik kavra-
mı yerine, “hâkimiyet” kullanılmakta olup, bu hâkimiyetin bir yönetim biçimi 
veya bir hükmetme biçimi olduğu belirsizdir.  

Rejim kurulduktan sonra Cumhuriyetçilik ilkesi, özellikle laiklik, milliyetçilik 
ve halkçılıkla, birbirlerine ikame edecek şekilde kullanılmıştır. Şevket Süreyya 
Aydemir Cumhuriyetin kazanımını devletle bütünleştirirken, “Nihayet Şark 
Avrupası’ndan Cenup Amerikası’na kadar, mukadderatını ya bir takım banka oyunları-
na, ya bir takım teatral diktatörlüklerin mucizesine bağlamış hesapsız milyonlar için bugün, 
Cumhuriyetin bize verdiği müstakil devlet, tek devlet, istikrarlı devlet, milli devlet ve hali 

                                                        
68  Sadi Borak, Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, 

Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma Yayınları, Ankara, 1980, s.  165. 
69 Borak, age., s.  166. 
70 Tunçay, age., s.  174. 



 Pelin HELVACI, Türkiye’de Cumhuriyetçilik Anlayışı..  367 

inkişafta devletten yalnız bir tanesi bile bir doğuş kadar kıymetlidir.”71  der. T. Bora, 
Cumhuriyeti bir “modernleşme projesi” olarak “performans” ölçüsüyle değer-
lendirip meşrulaştıran bu yaklaşımın, “yüzyıllardan beri köye ilk defa Cumhuri-
yetin girdiği,” “Cumhuriyet idaresinde büyük nafıa işleri başarıldığı” türü analiz-
lerde de görülebileceğini söyler.72 Cumhuriyeti devletin eşanlamlısı olarak kulla-
nan bir başka isim de Coşkun Kırca’dır. Ona göre, Cumhuriyetin nitelikleri ve 
temel ilkeleri Türk Devletinin nitelikleri demektir, bu da "Türk Devleti'nin 
amaçları"nı tanımlar.73 Kadıoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kavramları Fran-
sa’daki Cumhuriyet dönemlerinden ödünç alarak, sürekli bir “Üçüncü Cumhuri-
yet” sendromu yaşadığını söyler.74 Ona göre, Üçüncü Cumhuriyet Fransası’nın 
en temel üç özelliği, parlamento dışı siyasetin yaygınlaşması, siyasal skandallar ve 
siyasetin tali karşıtlıklara ve kutuplaşmalara indirgenmesidir.75 Mümtaz Soysal 
ise, Cumhuriyeti bir rejim biçimi olarak ele alırken, bir ülkenin Cumhuriyet ola-
rak nitelendirilebilmesi için devlet başkanının irsi yoldan iş başına gelmiyor ol-
ması yeterli görülmediğini, yönetimin halka dayanması, özgürlük, eşitlik ve kar-
deşlik ilkelerine de uygun olmasının gerekli olduğunu söyler. Ona göre, cumhu-
riyetçiliğin özü gereği, bir Cumhuriyet yönetiminde bütün organların halktan 
çıkması gereklidir.76   

Türkiye’deki rejim değişikliğini sadece yönetim biçiminin değişmesi olarak 
almak yanlıştır. Bakanlar Kurulu’ndaki bakanların ve Meclis Başkanı ve İkinci 
Başkanı’nın Mustafa Kemal’in arzusu doğrultusunda seçilemediği bir dönemde 
yapay olarak yaratılmış bir krizi çözmek üzere rejimin adının değişmesi gerçek-
leşmiştir. Ahmet Kuyaş,  Cumhuriyetin bir ilkesel tercih olmaktan çok, Kurtuluş 
Savaşı önderliğinin konumunu pekiştirecek bir siyasal manevra olarak ilân edil-
diğini (nitekim Mustafa Kemal'in Nutuk'ta Cumhuriyet fikri üzerine esaslı bir 
değerlendirmeye yer verilmediğini) belirtirken 77  Faruk Birtek de, Türkiye'de 
Cumhuriyet 'projesi'nin zayıflığının ve güdüklüğünün ağırlıklı nedeni olarak Millî 
Kurtuluş Savaşını aşamama olduğunu söyler.78 

                                                        
71  Şevket Süreyya Aydemir, “İnkılap Neslinin Şarkısı”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-

Kemalizm, Cilt 2, İletişim, İstanbul, 2001, s.  666. 
72 Bora, age., s.  19. 
73 “Devlet'le Yozlaşmayı Yenmek”, Milliyet, İstanbul, 1994, s.  43’ten, Bora, age., s.  30. 
74 Kadıoğlu, age., s.  13. 
75 Kadıoğlu, age., s.  14. 
76 Mümtaz Soysal, Cumhuriyet Alkışla Olmaz, Cogito, Sayı 15, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

1998,  s.  188’den, Ahmet Karadağ, agm., s.  233. 
77  Ahmet Kuyaş, Neden Cumhuriyet?, Cogito, Sayı 15, Yaz 1998, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, s.  114-118’den Bora, age., s.  21. 
78  Bir Çağdaşlaşma/Çağdaşlaşamama Projesi: Bir Deneme, Cogito, Sayı 15,Yaz 1998, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, s.  170-184’ten Bora, age., s.  26. 
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Türkiye’de cumhuriyetin kurulmasıyla “eski rejim”de sembolleşen siyasi de-
ğerlere toptan bir karşı çıkış olmuştur. Saltanata karşı çıkışla birlikte, bir bütün 
olarak Osmanlı döneminin genel zihniyetine de karşı çıkılmıştır. Ancak Türki-
ye’de cumhuriyet yönetiminden sonra da Osmanlı döneminin devlet-toplum 
ilişkisi, özellikle “hikmet-i hükümet” felsefesi ve bürokratik yönetim geleneği 
bağlamında varlığını sürdürmüştür.79 1920-30 arasında Cumhuriyetçilik kavramı 
Antik Yunan ve Roma Cumhuriyeti dönemindeki yoğun anlamını kaybetmiş, 
yerini hükümet etme biçimine bırakarak demokrasiyi ulaşılması gereken bir 
hedef olarak belirlemiştir. 
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Yayın İlkeleri  
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amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı modern-
leşme döneminden başlayarak siyasî, toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele 
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si’nde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihî mirasın bir gereği 
olan coğrafî komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, pek çok farklı disip-
linden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji vd.) fay-
dalanılarak eleştirel bir yaklaşımla tarih bilimini inceleyen yazılara yer verilmektedir.  

2. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek yazılarda özgün bir makale 
veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren ve bu konuda yeni ve dikkate 
değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.  

3. Makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere 
kabul edilmemiş olması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu du-
rum belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.  

4. Yazarlar, 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Microsoft Word programında ya-
zılmış olan makalelerini, e-posta adresine göndermelidirler: 
ctad.editor@gmail.com. Makalenin başında 100-150 kelimeden oluşan Türkçe ve 
İngilizce özetler ile 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Başlığın sağ alt 
kısmında yazarın adı, sayfa altında ise görev yeri (veya adresi, iş telefonu, GSM nu-
marası ve e-posta adresi ) ve unvanı yazılmalıdır.  
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Kaynaklar içinde belirtilmelidir. Makalenin ikinci atıflarında, İlhan, agm., s… 
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işaretleri, nisbî (î) kullanımına uyulmalıdır; aslî, millî, fikrî gibi, kâr, mebusân vs. Ya-
rarlanılan kaynaklar, metin sonunda yazarların soyadına göre alfabetik olarak ya-
zılmalı, aynı yazarın birden fazla eseri olduğu takdirde yayım tarihine göre sıralanma-
lıdır. Kaynaklarda eserler/kitapların gösterilmesinde şu yol izlenmelidir: Örnek: 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 10 Sayı 20 (Güz 2014) 
 

372    
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ge/lerin tasnifli veya tasnifsiz olduğunu belirtmeli, tasnif tarafından yapılıyor ise 
kendi kısaltma tasarrufunun uyarısını yapmalıdır. Araştırma döneminin süreli yayın-
ları kullanıldığında, ilgili gazete/dergiden bir makale veya yazı alıntılamasında ve bu-
nun kaynaklarda gösterilmesinde şu kurala uyulmalıdır: Örnek Dipnotlarda; Yusuf 
Akçura, “Muallime Dair”, Türk Yurdu, Gün Ay (ismi) Yıl, s… Kaynaklarda 
Makalalerin gösterilmesinde makaleler tırnak içine alınmamalıdır; AKÇURA, Yusuf 
(1913/veya Hicrî) Muallime Dair, Türk Yurdu, Gün Ay (ismi), s…, Gazetenin tümü 
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6.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak makalelerin telif hakkı Ha-
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