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Sunuş  
İdris YÜCEL 
Hacettepe Üniversitesi 

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2015 Bahar sayısında, 19. Yüzyılın son 
çeyreğinden 1980 ihtilaline değin geniş bir zaman yelpazesi aralığında sekiz 
çalışmaya yer verdi. Sayının ilk makalesi, tarih anlatısının yakın geçmişimizde 
tecrübe ettiği değişimi II. Meşrutiyet ekseninde ele aldı. Yazar Ümüt Akagündüz, II. 
Meşrutiyet Yılları Düşünce Dünyamızda Tarih ve Tarih Yazımı Üstüne Bir Değerlendirme 
başlıklı çalışmasında Hükümdar merkezli bir tarih anlatımından devlet, millet, halk, 
kültür, düşünce ve zihniyet merkezli bir tarih anlatımına geçişin, geçmişin 
anlamlandırılmasında yarattığı farkı, Fuat Köprülü, Gabriel Monod, Emin Ali ve 
Ahmet Şuayp gibi düşünürlerin görüşleri kapsamında analiz etti. Bu sayıda II. 
Meşrutiyet dönemine odaklanan bir diğer çalışma ise Osmanlı siyasal yaşamının 
oldukça tartışmalı karakterlerinden biri olan Prens Sabahattin’in Hıristiyan unsurlar 
ve özellikle de Rumlar nezdindeki imajını ortaya koymakta. Nilüfer Erdem, II. 
Meşrutiyetin İlânı Sonrası Helenlerin Prens Sabahattin’e Gösterdikleri İlginin Yunan 
Basınındaki Yansımaları başlıklı çalışmasında, konuyu, Prens Sabahattin’in ülkeye 
dönüşü sırasındaki kutlamalar ve azınlıklar arasındaki sevinç gösterileri ile Prensin 
Patrikhanenin ayrıcalıklarına dokunulmayacağına dair beyanatı temelinde ele alıyor. 

Bu sayıda yakın dönem Osmanlı geçmişine dair yer verdiğimiz bir diğer çalışma 
Biray Çakmak tarafından kaleme alındı. Çakmak, Geç Dönem Osmanlı Toplumunda 
Köylünün Sosyo-Ekonomik Durumu: Yönetilen Zümre Olarak Kendi İfadelerine Göre Uşak 
Köylüsü başlıklı çalışmasında, zengin Osmanlı kaynakları zemininde, Uşak Kazası 
köylülerinin 19. yüzyıl sonlarındaki sosyo-ekonomik durumunu, köylünün ağzından 
okuyucuyla buluşturmakla kalmıyor, taşra ahalisinin sosyo-ekonomik durumunu 
olumsuz etkileyen beşerî ve doğal unsurlara da dikkat çekiyor.   

Engin Çağdaş Bulut, 1927’de kurulan ve beş farklı bölgede faaliyet gösteren 
Umumi Müfettişliklerin tarihçesini, temel işlevlerini ve olumlu-olumsuz yanlarını 
detayları ile ele aldı. Devletin Taşradaki Eli: Umumi Müfettişlikler başlığını taşıyan 
çalışma, Umumi Müfettişlikleri, merkeziyetçi politikanın bir ürünü olarak 
tanımlayıp, asıl kuruluş amacı emniyet ve asayiş sorununu gidermek olan bu 
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kurumların, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da projeler 
yarattığını belirtiyor. 

Kemalizm gerek bir düşünce akımı gerekse terminolojik bir kavram olarak, 
yalnızca Atatürk dönemi ve sonrasında değil, günümüze değin tartışmaların 
odağında yer alagelmiştir. Yazar Ahmet Gülen, II. Dünya Savaşı’ndan 27 Mayıs’a İsmet 
İnönü Söylemlerinde Kemalizm başlıklı çalışmasında Kemalizm kavramının kökenlerini, 
felsefi zeminini ve İsmet İnönü’nün söylemleri zeminindeki tarihsel yolculuğunu ele 
alıyor.  

Sayımızda yer alan bir diğer çalışmada ise Erol Evcin, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Bolu’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin detayları yer alıyor. İlk kez Milli 
Mücadele yıllarında Fransız Edip Claude Farrére ile İzmit’te yapacağı bir görüşme 
nedeniyle Bolu sınırları dâhilindeki Göynük’e gelen Gazi, bölgeyi ikinci olarak ancak 
1934 yılında Reis-i Cumhur olarak ziyaret etme fırsatını buluyor. Çalışmada 
aktarılan birçok ilginç anekdot arasında, Atatürk’ün yolculuk sırasında Kazan’da 
karşılaştığı Satı Kadın’ın, 5. Dönem Mebus seçimleri sonrası Meclise girme hakkı 
kazanması ve yine Bolu şehrini ziyadesiyle beğenen Atatürk’ün, keşke burayı 
Ankara’yı başkent seçmeden evvel görmüş olsaydım dediği şeklindeki anlatı da yer 
alıyor. 

27 Mayıs 1960 sonrası adeta gelenekselleşen Askeri müdahaleler 1970’li ve 
1980’li yılların siyasi yaşamını şekillendirmekle kalmamış, günümüze kadar uzanan 
hararetli siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu sürece dair, 
Bahar 2015 sayımızda iki makaleye yer verdik. Bunlardan ilki 12 Mart 1971 
muhtırası sonrası tesis edilen birinci ve ikinci Milliyetçi Cephe hükümetlerini ele 
aldı. Arif Ilıman ve Cengiz Dönmez’in ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışma, 14 Ekim 
1973 seçimleri ile başlayan, 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürecek koalisyonlar 
dönemi içerisindeki I. ve II. Milliyetçi Cephe Hükûmetlerine odaklanıyor. 1980 
askeri müdahalesinde dış dinamiklerin etkisine dair bir diğer önemli tartışma ise 
Mehmet Akif Okur tarafından, The American Geopolitical Interests and Turkey On the 
Eve of the September 12, 1980 Coup başlıklı çalışmada ele alınıyor. Okur, Amerikan 
kaynakları temelinde gerçekleştirdiği çalışmada, 1980 darbesini, ABD’nin İran, 
Afganistan ve Yunanistan (NATO) merkezli jeopolitik hamleleri zemininde 
değerlendiriyor.  

Bahar 2015 sayısına hakemlik yapmak suretiyle değerli katkılarda bulunan 
akademisyenlerimize ve sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese içtenlikle 
teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.    

 
 
 

20 Haziran 2015, Beytepe/Ankara 
 



 

 

 

II. Meşrutiyet Yılları Düşünce Dünyamızda 
Tarih ve Tarih Yazımı Üstüne 
Bir Değerlendirme  
 

Ümüt AKAGÜNDÜZ 
Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi.  
E-mail: umutakagunduz1@gmail.com 

 

ÖZ 
AKAGÜNDÜZ, Ümüt, II. Meşrutiyet Yılları Düşünce Dünyamızda Tarih ve 
Tarih Yazımı Üstüne bir Değerlendirme, CTAD, Yıl 11, Sayı 21 (Bahar 2015), s. 3-
31. 
Tarihin doğasına ilişkin tartışmalar artan boyutlarıyla yüzyıllardır önemini korumaktadır. 
Tarih metodolojisi ve tarih felsefesinin incelediği bu doğa, çeşitli tartışmaları içinde 
barındırmakta olup tarih ile bilim, tarih ile sanat, tarih ile edebiyat arasındaki ilişkilere 
odaklanmaktadır. Özellikle XIX. ve XX. yüzyıllarda tarih, sosyal bilimlerin kazandığı 
önem ile daha farklı bir noktaya ulaşmıştır. Hükümdar merkezli bir tarih anlatımından 
devlet, millet, halk, kültür, düşünce, zihniyet merkezli bir tarih anlatımına geçiş geçmişin 
daha farklı koşullarla anlamlandırılmasına yol açmıştır. Elbette ki bu değişim tarih 
metodolojisinin ruhuna da yansımış, geliştirilen yeni yöntemler ışığında tarih kendisine 
has bir disiplin haline gelmiştir. Değişen bu süreçten şüphesiz ki tarihçiliğimizde 
etkilenmiştir. Türkiye’de tarih anlatımının çeşitli sorunlarla iç içe geçtiği belirgin bir 
durumdur. Ancak burada dikkat çeken ülkemiz tarihçilerinin Batı’daki tartışmaları takip 
etmiş olmalarıdır. Namık Kemal ve Ahmet Cevdet Paşa ile başlayan bu süreç II. 
Meşrutiyet ile ciddi bir kırılma yaşamıştır. 1908-1918 yılları arasında basın dünyasında 
yaşanan canlanma, düşüncenin akışkanlığını arttırarak tarih yöntemi hakkında 
Cumhuriyet’e kalacak bir miras bırakmıştır. Vakanüvislik, nesnellik, tarih-bilim ilişkisi, 
belgenin tasnifi ve yazımı, tarihte gerçeklik, toplum ve tarih, uygarlık ve tarih, ahlak ve 
tarih, istatistik ve tarih gibi konular dönemin dergilerinde Fuat Köprülü, Ahmet Şuayp, 
Gabriel Monod, Celal Nuri, Mehmet Zekeriya, Ziya Gökalp gibi önemli düşünürüler 
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Giriş 
Bu çalışmada tarih ve tarihçiliğimizde yaşanan dönüşümün dinamiklerini 

tarih metodolojisinin önemli düşünürleri ile II. Meşrutiyet döneminin 
dergilerinden yararlanarak irdelemeye çalışacağız. II. Meşrutiyet yıllarında 
devletin geri kalmışlığının nasıl çözümlenebileceğine dair gelişen eleştirel bakış, 
hemen hemen her konuda izlenebilmektedir. Bunun, dönemin çağdaş tarih 
anlayışı için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Makalemizde II. Meşrutiyet 
dönemi dergilerinde yer edinen tarih metodolojisi birikimini özellikle eleştirel 
tavır ve yöntemde yaşanan farklılaşmadan hareketle analiz edeceğiz. Buradaki 
temel amacımız, metodolojik birikimi bütün yönleriyle ele almaktan ziyade tarih 
yazımı üstünde hangi fikirler demetinin ortaya çıktığını belirginleştirip 

tarafından değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tarih, Metodoloji, Bilim, II. Meşrutiyet, Dergiler. 

ABSTRACT 
AKAGÜNDÜZ, Ümüt, An Assessment on History and Historiography in our 
World of Thought in the Second Constitutional Period, CTAD, Year 11, Issue 21, 
(Spring 2015), s. 3-31. 
Discussions on the history essence have growingly maintained their importance for 
years. This essence which is researched by philosophy of history and historical methods 
make serious contribution for modern social sciences by examining various disputes 
between history and science, history and arts, history and literature. History played an 
active role for the progress of civilization by means of the improvement of social 
sciences in the nineteenth and the twentieth century. Transition from heroes and 
dynasty-centred historical method to state, nation, people, culture and mentality centred 
historical method caused the evaluation of the past in different styles. This change 
which influenced the history essence also evolved history as a unique social science. 
Our historiography undoubtedly has been affected by this progress for years. Even 
though historiography has various problems in Turkey the Turkish historians have 
swiftly followed conspicuous arguments in the West since the nineteenth century. This 
progress which began with Ahmet Cevdet and Namık Kemal experienced a critical 
turning point in the Second Constitutional Period (1908-1918). Augmentation of the 
magazine variety in the Second Constitutional Period left a rich legacy to New Republic 
about content of the historiography. History and science, civilization and history, moral 
and history, society and history, statistics and history, regimentation and writing of 
document, reality in history, distortion, chronicles, objectivity, subjectivity and so forth 
were evaluated in the magazines of the Second Constitutional Period by thinkers and 
historians including Fuat Köprülü, Ahmet Şuayp, Gabriel Monod, Celal Nuri, Mehmet 
Zekeriya as well as Ziya Gökalp. 
Keywords: History, Historiography, Science, the Second Constitutional Period, 
Magazines. 
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Türkiye’deki tarihçiliğin birikimini aydınlatabilmektir. Çalışmamızda iki yönlü 
literatür taraması yapılmıştır. İlk olarak tarih yönteminin önemli düşünürlerinin 
fikirleri tespit edilmiş, ikinci olarak ise 1908-1918 yıllarında yayımlanan 
dergilerde tarih yazımını alakadar eden metinler belirlenerek çevrilmiştir. Elde 
ettiğimiz veriler makalenin kapsamını ve düşünür çeşitliliğini somutlaştırarak 
Cumhuriyet’e miras kalan tarih yazımının niteliği hakkında değerlendirme 
yapmamıza olanak sağlamıştır.  

Modern tarih disiplininin ülkemizde etkin bir unsur haline gelmesinde 
belirleyici rol oynayan akım şüphesiz ki milliyetçiliktir. Namık Kemal ile 
başlayan bu yeni süreçte tarihin, devletin devamlılığı kadar milletin devamlılığı 
içinde önemli olduğu kanaati yerleşmeye başlamıştır.1 Öyle ki uygarlık ile tarih 
arasındaki ilişkiye dikkat çeken Namık Kemal devletin kurtuluşunun köklü bir 
tarih eğitimi ve tarih bilinci ile mümkün olduğuna inanmıştır.2 II. Abdülhamit 
zamanında tarihe artan ilgi ise milliyetçilik ile tarih arasındaki ilişkiyi 
kuvvetlendirmiştir. Ahmet Vefik Paşa (1823-1891), Süleyman Paşa (1838-1892), 
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895), Mizancı 
Murat (1854-1917), Necip Asım (1861-1935) gibi müverrihler milliyetçilik ile 
tarih arasındaki ilişkiye odaklanarak sonraki yılların birikimine yön vermişlerdir.3 
Burada dikkat çeken nokta, Batı dillerini bilen bu dönem müverrihlerinin 
geçmişi anlatırken eskiye nazaran çok daha fazla Batılı kaynaklardan yararlanmış 
olmalarıdır.4 Özellikle Ahmet Cevdet Paşa tarih yöntemi üstüne pek çok yenilik 
getirerek tarih yazımının yönünü değiştirmiştir. Arşivlerden, kendinden önceki 
vakanüvislerin eserlerinden ve farklı dillerde kaleme alınmış metinlerden 
yararlanarak eserlerini hazırlayan Ahmet Cevdet seleflerinin eserlerinden 
bağımsız da hareket edebilmiştir.5 Ancak Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e uzanan 
süreçte her ne kadar tarihçilik belirgin bir gelişme göstermişse de bunun yeterli 
olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Tarih yazımında farklılaşmalar 
yaşanmış olsa da bu devamlılık gösteren bir kurumsallaşmaya yol açmamıştır.6 
Bu kurumsallaşma sürecinin en önemli ayağı şüphesiz ki 1909 yılında kurulan 
Tarih-i Osmanî Encümeni’dir. Modern tarihçiliğe adım atılmasında ciddi katkılar 
sağlayan bu encümen, belgelerin nasıl toplanıp nasıl tasnif edileceği, 

                                                        
1 İbrahim Şirin, “Osmanlı’da Tarihin Anlam Arayışı”, OTAM, S.  11, 2002, s.  563 
2 Agm., s.  567. 
3 David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Fener Yay., İstanbul, 1998, s.  40-44. 
4 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, İnsan ve 

Toplum Bilgisi Dergisi, Bahar 2013, S.  1, s.  284. 
5 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1992, s.  

410. 
6 İlber Ortaylı, “Osmanlı Tarih Yazıcılığının Evrimi Üzerine Düşünceler”, Türkiye’de Sosyal 

Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara, 1983, s.  425-426. 
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 kaynaklardan nasıl yararlanılacağı üstüne ilk bilimsel örnekleri verdiği gibi Tarih-i 
Osmanî Encümeni Mecmuası’nda bunların yayınlanmasını da sağlamıştır.7   

1908’de Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesiyle beraber Türkiye’de yaşanan 
kırılmalar siyasetten düşünceye uzanan uzun bir etki-tepki silsilesi yaratmıştır. 
Batı eksenli okullar sayesinde bakış açıları değişen Jön Türkler, toplumsal 
sorunları çözmek için politikaya ortak olduklarını iddia ederek siyasi iradeyi 
temsil ettiklerine inanmışlardır.8  Aslında bu, Batılılaşmanın getirdiği yeni bir 
siyasal-kamusal alan anlayışının yansımasıydı. Çünkü cemaatten topluma, 
mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş ile birlikte vatandaşlık 
kavramı doğmuş, yasalaştırma sayesinde hak ve sınırlar belirlenmiş, alt-orta 
tabakanın siyasete dâhil olmasını sağlayan anayasal düzen biçimlendirilmiştir.9 
Önceki yıllarla karşılaştırıldığında politik birey sayısında yaşanan artış 
düşünmeyi, eleştirmeyi, fikir beyan etmeyi olağan hale getirmiştir. 10  Artık 
kurumsallaşmış, objektif, halka hizmet eden bir idare anlayışı, vatandaşlığı 
içselleştiren sivil-askeri bürokratların esas hedefidir. Bu çerçevede tebaadan 
vatandaşa geçiş, gelişen kamuoyu, etkinleşen meclis içi muhalefet, demokrasi 
pratiği ve ulusal egemenlik, II. Meşrutiyet yıllarını önemli kılan noktalar 
olacaktır.11  

Osmanlı Devleti’nde siyasette yaşanan dönüşümün izlerini önce düşüncede 
izlemek pek çok konunun aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır. Düşünce 
dünyamızın II. Meşrutiyet yıllarındaki seslenişi sahip olduğu Yeni Osmanlı ruhu 
ile değişen bilgi üretim ve yayılım yöntemlerinin macerasını 
görünürleştirmektedir. Batılı fikirlerin var olan düşünsel birikim ile girişmiş 
olduğu sentez, klasik düşüncenin kalemlerinden ayrılan yeni bir yapılanmaya yol 
açarak kitaplarda, gazetelerde, dergilerde tartışılıyordu. Meşrutiyet’in ilanından 
hemen sonra iki yüz gazete yayımlanmış, gazetelerin tirajları iki binden elli bine 
kadar yükselmiştir. Öyle ki her görüşten gazetenin yayın hayatına girdiği bu on 
yıllık dönemde 918 gazete ve dergi çıkmıştır.12 Tıpkı kadın hareketinde olduğu 
gibi tarih metodolojisi de ister istemez bundan etkilenmiştir. Artık vakanüvis 

                                                        
7  Zeki Arıkan, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tarihçilik”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, C. 6, İletişim Yay., İstanbul, 1985, s.  1593. 
8 Masami Arai, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, Çev. Tansel Demirel, İletişim Yay., İstanbul, 

2000, s.  74. 
9  Füsun Üstel, Makbul Vatandaşın Peşinde: II. Meşrutiyet'ten Günümüze Vatandaşlık Eğitimi, 

İletişim Yay., İstanbul, 2009, s.  27, Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Çev: Fatmagül Berktay, 
Kaynak Yay., İstanbul, 1999, s.  135. 

10 Tarık Zafer Tunaya, Hürriyetin İlanı: II. Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Bakışlar, Baha Matbaası, 
İstanbul, 1959 s.  28. 

11 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2006, s.  219-220. 
12 Hıfzı Topuz, II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, Ankara, 2003, s.  

83-84. 
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geleneğini eleştiren, fen bilimlerini önemseyen dinsel tarih anlayışının dışına 
çıkıp milliyetçi bir tarih anlayışı ile geçmişi yorumlamaya çalışan bir zümre 
vardır.13  

Uygarlık, Bilim ve Tarih 
II. Meşrutiyet dönemi düşünce dünyasında pek çok düşünür tarihin ne 

olduğunu ve nasıl yazılması gerektiğini değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeler 
bizlere, dönemin değişen koşullarında geçmişin nasıl farklılaştığını 
somutlaştırarak tarih yazımını etkileyen yeni fikirleri belirginleştirmektedir. En 
başta tarihin sorgulama yeteneği üstüne yaşanan, tarihi eleştirebilir hale getiren 
yeni dinamikler söz konusudur ki bu dinamiklerin varlığında olayların ard arda 
sıralanması değil yorumlanabilmesi önemlidir. Aslında tarih ile bilim arasında 
yaşanan bütünleşme artık II. Meşrutiyet’in zihin dünyasında da yer 
edinmekteydi. Uygarlık kavramı hakkında bazı zihinlerde kırılma yaşandığını 
bunun da bilimsel çalışmalardan yararlanan bir bakış açısı geliştirdiğini 
görmekteyiz. Bilime dayanarak alanlarını yeniden tanımlayan tarihçilere göre 
insanlık sürekli bir değişimin, gelişimin ve olgunlaşmanın içindedir. 14  Ebedi 
olanlar bile son derece değişkenken insan ile doğa arasındaki değişimin süreklilik 
arz etmesi elbette ki normaldi.15 Hatta bu değişimin bambaşka bir karakteri de 
vardır. Eric Hobsbawm’a (1917-2012) göre tarihin ilerleme ile özdeşleşen amacı, 
uzun azı dişli kaplanlardan korkan insanın nasıl olurda kendi silahlarından 
korkar hale geldiğidir. 16  Edward Hallet Carr’ın (1892-1982) görüşlerine de 
dikkat edilmelidir. Ona göre ortada bilim ve teknikte ilerleyen bir dünya vardır. 
Ama burada sorulması gereken, insanın evrimi teknolojinin evriminden geri 
kaldığında toplumun organizasyonunda ve toplumsal çevreye hâkimiyette nasıl 
bir ilerlemenin olacağıdır?.17 Yani tarihçi için belirleyici olan insanın geçirdiği 
dönüşümün boyutlarını anlayabilmektir. İnsanlığı bugüne ulaştıran yolun 

                                                        
13 Kadın hareketindeki düşünsel farklılaşma için Bkz. Ümüt Akagündüz, “Kadın ve Kadınlığa 

Dair II. Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Yansımalar (1908-1918)”, Folklor Edebiyat, C. 19, S.  
73, 2013, s.  63-80, Osmanlı Devleti’nde fen bilimlerinin gelişimine örnek için bkz. Seval Yinilmez 
Akagündüz, “Osmanlı Devleti’nde Okutulan İlk Fizik Ders Kitabı: Usûl-ü Hikmet-i Tabiiye 
(Doğa Felsefesine Giriş)”, Türk Tarih Eğitimi Dergisi, C.2, S. 2, 2013, s.  58-77, Dinsel tarih 
anlayışının değişimi için bkz. İsmail Hakkı Demircioğlu, “Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının 
Tarih Öğretimi Üzerine Etkileri”, Milli Eğitim, S.  193, 2012, s. 117. 

14 Beverley Southgate, Tarih Ne ve Neden: Antik, Modern ve Postmodern Yaklaşımlar, Çev: Berkay 
Ekrem Ersöz, Çağdaş Dizdar vd., Phoenix Yayınları, Ankara, 2012, s.  45. 

15 Bernhard Brosius, Tarihin Yapıları: Tarihsel Materyalizme Giriş, Çev: Nefat Ağırnaslı, Yordam 
Kitap, İstanbul, 2008, s.  22. 

16 Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine, Çev: Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 
1999, s.  47. 

17 Edward Hallet Carr, Tarih Nedir, Çev: Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yay., İstanbul, 2009, 
s.  133. 
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 inişlerini ve çıkışlarını anlamayan bir tarihçi alakasız konularla, salon oyunlarıyla 
vakit geçirmekten kurtulamaz.18  

Maddi ve düşünsel ilerlemeyi yorumlayan XIX. yüzyıl tarihçiliğine göre 
ilerlemenin gelecekteki sonucu aklın sağladığı mutluluktur.19 Muallim J. Weber’e 
göre tarih, insanoğlunun asırlık hayallerini, sefaletini ve sevinçlerini gözler 
önüne sererek bağnaz zamanların bilim sayesinde nasıl eskilerde kaldığını açığa 
çıkartmakta ve daha da önemlisi canlılar dünyasına çok daha geç katılan insanın 
bile yüz binlerce yıl geriye giden bir geçmişinin olduğunu kanıtlamaktadır. Artık 
zorluklara karşı kendisini koruyabilmek için zekâsını ve bilimi kullanan insan, 
tarih metotları sayesinde duvarların üstünde bulunan ya da topraktan çıkarılan 
dilleri çözmüş, kendisinin bir anda bu dünyaya ayak basmadığını binlerce yıllık 
bir süreç sonrasında bugüne ulaştığını anlamıştır.20 Tartışmaya felsefi boyutuyla 
yaklaşan Gabriel Monod’a (1844-112) göre ise varlığımıza odaklanan tarih, 
nereden geldiğimizi, nasıl yaşadığımızı ve nereye gittiğimizi araştırmaktadır.21 
Satı Bey’e (1880-1969) göre ise hayat akıl ve zekâ ile yönetilen bir savaştır. Bu 
savaşta varlığını sürdürmek isteyen insanın sayısız düşmanını yenmesi 
gerekmiştir.22 Başlangıçta doğa karşısında oldukça savunmasız olan insan, aklıyla 
gerçekleştirdiği gözlemler sonucunda edindiği yeni bilgileri düşmanlarına karşı 
kullanmıştır. Uygarlık ile tarih arasındaki ilişkide insanın kendisini savunmak için 
öncelikle taş kullandığını sonra madenlerden yararlanarak tunçtan, demirden 
baltalar, mızraklar, kargılar, çekiçler yaptığını belirten Satı Bey, tüfeğin icadı ile 
ise en korkunç hayvanların bile dize getirildiğine işaret etmektedir.  Elbette ki 
insan sadece bunlarla sınırlı kalmamış hastalıklara karşı ilaçlar geliştirmiş, 
soğuktan, yağmurdan korunabilmek için elbiseler yapıp evler inşa etmiş, en uzak 
gezegenleri görebilecek aletler icat edip, birkaç dakikada kilometreler kat eden 

                                                        
18 Hobsbawm, age., s.  97. 
19 John Tosh, Tarihin Peşinde, Çev: Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2005, s.  

145. 
20 Muallim J. Weber, “Asırların Panoraması Yahut Tarih-i Kâinata Bir Nazar”, İçtihat, S.  50, 

1328 (1912/1913), s.  1155-1156. 
21  Gabriel Monod, Tarihte Usul, Çev: Kazım Şinası Dersan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür 

Bakanlığı Yay., Ankara, 1938, s.  47. Gabriel Monod’un bu metni 1916’da çevrilerek Darülfünun 
Edebiyat Fakültesi Mecmuasının 3. ve 4. sayılarında yayınlanmıştır. Eserin II. Meşrutiyet yıllarına 
ait künyesi şu şekildedir. Gabriel Monod, “Tarihte Usul-I”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 
S.  3, Temmuz 1332 (Temmuz/Ağustos 1916), s.  341-356. Gabriel Monod, “Tarihte Usul-II”, 
Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, S.  4, Eylül 1332 (Eylül/Ekim 1916), s.  439-455. Eserin 
orijinal kaynağı için bkz. Gabriel Monod, “Histoire”, De la Méthode dans les Sciences, Félix Alcan, 
Paris, 1909, s.  319-362. 

22 Satı Bey, “Tarih ve Hikemiyyat-i Ulum: Ulum-u Tabiyye”, Envar-ı Ulum, S. 1, 28 Ağustos 
1324(10 Eylül 1908), s.  10. 
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araçlar, dağları delebilecek kuvvetler elde etmiştir. 23  Yani toplumsal olaylar, 
bilimsel yenilikler öyle bir anda ortaya çıkmamış, küçük bir tohum yavaş yavaş 
gelişerek patlak vermiştir. Günü gününe takip edildiğinde bu değişikliklerin 
hemen fark edilemediği de bir gerçektir. Örneğin Rönesans sanatı bir anda 
ortaya çıkmamıştır. Temelleri IX. yüzyılda Şarlman (742-814) zamanında atılan 
bu sanatın gelişimi XVI. yüzyıla kadar hiç durmamıştır.24 

İşte bu yavaş olgunlaşmanın sonucunda düşmanları ile giriştiği binlerce yıllık 
mücadeleden aklı ile galip gelen insan her tarafı istila etmiştir.25 Uygarlık ile tarih 
arasında bilim sayesinde kurulan bu ilişki rastlantı değildir. XVIII. yüzyılda yeni 
bilim eskisine galip gelmiş Orta Çağ’ın fantastik evreninin yerini modern 
dünyanın kabulleri almıştır. Yeni dönemin bilim adamı olayları açıklarken 
mekanik çıkarımlardan, bilimsel uygulamalardan yararlanarak evrenin yasalarının 
din ile değil matematiğin basitliği ile açıklanabileceğini iddia etmiştir.26 Leon E. 
Halkin’e (1906-1998) göre fen bilimlerinde matematik ne ise sosyal bilimlerde 
de tarih odur. Hatta her iki bilimde doğruluğun ve hakikatin teminatıdır.27 
Konuya insani boyuttan yaklaşan Carr ise bilim adamlarının ve tarihçilerin, 
insanın çevresine etkisinden, çevrenin ise insana etkisinden kaynaklanan benzer 
inceleme alanlarına sahip olduklarına dikkat çekmektedir. Kimyagerin, jeoloğun 
ya da tarihçinin yöntemleri birbirlerinden farklı olabilir ancak hepsi aynı soruyu 
sorarak insanı ve çevreyi anlamaya çalışır: Niçin? 28 Tarihin bir bilim olduğunu 
kabul eden Robin George Collingwood (1889-1943) ise onun özel bir konuma 
sahip olduğunu iddia etmektedir. Tarihin işi, gözlemlenemeyen olayları 
araştırarak kanıtlarıyla bilimsel çıkarımlara ulaşmaktır. Ona göre zihninizde var 
olan bir düşünceden emin olmak istiyorsanız elinizde onun kitap, mektup ya da 
dergi şeklini almış bir kanıtı bulunmalıdır.29 Birincil kaynaklara dayanmayan her 
türlü tarih yazma girişimini reddeden Leopold von Ranke (1795-1886) ise tarihi 
profesyonel eğitim görmüş tarihçiler tarafından gerçekleştirilen pozitif bir bilime 
dönüştürmüştür. Buna göre katı kurallara bağlı bir bilim olarak tarih değer 

                                                        
23 Bu yeni bilgilerin etkisini Satı Bey şu şekilde değerlendirmektedir: “Görüyorsunuz ki efendiler 

nevi beşer muharebe-i hayatta galibiyeti tabiiyyat ve kavanin hakkındaki tedkikad ve malumat sayesinde 
kazanmıştır. Ve ancak bu sayede muhafaza edebilecektir. Tabiiyyat hakkındaki malumatın tabir-i aherle ulum-
u tabiiyyenin ehemmiyet-i maddiyesini tedkik etmek için bunu hatırdan çıkarmamalısınız.” Bkz. Satı Bey, 
a.g.m., s. 10-11. 

24 Ahmet Şuayp, “Yirminci Asırda Tarih”, Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiyye Mecmuası, S.  1, 15 
Kanun-ı Evvel 1324 (28 Aralık 1908), s.  20-21. 

25 Şelale, “Tarih-i Medeniyete Bir Nazar”, Şelale, S. 8, 30 Mart 1913, s.  6. 
26 Southgate, age., s.  44. 
27 Leon E. Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, Çev: Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu 

Yay., Ankara, 2000, s.  9. 
28 Carr, age., s.  98. 
29  Robin George Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev: Kurtuluş Dinçer, Gündoğan Yay., 

Ankara, 1996, s.  344. 
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 yargılarını ve metafizik söylemleri kabul etmeyen nesnel bir araştırma 
disiplinidir.30  

 
Resim-1. Ahmet Şuayp, “Yirminci Asırda Tarih”, Ulum-ı İktisadiye ve 

İçtimaiyye Mecmuası, S. 1, 15 Kanun-ı Evvel 1324 (28 Aralık 1908), s. 20. 

Özellikle XIX. yüzyıl ile birlikte bilimsel çalışmaların kazandığı hız 
geçmişinde bilimsel yöntemlerle anlaşılabileceğinin düşünülmesine neden 
olmuştur. Artık tarih ile gerçeklik arasındaki bağ söz konusu edilmekte, eski 
tarih yönteminin hayal ürünü eserlere yol açtığına inanılmaktadır. Ahmet 
Şuayp’a (1876-1910) göre Heredot (M.Ö. 484-M.Ö. 425) gibi pek çok tarihçi 
bahsettikleri olayların gerçekten doğru olup olmadığını irdeleme ihtiyacı 
duymamışlardır. Daha çok bir takım fikir ve olayları nakletmeyi uygun gören bu 
tarihçilerin anlattıkları çoğunlukla masaldan ibaret olup kuşaktan kuşağa 
aktarılmaya devam etmiştir. 31  Şüphesiz ki tarihin amacı doğruluk hissini 

                                                        
30  George G. İggers, Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı:Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme, Çev: 

Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2007, s.  25. 
31 Hüseyin Kazım masal, efsane söz konusu olduğunda farklı bir isme paragraf açmaktadır. 

Ona göre İbn-i Haldun geçmişin anlatımından masalları uzaklaştıran ilk kişidir. “Hakim-i zifünun 
lakabıyla tekrim ettiğimiz İbn-i Haldun’un bab-ı istiksaya küşad ettiğini görürüz. Şarkın medar-ı iftiharı olan 
bu ulema-i ferid o zamana göre tarih ilmi ihata ettiği zaman anane-i vukuat içine karışmış olan efsaneleri birer 
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belirleyerek gerçeği ortaya çıkartmaktır. Bunu yaparken tarihçi tarafsızlığını 
bozmadan olaylar hakkında kütüphaneleri, arşivleri tarayarak karşılaştırmalar 
yapabilmelidir.32  

Bu arada tarih hakkında sorular sormaya başladığınızda ister istemez bilim-
felsefe ilişkisine de adım atılmaktadır. John Tosh’a göre felsefeciler arasında 
hararetli tartışmalar yaratan tarih-felsefe ilişkisi XIX. yüzyıldan itibaren tarihin 
bir bilim olup olmadığına odaklanmıştır. Bilimsel standartlara göre tartışmayı 
değerlendiren tarihçiler, tarihsel bilginin ancak bilimsel yöntem ile geçerlilik 
kazanacağından hemfikirlerken olaya daha idealist yaklaşan çevrelerse insani 
olayların tamamen içsel bir süreç olduğunu iddia etmektedirler. 33  Aslında 
bilimsel gerçeklik de insan tarafından oluşturulmuştur, fakat bilimsel gerçeklik 
her zaman doğada gerçekliğini kanıtlayabilecek değerler bulabilmektedir. İşte 
tarihte olmayan bu nesnel kontroldür. Tarihçinin laboratuvarı yoktur; ama gene 
de nesnelliği arzulamaktan ve araştırmaktan vazgeçmez.34 Bu nedenle bu içsel 
süreçte ne kadar doğa bilimlerinden yararlanırsa yararlansın her halükarda hayal 
gücüne başvurulmalıdır. Çünkü tarihçinin tek kaygısı geçmişe açıklama getirmek 
değil geçmişi yeniden kurup algılanabilir hale getirmektir. Bunu yaparken ise 
hayal gücü tarihçinin vazgeçilmez aracıdır.35   

Ahmet Şuayp’a göre bilim ve tekniğin uygarlığa kattığı hızdan bir disiplin 
olarak tarih de etkilenmiştir. Geçmişin neden ve sonuçlarının anlaşılabilmesi için 
dinsel anlatımdan vazgeçilmeye başlandığına dikkat çeken yazar için tarih bir 
takım gerekliliklerle iç içedir. Öyle ki bu gereklilikler büsbütün başka ve bir 
birine benzemeyen şekiller altında tekrar tekrar ortaya çıkabilir. Burada 
gerekliliği sağlayan mesela bir savaşın ne tür sonuçlar yarattığıdır. Yani önemli 
olan tarihte bir savaşa ya da antlaşmaya bakarken savaş kaybedilse de kazanılsa 
da siyasi, toplumsal ve ekonomik etkilerinin neler olduğunu analiz 
edebilmektir.36 Bir nevi geçmişin arkasında bulunan masalları en aza indirerek 
gerçekçi bir bakış açısıyla geçmişi somutlaştırabilmektir tarih. Ahmet Şuayp 
tarih, uygarlık, akıl arasındaki ilişkiye farklı bir bakış açısı da sunmaktadır. Ona 
göre insanı idare eden aklı değil doğamızın toplamını oluşturan güdüler, hisler, 
ihtiyaçlar ve ihtiraslardır. Aklın ve bilimin mahsulü olan keşifler, teknik 
yenilikler toplumun mevcut şartlarını değiştirebilir, ama tarihte parlak roller 

                                                                                                                                  
birer bulup çıkarmağa illiyet-i gayeyi taharriye hikmet-i kainat hakkında hakikatler söylemeye başladı.” Bkz. 
Hüseyin Kazım, “Bir Mesele-i İlmiye Bizde Tarih-I”, Devr-i Cedid, S. 4, 25 Mayıs 1325(7 Haziran 
1909), s.  55., Ahmet Şuayp, agm., s.  11. 

32 M., “Tarih ve Müverrih”, Şelale, S.  11, 20 Nisan 1913, s.  3. 
33 Tosh, age., s.  122-123. 
34 Halkin, age., s.  13. 
35 Tosh, age., s.  130. 
36 Ahmet Şuayp, agm., s.  14. 
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 oynayanların üstün zekâları ile değil güçlü hisleri ile başarılı oldukları 
unutulmamalıdır.37 

 
Resim-2. Gabriel Monod, “Tarihte Usul-I”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi 

Mecmuası, S. 3, Temmuz 1332 (Temmuz/Ağustos 1916), s. 341. 

Roma İmparatorluğu’nu örnekleyen Ahmet Şuayp, imparatorluk gerilerken 
Romalıların her zamankinden daha bilgili, eğitimli ve zeki olduklarını ama onlara 
başlangıçtaki gücü katan kararlılık ve özgüvenin ortadan kalktığını 
söylemektedir. Ya da Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki farklılıkta 
olduğu gibi ona göre Güneyliler, Kuzeylilerin kanunlarını, yöntemlerini aldıkları 
halde bireysel kuvvete, görev bilincine yani hareketlendirici hislere sahip 

                                                        
37 Agm., s.  15. 
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olmadıklarından baskıcı yöntemlerden kurtulamamışlardır.  Bu da Ahmet 
Şuayp’ın zihninden bize göstermektedir ki fikirlerimizi ve eylemlerimizi 
düzenleyen arzularımız, ihtiraslarımız ve ihtiyaçlarımızdır. Yani düşünüldüğü 
gibi insanın gerçek rehberi eylemlerini nadiren idare eden aklı değil hisleridir 
diyen Ahmet Şuayp şunları da eklemektedir:38 

“İnsanları idare eden akıl ve zekâ değildir, hayat mecmuası tâbiyyet-i esasiyemizi 
teşkil eden ve hissiyât-ı nam-ı umûmiyesi elinde toplanan sevk-i tabiî, ihtiyâcât, 
ihtirâsât gibi şeylerdir. Vakıa mahsûl-ü zekâ ve irfân olan keşfiyât-ı âlemiyye ve 
sanâyiye şerâit-i mevcûdiyet-i beşeriyyeyi tâdîl edebilir. Binâenaleyh zekâ bu tebdîlâtın 
bil-vâsıta aletidir. Sahne-i âlemde parlak roller oynayanlar fart-ı zekâlarıyla değil 
belki hissiyâtlarının yani tabiîyyet-i esasiyyelerinin kuvveti sayesinde buna muvaffak 
olmuşlardır.”39 
Gabriel Monod ise şüphe ve öznellik nedeniyle tarihe bazen bilim unvanının 

layık görülmediğini belirterek bu bakış açısının yanlışlığına işaret etmektedir. 
Elbette ki tarihte şüphe ve öznellik sorunu vardır, ama bu sorun sadece tarihe 
özgü olmayıp insani bilimlerin tamamında mevcuttur. Öyle ki öznellik olmasa 
bile şüphe matematik, astronomi, fizik ve kimya gibi fen bilimlerinde de 
görünmektedir.40  Ahmet Şuayp’a göre bu gerçekliği belirleme kaygısı tarihin 
bilim mi sanat mı olduğu tartışmasına sebep olmuştur. Ernest Renan’ın (1823-
1892) “İsa’nın Hayatı” adlı eserinde doğru satır sayısı çok azdır ama yazarının 
edebi yeteneği çalışmayı okunabilir kılmıştır. Çünkü sıradan insanın yazardan 
istediği doğru olandan ziyade tartışmalar, intikamlar ve nefretlerdir. 41  Ziya 
Gökalp (1876-1924) tarihin bir bilim mi sanat mı olduğu tartışmasına daha farklı 
yaklaşmaktadır. Tarihi gerçek tarih ve milli tarih olmak üzere ikiye ayıran Ziya 
Gökalp, gerçek tarihin bilim olduğunu, kendine ait kanunlarının ve 
yöntemlerinin bulunduğunu belirtirken milli tarihin ise bir sanat olduğunu iddia 
eder. Çocukların eğitiminde kullanılan milli tarih bir milletin değerlerini, 
kahramanlıklarını ve faziletlerini kavratarak sanatsal özellikler kazanır. Burada 
dikkat edilmesi gereken milli tarihin yöntemlerinin gerçek tarih yazılırken 

                                                        
38 Agm., s.  16. 
39 Agm., s.  15. 
40 Gabriel Monod, age., .3. 
41 Ahmet Şuayp, agm., s.  12, Celal Nuri’nin Vagner’den yola çıkarak verdiği örnek sanat-tarih 

ilişkisini belirginleştirmektedir. “Ekseriyet cumhur, amme-i etfal, ilmin mertebe-i kusvasına varamayanlar 
veya buna mecbur olmayanlar felsefe ve hikmeti de, tarihi de bedbin olmak, hakaik-i eşya karşısında fütura 
uğramak için okumamalıdırlar. Bunlara göre tarih sertabip bir dasitandır, takriben bir şehname-i firdevsidir. 
Musiki ve tiyatroda tarih ile mütevaggil olduğu zaman “realist” olmaz, milli ve hatta “ romantik” olur. Celal 
Nuri, “Milli Tarih, Tenkidi Tarihi”,  Edebiyat-ı Umumiyye Mecmuası, S.  5-36, 6 Teşrin-i Evvel 1917 ( 
6 Ekim 1917), s. 171. 
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 kullanılmamasıdır.42  Ziya Gökalp gibi Celal Nuri de (1881-1938) tarihi ikiye 
ayırır: Milli tarih ve tenkidi tarih. Milli tarihin ruhu güçlendiren bir ahlak dersi 
olduğunu belirten yazar, onun realist değil romantik olduğunu savunur. Tenkidi 
tarih ise ona göre üst bir anlatıdır. Öyle ki sıradan insanların tenkidi tarihi 
anlayabilmesi ya da bunların okullarda okutulabilmesi pek mümkün değildir. 
Ama tenkidi tarih olmadan ilerlemenin, medeniyetin duracağı da 
unutulmamalıdır. Eğer tenkidi tarih geliştirilmezse bu dünyayı anlayabilmek, 
milli hastalıklara çare bulabilmek mümkün değildir.43  Her ne kadar Ziya Gökalp 
ve Celal Nuri benzer noktalardan hareketle ayrım yapmış olsalar da gerçek 
tarihin ya da tenkidi tarihin bile bir bilim olup olmadığı üstüne ciddi çıkışlar 
vardır. Çünkü tarih, bilimin alt dallarından birisine indirgediğinde bilimsel 
yöntemlerin uygulanabilirliği sorunu ortaya çıkmaktadır. XIX. yüzyılı, tarihin 
yüzyılı olarak değerlendiren Emin Ali, artık tarihten fen bilimlerinin kesinliğinin 
beklendiğini, tarihin de buna ulaşmak için çabaladığını iddia etmektedir. Emin 
Ali, tarih ile biyolojiyi karşılaştırarak tarihin bir bilim olup olmadığı üstündeki 
tartışmayı netleştirmektedir. Tarihin bilim ile ilişkisini anlatan ciltler dolusu kitap 
bulunduğunu belirten yazara göre, tarihçilerden beklenen günden güne artan 
sağlam ve bilimsel hükümleri, yöntemleri kullanmalarıdır. Bu çerçevede tarihin 
iki yola sahip olduğunu belirten Emin Ali tarihin ya bilimsel bir şekle 
bürüneceğini ya da heveslilerinin isteklerine mahkûm olacağını iddia 
etmektedir.44 

Elbette ki tarihin takip ettiği bilimsel yöntemler biyolojinin takip ettiği 
bilimsel yöntemlerden farklıdır. Emin Ali’ye göre tarih olmuş bitmiş olayları 
incelediğinden en temel bilimsel yöntemden yani gözlemden yoksundur. Tarihçi 
için olaya odaklanmanın tek bir vasıtası vardır. O da olayın izini taşıyan 
belgelerdir. Bu nedenle tarih yöntemi belgenin sağladığı olanaklarla 
kısıtlanmıştır.45 Ancak buradaki sorun belgede kesinliğin nasıl sağlanabileceğidir. 
Geçmişi incelerken tarihin yararlanabileceği temel kaynağın belge olduğunu 
düşündüğümüzde süreç ister istemez karmaşıklaşmaktadır. Öncesinde dinsel 

                                                        
42 Ziya Gökalp, “Tarih İlim mi Yoksa Sanat mı”, Küçük Mecmua, S.  11, 14 Ağustos 1338 (14 

Ağustos 1922), s.  15-16. 
43 Celal Nuri, “Milli Tarih, Tenkidi Tarihi”, s.  171-172. 
44 “Târîh bu suretle ya îlmi bir mahiyet alıp zabt ü rabt olunacak ve yâhud heveskârların, sanatkârların 

arzu ve ilhâmına tabiî olacaktı. Târîh birinci şıkkı tercih ederek bazen buhranlı ve bazen muntazam hatvelerle 
ilimler kafilesine iltihâk için cidâl ediyor. Bu iltihâkın nasıl ve nerede olacağı tahmin edilmiş fakat vuzûh ile tâyin 
etmemiştir. İltihâk yerindeki bu vuzûhsuzluk târihin her türlü zabt-ü rabtından ârî, husûsî usûl ve kaidelerden 
mahrûm hudutsuz bir marifet olduğu suretinde telâkki edilmemelidir. Vâkıa bugün misâl biyolojinin ilm olup 
olmadığına dair hiçbir münâkaşaya tesâdüf edilmediğine mukâbil tarihin ilm veya sanat olacağına dâir 
münâkaşalar ciltler doldurmaktadır.” Emin Ali, “ Tarihte Usul”, Yeni Mecmua, S.  52, 14 Temmuz 
1918, s.  515. 

45 Agm., s.  515. 
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tarih, anlatımın ideolojik merkezindeyken artık kesinliği bulmak için akla, bilime 
başvurulması gerektiği, büyük adamların geçmişte oynadıkları olağanüstü rollere 
odaklanılması gerektiği, ırka ya da atalara dayanılması gerektiği ya da ekonomiye 
güvenilmesi gerektiği gibi yeni yeni bakış açıları tarihsel anlatımı 
doldurmaktadır.46 Dinsel tarih ile akla dayalı tarih arasındaki ayrıma dikkat çeken 
Celal Nuri ise Fransız tarihçilerden yola çıkarak tartışmayı daha da 
belirginleştirmektedir. Martin Bouquet (1685-1754) ve Montesquieu’nın (1689-
1755) eserlerini karşılaştıran Celal Nuri, Bouquet’in eserini kurgulayanın din 
olduğunu Hıristiyanlığın merkeze yerleştirilerek metnin kaleme alındığına dikkat 
çekerken Montesquieu’nun eserinde Hristiyanlık esaslarına dayanan rolün 
ortadan kalktığını, fen bilimleri nasıl tartışılıyorsa tarihin de öyle tartışıldığını 
belirtmektedir. Artık zaferi sağlayan Cebrail değil askerin yeteneği, kullandığı 
silahların yeterliliği ve generallerin stratejileridir.47  

Bu arada elbette ki belgenin gerçekten doğru olup olmadığını, yazanının 
zihninde kırılıp kırılmadığını bilemeyiz. Çarpıtmayı ve aldatmayı seven insan 
psikolojisi tarafsızlığı engelleyen bir unsurdur. Öyle ki algılarımız sadece dış 
dünya tarafından değil kendi öz benliğimiz tarafından da belirlenir. Southgate’e 
göre öz benliğimiz bütün algı sürecinden kopartılamaz bir parça olup geçmişi 
aydınlatırken, yorumlarken ön sırada durmaktan çekinmez. Kısacası benliğimizi 
benliğimizden sökemediğimizden tarafsızlık mümkün değildir. 48  Ancak John 
Tosh’a göre öz benlik ve hayal gücü ne kadar tarihi bir metni etkilerse etkilesin 
herkes gibi tarihçiler de toplumsal kabullerden etkilenirler. Yani tarihsel 
yorumun kişisel değil de toplumsal tecrübelerle şekillendiğini düşünmek daha 
doğrudur.49   

Şüphesiz ki iktidar ile tarihçi arasındaki ilişki tarafsızlığı engelleyen bir başka 
önemli husustur. İktidarın siyasi amacı ister milliyetçi ister evrensel olsun geçmiş 
her seferinde yeniden yorumlanır.50 Gökalp’e göre sözle düşünüş arasında ve 
düşünüş ile hakikat arasında bir uyumsuzluk vardır. Doğruyu söylemenin 
gerekliliğinin farkında olmasına rağmen insan çıkarları ya da ihtirasları nedeniyle 

                                                        
46 Ahmet Şuayp, agm., s.  17. 
47 Celal Nuri, “Tarih Usullerine Dair”, Edebiyyat-ı Umumiyye Mecmuası, S.  34, Eylül 1917, s.  

134, Gabriel Monod’un konu ile ilgili verdiği şu örnek oldukça açıklayıcı: “ Mesela Paris’in 
merkeziyet esasına tevfikan hareket eden Fransa’nın payitahtı olmasını intaç etmiş olan sebepleri tetebbu etmek 
icap eyledikte, bu şehrin coğrafi mevkii, iklim hayatı, zirai, ticaret ve sanayi şartlarını, velhasıl Paris 
mıntıkasının Şimali Fransa’nın hulasası ve merkezi kılan şartları ve bundan sonra da Paris halkının mümeyyiz 
vasfını, kralların siyasetini, kilisenin, mekteplerin tesirlerini ilah… gibi birbirinden ayrı ayrı olan ve fakat 
aralarında sıkı bir irtibat ile teselsül eden ve Fransız merkeziyet ile Paris’in Avrupa’daki mümtaz mevkiinden 
ibaret olan müşterek neticesine doğru giden vakıalar silsilelerini nazarı itibara almak icap eder.” Gabriel 
Monad, a.g.e., s.  33. 

48 Southgate, age., s.  114-116. 
49 Tosh, age., s.  132. 
50 Southgate, age., s.  93. 
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 gerçeği saklayabilir. Bu nedenle belgede yazılı olan sorgusuz sualsiz kabul 
edilmemelidir. 51  Abdülkerim Akif’e göre ise tarihte olaylar oldukları gibi 
değildir, olaylar yazarın kafasında aldığı etkilerle değişmiş, dönemin çıkarlarına 
ve amaçlarına göre şekillenmiştir. Hiçbir tarihçi olayın yaşandığı zaman 
diliminde neler olduğunu doğrudan analiz edemediğinden bakışlar, görüşler 
değiştikçe anlatım da değişmektedir. Yaşadığı devrin kişilerinden, olaylarından 
tarihçinin kurtulamadığını belirten Abdülkerim Akif, tarihte kesinliğin 
sağlanamayacağını, doğru ve tarafsız bilginin tespit edilemeyeceğini iddia ederek 
tarafsız bilginin sağlanmasına dair bir yöntem sunmaktadır. Buna göre tarafsız 
bir tarih, belgelerle yurt dışına gönderilen en güvenilir tarihçinin hazırladığı eser 
ile mümkündür.52   

Aynı konu hakkında yorum yapan Gabriel Monod ise olayı anlatan 
belgelerin toplanmasıyla tarihin yapılmaya başlandığına işaret edip belgenin 
önemini belirginleştirmektedir. Geçmişin kaynaklarını doğrudan göremeyen 
tarihçi olayları gören ve işitenlerin kalemlerinden çıkanlara mahkûmdur. 53 
Tarihin tarafsızlık dolayısıyla karşılaştığı bu sıkıntı, tarih ile ahlak arasındaki 
ilişkiyi de belirginleştirmektedir. Beverley Southgate’e göre tarihin önemli bir 
işlevi de iyinin ödüllendirilip kötünün cezalandırılmasıdır. Yani tarih, insanı 
erdeme teşvik edip geçmişe ilişkin ahlaki bir bakış açısı yaratmalıdır. 54  Bu 
nedenle tarihçi ahlaklı bir şekilde mesleğe hizmet ettiğinin bilincinde olmalıdır.55   
Mehmet Zekeriya’nın (1890-1980) tartışmaya yaklaşımı daha serttir. Ona göre 
tarih, bir takım açıklamalar ve incelemeler eklenen olayların farklı adamlar 
tarafından aktarıldığı hayali bilgilerdir. Tarih yanlış bir inceleme biçimidir çünkü 
olayların tarafsızca irdelenebilmesi mümkün değildir. Öyle ki insan şimdinin 

                                                        
51  Ziya Gökalp, “Tarihte Usul”, Küçük Mecmua-II, Çev: Şahin Filiz, Yeniden Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yay., Antalya, 2009, s.  19. 
52 Abdülkerim Akif, “Tarih Bir İlim Olamaz”, Güzel Mecmua, S.  2, 10 Mart 1928, s.  5. 

Abdülkerim Akif’in bu makalesi II. Meşrutiyet yıllarında yazılmamıştır. Ancak yazarın yazının 
sonuna düştüğü bir not makalenin önemini de düşündüğümüzde yararlanmamıza yardımcı 
olmaktadır kanaatindeyiz: “13 Şubat 1928 Jean-Jacques Rousseau’dan tatbiken nakl”. Bu arada yazar 
konu ile ilgili şunları da eklemektedir: “İnsan yaşadığı devrin muhakkak bazı şahsiyetlerinden ve 
vakalarından müteessir olur. Bi-taraflığını muhafaza edemez. Onun için muhakkak yazacağı tarih tarafgirlik 
şâibesinden kurtulamaz. Ve bu sebepten hakikî bir târîh olamaz. Pekiyi yarım ve bir asır sonra olsun yarım ve 
bir asır evvelki târîhi doğru ve bi-taraflıkla tesbît kâbil midir?. Hayır, çünki her hangi asırda yazılırsa yazılsın 
her gelen asır adamları kendilerinden eserlerini mutlaka ya takdir veya tashîh iki şıktan birisiyle karşılarlar 
binâenaleyh yine devrin müverrihi üzerinde tesir bırakmaktan halli kalamazlar…” s. 5 

53 Gabriel Monod, age., s.  9-10. 
54 Southgate, age., s.  60. 
55 M. agm., s.  4. 
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meseleleri hakkında bile sağlıklı bilgi elde edemezken geçmişin meseleleri 
hakkında sağlıklı bilgi edebilmesi çok daha zordur.56  

“Bir İngiliz târîh müellifi sokağa nazır bir odasında bir târîh kitabı yazarken 
dışarıda gürültü işitir. Bilâhere sokakta kavga edildiğini anlar. Vaka mahallinde 
hazır bulunan hıdmetçilerinden meseleyi tahkîk etmek ister. Fakat her biri başka 
başka hatta yekdiğerine zıt beyânâtlarda bulununca meselenin mevsûk bir surette 
tahkîkinin mümkün olmadığını anlar ve meyûs olarak o güne kadar yazdığı 
sahifeleri yırtıp sobaya atar.”57 
Teknolojinin gelişimi ile bilginin üretimine ve yayılımına dikkat geçen 

Mehmet Zekeriya, iletişimin yeni olanaklarında bilginin doğruluğunun daha da 
sorgulanabilir hale geldiğini söylemektedir. Ona göre bu araçlar, yarattıkları bilgi 
kirliliği nedeniyle hataları azaltmaktan ziyade arttırmaktadır.58  Mehmet Zekeriya 
bu makalenin hemen sonrasında yayımladığı bir başka makalede ise tarihin 
yararları üstünde durmuştur. Tarihin zararlı olduğunu ama faydasız olmadığını 
belirten Mehmet Zekeriya’ya göre tarih tarafsız bir şekilde geçmişin olaylarını 
nakledebilirse bizim için elbette oldukça yararlıdır.59  

Değişen Tarih Yazımının Etkileri 
Peki tarih nasıl yazılmalıdır?. Tosh tarihin yazımı aşamasında dikkat edilmesi 

gereken üç nokta üstünde durmaktadır. İlk etapta tarihçi elindeki araştırma ile 
kendi değerlerini irdeleyerek araştırmaya uygunluğu denetlemelidir. İkinci olarak 
tarihçi elindeki delillerle geliştirdiği hipotezi eleştirel bir gözle inceleyen ilk kişi 
olmalıdır. Son olarak ise tarihçi tarihsel bağlamı kurabilmelidir.60 Her ne kadar 
Tosh bunları söylese de XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarında tarih, yazımda 
hem ideolojik hem de bilimseldir. Her yerde tarih giderek artan düzeyde 
ideolojilere tutsak edilirken tarihçiler, arşivlere kendi sınıfsal durumlarına ve 
milliyetçiliklerine bilimsel kanıtlar bulabilmek için giriyorlardı.61 Gene de tarih 
metinlerle yazılır hükmü herkesin kabul ettiği bir noktadır. Belgenin önemi o 
kadar büyüktür ki genellikle araştırmanın çerçevesini, izleyeceği yolu belirleyen 
belgedir. Tarihçi belgeyi incelerken konu ile ilgili bütün soruları sormalı, tehlike 

                                                        
56 M. Zekeriya bu konuda Trablusgarp Savaşı’nı örnekleyerek şunları söylemektedir: “Herkesin 

kalbinde büyük bir tesir tevlid eden Trablusgarp meselesi hakkında hangimiz doğru bir haber alabiliyoruz. Her 
gün gelen telgrafların, ajansların bize ilan ettikleri havadisler o kadar büyük bir tezat teşkil ediyor ki bunlar 
arasında doğruya intihab edip tayin edebilmek imkânsızdır.” M. Zekeriya, “ Tarih Muzırdır”, Yeni Felsefe 
Mecmuası, S.  7, 15 Teşrin-i Sani 1327(28 Kasım 1911), s.  11-13. 

57 Agm., s.  11. 
58 Agm., s.  13. 
59 M. Zekeriya, “Tarihin Faidesi”, Yeni Felsefe Mecmuası, S.  8, 1 Kanun-ı Evvel 1327(14 Aralık 

1911), s.  16. 
60 Tosh, age., s.  140. 
61 İggers, age., s.  29. 
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 oluşturabilecek olasılıklardan sakınmalıdır.62 Yani tarihçi geçmiş tecrübelerden 
akla yatkın değerlendirmeleri süzerek işine yarayacak bir eylem kılavuzu 
oluşturmalıdır. 63  II. Meşrutiyet’in tarihçileri de tarih yazarken nelere dikkat 
edilmesi gerektiğine ve belgenin nasıl toplanıp değerlendirilebileceğine 
odaklanmışlardır. Emin Ali’ye göre belgelere dayandırılan olayların bilimsel bir 
yöntem ile incelenerek kuvvetli bir eleştiriden geçirilip toplanması ve 
yorumlanması için o kadar kesin yöntemler vardır ki bu yöntemleri kullanmadan 
bir metin kaleme almak zaman israfıdır. Aslında bu nokta bizi bilim, tarih ve 
belge arasındaki ilişkiye götürmektedir. Sonuç itibari ile tarihçi, ihtiyaç duyduğu 
bilgiyi belgeden edineceğinden belgenin değerlendirmesinde kullanılan yöntem 
her zamankinden önemlidir. Ona göre tarihçi, en başta belgelerdeki kahramanlık 
çağına ait verilerin yüzeyselliğini fark edebilmelidir.64 “Tarih ve Müverrih”  başlıklı 
yazıya göre amacını belirleyen tarihçi yazdıklarında mümkün mertebe bütünlük 
sağlamalı alakasız noktalardan uzak durarak şu iki noktayı unutmamalıdır: 
Mevcut toplumlar ve hükümetler hakkında bilgi sahibi olmak ve şahısların 
hareket ve halleri hakkında kanaate ulaşabilmek. Yani hükümetlerin ve şahısların 
tarzları hakkında bilgi sahibi olunarak inkılâplar, değişimler ve diğer politikalar 
değerlendirilebilmelidir.65 Belgenin seçiminden ve kontrolünden sonra sıranın 
yazıma geldiğini belirten Monod, tarihçinin bu aşamada iki sorunla karşı karşıya 
kaldığını belirtmektedir. İlk başta tarihçi belgelerdeki her konuyu 
anlatmayacağının bilincinde olmalıdır. Bu nedenle tarihçi tarihi gelişimin 
anlaşılabilmesi için önemli belgeleri ayıklayabilmelidir. İkinci olarak ise 
belgelerdeki olaylar silsilesinde her zaman boşluklar olduğu unutulmamalıdır. 
İşte mevcut gelişimi hakkıyla anlatmak isteyen bir tarihçi kaynaklardaki 
boşlukları delillere dayandırarak giderebilmelidir. 66  Uygarlıkların 
değerlendirilirken ne tür yöntemler kullanılacağının üstünde duran Ziya 
Gökalp’te belgenin önemine işaret etmekte belgenin hangi zamana, hangi yere 
ve hangi olaya ait olduğunun belirlenmesinin önemine dikkat çekmektedir.67 
Tarihçi öncelikle geçmişin izlerini, belgelerini arayarak bulduklarının 
kökenlerini, içeriğini tetkik etmeli, daha sonra ise olayları eski haline iade ederek, 
onları açıklayarak birleştirmelidir. Öyle ki belgenin kaynaklarının incelenmesi 

                                                        
62 Halkin, age., s.  18. 
63 Carr, age., s.  117. 
64 Emin Ali, agm., s.  515. 
65 M., agm., s.  4. 
66 Gabriel Monod, age., s.  31. 
67 Ziya Gökalp, “Bir Kavmin Tetkikinde Takip Olunacak Usul”, Milli Tetebbular Mecmuası, S.  

2, 1331 (1912/1913), s.  205 
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tarihçinin zamanın çoğunu alacağından tek bir kanaate ulaşabilmek için belki 
senelerce tahlil yapılması gerekecektir.68 

Tarihin nasıl yazılması gerektiğine dair fikirlerini düşünce hayatına yansıtan 
bir başka tarihçi ise Fuat Köprülü’dür (1890-1966). Sonraki yılların bu ünlü 
tarihçisi, tarih yazımı hakkında makaleler kaleme alarak modern tarih 
disiplininin nasıl kurgulanabileceğine dair yol göstermiştir. Osmanlı tarihçiliği ve 
yöntem tartışması hakkında zihninde ciddi sorular barındıran Köprülü, Batı’nın 
bilimsel başarılarının altında yatanın belli bir olgunluk ve derinliğe ulaşmış 
yöntemde görmektedir. Bu yöntemin kaynağında bulunan fen bilimlerinin nasıl 
sosyal bilimlere uygulanabileceği Köprülü’nün de zihninde yer edinmiştir. Buna 
göre çağdaş dünyada uzmanlaşamayan, belgeleri tespit edemeyen, 
düzenleyemeyen ve yorumlayamayan bir tarih yönteminin var olabilmesi 
mümkün değildir. Yani tarihçi ilk başta uzmanlaşabilmelidir. Vakanüvis 
geleneğini eleştiren Köprülü’ye göre bizde herkes her konu hakkında bir şeyler 
söylemeye çalışırken aslında hiçbir konu hakkında hiçbir şey 
söyleyememektedir. Yani tarihçi, bir edebiyat tarihçisi mi olacağını ya da bir 
hukuk tarihçisi mi olacağını belirlemeli hatta hangi yüzyılın edebiyat ya da hukuk 
tarihinde uzmanlaşabileceğini düşünmelidir. 69  Türkiye’de aydının her şeyi 
bildiğini ama uzmanlaşamadığından aslında hiçbir şey bilmediğini iddia eden 
düşünür şunları da söylemektedir: 

“Hâlbuki bizde müverrih her devri her müesseseyi aynı derecede bilen yani bunların 
hiçbirini bilmeyen demektir. Memlekette değil bu kadar ihtisâs dâirelerine mâlik 
ilimler hatta bir müessese târîhi ile uğraşanlar yoktur, otuz beş ciltlik târîh vücuda 
getirmeye çalışmak nihâyet bir hûlyâdır. Fakat yanlış anlaşılmasın, bizde otuz beş 
ciltlik târîh yazılamaz demiyoruz, bizde en mühim meseleler hakkında ayda bir cild 
vücuda getirebilecek gayretli kalemler varken onların üçünü dördünü toplayıp bir iki 
senede yetmiş cild çıkarmak bile kâbil olur. Fakat ilim noktasından yetmiş sayfalık 
ciddi bir monografi bile manasız cildlere yetmiş kere fâiktır. Edebiyât târîhi, lisân 
târîhi, güzel sanatlar târîhi, din târîhi, ahlâk târîhi, iktisât târîhi, hukûk târîhi 
gibi millî târîhin asıl gövdesini teşkil edecek maarifet şubelerinde çalışan hiçbir 
adamımız yoktur.”70  
  Köprülü sadece tespit etmekle kalmamakta, geçmişin bu yeni 

anlamlandırma yöntemleri karşısında tarihin modern bir disiplin haline 
getirilebilmesi için neler yapılması gerektiğine de değinmektedir. Öncelikle 

                                                        
68 Ziya Gökalp, “Tarihte Usul”, s.  18. 
69 Hüseyin Kazım’ın Bir Mesele-i İlmiye Bizde Tarih-II adlı yazısı Osmanlı tarihçiliği ve 

tarihçileri hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekmektedir. Bkz. Hüseyin Kazım, Bir Mesele-i 
İlmiye Bizde Tarih-II, Devr-i Cedid, S. 5, 1 Haziran 1325 (14 Haziran 1909), s.  71-74, Köprülüzade 
Mehmet Fuat,  “Bizde Milli Tarih Yazılabilir mi”,  Yeni Mecmua, S.  22, 6 Kanun-ı Evvel 1918 (1 
Aralık 1918), s.  428.  

70 Agm., s.  428. 
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 devletin bu konuya odaklanması gerektiğini savunan Köprülü,  bir encümen-i 
daniş kurulmasını, milli bir kütüphane oluşturulmasını ve arşiv belgelerine 
sistematik bir düzen verilmesini isteyerek şunları eklemektedir:  

 “Bir taraftan bu kütüphâne ve hazîne-i evrâk tertip edilirken diğer taraftan da 
târihîmizin muhtelif şubelerine ait muhtelif mecmualar neşr edilir ve tab ettirilir. 
Muntazam bir usûl dâiresinde mesela Bizans, Ermeni ve Gürcü, Slav, Arap, 
Acem müverrihlerinin bize ait parçaları tasnîf ve tercüme olunur muhtelif meseleler 
hakkında monografiler yani ayrı ayrı eserler yazılır, arkeolojinin, etnografinin 
tetkîkleri için heyetler teşkîl edilir. Bu işe aşk ve zevkle hasr-ı hayât edecek 
mütehassısların idaresi altında tamamen Avrupaî bir zihniyetle çalışacak olursa 
yarım asır sonra millî târîhimizin tenvîr edeceğini görürüz.”71 
Belge ile okuma arasındaki ilişki değinilen bir başka noktadır. Southgate’e 

göre çevrilen metin dikkatli bir analizden geçirilmelidir, çünkü metinde 
bulunanlar yazıldıkları çağın düşünüş, yaşayış, algılayış değerleri ile 
şekillenmiştir. Bu nedenle her olay için dil ile alakalı noktalar bir hayli 
önemlidir. 72   Belgenin düzenlenmesinden ve değerlendirilmesinden önce 
yapılması gereken en önemli işin okunanı anlamak olduğunu hatırlatan Emin 
Ali’ye göre tarihi bir metni kaleme almadan önce tarih, felsefe ve düşünce 
akımları ile ilgili büyük eserler mutlaka gözden geçirilmelidir.73 Eğer mevcut 
belgeyi sağlıklı bir şekilde okuyamazsak o belgeden nitelikli şekilde 
yararlanamayız. Çünkü belgenin incelediğimiz konunun ihtiyacını ne kadar 
karşılayabildiğini anlayabilmemiz ancak belgenin içeriğinin netleştirilmesiyle 
mümkündür. 74  Emin Ali’ye göre belgelerin ne anlattığını bizim için 
kolaylaştıran, fermanlar, beratlar arasındaki ilişkileri karşılaştıran diplomatika, 
tarih yazımımızda uzun zamandan beridir kullanılıyor olsaydı geçmişi 
değerlendirmemiz daha kolay olurdu.75  

                                                        
71 Köprülüzade Mehmet Fuat, “Tarihimizi Nasıl Yazmalıyız”, Ümid, S.  12, 21 Teşrin-i Evvel 

1336 (21 Ekim 1920), s.  4. Köprülü’nün bu makalesi 1920’de kaleme alınmıştır. Ancak yazarın 
tarihçiliğimizdeki önemini ve makalenin bir kısmının önceki yıllardan alıntılanmış olduğunu 
düşündüğümüzde burada kullanılmasının bir sakıncasının olmadığı kanaatine ulaşmış 
bulunmaktayız. 

72 Southgate, age., s.  129. 
73 Emin Ali, agm., s.  516. 
74 “Sathî bir Arapça ile İslâm târîhini yazmaya heveslenenler olduğu gibi bugünkü Rumcayı bilerek Yunan 

târîhini yazmaya yeltenenlere tesâdüf edilmektedir. Birçok târîhi hataların sebepleri eski lisânların dilinin 
tanınmamasından dolayı yapılan yanlışlıklardan kaynaklanmıştır. Vesîka bugünkü lisânlardan biri ile 
yazılmadığı surette vesîkanın muharrir olacağı lisânın sağlam bir surette bilinmesi târîhi taharrilere pek mantıkî 
bir surette takaddüm eder.” Agm., s. 516. 

75 Agm., s.  516-517. 
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Resim-3. Köprülüzade Mehmet Fuat, “Tarihimizi Nasıl Yazmalıyız”, Ümid, 

S. 12, 21 Teşrin-i Evvel 1336 (21 Ekim 1920), s. 4. 

XIX. yüzyıla kadar tarihçiler için tarih, siyaset ya da anayasa tarihi 
olduğundan siyasi yapı hakkında belli bir kanaate ulaşmak yeterliydi. Bu 
Ortodoks tarih, daha çok politika ile özellikle de ulus-devletlerin dış politikaları 
ile ilgi olup büyük adamlara odaklanmaktaydı. Buna göre geçmişin bütün diğer 
kanalları politik kararların malzemesini oluşturmaktaydı. 76  Julien Freund’e 
(1921-1993) göre XIX. yüzyılın tarihçiliği XVIII. yüzyılın rasyonalizminden 
farklı olarak entelektüel kuruluşların soyutlanmasını kabul etmiyor, bireyselliğin 
gelişmesi paralelinde milletin ya da halkın ruhunu realitenin bir anlamı olarak 
onaylıyordu.77 Ancak tarih araştırmalarının kapsamında ve hacminde yaşanan 
artış farklı alanlarda uzmanlaşmayı getirerek toplum, düşünce ve ekonomi 

                                                        
76 Hobsbawm, age., s.  92. 
77 Julien Freund, Beşeri Bilim Teorileri, Çev: Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara, 1991, s.  15. 
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 tarihlerini mecburi kılmıştır.78  Tarihçinin temel problemi toplumdaki geçmiş 
duygusunun şekillenişini değerlendirerek bu duygudaki farklılaşmayı takip 
edebilmektir. 79  Siyaset tarihinin disiplinin ana çıkış noktası olduğu iddiasını 
sürdürmesi ise artık pek kolay değildir. Çünkü tarih sayısız odaları, kapıları ve 
koridorlarıyla bir saray haline gelmiştir.80 Artık zihniyeti yönlendiren duyguların, 
davranışların, yaklaşımların kitleyi nasıl kontrol ettiğidir. Zamana, acıya, ölüme, 
aile ilişkilerine ve dinsel geleneklere odaklanan kolektif zihniyet tarihi 
ideolojilerden farklı bir yön izleyen yeni bir çalışma sahası yaratmaktadır.81 
Monod’a göre kolektif psikoloji de unutulmamalıdır. Kolektif psikoloji 
toplumun ne arzuladığını değerIendirebilme olanağı sağlar. Çünkü tarih, çeşitli 
zamanlarda yaşamış insanın hayat tarzını, düşünce tarzını ve mutluluklarını açığa 
çıkartamaya çalışır. Yani bir takım hareketlerden oluşan eylemler, ifade ettikleri 
derin hayat nedeniyle önemlidirler.82  Anlaşılacağı üzere burada bahsettiğimiz 
zihniyet tarihi, düşünürlerin tarihine değil, toplumsal tarihe hitap eden düşünce 
tarihidir. Bu düşünce tarihinde bireysel tavırdan ziyade ortaklaşa tutumlar, 
kuramlardan çok varsayımlar, kanıtlama ve inandırma yöntemleri 
irdelenmektedir.83 Aslında insani düşmanlıkların kaynağında tarihin bulunması 
ve tarihin insanı aklın ve bilimin mutluluğuna ulaştıramaması siyasi tarihin 
tanımının yenilenmesine yol açarak sosyal bilimlerle daha iç içe, dünya 
coğrafyasında gezinen yeni tarih anlayışları yaratmıştır. 84  Monod’a göre 
imparatorlukların tasfiye edildiği yeni süreçte tarih kahramanları, büyük adamları 
değil halkı yani milleti anlatmalı, buna uygun kütüphaneler, arşivler 
düzenlemelidir. Ancak bu kütüphaneler ve arşivlerde siyasi tarihe değil milletin 
ruhunu açığa çıkartacak olan dil, din, edebiyat, ahlak, hukuk, ekonomi ve güzel 
sanatlar tarihine odaklanılmalıdır. Tabii bu yapılırken Batılı zihniyetin yöntemleri 
kullanılarak belgeleri oluşturan defterler, fermanlar, beratlar, dergiler, gazeteler 

                                                        
78 Tosh, age., s.  144. 
79 Hobsbawm, age., s.  17. 
80 Tosh, age., s.  215. 
81 Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2005, s.  41. 
82 Gabriel Monod, a.g.e., s.  42-43, Ahmet Şuayip psikoloji ile toplum arasındaki ilişkiyi ise şu 

şekilde anlatmaktadır: “Halkın, ırkların ruhuna tetebbu eden psikoloji müessesat ve itikadiyatın suret-i 
tevellüdlerini anlamaya hıdmet etti. Hadisat-ı tarihiyeyi tevlid eden avamil meyanında en mühimi psikolojik 
avamildir. Bizim hadisata atf ettiğimiz ehemmiyet, kıymet ancak husule getirdikleri intıbaata vabestedir. Bu 
intıbaat netayicidirki bilahire ilel ü esbab olurlar. Müverrih ve bilhassa rical-i devlete lazım malumat-ı muhtelife-i 
beşeriyeye tertib edersek ilk derece de ahval-i ruhiyye-i millete halkın temeyyülat ve hamelat-ı hissiyesine temas eden 
alimler ve tekamül-ü terbiyyet-i beşerriye hakkındaki kanunlar konmalıdır. Bunların ahval-i muhtelifedeki tarz-ı 
hareketlerinin meftahi ise psikoloji ilminin elinedir.” Bkz. Ahmet Şuayp, agm., s.  21. 

83 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev: Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 
2005, s.  89. 

84 Özbaran, age., s.  12. 
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toplanıp düzenlenmelidir.85 Bu duruma biraz daha farklı yaklaşan Abdülkerim 
Akif’e göre, tarih ile savaşlar arasında doğrudan bağ bulunmaktadır. Ona göre 
tarih, çatışma olduğunda konuşmaya başlamaktadır. Genellikle toplumlardan 
birisi rahat durmayarak barış içinde bulunan kavimlere saldırdığında, savaşlar, 
büyük olaylar meydana geldiğinde geçmişe not düşülmüştür. Buradan da şu 
sonuç çıkmaktadır ki insanların iyi yanlarından ziyade kötü yanlarını tasvir 
ettiğinden tarih eserlerinde birbirlerini harap eden toplumlara daha çok 
rastlanır. 86  Savaşlar ile tarih arasındaki ilişkiyi Osmanlı tarihi bağlamında 
irdeleyen Mehmet Şerif’te at sırtında geçirilen bir tarih yazımından ziyade 
düşünce, medeniyet ve idareye yönelen bir tarih yazımına dikkat çekmektedir. 
Bizdeki tarih kitaplarının kanlı savaşlar ve hoyratlıklarla dolu olduğunu belirten 
yazar, savaşları ile anılan bir Kanuni değil kanunları ile anılan bir Kanuni 
arzulamaktadır.87 Fuat Köprülü’de siyasi tarihin konumuna eleştirel yaklaşmakta, 
Selçuklu zamanın Anadolu’sundan hareketle tarihin sadece siyasi ve askeri 
olaylardan oluşmadığını Osmanlı öncesi Anadolu’nun dil, din, hukuk, iktisat, 
sanat, edebiyat gibi noktalardan hareketle de analiz edilmesi gerektiğini 
savunmaktadır.88 Gabriel Monod ise konuya şu şekilde yaklaşmaktadır: “Târîhin 
asıl vâsıl olmak istediği gaye devirler silsilesi içinde beşeriyet hayâtını olduğu gibi yeniden 
terkîb ve ihyâ etmektir.”89 Ahmet Şuayp’a göre ise tarihi metinlerden hükümdarları 
ve savaşları anlatan hikâyeler çıkartılmalı, modern tarih yönteminin teknikleri ile 
bir milletin maddi ve manevi hali, fikirleri, eğilimleri, kurumları ve sanata bakış 
açısı belirginleştirilmelidir. Antik Dünya’yı örnekleyen yazara göre kadim dillerin 
çözülmesiyle okuduğumuz belgeler sayesinde artık Asurlular, Mısırlılar, 
Keldaniler, Fenikeliler ve Babilliler hakkında yenilenmiş bilgilere sahibiz.90  

Düşünceden başka hiçbir şeyin tarihinin mümkün olamayacağını belirten 
Collingwood, nesneyi inceleyen tarihçinin aslında düşünceyi incelediğini 
savunmaktadır. Ancak burada bahsedilen konu hakkında düşünülen şey değil 

                                                        
85 Büyük adam tartışmasını en somut örneği veren Gabriel Monod ise şunları söylemektedir: 

“İnkar etmemekle beraber Kleopatra’nın burnu biraz daha kısa olsaydı dünyanın şeklini tebdil edebilirdi gibi bir 
fikre inanmadığımız gibi Sezar ve Kleopatara’nın hatta Mısır kraliçesi hakkında söylediğimiz burun uzunluğu 
meselesinin Roma Cumhuriyeti’nin imparatorluğa tahavvülü keyfiyeti kadar bir nokta-i nazara göre lüzumlu 
vakıalar olduğunu teslim ettiğimiz halde dahi milattan evvelki ilk asırda alemin gidişinin mazhar olduğu 
inkişafın husulü için ne Kleopatra ve ne de Sezar’ın vücudlarına mutlak surette lüzum olmadığı fikrindeyiz.” 
Bkz. Gabriel Monod, age., s.  7-8,  Köprülüzade Mehmet Fuat, “Tarihimizi Nasıl Yazmalıyız”, s.  
4. 

86 Abdülkerim Arif, agm., s.  5. 
87 Mehmet Şerif, “Osmanlı Tarihini Yazmak İsteyenlere”,  Say-ü Tetebbu, S.  37, 10 Ağustos 

1328(23 Ağustos 1912), s.  9. 
88  Fuat Köprülü, “Selçukiler Zamanında Anadolu’da Türk Medeniyet”, Milli Tetebbular 

Mecmuası, S.  5, 1331 (1912/1913), s.  193 
89 Gabriel Monod, age., s. 1. 
90 Ahmet Şuayp, agm., s.  19. 
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 düşünme ediminin kendisidir.91  Bu düzlemde bilimsel, düşünsel gelişmelerin 
tarihi ile uğraşanlar fikirleri karşılaştırarak değerlendirmeli, bunu 
gerçekleştirebilmek için zihin gücünün yanında duygu gücüne de sahip 
olmalıdır. Ayrıca dönemin bilimsel gelişmelerinden, ahlakından, eğilimlerinde, 
adetlerinden haberdar olarak kanıtlara dayalı bir şekilde olayları 
değerlendirebilmelidir.92 Batı tarihçiliği bu noktada düşünceye verdiği önem ile 
tarihçiliğimizden ayrılmaktadır. Özellikle tarih ile felsefe arasındaki ilişkinin 
kıtlığıysa bu durumu görünürleştirmektedir. Hüseyin Kazım, Batı’da bir olay 
üstüne yirmi, yirmi beş tarihçinin çalıştığını, belgelerde, hatıralarda bize gereksiz 
görülen pek çok noktanın onlar için oldukça gerekli olduğunu belirtmektedir.93 
Felsefe ile tarih arasındaki ilişkiye dikkat çeken bir başka düşünür ise Nafi 
Atuf’tur (1890-1949). Felsefe tarihi sayesinde düşüncelerin belirginleştiğini 
savunan Nafi Atuf’a göre geçmişi anlatabilmek için o dönemin fikirlerine 
düşünce tarihine ve bunlardan hareketle de edebiyat tarihine ve din tarihine 
hâkim olunmalıdır. Tabii geçmişin gerçeklerini toplayan ve koruyan tarihin, 
bizzat felsefenin işine yaradığı da unutulmamalıdır.94  

“Târîh-i felsefe had-i zatında müfîddir. Çünkü başka bir asrın tefekkürâtını bilmek 
en basit fikirlerin nasıl zamanla inkişâf ettiklerini tedkîk etmek dai-i meraktır, aynı 
zamanda bu târîh diğer tetkîkâta îfâ ettiği muâvenet ve hıdmet dolayısıyla da 
mühimdir. Bizzât târîh muâvenet eder. Zîrâ bir devirde doğan hâdisâtı izâh için o 
devirde hükümran-ı efkâra muttali olmak lazımdır. Târîh-i efkâr aynı zamanda bir 
asrın bir kavmin edebiyât ve dinini de anlatır.”95  
Bilginin üretiminin ve yayılımının artışıyla beraber kantitatif tarihin önem 

kazandığını hatırlatan John Tosh’a göre çalışmaların büyük adamların dışına 
çıkması, Sanayi Devrimi’nin getirdiği ekonomik büyümeyle toplumsal değişme, 
sayı ve orantıyla ilgili soruların önemsenmesine neden olmuştur. 96  Sosyal 
bilimlerin yoğun etkisi ile tarihin ekonomiye, toplumsal değişmeye ve gündelik 
yaşama odaklanması teknolojik yeniliklerle de birleşerek sayıların kullanımını 
zorunlu kılmıştır. 97  Ahmet Şuayp modern tarih yazımında istatistiğin bu 
önemini belgelerle özdeşleştirmektedir. Ona göre belgelerin istatistik 
kullanılarak gözden geçirilmesi, belli bir zaman dilimi içinde ne kadar nikâh, 
cinayet, kaza, intihar ya da doğum olduğunu ortaya çıkartarak önceden doğru 

                                                        
91 Collingwood, age., s.  354-355. 
92 M.A. , “Tarih Nasıl Yazılır”, Şelale, S.  13, 4 Mart 1913, s.  4. 
93 Hüseyin Kazım, “Bir Mesele-i İlmiye Bizde Tarih-I", s.  55.  
94 Nafi Atuf, “Tarih-i Felsefe”, Say-ü Tetebbu, S.  39, 15 Eylül 1328 (28 Eylül 1912), s.  10. 
95 Agm., s.  10. 
96 Tosh, age., s.  169. 
97 Tosh, age., s.  36. 
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olduğu düşünülenlerin aslında yanlış olduklarını göstermektedir.98 “Meselâ bir sene 
zarfında ne kadar nikâh, cinayet, kaza, intihâr olacağını ve bu izdivâclardan ne kadar 
çocuk tevellüd edeceğini bunların vukûundan bir sene evvel söyleyebiliriz. Vâkıâ istatistik 
usulleri ilm-i cemiyet ve ilm-i iktisâtta bir ehemmiyet-i fevkalâde iktisâp etti.” 99  

 
Resim-4. Nafi Atuf, “Tarih-i Felsefe”, Say-ü Tetebbu, S. 39, 15 Eylül 1328 

(28 Eylül 1912), s. 10. 

                                                        
98 Tarihe yardımcı bilimler hakkındaki anlatım sınırlı olmakla beraber Emin Ali ile Gabriel 

Monod’un belirttikleri yeterlidir. Emin Ali konuya şu şekilde yaklaşmaktadır: “Heykeltraş, resim her 
nevi eşya ( silah, elbise, ev eşyası, meskûkât, madalya, arma…) gibi musavver olan vesikaların tenkidine gelince: 
Bu gibi vesikaların ameli bir surette müşahede ve tedkikinden meydana gelen bir malumat mecmuasından teşkil 
eden arkeoloji ve nümizmatik ve heraldike ihtiyaç vardır.” Bkz. Emin Ali, agm., s.  517. “Paleografi eski 
yazılar ilmi; diplomatik ferman ve beratlar ilmi; epigrafi kitabeler ilmi, sfragistik mühürler ilmi; blazon armalar 
ilmi, nümizmatik meskukat ilmi; Arkeoloji de mazinin hayatını bize bildiren her nevi abideler ve eşya ilmidir.” 
Bkz. Gabriel Monod, age., s.  12-13, Ahmet Şuayp, agm., s.  23-24. 

99 Ahmet Şuayp, agm., s . 23. 
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 Bu arada tarih ile muhafazakârlık arasındaki ilişki de irdelenmiştir. 
Toplumsal değişmenin hızı karşısında geçmiş bugünün kalıbı olmaktan 
çıkmalıdır. Çünkü geçmiş, yeniliğin bir parçası haline gelerek önceden olmuş 
olayların bir tekrarını değil farklılaşan eylemleri ifade eder. Yani değişim, bir 
şekilde geçmişin içine sızarak onu dönüştürür.100 Mehmet Zekeriya’ya göre bir 
kuşak için yararlı olan deneyimler bir başka kuşak için yarardan çok zarar 
getirebilir. Geçmiş yıllara has eğilimlerin zamanında yararlı olması gelecekte 
yararlı olacakları anlamına gelmemektedir. Çünkü ortada ahlakı, gelenekleri, 
değerleri sürekli değişen bir varlık vardır. Bu düzlemde Mehmet Zekeriya, 
geçmişin değerlerinin ilerlemenin önüne geçmesinin durağan bir topluma yol 
açtığını iddia etmektedir. Bugünde yaşatılan geçmiş, geleceğe de hâkim kılınırsa 
gelişme, ilerleme sorunlarla çevrelenir. Bu nedenle geçmişin değerleri sadece 
ileri atılırken hatırlayacağımız yadigârlardır. Kısacası ilerlerken geçmişin bugünü 
dönüştürmesine izin verilmemelidir.101 

Sonuç 
Geçmişin yeniden anlamlandırılmasını sağlayan tarih, Türkiye’de modern bir 

yöntem olarak her zaman belli sıkıntılarla karşılaşmıştır. Batı’nın Rönesans, 
Reform ve Aydınlanmanın birikimi ile çevrelenen yeni tarih anlayışı, öncellikle 
kendi sınırlarını esir eden Orta Çağ mantalitesine karşı mücadele etmiş daha 
sonra ise kazanımlarının yayılımını izlemiştir. Modernleşme sürecine diğer 
ülkelere göre daha erken dâhil olan Türkiye’nin bu kazanımdan az ya da çok 
yararlanmaya çalıştığı aşikârdır. Bugün Türkiye’de tarih metodolojisi üstüne 
yapılan çalışmaların sayısı ve niteliği tıpkı II. Meşrutiyet yıllarında tarih ve 
tarihçilik üstüne yapılan çalışmalara benzer durumdadır. 1980 sonrasında tarih 
metodolojisi çeviri metinlerle gerçekleştirilen yeni bir analiz sürecine girerek 
günümüz tarih yazımıyla bütünleşmiştir. Ancak bu bütünleşmenin 
disiplinlerarası ilişkiye ve metinlere nasıl yansıdığı tartışma konusudur. Çevrilen 
metinlerin teorik anlamda belli bir okur kitlesi edindiği açıktır ama bunların 
uygulamada ne kadar etkili olabildikleri araştırılması gereken bir konudur. 
Özellikle eğitim kurumlarımızda ilköğretimden yükseköğretime hatta lisansüstü 
eğitime kadar uzanan süreçte bir tarih yönteminin uygulanıp uygulanmadığı ya 
da öğrencinin eleştirel düşünceye ulaştırılıp ulaştırılmadığı soru işaretleri ile 
çevrelenmiş bir tartışmadır. Peki, tarih metodolojisi Osmanlı zihniyetinde 
nasıldı? Osmanlı Devleti coğrafyanın zorlayıcılığı nedeniyle Batı ile her zaman 
iletişim halindeydi. Reformlar yapıldıkça artan bu iletişim XIX. yüzyılda yeni 
fikirlerin yaygınlaşmasına sebep olarak bireyleri farklılaştırmıştır. Bu durumdan 
ister istemez tarihte etkilenmiştir. Çünkü her zaman siyasi ve kültürel değerleri 

                                                        
100 Hobsbawm, age., s.  22-23. 
101 M. Zekeriya, “Tarih Muzırdır”, s.  15. 
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ile söz sahibi olmaya çalışan bir toplum geçmişle bağlarının kopmamasını ve 
yeniden hayat bulmasını ister. İşte Osmanlı kültüründe tarih, parlak yılların 
anılması için hayat bulan bir efsaneler ağıydı.  Geçmişin başarılarını ancak tarih 
hatırlatabilirdi ve bu hatırlatma süreci için öyle karmaşık bir yönteme de ihtiyaç 
yoktu. Ancak II. Meşrutiyet yıllarında durum değişecektir.  

Tarihimizde II. Meşrutiyet yıllarının özel bir konuma sahip olduğu aşikârdır. 
Bu özel konumdan tarih metodolojisi de yararlanmış; tarihin niteliği ve nasıl 
yazılması gerektiği irdelenmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere tarih yazımı 
Türkiye’de her zaman yoğun inceleme alanlarından birisi olmuştur. Ancak basın 
dünyasının ve demokratikleşmenin önceki yıllardan daha özgür bir ortama 
kavuştuğu II. Meşrutiyet döneminde gelişkin bir bakış açısının tarih yazımına 
yön verdiğini görmekteyiz. Tartışılan, eleştirilen ya da kabul gören konular, 
değerler dergilere, kitaplara, gazetelere yansımış, dönem düşünürleri tarih yazımı 
hakkında yoğun bir tartışmaya girmişlerdir. Aslında bu değişen, dönüşen bir 
toplumun kendisini gösterme ihtiyacından kaynaklanan renkli, zengin bir 
yapıdır. Sonuç itibari ile II. Meşrutiyet döneminden siyasete, topluma, 
ekonomiye bakıldığında önceki dönemden farklı koşulların hayat bulduğunu, 
devletin kendisini milliyetçilik etrafında yeniden kurguladığını, eski ile yeni 
arasındaki çatışmanın belirginleştiğini, kamusal bir düzenin var olmaya çalıştığını 
görmekteyiz. Tarih yazımı üstüne yaşanan tartışma ise değişen koşulların yazın 
dünyasında bir şekilde hayat bulduğunu bizlere somutlaştırmaktadır. Çünkü 
metodoloji üstüne yapılan tartışmalar incelendiğinde fark edilecektir ki yeni tarih 
karşısında eski tarih yazımı sorunludur.  

Tarih ile uygarlık arasındaki ilişki değişen bakış açısının niteliğini 
görünürleştirmektedir. Artık insanın ya da uygarlığın gelişiminde dini bilginin 
yerini bilimsel bilgi almış, uygarlığın çeşitli aşamalardan geçerek yavaş yavaş 
bugüne ulaştığı tarihin ise bu aşamaları değişik yöntemlerle açığa çıkarttığı kabul 
edilmiştir. Tabii uygarlık ile tarih arasında kurulan bu ilişki, akla ve bilime 
dayanan verilerin tarih yazımında kullanılmasıyla da alakalıdır. XIX. yüzyıldan 
Dünya’ya bakıldığında akıl ve bilimin belirgin bir başarı elde ederek fen 
bilimlerini dönüştürdüğü sosyal bilimlerin de bu farklılaşmadan yararlandığı 
görülmektedir. II. Meşrutiyet yılları tarih metodolojisi üstüne yapılan 
tartışmalardan da anlaşılacağı üzere tarih, bilimsel değerleri kendisine özgü 
yöntemlerle uygulayan bir disiplindir. Artık, tarihi olayların altında yatan 
nedenler ya da bu nedenlerin yarattığı sonuçlar dini kanıtlara değil, ekonomik, 
toplumsal, kültürel kanıtlara bağlanıyor, savaşı kazanın komutanın yeteneği ile 
silah teknolojisi olduğu kabul ediliyordu. Bilimselliğin arkasındaki temel 
tartışmaysa tarihin doğasında hala var olan gerçeklik ve tarafsızlık sorunudur. 
Tarih ne kadar bilim olursa olsun bilimselliği aslında gerçekliğe ve tarafsızlığa ne 
kadar yaklaşabildiği ile orantılıdır. Bu nedenle tarih nesnel bir kontrol 
mekanizmasına sahip olmak zorundadır. Elbette ki gerçeklik, tarafsızlık sorunu, 
yararcı bir bakış açısıyla da ele alınmıştı. Özellikle milli tarihin nasıl öğretileceği 
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 söz konusu olduğunda tarihe yaklaşımın değiştiğini çocuklara öğretilen tarihin 
romantik olabileceği ama bilimsel tarihin mutlaka realist olması gerektiği 
savunulmuştur. Bunun ciddi bir çelişki yarattığı kesindir. Sonuç olarak tarihin 
görevi gerçeği, tarafsızca açığa çıkartmak ise çocuklara öğretilen romantik 
tarihin ne kadar buna katkı sağlayabileceği tartışmalı bir noktadır.  

 II. Meşrutiyet düşünce dünyasında siyasi tarihinde ciddi şekilde eleştirildiğini 
görmekteyiz. Fuat Köprülü, Gabriel Monod, Emin Ali, Ahmet Şuayp hepsi de 
önce vakanüvis geleneğini irdelemekte daha sonra ise büyük adam eksenli siyasi 
tarihe soru işareti düşmektedirler. Tarih metodolojisinin değişen koşulları 
toplumun incelenmesini öncelikli hale getirdikçe tarihin geçmişe bakışı da 
farklılaşmıştır. Bu tarihçilere göre tarih siyasi tarihe odaklandığı kadar toplumu, 
ekonomiyi, ahlakı, sanatı, edebiyatı, dini ve kültürü de incelemeli farklı 
disiplinleri teşvik etmeli ve en önemlisi ise bir bilgi havuzu oluşturabilmelidir. 
Tabii ki tarih, bu geniş çerçeveli incelemeye giriştiğinde neden-sonuç ilişkisinin 
altında yatanın toplumsal, ekonomik ve kültürel gerçekler olduğu da 
unutulmamalıdır.    

II. Meşrutiyet yılları tarihçilerinin zihninde belge sorunu da yer edinmiştir. 
Bilimsellik kanıta dayandığından bir bilim olarak kabul edilen tarihinde kanıta 
ihtiyacı vardı. Bu kanıtı ona sağlayan ise belgeydi. Belgenin nasıl toplanacağı, 
nasıl tasnif edileceği bilimsel yöntemlerle nasıl kaleme alınacağı ve yorum 
yaparken, nelerden kaçınılıp nelere dikkat edileceği yoğun bir şekilde ele 
alınmıştır. İşin açıkçası modern tarih yönteminin temeli hâlâ belgeye 
dayandığından belgenin niteliği ve niceliği oldukça önemlidir. Post-modern 
bakış açısının belgeye yaklaşımı her ne kadar farklı olsa da II. Meşrutiyet 
yıllarında belge gerçekliğin anahtarıdır. Bu nedenle belgelere dayanmayan bir 
tarih eserinin bilimselliği sıkıntılı, bulanık hatta karanlıktır. Tabii burada II. 
Meşrutiyet’in tarih yazımındaki özgün konumu da unutulmamalıdır. II. 
Meşrutiyet yılları az ya da çok bu sıkıntılı, bulanık yapıyı aydınlatabilmek için 
çabalamış, bir taraftan milli değerlere odaklanan diğer taraftan ise Batı’nın 
değerlerini ön planda tutmaya çalışan bir birikim yaratmış.   

Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet arasında bir nevi köprü görevi gören II. 
Meşrutiyet eski değerlerden yeni değerlere geçişin yarattığı derin farklılaşmaları 
pek çok konuda olduğu gibi tarih yazımında da yaşamıştır. Edindiğimiz 
birikimden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Cumhuriyet’in hem milliyetçi hem 
de pozitivist bakış açısı şekillenirken, tarihin nasıl yazılması gerektiği üstüne 
yapılan tartışmanın belirgin bir konumu vardır. Çünkü Batı’dan örneklenen yeni 
tarih yazımı, içinde pozitivist dürtüleri saklayarak yeni devletlere milli değerler 
sağlamaktaydı. Bu arada II. Meşrutiyet yıllarında belirgin bir tarih yazımı var 
olmakla beraber bunun Cumhuriyet’e ve günümüze ne kadar yansıdığı da 
düşünülmelidir. Meşrutiyet yıllarında tarih yazımı hakkında söylenenlere çeviri 
geleneğini dışarıda bırakacak olursak yaptığımız katkının sınırlılığı belirgindir. 
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Hâlâ özellikle eğitim sisteminde siyasi tarihe, kahramanlara gereğinden fazla rol 
verip toplum tarihinde, düşünce tarihinde ya da kültür tarihinde eksikliklerimiz 
olduğunu fark edemememiz sorunlarımıza kısa vadede çözüm 
bulamayacağımıza işaret etmektedir. Belki de tarih yazımı hususunda Fuat 
Köprülü’yü yeniden ele almak ondan başlayan bir çıkış yolu kurgulamak yararlı 
olabilir. Edebiyat tarihine, kültür tarihine, düşünce tarihine, iktisat tarihine, 
toplumsal tarihe daha fazla odaklanan kendi değerlerimiz ile bize eserler kaleme 
aldıran bir tarih metodolojisi içinde bulunduğumuz sınırlılığı aşmamıza katkı 
sağlayabilir. 
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ÖZ 
ERDEM, Nilüfer, II. Meşrutiyetin İlânı Sonrası Helenlerin Prens Sabahattin’e 
Gösterdikleri İlginin Yunan Basınındaki Yansımaları, CTAD, Yıl 11, Sayı 21 
(Bahar 2015), s. 33-58. 

Abdülhamit’in istibdat rejimine karşı Jön Türk muhalefeti gelişmiştir. Ancak Jön 
Türklerin işlenmiş ve tutarlı bir doktrinleri olmamış, Kanuni Esasî’nin yürürlüğe 
konması ve Osmanlı Devleti’nin bütün halkları için adalet istenmesi düşüncesi etrafında 
birleşmişlerdir. Osmanlı’nın gayrimüslim unsurlarının görüşlerini göz önünde tutmak ve 
kendi istekleriyle memleket çıkarlarına bağlamak fikirlerini savunan Prens Sabahattin’e, 
Osmanlı’nın Hıristiyan unsurları ve özellikle de Rumlar özel ilgi göstermişlerdir. II. 
Meşrutiyet’in ilânı sonrasında Rumlar gerek Osmanlı İmparatorluğu’na dönüşü 
sebebiyle gerçekleştirilen törenlerde hazır bulunarak, gerekse siyasî faaliyetlerini 
destekleyerek Prens Sabahattin’in yanında yer almışlar, İttihat ve Terakki karşısında 
başarılı ve güçlü olmasını arzulamışlardır. Prens Sabahattin de Patrikhane ve Rum 
cemaat yetkilileri ile görüşmüş ve yeni rejimde Patrikhane ayrıcalıklarına 
dokunulmayacağına dair beyanatlarda bulunmuştur. Prens Sabahattin’e Yunan basını, 
kamuoyu ve hükümetinin de ilgi gösterdiğini unutmamak gerekir. Helenlerin Prens’e bu 
desteğinin sebebi sadece savunduğu ilkeler midir, yoksa arkasında başka sebepler 
aranmalı mıdır? Makalemizde bu sorunun yanıtı verilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan 
Yunan basınında yer alan haberler Prens Sabahattin’e Helenlerin gösterdiği yakın ilgiyi 
ve Prens Sabahattin’in Patrikhane ve Rum çevreleriyle gerçekleştirdiği temasları açıkça 
gözler önüne sermektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Prens Sabahattin, Patrikhane, Rum Cemaati, Helen, Yunan Basını. 
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Giriş 
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği dönemde, İstanbul’da Papalık 

yanlıları ile karşıtları şeklindeki ayrışma net bir şekilde gözlemlenebilmekteydi. 
Hatta bu çekişme yüzünden İstanbul’da görev başında Patrik dahi 
bulunmamaktaydı. Bu durumda Fatih, boş bulunan Patriklik makamına 
Rumların1 kendi adet ve kurallarına göre yeni bir Patrik seçmelerini emretmiştir. 

                                                        
1  Çalışmamızda Ortodoks olan, Yunanca konuşan (Rumca dediğimiz dil çok hafif şive 

farklılığı ile Yunancanın aynıdır) Osmanlı ve daha sonra Türk uyruklu olan azınlık mensuplarını 
“Rum” ifadesiyle andık. Yunanca konuşan, Ortodoks Yunanistan vatandaşlarını anmamız 
gerektiğinde “Yunan” kelimesini kullandık. Ancak Rumlar ve Yunanların iç içe geçtiği durumlarda 
“Helen” sözcüğünü tercih ettik. 

 
ABSTRACT 

ERDEM, Nilüfer, Reflections On The Interest Of The Helens Towards Prince 
Sabahattin In The Greek Press Following The Proclamation Of The Second 
Constitution, CTAD, Year 11, Issue 21 (Spring 2015), p. 33-58. 
The Young Turks’ opposition developed against the despotic regime of Sultan 
Abdulhamid II. However, the Young Turks were deprived of a concrete and coherent 
doctrine that they just agreed on the implementation of the constitution and urged 
justice for all peoples of the Ottoman Empire. Ottoman Christians, especially the 
Greeks were especially show a special interest in Prince Sabahattin who defended the 
idea of taking the views of the non-Muslim subjects of the Ottomans into account as 
well as correlating their requests with the interests of the entire country. Following the 
proclamation of the II. Constitution in 1908, Greeks supported Prince Sabahattin by 
not only attending the welcoming ceremony regarding to his return to the Ottoman 
land but also supporting his political activities. Meanwhile, they wished him a powerful 
and a successful position against the influence of the Union and Progress party. Prince 
Sabahattin met the officials of the Patriarchate and the Greek community and made 
statements confiding that the new regime would not touch the privileges of the 
Patriarchate. It should be noted that the Greek government, press and public opinion 
showed interest to him.  News from the Greek Press clearly shows the close attention 
towards Prince Sabahattin and his contacts with the Patriarchate as well as the Greek 
authorities. Thus, this article aims to analyse whether this Greek support towards him 
derived only from sympathy towards his opinions or there are any other reasons behind 
that sympathy.  
Keywords: Prince Sabahattin, the Patriarchate, the Greek Community, Helen, Greek 
Press. 
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Bunun üzerine Roma ile birleşilmesine karşı olanların lideri2 Georgios Kurtesis, 
3  II. Gennadios adıyla Patrik seçilmiştir. Sholarios (alim) lakaplı Patrik, bir 
teolog ve filozoftur.4  Fatih, Patrik olarak seçilen Gennadios’u yemeğe davet 
etmiş ve O’na ruhanî işlerde çeşitli haklar tanımıştır. “Millet Başı” olarak Fener 
Patriği’ne bütün dindaşlarının meseleleri üzerinde İslâm hukukunun zımmîlerle 
ilgili kuralları çerçevesinde önemli yetkiler tanımıştır. Fatih’in Gennadios’a 
verdiği ifade edilen fermanda, “Kimse Patrik’e tahakküm itmesun. Kim olursa 
olsun hiçbir kimse kendine ilişmesün, kendisi ve maiyetinde bulunan papazlar 
her dürlü umumî hizmetlerden müebbeden mu’af olsun, kiliseleri, cami’e tahvil 
edilmeyecektir. İzdivaç ve defin işleri sair âdât işleri Rum kilise ve âdetlerine 
göre eskisi gibi yapılacaktır” denilmekteydi. Her ne kadar bu fermanın verilip 
verilmediği ya da bunun bir ferman mı veyahut berat mı olduğu hususunda tam 
bir netlik yoksa da Patrik, Fatih ile birlikte Millet Başı olarak “ruhanî (dinî)” 
yetkilerinin yanı sıra “cismanî (dünyevî)” yetkilere de sahip olmuştur.5 Osmanlı 
idaresi tarafından Ortodoks cemaatlerin en yüksek temsilcisi ve örgütlenmenin 
en yüksek düzenleyicisi kabul edilmiştir.6 

“Rumlarda ulusal bilincin ne zaman oluştuğu” sorusuna yanıt vermeye 
çalışan Yunan akademisyenler, bunu 1071’deki Malazgirt Savaşı’na ya da 
1081’de Helen bir hanedanın kurucusu olarak kabul edilen Aleksis 
Komninos’un (Türkçe kaynaklarda Aleksios Komnenos olarak geçmektedir) 

                                                        
2 Seyfi Yıldırım & Adnan Sofuoğlu, Siyasi Faaliyetleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Rum 

Ortodoks Patrikhanesi, KÖKSAV Yayınları, Ankara, 2010, s.  9-11.   
3  Yunancanın Türk Alfabesi kullanılarak yazılışı konusunda Türkiye’de kurum ve kişilerin 

farklı uygulamalara gittikleri görülmüştür.  Suat Sinanoğlu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 
Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Millî Kütüphane uygulamaları buna örnek olarak 
gösterilebilir. Biz, kullanılan transliterasyon uygulamalarından hiç birini benimsemedik. Çünkü 
bizim kanaatimize göre, bunların hiç birinde Yunanca okunuş tam olarak karşılanamamaktaydı. 
Bu esasen, Yunancada i, e ve o gibi seslerin birden fazla harfle karşılanmasından ve bunların farklı 
olarak belirtilmesi gerektiğinden kaynaklanan bir zorluktu. Tüm bunları düşünerek çalışmamızda 
Yunanca kelimelerin okunuşunu esas aldık ve kelimenin Yunanca olarak en yakın okunuş şeklini 
vermeye çalıştık. 

4  Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İletişim Yayınları, İstanbul,  
2003, s.  38-39; Nilüfer Erdem, Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923), Derlem 
Yayınları, İstanbul, 2010, s.  25.  

5 Yıldırım & Sofuoğlu, age., s.  11-15. 
6 Anastasia Anagnostopulu, “Tanzimat ve Rum Milletinin Kurumsal Çerçevesi”, 19. Yüzyıl 

İstanbul’unda Gayrımüslimler, Ed. Pinelopi Stathis, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s.  1; 
Coşkun Üçok, “Osmanlı İmparatorluğu ve Rum-Ortodoks Kilisesi”, Tarih Boyunca Türk-Yunan 
İlişkileri, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1986, s.  191; M. Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve 
Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1996, s.  166; Yavuz Ercan, “Türk-Yunan İlişkilerinde Rum 
Patrikhanesi’nin Rolü”, Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1986, 
s.  201. 
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Bizans tahtına çıkışına kadar götürebilmektedirler. 7  Ancak özellikle Yunan 
İhtilâli ve Yunan Devleti’nin kuruluşu sonrasında, Osmanlı Devleti’nin 
gerçekleştirdiği reformların da yarattığı ortamda Rumların ulusal bilinç 
kazanması için çabalar artmıştır. Osmanlı bünyesindeki Ortodoks Rumların 
eğitimine büyük önem verilmiş, bu uğurda Yunan Devleti, Atina Üniversitesi, 
Anadolu’da kurulan Rum cemiyet ve okulları, Kilisenin de sağladığı destekle 
işbirliği halinde çalışmışlardır. Bu yöntemle sadece dinî olarak Türklerden 
ayrılan kitlenin öğretmen, papaz ve sağlık elemanlarının desteğiyle 
Helenleştirilmesi ve dolayısıyla Yunan Devleti’nin sembolik sınırlarının 
genişletilmesi hedeflenmiştir.8 

Diğer taraftan 23 Aralık 1876’da Kanuni Esasî’nin ilan edilmesiyle başlayan 
I. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Meclis-i Mebusânı büyük bir etnik renkliliğe 
sahip olmuştur. Hatta meclisin Osmanlı toplumunu meydana getiren unsurları 
kaynaştırıcı bir rolü olduğu söylenebilmektedir.9  Meclis-i Mebusân iki devre 
olarak faaliyette bulunmuş, ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın aleyhte 
gelişmesi ve Rusların Yeşilköy yönünde ilerlemesi üzerine II. Abdülhamit 
tarafından tatile sokulmuştur.10  

Meclis-i Mebusân’ın tatil edilmesiyle birlikte Abdülhamit, Osmanlı 
Devleti’nin idaresini tamamen eline almıştır. Bir süre sonra Padişah’ın 
istibdadına karşı bir muhalefet gelişmiş, diğer bir ifadeyle “Jön Türk” eylemi 
ortaya çıkmıştır. 11  Ahmet Bedevî Kuran’ın ifadesiyle, “Osmanlı 
İmparatorluğu’nun iç ve dış gidişatında görülen bu durum ve şartlar 
nedeniyledir ki, memleketin düşünce sahibi evlatları birer birer ortaya atılmak 
gerektiğini hissetmişlerdir”. 12 Abdülhamit’in istibdat döneminde gizli 
örgütlenmenin beşiği Askerî Tıbbiye olmuştur. İlk örgütlenme 1889’da “İttihad-
ı Osmanî” adıyla gerçekleşmiş, 1895’te “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” 
adını almıştır. Esasen Jön Türklerin işlenmiş ve tutarlı bir doktrinleri olmamıştır. 

                                                        
7 Nikos G. Svoronos, To Elliniko Ethnos [Yunan Milleti], 6i Ekdosi, [6. bs. ], Ekdosis Polis 

[Polis Yayınları], Athina, 2005, s.  66-67. 
8  Pashalis M. Kitromilidis, “Noeres Kinotites Ke Aparhes Tu Ethniku Zitimatos Sta 

Valkanya [Akıllı Cemaatler ve Balkanlardaki Ulusal Meselenin Başlangıcı]”, Ethniki Taftotita Ke 
Ethnikismos Sti Neoteri Ellada [Çağdaş Yunanistan’da Ulusal Kimlik ve Ulusalcılık], Ekdosis Morfotiko 
İdrima Ethnikis Trapezis [Morfotiko İdrima Ethnikis Trapezis Yayınları], Athina, 1997, s.  90-
102. 

9 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 7. bs. , Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, 
s.  157. 

10 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt VIII, 2. bs. , Ankara, 1983, s.  240-241. 
11 Ahmet Bedevî Kuran, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s.  134-135. 
12 Ahmet Bedevî Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, 2. bs. , Kaynak Yayınları, İstanbul, 

2000, s.  114. 
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Mutlakiyet ve baskı rejimine karşı çıkmak, Kanuni Esasî’nin yürürlüğe konması 
ve Osmanlı Devleti’nin bütün halkları için adalet istemek düşüncesi etrafında 
birleşmişlerdir.  Hürriyetin ve adaletin egemen olduğu bir rejimde Osmanlı 
Devleti’nden kopmak isteyenlerin sayısının azalacağını düşünmüşlerdir.13  

Abdülhamit’in istibdat rejimine karşı yurt dışında da örgütlenme ve basın 
faaliyetleri yürütülmüştür. 1899 yılı sonunda Abdülmecit’in kızı Seniha Sultan’ın 
eşi, bir diğer ifadeyle Abdülhamit’in eniştesi14 olan Damat Mahmut Paşa da 
oğulları Sabahattin ve Lütfullah Beyleri yanına alarak yurt dışına çıkmıştır.15 
Damat Mahmut Paşa oğulları ile birlikte Avrupa’ya ulaştığında, Jön Türk 
camiası tarafından içten bir şekilde karşılanmıştır.16  

Bu makalenin amacı, II. Meşrutiyet’in ilânı sonrası Helenlerin Prens 
Sabahattin’e gösterdikleri ilginin Yunan basınındaki yansımalarını ve bu ilginin 
sebeplerini ortaya koymaktır.  Bu ilginin sebebi sadece Prens Sabahattin’in 
savunduğu Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-i Şahsî prensipleri midir?  Ya da 
Rumların Prens’i destekleme sebebi İttihat Terakki yönetiminde bir takım 
haklarına kısıtlamalar geleceğine ve eski rahat yaşamlarını sürdüremeyeceklerine 
ilişkin kaygılar mıdır? Yoksa bu desteğin arkasında yatan sebep, Rumlarda var 
olan ilerleyen süreçte Adem-i Merkeziyet’ten de öte Osmanlı’nın belli coğrafi 
bölgelerinde siyasi özerkliği elde edebileceklerine ilişkin düşler midir? Diğer 
taraftan Prens Sabahattin Helenlerin bu ilgilerine karşılık vermiş midir? 
Kendisini gayrimüslimlere yakın olmakla itham edenlerin iddialarında doğruluk 
payı olabilir mi? Makalemizde Yunan basınından hareketle, bu sorulara yanıt 
aranacaktır. 

Bilineceği gibi 1879 İstanbul doğumlu olan Prens Sabahattin iyi bir eğitim 
almıştır. Paris’te bulunduğu sırada Science Sociale Cemiyeti’nin önde gelen 
isimlerinden Le Play, Henri de Tourville ve Edmond Démolins’in görüşlerini 
benimsemiştir. Osmanlı’nın sosyal problemlerini analiz etme teşebbüsünde 
bulunmuş, Batı ile Doğu’yu mukayeseye çalışmış ve Osmanlı Devleti’nin 
yeniden kalkınıp güçlenmesi için bir takım projeler üreterek, kendince doğru 
                                                        

13 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908), 19. bs. , İletişim Yayınları, İstanbul, 
2014, s.  305; Tanör, age., s.  168-172. 

14 Bahriye Nazırı Damat Halil Paşa’nın oğlu olan Mahmut Celaleddin, babasını küçük yaşta 
kaybetmesine rağmen iyi bir tahsil görmüştür. Bab-ı Âli’ye memur olarak girmiş ve çeşitli 
görevlerde bulunmuştur. Paris Konsolosluğu’nda da görev yapmış olan Mahmut Paşa, 
Abdülhamit’in büyük hemşiresi Seniha Sultan ile evlenerek Osmanlı Hanedanı’na damat olarak 
katılmıştır. Şerif Demir, “Damat Mahmut Celaleddin Paşa ve Cenazesi”, Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 47, 2012, s.  177-178. 

15  Sina Akşin, Damat Mahmut Paşa’nın yurt dışına çıkma sebebi olarak Konya-Bağdat 
hattının ön imtiyazlarının Almanlara verilmesini göstermektedir. Damat Mahmut Paşa’nın bir 
İngiliz grubu adına Padişah nezdinde girişimleri olmuştur. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve 
Terakki, 7. bs. , İmge Kitabevi, Ankara, 2014, s.  77.   

16 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  118-119. 
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olan tavsiye ve telkinlerde bulunmuştur. Özellikle sosyal hayatta “Teşebbüs-i 
Şahsî” ve devlet yönetiminde “Adem-i Merkeziyet” önerileriyle öne çıkmıştır.17 

1902’de Birinci Jön Türk Kongresi toplanmış, kongre sonunda Ahmet Rıza 
ve arkadaşlarıyla Prens Sabahattin ve onu tutanlar arasında istibdadın yıkılması 
için yabancı müdahalesinin kabul edilip edilmemesi konusunda anlaşmazlık 
çıkmıştır. Prens Sabahattin müdahale isteyenlerle birlik olmuştur. Kuran’a göre 
Prens Sabahattin, Meşrutiyet ihtilâli çıktığında Osmanlı Devleti’nin karışacağını 
ve bu kargaşalıktan yararlanmak isteyen devletlerin çıkabileceğini, bunu önlemek 
için “hür ve demokratik” devletlerle önceden anlaşmaya varıldıktan sonra ihtilâl 
yapılması gerektiğini savunmuştur. Prens Sabahattin’e göre gerektiğinde bu 
devletler ihtilâli koruyacaklardır. 18  Prens Sabahattin ve destekçilerinin 
oluşturduğu gruba, Ahmet Rıza’nın başını çektiği grup karşı çıkmış ve bu görüş 
ayrılıkları sebebiyle Jön Türk hareketi ikiye bölünmüştür.19 Ahmet Rıza kanadı 
“Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti” ismiyle faaliyetlerine devam ederken,20 
Prens Sabahattin “Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti”ni 
kurmuştur. Cemiyette Prens Sabahattin başkanlığı, Fazlı Bey ise genel 
sekreterliği (kâtipliği) üstlenmişlerdir.21 Fazlı Bey, Prens Sabahattin’in sütkardeşi 
ve mesai arkadaşıdır.22    

Kuran’ın ifadesiyle Prens Sabahattin “Adem-i Merkeziyet” programıyla, 
Avrupalıların Türklerden çok önem verdikleri Hıristiyan unsurların görüşlerini 
de göz önünde tutmak ve onları kendi istekleriyle memleket çıkarlarına 
bağlamak amacını gütmüştür.23 Yine Kuran, Prens Sabahattin’in Meşrutiyet’in 
ilânıyla gayenin elde edileceği kanaatini taşımadığına, Meşrutiyet’le beraber idare 
şeklinin merkeziyetçilikten adem-i merkeziyete doğru değişmesi gereğini ileri 
sürdüğüne dikkat çekmekte ve “…İmparatorluğu, onu vücuda getiren 
unsurların müşterek arzu ve kararıyla teşekkül edecek bir ‘Milletler Camiası’ 
şekline sokarak, dağılmaktan kurtulmak denemesini teklif ediyordu” 
demektedir.24 Prens Sabahattin, görüşleri sebebiyle Ahmet Rıza ve çevresinden, 
“Adem-i Merkeziyet merkez yok demektir. Merkez olmayınca da memleket yok 

                                                        
17 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Prens Sabahaddin, İttihat ve Terakki’ye Açık Mektuplar, Haz. Ahmet 

Zeki İzgöer, Dün Bugün Yarın Yayınları, 2013, Bütün Kitap.  
18 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  191. 
19 Sina Akşin, “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, 1972, s.  542-543. 
20 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. 
21 Akşin, “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası”, s.  543. 
22 Kuran, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, s.  143. 
23 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  213. 
24 Kuran, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, s.  433. 
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oluyor” eleştirileri almıştır.25 Osmanlı’nın Hıristiyan unsurlarına gösterdiği ilgi 
sebebiyle Bahaeddin Şakir ise Prens’i “Sabahattin Bey, anasır-ı Hıristiyan-i 
Osmaniye’yi o kadar dev aynasıyla görüyor ki, bu satırları okurken insan 
Tatavla’yı Paris, Kumkapı’yı Londra zannediyor” sözleriyle eleştirmiştir.26 Buna 
karşılık savunduğu görüşler sebebiyle Rumlar, Ermeniler ve Bulgarlar tarafından 
sempati ile karşılanmıştır.27  

1905 sonrası Meşrutiyet ve özgürlük düşünceleri asker çevrelerini de sarmış 
ve bu çevrelerde de gizli örgütlenmeler ortaya çıkmıştır.28  Diğer taraftan 29 
Aralık 1907’de yine Paris’te toplanan İkinci Jön Türk Kongresi’nde İttihatçılarla 
Adem-i Merkeziyetçiler saf birliği yapmışlardır. 29  Kongrede Abdülhamit’in 
tahttan inmeye zorlanması, yönetim düzeninin değiştirilmesi ve parlamentolu 
bir rejimin kurulması gibi kararlar alınmıştır. Nitekim bu konudaki kitle 
hareketlerinin ve mücadelenin yükselmesi üzerine Abdülhamit, 23 Temmuz 
1908’de II. Meşrutiyet’i ilân etmek zorunda kalmıştır.30  

Patrikhane’nin II. Meşrutiyet’in İlânına Tepkisi 
II. Meşrutiyet’in ilânı Osmanlı toplumunu meydana getiren unsurlar 

tarafından sevinçle karşılanmış,31 geçici bir süre için de olsa yakınlaşmalarına 
sebep olmuştur. 32  Genel heyecan havasına rağmen Patrik III. Yuvahim 
(Yoakim) gelişmelere temkinli yaklaşmış, ancak Jön Türklerin vaatlerinden 
etkilenmiş olan Rum Ortodoksların tavırları karşısında anayasanın ilân 
edilmesinden dolayı hoşnutluğunu ifade etmek zorunda kalmıştır.33 

                                                        
25 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1999, s.  133; 

Melis Ergenekan, “Ahmet Rıza ve Meşveret Gazetesi”, Yeditepe Üniversitesi Global Media Journal, 
Cilt 1, Sayı 2, s.  117. 

26 Mardin, age., s.  293. 
27 Bayram Bayraktar, “Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: Prens 

Sabahattin Bey”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6-7, 1996-1997, s.  119. 
28 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.  103-122. 
29 Akşin, “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası”, s.  548. 
30  Sina Akşin, “Siyasal Tarih (1789-1908)”, Türkiye Tarihi, Cilt 3, 7. bs. , Cem Yayınevi, 

İstanbul, 2002, s.  183; Tanör, age., s.  173-174. 
31 Ali İhsan Gencer & Sabahattin Özel, Türk İnkılâp Tarihi, 9. bs. , Der Yayınları, İstanbul, 

2004, s.  29. 
32 Konstantinos Ap. Vakalopulos, To Neoturkiko Kinima Ke O Ellinismos [Jöntürk Hareketi ve 

Helenizm] 1908-1912, Ekdosis İrodotos [İrodotos Yayınları], Thessaloniki [Selanik], 2002, s.  13-
14. 

33 Katerina Bura, “İ Vuleftikes Ekloges Stin Othomaniki Aftokratoria – İ Ellines Vuleftes 
[Osmanlı İmparatorluğundaki Milletvekili Seçimleri – Rum Milletvekilleri]”, Deltio Kentru 
Mikrasiatikon Spudon [Anadolu Araştırmaları Merkezi Bülteni], Tomos [Cilt] 4, 1983, s.  71. 
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Dönemin Yunan basınından Patrik III. Yuvahim’in II. Meşrutiyet’in ilânına 

karşı tavrı takip edilebildiği gibi, bu tutumu karşısında Rum cemaatten kendisine 
gelen tepkiler de görülebilmektedir. Embros Gazetesi’nde 2 Ağustos (20 
Temmuz) 1908 34  tarihinde yer alan bir yazıda, içlerinde pek çok avukat ve 
doktorun bulunduğu iki binin üzerinde Rum’un Patrik’e yönelik olarak bir araya 
geldiği ve yürüyüşe geçtiği kaydedilmiştir. Topluluğun Fener’deki Patrikhane’ye 
ulaşması ve bahçeyi doldurması üzerine Patrik diğer Patrikhane görevlileriyle 
birlikte dışarı çıkmak zorunda kalmıştır. Rum akademisyenler adına Pululidis 
söz almış ve Patrik’ten Meşrutiyet’in ilânı için teşekkür etmesini ve Rumların 
Osmanlı idaresine katılmasını talep etmesini istemiştir. Pululidis’in söylemi 
sonrasında Patrik söylenenleri dikkatlice dinlediğini, bahçeyi dolduran Rumların 
niyetlerini de anladığını, rejimle ilgili gelişmenin çok yeni olduğunu ve Kilise 
İdare Kurulu’nu toplamaksızın tek başına karar veremeyeceğini ifade etmiştir. 
Patrik Osmanlı vatandaşlarını kutladığını sözlerine eklemeyi ihmal etmemiş ve 
sağduyu çağrısında bulunmuştur. Bunun üzerine kalabalık dağılmıştır.35 

2 Ağustos (20 Temmuz) 1908 tarihli Skrip Gazetesi de Patrik’e yönelik 
tepkileri ele almış, Rumlar arasındaki siyasî bölünmelerin Helenizm’in hayrına 
olmadığından söz etmiştir. II. Meşrutiyet’in ilânının ortaya çıkardığı yeni 
durumun Rumların birleşmesini gerekli kıldığına, Patrik’in Helenlerin çıkarlarına 
gölge düşmesini istemediğine dikkat çekmiştir. Skrip’e göre Patrik, Meşrutiyet 
söylemi içinde yer alan “eşitlik” ilkesi çerçevesinde Patrikhane’yle Rumların 
sahip oldukları ayrıcalıkların zarar görmesinden korkmaktadır ve temkinli 
davranışı bazı Rum çevrelerince yanlış yorumlanmıştır.36 Nitekim Skrip Gazetesi 
3 Ağustos (21 Temmuz) 1908’de Yuvahim’e yönelik tepkinin büyük ölçüde 
yatıştığına,37  4 Ağustos (21 Temmuz)’da ise Meşrutiyet’in ilânında Rumların, 
hatta Osmanlı topraklarında bulunan Yunan vatandaşlarının katkısı olduğuna 
değinmiştir.38 

                                                        
34 Yunanistan 13 Şubat 1923’e kadar eski, yani Julius takvimini takip etmiştir. Bu tarihten 

itibaren Gregorius takvimini kullanmıştır. Julius takvimi, Gregorius takviminin 13 gün 
gerisindedir. Türkiye de 1 Ocak 1926 itibariyle Gregorius esasına dayalı miladî takvime geçmiştir. 
Bu takvim, Gregoryan takvim adını da taşımaktadır. Biz çalışmamızda, Julius Takvimine ait 
verileri parantez içinde vermekte yarar gördük. Yunanistan’daki takvim değişikliğiyle ilgili 
yararlanılan kaynak: Stilianos Ep.Gonatas, Apomnimonevmata [Anılar], Athina, 1958, s.  263-264. 

35 “Telefteya Ora [Son Saat]”, Embros, 2 Ağustos (20 Temmuz) 1908, s.  3. 
36 “Meta Tas Dilosis Tu Patriyarhu [Patrik’in Beyanatı Sonrasında]”, Skrip, 2 Ağustos (20 

Temmuz) 1908, s.  1. 
37 “Diyaveveosis Tu Patriyarhu Pros To Ethnos [Patriğin Millete Verdiği Güvence]”, Skrip, 3 

Ağustos (21 Temmuz) 1908, s.  5.  
38  “To Sillalitiriyon Kata Tu Patriyarhu [Patriğe Karşı Miting]”, Skrip, 4 Ağustos (22 

Temmuz) 1908, s.  4. 
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4 Ağustos (22 Temmuz) 1908 tarihli Skrip Gazetesi’nden, “Patrik krizi 
çıkma tehlikesi mi söz konusu? Patrik’in anayasanın ilânına heyecan duymadığı 
gerçek midir? Meşrutiyet’in ilânının Rumlara herhangi bir faydası yok mudur?” 
sorularına yanıt aramak üzere bir muhabirini Patrikhane’ye gönderdiği 
anlaşılmaktadır. Patrik Skrip muhabirini henüz dağılmış olan Sinod salonunda 
karşılamış ve üzgün olmayan sakin bir üslûpla şunları söylemiştir:  

“Mitingler, tamamen kişisel sebeplerle gerçekleştirilmektedirler. Bir başkası gelsin 
diye tahtı bırakmalı mıyım? Patriklik ve Sinodluk rejimi, ulusun çıkarlarına uygun 
olanı yapmayı gerektirir. Ne istiyorlar? Çatışma çıkmasını mı? Patrikhaneyi 
kapatalım mı? … 
Ben, heyecanlı siyasetin adamı değilim. Her zaman temkinli yaklaşmam gerekir. 
Durum [Meşrutiyet’in ilânı] karşısında temkinli olan Avrupa’yı örnek alalım. 
Ben, yeni rejimde de Kilisenin ve ulusumuzun ayrıcalıklarının olduğu gibi 
korunmasını kastediyorum. Gerçekleşmiş olan rejim değişikliğini kilisede bana 
duyuranlara söylediğim de budur. Tebrik için ziyaret ettiğim Sadrazama da bunları 
söyledim. Haklarımın korunmasını düşünerek, temkinli bir şekilde O’nu 
kutladım”. 
Söyleşinin devamında Yuvahim, ancak Kilisenin ayrıcalıkları korunduğunda 

Meşrutiyet’in ilânının Rumlara yararlı olacağına, Osmanlı parlamentosunda çok 
sayıda Rum milletvekilinin yer almasının mümkün olmadığına işaret etmiş ve 
“Bugün Kilise kanalıyla Helenlere bağlı olan halklar, Kilisenin sahip olduğu 
ayrıcalıklara son verilecek olursa hak talebiyle ortaya çıkabilirler… Bu sebeple 
yeni rejime karşı temkinliyim. Bu sebeple daha ilk baştan ayrıcalıklarımızla ilgili 
görüşümü açıkça ifade ettim” demiştir. Skrip muhabirine göre Patrik 
görüşlerinde ısrarlı, siyasetinde sakin ve mantıklıdır.39 İlerleyen günlerde Yunan 
basınında yer alan bir haberden, Patrik’e karşı tepkinin ileri boyutlara ulaşması 
ihtimali karşısında Yunanistan’ın İstanbul elçisinin müdahale etmek zorunda 
kaldığını öğrenebilmekteyiz.40  

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 1907’deki İkinci Jön Türk Kongresi’nde 
İttihatçılarla Adem-i Merkeziyetçiler arasında anlaşma sağlanmıştı ve bu 
anlaşmayı Meşrutiyet’in ilânından sonra Osmanlı Devleti’nin içinde de 
sürdürebilmek için taraflar arasında görüşmeler yürütülmüştü. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin İstanbul Şubesi 22 Ağustos 1908’de bir bildiri ile bu birleşmeyi ilân 
etmiştir. Bildiride, “Şimdiye kadar Paris’te ‘Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-i 
Şahsî’ namı altında sarf-ı mesai eden cemiyetle, ‘Osmanlı İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ arasında itilâf ve ittihat-ı tam hasıl olduğundan her iki cemiyetin 
‘Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’ namı ve programı altında çalışacakları ilân 

                                                        
39 “O Patriyarhis Ke To Sintagma [Patrik ve Anayasa]”, Skrip, 4 Ağustos (22 Temmuz) 1908, 

s.  4. 
40 “To Patriyarhiko Zitima [Patrik Meselesi]”, Skrip, 16 Ağustos (3 Ağustos) 1908, s.  5. 
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olunur” denilmekteydi.41 Diğer taraftan İttihatçılar Hıristiyan milletlerle siyasal 
program konusunda görüşmeler yapıp anlaşmak yolunu denemişlerdir. 42  Bu 
sebeple de Fazlı Bey aracılığıyla hem Rumların siyasî programını öğrenmek, 
hem de Rum Patrikhanesi’nin Meşrutiyet’in ilânına karşı takındığı temkinli 
tutumu gidermek istemişlerdir.43 

Fazlı Bey’in Patrikhane ziyaretleri 1908 yılı Ağustos ayının son günlerinde 
Yunan basınına da yansımıştır. İfade edildiğine göre Fazlı Bey Yuvahim’e, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin “Yeni Türkiye”de Rumların konumu ile ilgili 
ayrıntıların belirlenmesi için Patrikhane ile toplantı gerçekleştirmeyi gerekli 
gördüğünü aktarmıştır. Yine Fazlı Bey, Rumların Fatih döneminden itibaren 
devam eden ayrıcalıklarına dokunulmayacağının güvencesini vermiştir.44 Patrik 
Fazlı Bey’e verdiği cevapta, Rumların Meşrutiyet’in ilânını memnuniyetle 
karşıladıklarını, tüm yanlış anlaşmaların sona erdiğini, İttihat Terakki adına 
gerçekleştirilen bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etmiş 45  ve İttihat 
Terakki ile diyalog gerçekleştirmek üzere Rum temsilcileri harekete 
geçireceğinin sözünü vermiştir. Haberde Fazlı Bey’in Patrikhane ziyaretinin 
Rum çevrelerde olumlu yankı bulduğu ve Patrikhane organlarının İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne sunulacak Rumların programını görüşmek üzere bir araya 
geldikleri kaydedilmektedir.46 Fazlı Bey’in Patrikhane ziyaretinin yarattığı olumlu 
havaya rağmen Yunan basını bu ziyaretin kişisel mi yoksa Cemiyet adına 
gerçekleştirilmiş bir ziyaret mi olduğunu sorgulamaktan geri durmamıştır. 
Yunan basınında bu ziyaretin Cemiyet’in direktifiyle mi gerçekleştirildiği 
konusunda Cemiyet’ten bilgi istendiği ve ziyaretin Cemiyet’in bilgisi dâhilinde 
olduğu cevabının alındığı kaydedilmektedir.47 Bazı Yunan basın organları Fazlı 
Bey’in Patrikhane’ye ziyaretini, İttihatçıların Patrikhane ile uzlaşma arayışlarının 
ilk önemli adımı olarak yorumlamışlardır.48 

Yunan basını 1908 Eylül’ünün ilk günlerinde, İstanbul’a dönmekte olan 
Prens Sabahattin’i karşılamak üzere Atina’ya gelen Fazlı Bey’e yakın ilgi 
                                                        

41 Akşin, “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası”, s.  548. 
42 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.  167. 
43 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  323. 
44 “Ta Pronomya Athikta [İmtiyazlara Dokunulmayacaktır]”, Embros, 30 Ağustos (17 Ağustos) 

1908, s.  4.  
45 “Dilosis Pros Ton Patriyarhin [Patrik’e İfade Edilenler]”, Embros, 1 Eylül (19 Ağustos) 

1908, s.  2. 
46 “İ Sizitisis Me To Komitaton Epi Tu Elliniku Programmatos [Komite İle Rum Programı 

Hakkında Görüşme]”, Embros, 31 Ağustos (18 Ağustos) 1908, s.  4. 
47  “E Dilosis Peri Ton Pronomiyon [İmtiyazlarla İlgili Beyanatlar]”, Embros, 1 Eylül (19 

Ağustos) 1908, s.  4. 
48  “İ Sinenoisis Ton Neoturkon Meta Tu İkumeniku Patriyarhu [Ekümenik Patrik’le 

İttihatçıların Uzlaşması]”, Embros, 4 Eylül (22 Ağustos) 1908, s.  3. 
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göstermiş ve Yunan kamuoyuna Fazlı Bey’i “Rum Kilisesi’nin ayrıcalıklarına 
dokunulmayacağının güvencesini veren kişi” olarak tanıtmıştır. Fazlı Bey’in 
Avrupa’da sütkardeşi Prens Sabahattin ile birlikte uzun süre Osmanlı’nın 
özgürlüğü için çalıştığı, otuz yaşlarında son derece zarif, sempatik ve kibar 
olduğu, geniş ve özel eğitim aldığı vurgulanmıştır.49 

Diğer taraftan aynı günlerde Yunan basınında İstanbul Rum basınının bir 
beyanatı yer almış ve Rumların Fatih döneminden itibaren sahip oldukları hak 
ve ayrıcalıkların Rumlarla “Osmanlıların” dostça ve barış içinde yaşamalarının 
ön koşulunu yarattığına işaret edilmiştir. Bunlara dokunmanın barış ve 
dostluğun reddi anlamına geleceğinin, nitekim Tanzimat ve Islahat 
dönemlerinde de bu ayrıcalıklara dokunulmadığının, yeni dönemde de 
dokunulmayacağının altı çizilmiştir. İstanbul Rum basınının beyanatında da 
ifade edildiği gibi Rumların idare edenler ve edilenler, diğer bir deyişle 
Müslüman ve gayrimüslim ayrımının sona ermesini ve gerçek anayasal eşitlik 
istedikleri kaydedilmiştir. 50  Rumların bu taleplerine bazı Osmanlı yayın 
organlarından “Farklı unsurlar arasında eşitliği ilân etmiş olan bir millet, 
Osmanlı Devleti’ndeki her milletin özel ayrıcalıklara sahip olmasını kabul 
edemez” tepkileri gelmiştir ki, Yunan basın organlarında bu tepkiler de yer 
alabilmişlerdir. 51  3 Eylül (20 Ağustos) 1908 tarihli Skrip Gazetesi’nde ise 
Patrik’in Padişah’ın huzuruna çıktığı ve Padişah’ın Patrik’e Meşrutiyet rejiminin 
Osmanlı toplumunu teşkil eden unsurların özgürlüğünü sınırlamayı değil, saygı 
ve sevgiyi hedeflediğini ve Meşrutiyet rejimine güven duyulması gerektiğini ifade 
ettiği kaydedilmiştir.52  

II. Meşrutiyet’in İlânı Sonrasında Rumların Siyasî Örgütlenmesi 
İstanbul Rumlarına ait gizli bir örgüt olarak 1908 yılında ve Suliotis 

liderliğinde kurulmuş olan “İstanbul Örgütü (Organosis Konstantinupoleos)”53 

                                                        
49 “Afiksis Tu Pringipos Sabaheddin Ke Tu Adelfu Tu Fazlı Bey [Prens Sabahattin ve Kardeşi 

Fazlı Bey’in Gelişi]”, Embros, 2 Eylül (19 Ağustos) 1908, s.  1. 
50 “İ Dilosis Tu Elliniku Tipu En Turkia [Türkiye’deki Rum Basınının Beyanatları]”, Embros, 

28 Ağustos (15 Ağustos) 1908, s.  3. 
51  “Ta Pronomya Tis Eklisiyas Menun Athikta [Kilisenin Ayrıcalıklarına 

Dokunulmayacaktır]”, Skrip, 2 Eylül (19 Ağustos) 1908, s.  3.  
52 “Logi Tu Sultanu Pros Ton Patriyarhin [Sultan’ın Patrik’e Sözleri]”, Skrip, 3 Eylül (20 

Ağustos) 1908, s.  5. 
53 İstanbul Örgütü’nü kurmuş ve liderliğini yapmış olan Suliotis (ki 1906’da Selanik ajanlığını 

üstlendiğinde Nikolayidis sahte ismini kullanmıştır), Yunanistan’ın Makedonya’yı elde etmesi için 
mücadele etmiş bir Yunan subaydır. 1878 doğumlu olan Suliotis önce Hukuk Fakültesi’nde, 
ardından Sholi Ton Evelpidon(Askeri Akademi)’da eğitim almıştır. Anılarını yaşandıklarından 
otuz yıl sonra yazmıştır. Suliotis’in eşi tarafından saklanmış olan anılar, Thanos Veremis ve 
Katerina Bura tarafından “Organosis Konstantinupoleos (İstanbul Örgütü)” adıyla kitap olarak 
derlenmiş ve kitaba o yıllarda kaleme alınmış olan raporlar da eklenmiştir. 1945 yılında vefat etmiş 
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Meşrutiyet’in ilânını fırsat olarak değerlendirerek harekete geçmiştir. Bu örgütün 
Meşrutiyet’in ilânına kadar hedefi Bulgarlarla mücadele olmuştu. Meşrutiyet’in 
ilânı ile birlikte örgütün hedefi başka bir yöne doğru kaymıştır. Örgüt öncelikle 
Rumların İttihat Terakkiciler ile anlaşması, uzlaşmanın sağlanmaması halinde 
İttihat Terakkicilere karşı anayasa hudutları çerçevesinde diğer uluslarla ve hatta 
İttihat Terakkicilere düşmanca tavır takınacak olan Müslümanlarla da işbirliği 
yapılması gerektiği görüşünde olmuştur. İstanbul Örgütü yeni rejime daha iyi 
uyum sağlayabilmek amacıyla durum için en uygun kişileri, örneğin yazarları, 
derneklere üye olanları, kilise yetkililerini üye yapmış ve izlediği siyasetin açık bir 
temsilcisi olarak “İstanbul Helen Siyasî Cemiyetini (Ellinikon Politikon 
Sindesmon Konstantinupoleos)” kurmuştur. Siyasî cemiyetin ilk ve en aktif 
üyeleri, aynı zamanda İstanbul Örgütü mensuplarıdır.  

İstanbul Örgütü daha Meşrutiyet’in ilânı şenlikleri sürerken, birim 
başkanlarına “soydaşların” yeni rejime göre tutumlarını belirlemesi talimatını 
göndermiştir. Bu talimatta, gerçekleşen rejim değişikliğinin Patrikhane’nin sahip 
olduğu ayrıcalıkları zayıflatmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun yanında 
Osmanlı vatandaşları olarak Türklerle eşit hak ve sorumluluklar talep 
edeceklerdi. Rumların mücadelesi seçimlerle başlayacaktı. Oy hakkına sahip olan 
Rumlar seçim listelerine kaydolmalı, daha sonra da oy kullanmalıydılar. İstanbul 
Örgütü Seçim Yasası’nın Yunancaya çevrilmesini sağlayacak ve Rum gazeteleri 
gerekli ayrıntıları yayınlayacaklardı. Zamanı geldiğinde Siyasî Cemiyet, İstanbul 
Rum milletvekili adaylarını belirleyecekti. Rumlar adı geçen cemiyetten seçimle 
ilgili herhangi bir bilgiyi isteyebileceklerdi.54  

Ağustos ayı itibariyle Yunan basın organlarında, Osmanlı Meclis-i Mebusânı 
için gerçekleştirilecek seçimlere Rumların ilgi göstermesi gerektiğine dair yazılar 
yer almıştır. Bu haberlerde daha öncesinde Rum cemaatte bölünmüşlüğün 
hâkim olduğu, ancak yeni koşulların sistemli bir mücadeleyi gerektirdiği 
vurgulanmıştır. Yunan basınının iddialarına göre diğer gayrimüslim unsurlardan 
olan Ermeniler ve Yahudiler, Meşrutiyet’in ilân edildiği günden itibaren İttihat 
Terakkiciler ile diyaloga geçmişlerdi. Bu şartlar altında Rumların başarı elde 
etmesinin önü kapanmış ve İstanbul’dan Meclis-i Mebusân’a bir milletvekili 

                                                                                                                                  
olan Suliotis, Beyoğlu’ndaki Cité Syrie apartmanındaki bir daireyi merkez olarak kullanan İstanbul 
Örgütü’nün tarihte yaşatılması gerektiğini, bu yapılmadığı takdirde doğunun ve Helenizm’in 
Meşrutiyet dönemini anlamak isteyenler için önemli bir boşluk olacağını ifade etmiştir. Bkz. 
Athanasios Suliotis Nikolayidis, Organosis Konstantinupoleos [İstanbul Örgütü], Ekdosis Dodoni 
[Dodoni Yayınları], Athina, 1984, s.  16-17; 28; 42;64; 130-131.   

54 Thanos Veremis, “Apo To Ethniko Kratos Sto Ethnos Dihos Kratos – To Pirama Tis 
Organosis Konstantinupoleos [Milli Devletten Devletsiz Millete – İstanbul Örgütü Deneyimi]”, 
Ethniki Taftotita Ke Ethnikismos Sti Neoteri Ellada [Çağdaş Yunanistan’da Ulusal Kimlik ve Ulusalcılık], 
Ekdosis Morfotiko İdrima Ethnikis Trapezis [Morfotiko İdrima Ethnikis Trapezis Yayınları], 
Athina, 1997, s.  47; Suliotis-Nikolayidis, age., s.  63-64; 72-74.    
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dahi gönderememeleri olasılığı doğmuştur. Yunan basını İstanbul’dan on beş 
milletvekili seçileceğine, bunların beşinin gayrimüslim olacağına ve Rumların en 
az üç milletvekili ile temsil edilmeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. 18 Ağustos (5 
Ağustos) 1908 tarihli Skrip Gazetesi’nde “Siyasî Cemiyet’in kurulduğu bir 
gerçektir. Ancak daha çok işin teorisiyle ilgilenmektedir. Rumların 
ataletsizliğinin sebebi, İstanbul Rumlarının Patrik Yuvahim’i destekleyenler ve 
desteklemeyenler olarak ikiye bölünmesidir… Oysa Rumlar seçimlerde partisel 
aidiyetlerinden bağımsız olarak, birlikte hareket etmek zorundadırlar. Meclis-i 
Mebusân’da Yuvahim taraftarları ya da karşıtları değil, Türkiye’deki Rumlar 
temsil edileceklerdir” denilmiştir.55  

Diğer taraftan Yunan basın organlarında Meclis-i Mebusân seçimlerine 
yönelik olarak İzmir ve Yanya Rumlarının da siyasî bir örgütlenmeye gittikleri 
bilgisi yer almıştır. İzmir’deki örgütlenme Rum gazetelerinin liderliğinde 
gerçekleşmiş ve kurulan cemiyet “Panhelenik Siyaset Merkezi (Panelliniyon 
Politikon Kentron)” ismini almıştır. Yanya’daki Rum siyasî cemiyetinin ise 
“herhangi bir ulusal macera için değil”, bölge Rumlarının Osmanlı Devleti’nin 
yeni rejimine hizmet edeceğini dile getirmek için kurulduğu ifade edilmektedir. 
Yanya’daki örgütlenmeye genç bilim adamlarının liderlik ettikleri ve bölge 
Rumlarının onların etrafında kenetlendikleri kaydedilmektedir.56       

Yunan Basınının Prens Sabahattin’in Dönüşüne Gösterdiği İlgi 
II. Meşrutiyet’in ilânı sonrasında Adem-i Merkeziyetçiler Osmanlı Devleti’ne 

gelerek siyaset yapmaya başlamışlardır. 57  Prens Sabahattin de 1903’ten beri 
Paris’teki Pere La Chaise Kabristanlığı’nda58 bulunan babasının naşını taşıyan 
tabutla birlikte “Senegal” buharlı gemisiyle Marsilya’dan İstanbul’a hareket 
etmiştir. 59   Prens Sabahattin İstanbul’dan önce Atina’da bir durak 
gerçekleştirmiş ve bu esnada Yunan kamuoyu ve basın organlarının yoğun ilgisi 
ile karşılaşmıştır. Yunan basın organlarında Damat Mahmut Paşa’dan “içten bir 

                                                        
55 “E Vuleftike Ekloge İs Tin Turkian [Türkiye’deki Milletvekili Seçimleri]”, Skrip, 18 Ağustos 

(5 Ağustos) 1908, s.  4. 
56 “O Ellinismos Kinite [Helenizm Hareket Halindedir]”, Skrip, 30 Ağustos (17 Ağustos) 

1908, s.  5. 
57 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.  164. 
58 Damat Mahmut Paşa Brüksel’de 17 Ocak 1903’te vefat etmiş ve naaşının nakli meselesi 

uzun bir süre Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti’ni meşgul etmişti. İstanbul’dan Paris Sefareti’ne 
cenazenin acilen İstanbul’a getirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması için talimat verilmiş, fakat 
Paşa’nın çocukları ikna edilemediğinden naaşın İstanbul’a nakli gerçekleştirilememiştir. Paris’e 
getirilen Mahmut Paşa’nın cenazesi polisin bütün engellemelerine rağmen 30 Ocak’ta Paris’te Pere 
La Chaise Kabristanlığı’ndaki Türk mezarlığına defnedilmiştir. Demir, agm., s.  181-182. 

59 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  323. 
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Helen dostu”  ve liberal olarak söz edilmiş,60 ayrıca Damat Mahmut Paşa’nın bir 
dönem Korfu’da ikamet etmek istediği, 61  ancak o dönemde Yunan 
Hükümeti’nin Osmanlı Devleti ile sorun yaşamak istemediği için bu ikamete 
onay verilemediği hatırlatılmıştır. Yunan basınında Korfu’dan ayrılması istenen 
Damat Mahmut Paşa’nın, “Benim Yunan Hükümeti tarafından sınır dışı 
edilmeme sebep olan Osmanlı Devleti’ne kızmıyorum. Çünkü çok kısa zamanda 
mücadelem meyve verecek ve Osmanlı Devleti ile Yunanistan eserime 
şükredeceklerdir” dediğine işaret edilmektedir.62  

 
Resim 1: Embros Gazetesi’nde yer alan, Prens Sabahattin’in İstanbul öncesi 

Atina ziyaretine ilişkin haber 

Prens Sabahattin’i Pire Limanı’nda Fazlı Bey haricinde pek çok Jön Türk, 
Atina ve Avrupa gazetelerinden temsilciler, Osmanlı Devleti’nin Pire konsolosu, 
Atina’daki Trakyalılar Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve meraklı bir kalabalık 
beklemiştir. Prens’in huzuruna ilk çıkanlar Fazlı Bey ile Embros muhabiri 
olmuştur. Prens Sabahattin Embros muhabirinin “Muhafazakârların tepkisine 
maruz kalmaktan korkmuyor musunuz?” sorusuna, “Tabii! Gafil avlanmamak 
için faaliyetlerini son derece dikkatlice izliyoruz. Mantıklı düşünerek bunları 
önlemeye ve ani bir tepkiye maruz kalmamaya çalışıyoruz” yanıtını vermiştir. 
Ardından Prens Sabahattin için resmi bir kabul töreni gerçekleştirilmiştir.63  

                                                        
60 “Afiksis Tu Prigkipos Sabaheddin Ke Tu Adelfu Tu Fazlı Bey [Prens Sabahattin ve Kardeşi 

Fazlı Bey’in Gelişi]”, Embros, 2 Eylül (19 Ağustos) 1908, s.  1-2. 
61 Bkz. Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  186-187. 
62 “Afiksis Tu Pigkipos Sabaheddin [Prens Sabahattin’in Gelişi]”, Skrip, 1 Eylül (19 Ağustos) 

1908, s.  4.  
63 “E Prosfonisis [Selamlamalar]”, Embros, 2 Eylül (19 Ağustos) 1908, s.  2. 
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Prens Sabahattin’e hitaben ilk konuşmayı Trakyalılar Cemiyeti Başkanı 
Spiridis yapmıştır. İkinci konuşmayı ise Türk Dili Profesörü İyoannidis, “Siz 
majesteleri Doğu’nun ilk durağında vatanınızın tatlı dilini işitiniz” diyerek 
Türkçe olarak gerçekleştirmiştir. Bunun akabinde kalabalıktan “Yaşasın Türkiye! 
Yaşasın Özgürlük! Yaşasın Prens!” nidaları yükselmiştir. Atina basını adına 
Ziyogas Prens Sabahattin’i “Dost komşu ulusun Rönesansı’nın emekçisi” olarak 
selamlamıştır. İfade edildiğine göre Prens Sabahattin’in gerçekleştirilen 
söylemlere yanıtı, “Özgürlüğün klasik topraklarında gerçekten çok duygulandım 
ve eserimizin değerli işbirlikçisi olan Yunan basınına teşekkür ediyorum” 
olmuştur. Devamında gazeteci Perdikidis “Damat Mahmut Paşa, tüm bir halkın 
siyasî özgürlüğünün emekçisi oldun… Veliahtın olan oğlun majestelerinin 
huzurunda … sana olan hayranlığım ve minnetimle bu çiçekleri sunuyorum” 
diyerek tabut üzerine kırmızı beyaz çiçeklerle dolu bir sepet bırakmıştır.  

 
Resim 2: Skrip Gazetesi’nde yer alan, Prens Sabahattin’in İstanbul öncesi 

Atina ziyaretine ilişkin haber 

Prens Sabahattin o akşam Atina’daki Osmanlı Elçiliği’ni ziyaret etmiştir. 
Prens’in Atina’ya ziyareti, elektrikli tramvaya bindiği andan itibaren Yunan basın 
ordusu tarafından dikkatlice izlenmiştir. Elçilikte kabul ettiği bir Yunan basın 
mensubuna verdiği mülâkatta, “Yunanistan’ı çok seviyorum. Siz de benim 
Yunanistan’ı sevdiğim gibi Osmanlı Devleti’ni sevin” vurgusunu yaptığı ifade 
edilmektedir. Bu ziyaretin ardından Prens Sabahattin İstanbul’a gitmek üzere 
Pire’den ayrılmıştır. 64 

Yunan basını Prens Sabahattin’in İstanbul’dan önce gerçekleştirdiği İzmir 
ziyaretini de sütunlarına taşımıştır. Prens’i İzmir’de bir takım Adem-i 

                                                        
64  “İ İpodohi Tu Sabaheddin [Sabahattin’in Karşılanması]”, Embros, 2 Eylül (19 Ağustos) 

1908, s.  2. 
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Merkeziyetçiler 65  ile birlikte Rum ve Ermeni cemaatlerinin mensuplarının 
karşıladığına işaret edilmektedir. Öyle ki Rum Gazeteciler Birliği ile Panhelenik 
Ulusal Birliği, Damat Mahmut Paşa’nın naaşı üzerine kırmızı beyaz şeridi olan 
bir çelenk bırakmıştır. Prens Sabahattin’e hitap edenlerden İzmirli ünlü avukat 
Mihail G. Argiropulos, Osmanlı Devleti halkları için gelişme ve refah dönemini 
başlatan, yeni ve liberal düşüncelerin temsilcisini selamladığını söylemiştir. 
Argiropulos bu sebeple Rum halkının Prens ile çalışmak istediğinin altını 
çizmiştir.66 

Yunan basını Prens Sabahattin’e İstanbul’da düzenlenecek karşılama 
törenine yer verdiğinde Rumların kendisini “ilâhlaştırmaya” hazırlandıklarını ve 
bu amaçla çeşitli Rum derneklerinin yönetim kurullarını acil olarak 
topladıklarını,67  diğer taraftan Ermeni cemaatinin Prens Sabahattin’i denizde 
karşılamak üzere buharlı gemiler hazırladığını yazmıştır. Bu haberlerde ayrıca bir 
Osmanlı muhribinin Çanakkale Boğazı’nda gelenleri karşılayacağı ve Damat 
Mahmut Paşa’nın İstanbul’da son derece debdebeli bir şekilde toprağa verileceği 
kaydedilmiştir.68   

Skrip Gazetesi’nde Prens Sabahattin’in 2 Eylül 1908’de saat 19:00 sularında 
İstanbul’a ulaştığı ve gerçekten de düzenlenen karşılama töreninin son derece 
muazzam geçtiği ifade edilmiştir. Öyle ki Rumlar on dört buharlı gemiyi 
tamamen doldurmuşlardır. Prens Sabahattin göründüğünde tüm buharlı gemiler 
aydınlatılmışlardır. Her yerde “Yaşa!” nidaları yankılanmıştır. Aynı nidalar, Prens 
Sabahattin karaya çıktığında da devam etmiştir. Prens Sabahattin’in kendisini 
karşılamaya gelen Rum heyetine, Patrikhane ayrıcalıklarını koruyacağına dair söz 
verdiğine dikkat çekilmektedir.69 

Skrip Gazetesi ilerleyen günlerde Prens Sabahattin’in İstanbul’a gelişinin 
ayrıntılarını sütunlarına taşımış ve Prens’in İstanbul’da son derece sıcak ve 
debdebeli karşılanmasında Rum cemaatin rolünün büyük olduğunun altını 
çizmiştir. Öyle ki Rumları taşıyan buharlı gemiler Prens’i Yeşilköy açıklarında 
karşılamışlardır. Yeşilköy’e önce Prens Lütfullah’ı taşıyan “İzzettin” gemisi 

                                                        
65 Kuran, Prens Sabahattin’in İzmir’de karşılanmasıyla ilgili olarak, “Vapur İzmir’e ulaştığı 

zaman gerek Kadıhanlı Hoca Emin Efendi’nin, gerekse “Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i 
Merkeziyetçi” Milaslı Murat Bey’in teşvikiyle İzmirlilerin kendisine karşı fevkalade tezahüratlarda 
bulunduklarını kaydetmektedir. Bkz. Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  323-324.  

66 “İ İpodohi Tu Sabaheddin En Smirni [Prens Sabahattin’in İzmir’de Karşılanması]”, Skrip, 5 
Eylül (22 Ağustos) 1908, s.  4. 

67  “E Dilosis Peri Ton Pronomiyon [İmtiyazlarla İlgili Beyanatlar]”, Embros, 1 Eylül (19 
Ağustos) 1908, s.  4. 

68 “Afiksis Tu Prigkipos Sabaheddin [Prens Sabahattin’in Gelişi]”, Skrip, 1 Eylül (19 Ağustos) 
1908, s.  4. 

69 “Apotheotiki İpodohi Tu Sabaheddin İs Konstantinupolin [Prens Sabahattin’in İstanbul’da 
İlâhmışçasına Karşılanması]”, Skrip, 3 Eylül (21 Ağustos) 1908, s.  5.  
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ulaşmıştır. Damat Mahmut Paşa’nın naaşı ise “Prenses Maria” gemisi ile 
taşınmıştır. Saat 17:30 civarında Prens Lütfullah da “Prenses Maria”ya geçmiştir. 
Prens Sabahattin gemide Meşrutiyet ve vatan lehine bir konuşma yapmıştır. 
Prens’e hitap edenler arasında Celalettin Arif Bey ile Kosmidis isimleri dikkat 
çekmektedir. Prensler saat 19:00 sularında Sarayburnu’na yanaşmışlardır. Prens 
Sabahattin arabaya binerek Beyoğlu’na hareket etmiştir.70 

Embros Gazetesi 3 Eylül (21 Ağustos) 1908 sayısının birinci sayfasında 
Prens Sabahattin’in İstanbul’a gelişi ile ilgili olarak, “Prens Sabahattin’in 
İstanbul’da İlâhlaştırılması” manşetini kullanmıştır. Bu manşetin altında Prens’i 
karşılayan Rum buharlı gemilerinin Osmanlı ve Yunan bayrakları ile süslü 
oldukları ve bu gemilerde bir takım İttihatçı marşlar yanında Yunan milli 
marşının da çalındığı bilgisi yer almıştır. Kendisini karşılayanlar arasında 
Padişahın ve Osmanlı Hükümeti’nin temsilcileri, 71  İttihat Terakkiciler ile 
imparatorluğun çeşitli cemaatlerinin temsilcileri yer almıştır. İfade edildiğine 
göre Prens Sabahattin, Türklerle Rumların işbirliğinin zorunlu olduğunu dile 
getirmiştir. Parantez açarak şunu da ifade edelim ki İstanbul Örgütü lideri 
Suliotis, Prens Sabahattin’in Fransa’dan dönüşünü ve kendisine gerek Atina’da, 
gerekse İstanbul’da düzenlenen karşılama törenlerini teatral bir olay olarak 
yorumlamıştır. 72  Aynı günlerde Yunan basın organlarında Damat Mahmut 
Paşa’nın toprağa verilmesi esnasında matem belirtisi olarak Rum dükkânlarının 
kapatılacağı da dile getirilmiştir.73   

Bilineceği gibi İstanbul’a gelişlerinin ertesi günü kalabalık bir kitlenin refakati 
ile Damat Mahmut Paşa’nın naaşı Eyüp’teki aile mezarlığına götürülerek toprağa 
verilmiştir. Cenaze töreninde resmî ve gayri resmî birçok itibarlı kişi, bu arada 
Şeyhülislâm Cemalettin Efendi ile Hahambaşı bizzat bulunmuşlardır. 
Patrikhanelerden de birer heyet bu dinî törene katılmışlardır. Babasının 
cenazesine karşı gösterilen bu ilgi sebebiyle Prens Sabahattin, Şeyhülislâm 
Cemalettin Efendi’ye teşekküre gittiği gibi, diğer dinî kurumların temsilcilerini 
ve bu arada Patrikhane’yi de ziyaret etmiştir.74   

                                                        
70  “İ İpodohi Tu Prigkipos Sabaheddin İs Tin Kostantinupolin [Prens Sabahattin’in 

İstanbul’da Karşılanması]”, Skrip, 7 Eylül (24 Ağustos) 1908, s.  3. 
71  Kuran, Abdülhamit’in Prens Sabahattin’i karşılamak üzere şehzadeler gönderdiğini ve 

yaverleri aracılığıyla da Prens Sabahattin’in hal ve hatırını sorduğunu kaydetmektedir. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti, Erkânıharp Kaymakamı Rasih Bey’in başkanlığında karşılamada bulunmuştur. 
Basın adına İkdam Gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey ile Serveti Fünun mecmuası sahibi Ahmet 
İhsan Beyler karşılamaya katılmışlardır. Bkz. Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  325. 

72 Suliotis-Nikolayidis, age., s.  94. 
73  “Apotheosis Tu Sabaheddin En Konstantinupoli [Prens Sabahattin’in İstanbul’da 

İlahlaştırılması]”, Embros, 3 Eylül (21 Ağustos) 1908, s.  1. 
74 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  325; Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.  165. 
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 Prens Sabahattin’in Patrikhane Çevreleri İle Diyalogu 
5 Eylül (23 Ağustos) 1908 tarihli Yunan basın organlarında, bir önceki gün 

Patrikhane’yi temsil eden bir heyetin Prens Sabahattin’i ziyaret ettiği bilgisi yer 
almıştır. İfade edildiğine göre Prens Sabahattin’in “isteği üzerine” Fener 
Patrikhanesi’nin sahip olduğu ayrıcalıklar ve Rumların talepleri üzerine 
konuşulmuştur. 75  Bu kabul esnasında Prens Sabahattin’in Helen ulusunu 
övdüğü ve her zaman özgürlük için çalıştığını belirttiği kaydedilmektedir.76  

6 Eylül (24 Ağustos) 1908 tarihli Embros nüshası Prens Sabahattin’i ziyaret 
eden heyette Rum avukatlardan Kosmidis ile Pululidis’in yer aldıklarını ve 
Prens’in bir takım tereddütler ile ilgili olarak “Kim sizin diliniz ve 
ayrıcalıklarınıza yöneliyor?  Biz adem-i merkeziyet taraftarıyız. Sizin dilinize ve 
Patrikhane ayrıcalıklarına saygılı olacağız. Lütfen soydaşlarınıza bu görüşlerimi 
ve inancımı açıklayınız” dediği duyurulmuştur. Öyle ki Pululidis’in buna yanıtı, 
“Memnuniyetle. Ben de size onların [Rum cemaatinin] en içten teşekkür ve 
minnetlerini sunuyorum. Helen halkı atalarının gelenek ve göreneklerini sevip 
saymakta ve dinsel ayrıcalıkları konusunda hiçbir şekilde ödün vermek 
istememektedir. Bu koşul ile ortak vatanımız olan Osmanlı Devleti en içten 
savunucularını bulacaktır” olmuştur. Prens Sabahattin Pululidis’in görüşlerine 
katıldığını, ayrıca Rum cemaatin liberalliğinden şüphe duymadığını beyan 
etmiştir. Görüşmenin devamında söz almış olan Kosmidis, Osmanlı siyasî 
birliğine katılmış olan Rumların, rejimden doğan tüm siyasî haklarına sahip 
olarak ulusal benliklerini korumak istediklerinin altını çizmiştir. Kosmidis 
yaklaşımının egoistçe olmadığını, tam tersine Osmanlı toplumunu oluşturan 
unsurların siyasî birliğinin yerleşmesi adına vatansever bir söylem olduğunu 
vurgulamıştır. Heyetin yanından ayrılması anında Prens Sabahattin, hislerindeki 
samimiyetin kanıtı olarak en kısa zamanda Patrik’i ve Patrikhane’yi ziyaret 
edeceğini, ayrıca Rumların siyasî programını da görmek istediğini ifade 
etmiştir.77  

Eylül’ün ilk haftasında Yunan basınında Prens Sabahattin’in siyasî programı 
hakkında yazılar yer almış ve Rumların O’nun programını bilmek zorunda 
oldukları vurgulanmıştır. Bunların birinde Prens Sabahattin’in adem-i 
merkeziyeti savunduğu, otonomiler ve Osmanlı Devleti’ni teşkil eden halkların 
gelişmesiyle devleti güçlendirmeyi hedeflediği kaydedilmiştir. Prens 
Sabahattin’in ayanın en azından yarısının halk tarafından seçilmesini istediğine, 

                                                        
75  “Epitropi Tu Patriyarhiyu Para Tu Sabaheddin [Patrikhane Heyeti Sabahattin’in 

Huzurunda]”, Embros, 5 Eylül (23 Ağustos) 1908, s.  4. 
76 “Sabaheddin Ke Sultanos [Sabahattin ve Sultan]”, Skrip, 5 Eylül (23 Ağustos) 1908, s.  5. 
77 “Sovari Sinentenksi Me Ton Prigkipa Sabaheddin [Prens Sabahattin İle Ciddi Röportaj]”, 

Embros, 6 Eylül (24 Ağustos) 1908, s.  3; “Elliniki Epitropi Para To Sabaheddin [Sabahattin’in 
Huzurunda Rum Heyeti]”, Embros, 8 Eylül (26 Ağustos) 1908, s.  4. 



Nilüfer ERDEM, II. Meşrutiyetin İlanı Sonrası...   51 

anayasanın 113. Maddesinin değiştirilmesini talep edeceğine, basın özgürlüğü 
konusunu dile getireceğine işaret edilmiştir. Askerlik hizmeti ile ilgili olarak 
Prens Sabahattin’in, her unsur için ayrı taburlar oluşturulması görüşünde olduğu 
belirtilmiştir. 78  Prens Sabahattin’in özel girişimin desteklenmesi gerektiği 
görüşünde olduğuna, Osmanlı halkları ile samimî ve sürekli işbirliğine 
inandığına temas edilmiştir. Skrip Gazetesi’nin Prens Sabahattin’in programı ile 
ilgili olarak “köktenci [radikal]” nitelemesinde bulunduğu dikkat çekmektedir.79 

9 Eylül (27 Ağustos) 1908 tarihine ait Embros ve Skrip Gazeteleri, önceki 
gün Prens Sabahattin’in Patrikhane’yi ziyaret ettiğini duyurmuşlardır. Bu 
ziyarete Fazlı Bey de katılmıştır. İfade edildiğine göre Prens Patrikhane’ye girişi 
esnasında Osmanlı Müslümanları ve Rumlarının tezahüratları ile karşılaşmıştır. 
Prens’i Patrik ve Sinod mensupları kapıda karşılamışlardır. 80  Patrik Prens’e 
hitaben Fatih’in de Rumların ayrıcalıklarını onaylaması gerektiğini fark ettiğini 
söylemiş ve Prens’in etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. 
Patrik sözlerini, “Babanızın huzur içinde uyumasını diliyorum” diye 
sürdürmüştür. Prens Sabahattin ise Patrik’i sadece Ortodoksların dinî lideri 
olarak değil, aynı zamanda Helenlerin ulusal lideri olarak gördüğünü belirtmiş, 
kendisi ve arkadaşlarının Patrikhane’nin ayrıcalıklarının sadece korunmasına 
değil, aynı zamanda güçlendirilmesine çalışacaklarına dair söz vermiştir. Patriğin 
buna yanıtının, “[Rum cemaati] bir takım taleplerde bulunuyorsa, bu hakka 
sahip olduğundandır. Siz majestelerinin sözleri her ne kadar şahsî iseler de, 
bizim için değerlidirler. Rumlar tabii ki ülkelerinin yeniden restore edilmesi işine 
katkı sunacaklardır. Yeter ki diğer unsurlar da onun hakkına saygı duysunlar” 
olmuştur.81 

Ne var ki Yunan basınında Prens Sabahattin’in bu ziyareti esnasında, 
Patrikhane’de bulunması gereken Rum cemaatine mensup bazı şahsiyetlerin 
hazır bulunmadığına temas edilmektedir. Kaldı ki Prens ile Patrik arasında 
Yunanca/Türkçe ve Türkçe/Yunanca çevirmenliğini üstlenen Rum avukatın 
yetersiz olduğu, Prens Sabahattin’in avukatın bu yetersizliğini fark ederek 
sözlerinin daha sadık bir şekilde çevrilmesini istediği vurgulanmaktadır. Ayrıca 
Prens ziyarette konuşulanlar basına verilecek olursa, taslak metinleri görmek 
istediğini beyan etmiştir. Yunan basın organları Patrikhane ziyareti sebebiyle 

                                                        
78 “To Programma Ton Neoturkon [Jön Türklerin Programı]”, Embros, 6 Eylül (24 Ağustos) 

1908, s.  4. 
79  “Olokliron To Rizospastikon Programma Tu Sabaheddin [Sabahattin’in Köktenci 

Programı]”, Skrip, 6 Eylül (24 Ağustos) 1908, s.  4. 
80  “O Prigkipos Sabaheddin Para To Patriyarhi [Prens Sabahattin Patriğin Huzurunda]”, 

Embros, 9 Eylül (27 Ağustos) 1908, s.  4; “O Prigkipos Sabaheddin Episkefthi Ton Patriyarhin 
[Prens Sabahattin Patriği Ziyaret Etti]”, Skrip, 9 Eylül (27 Ağustos) 1908, s.  5. 

81  “İ Episkepsis Tu Prigkipos Sabaheddin Para Tu Patriyarhi [Prens Sabahattin’in Patriği 
Ziyareti]”, Skrip, 12 Eylül (30 Ağustos) 1908, s.  5. 
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Prens Sabahattin’in bazı çevrelerce eleştirildiğini kaydetmeyi de ihmal 
etmemişlerdir. 82  Gerçekten de İttihat Terakki basınında bu ziyaret, Prens 
Sabahattin’in Patrik’in elini öptüğü şeklinde yansıtılmıştır. Bunda Prens 
Sabahattin’in, Şehzade Burhanettin ve diğer saray temsilcilerinin ziyaretlerini 
iade etmemesinin de payı vardır.83 Kaldı ki Yunan basın organları da defalarca 
davet edilmesine rağmen Prens Sabahattin’in Padişah’ı ziyaret etmeyi 
reddettiğini kaleme almışlar ve bunu Jön Türklerin Padişah’a karşı değişmez 
tutumunun kanıtı olarak sunmuşlardır.84 

Helenlerin ve Patrikhane’nin Ahrar Fırkası’na İlgisi 
Prens Sabahattin’in İstanbul’a gelişinden 12 gün sonra, 14 Eylül 1908’de 

Fazlı Bey ile Mahir Sait, Celalettin Arif, Nurettin Ferruh ve Ahmet Samim 
Beyler tarafından liberal eğilimli Ahrar Fırkası kurulmuştur. Prens 
Sabahattin’den partinin başkanlığını üstlenmesi istenmişse de, kendisi bunu 
kabul etmemiştir. Kuran’ın ifadesiyle fırka programında ‘yetki genişliği’ 
prensiplerine yer verilmiş olması, Prens Sabahattin Bey’in siyasî fikirlerine 
taraftar olan birçok kişinin bu fırkaya katılmasını kolaylaştırmış ve bu durum 
fırkanın Prens Sabahattin Bey tarafından kurulduğu iddiasına yol açmıştır.85  

Ahrar Fırkası her ne kadar Prens Sabahattin tarafından kurulmamış ve Prens 
Sabahattin partinin liderliğini üstlenmemişse de, Yunan basını tarafından 
“Sabahattin’in Partisi”  ya da “Prens’in Partisi” ismiyle anılmıştır. Partinin 
kurulduğu güne rastlayan 14 Eylül (1 Eylül) 1908 tarihli Embros Gazetesi’nde, 
İttihat Terakki gibi tamamen “ulusalcı” bir oluşum ya da muhafazakâr partilere 
kıyasla Sabahattin’in partisinin “evlâ (daha iyi)” olduğunun altı çizilmiştir. 
Yazının devamında, “Prens Sabahattin’in adem-i merkeziyet prensibinden arda 
ne kalırsa kalsın, her zaman Hıristiyan halkların sempatisini toplayacaktır” 
denilmiştir. Partinin Osmanlı Devleti’nin Türkler dışındaki diğer unsurlarına, 
özellikle de Rumlarla Ermenilere dayanacağı ve liberal bir parti olarak faaliyet 
göstereceği kaydedilmiştir. Ahrar Fırkası’nın bir takım Türk, Arap ve Arnavut 
milletvekillerini çekebileceğine, hatta zaman içinde çoğunluğu oluşturabileceğine 
temas edilmiş, Prens’in Patrik’i ziyaretinde programının ana hatlarını 
dillendirdiği iddia edilmiştir. 86  Aynı günlerde Yunan basınında İttihatçıların 

                                                        
82 Aynı Gazete 
83 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.  165; Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, s. 325. 
84 “Sabaheddin Ke Sultanos [Sabahattin ve Sultan]”, Skrip, 5 Eylül (23 Ağustos) 1908, s.  5; 

“Ehthriki Stasis Tu Sabaheddin Pros Ton Sultano [Sabahattin’in Sultan’a Karşı Düşmanca 
Tutumu]”, Skrip, 8 Eylül (26 Ağustos) 1908, s.  4. 

85 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  330; Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.  165. 
86 “Meta To Sintagma En Turkia [Anayasa’dan Sonra Türkiye’de]”, Embros, 14 Eylül (1 Eylül) 

1908, s.  1. 
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Prens Sabahattin ile işbirliğini gereksiz buldukları, hatta Meşrutiyet rejimi 
yerleşene kadar kendisini ülkeyle ilgili meselelerden uzak tutmak istedikleri 
kaydedilmiştir. 87   Embros Gazetesi’nin 19 Eylül (6 Eylül) 1908 tarihli 
nüshasında da Ahrar Fırkası konusu ele alınmış ve Sabahattin’in parti liderliğini 
üstlenmeyişi doğru bir karar olarak yorumlanmıştır. Ancak yazıdan, Helenlerin 
bir süre sonra Prens Sabahattin’in partinin liderliğini üstlenmesini bekledikleri 
anlaşılmaktadır. Ayrıca parti programının Rumlara Yunanca ve Ermenilere 
Ermenice anlatılacağına dikkat çekilmektedir.88   

1908 yılının Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul’a Yunanistan’dan bazı 
ziyaretçiler gelmiş ve bu ziyaretçiler Patrikhane’yi ziyaret ettikleri gibi, içlerinden 
birkaçı Prens Sabahattin’i de ziyaret etmişlerdir. Prens’i ziyaret edenler arasında 
Papamihalopulos, Karolidis ve Vitalis isimleri sayılmakta, Prens’in ziyaretine 
gelenleri “Sizin elinizi sıkarak, tüm Yunanistan’ın elini sıkıyorum” diyerek kabul 
ettiği kaydedilmektedir. 89  Kaldı ki Prens Sabahattin, Papamihalopulos’u 
kalmakta olduğu otelde de ziyaret etmiş ve yarım saat görüş alış verişinde 
bulunmuşlardır. 90  Aynı günlerde Patrikhane Kilisesi’nde, Yunan İhtilâli’ni 
desteklediği gerekçesiyle idam edilen Patrik V. Grigorios’u91 “özgürlük şehidi 
olarak” anmak için bir tören düzenlenmiştir. Törende Patrik Yuvahim ile 
birlikte Kutsal Sinod da hazır bulunmuştur. Skrip Gazetesi 5 Ekim (22 Eylül) 
1908 tarihli nüshasında bu töreni sütunlarına taşımış ve bunun İstanbul’da V. 
Grigorios için düzenlenmiş ilk tören olduğunun altını çizmiştir. Rum ahalinin de 
katıldığı törene Yunanistan’ın İstanbul Elçisi Griparis ile birlikte tüm elçilik 
personeli de iştirak etmiştir. Tören esnasında söz alan Yuvahim mutlakiyet 
rejiminin Rumlara V. Grigorios’a dair söz konusu görevi yerine getirme iznini 
vermediğini, ancak yeni rejimle birlikte bu anma töreninin gerçekleştirilebildiğini 
zikretmiştir.92  

Şunu da ifade etmeliyiz ki Yunan tarihçiliğinde Prens Sabahattin’in 
desteklenme sebebi olarak, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin diğer milletlerin 
haklarına karşı cephe aldığını her geçen gün biraz daha açık etmesi 
gösterilmektedir. Ahrar Fırkası kurulduğunda Yunanistan’daki Theotokis 

                                                        
87  “O Prigkipos Sabaheddin Ke To Neoturkikon Komitaton [Prens Sabahattin ve İttihat 

Terakki Komitesi]”, Skrip, 13 Eylül (31 Ağustos) 1908, s.  4. 
88 “İ Enosis Ton Dio Kommaton [İki Partinin Birleşmesi]”, Embros, 19 Eylül (6 Eylül) 1908, 

s.  2. 
89 “Htesini İmera Ton Ekdromeon [Ziyaretçilerin Dünkü Günü]”, Embros, 3 Ekim (30 Eylül) 

1908, s.  4. 
90 “O Sabaheddin Para To Papamihalopulo [Sabahattin Papamihalopulos’un Huzurunda]”, 

Embros, 4 Ekim (21 Eylül) 1908, s.  4. 
91 Yıldırım & Sofuoğlu, age., s.  37; Akşin, “Siyasal Tarih (1789-1908)”, s.  106. 
92 “Telesis Minimosinu İper Tu Patriyarhu Grigoriyu Tu E’ İs Konstantinupolin [İstanbul’da 

Patrik V. Grigorios’a Anma Töreni]”, Skrip, 5 Ekim (22 Eylül) 1908, s.  3.  
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Hükümeti ve ayrıca muhalefet partilerinin liderleri olan Rallis, Mavromihalis ve 
Stefanos Dragumis, Ahrar Fırkası’nı desteklemek görüşünde birleşmişlerdir.93 
Nitekim Embros Gazetesi’nin 7 Kasım (25 Ekim) 1908 tarihli nüshasında, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin güttüğü siyasetin sorgulandığını 
görebilmekteyiz. 94  Diğer taraftan Suliotis de bir takım aracılar vasıtasıyla 
İstanbul Örgütü’nün Prens Sabahattin’e yardım ettiğini ve seçimlerde maddî ve 
manevî yardımda bulunduğunu kaydetmiştir.95  

Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından bölücülükle ve 
Patrikhane ile işbirliği içinde olmakla suçlanabilmiştir. Örneğin Hüseyin Cahit, 
Ahrar Fırkası için “Türk düşmanlarının emellerine hizmet eder gibi görünen ve 
Türk düşmanı unsurlarla beraber hareket eden bu Türkler, bizim gözümüzde en 
fena bir vatan düşmanı, bir vatan haini mevkiinde kalıyorlardı” diyebilmiştir.96 
Yunan basını, Prens Sabahattin’e karşı yürütülen kampanya ile ilgili bir takım 
haberleri sütunlarına taşımıştır. Yunan basınına göre Prens’e yönelik iddialar 
Türk fanatizmini tahrik ettiği, rejime karşı tehlike olduğu, 97  Ege Adalarının 
Yunanistan’a verilmesini ve Makedonya’nın otonomisini istediğidir.98  Prens’e 
karşı bu kampanyanın sebebi, Prens Sabahattin’in Meclis-i Mebusân’da Rum 
milletvekilleri ile birlikte büyük bir grup oluşturabileceği endişesidir. Ayrıca 
Prens Sabahattin’in kamuoyuna açıklama yapmaya teşvik edildiği, bu şekilde 
Hıristiyanlar karşısındaki konumunun sarsılmak istendiği de ifade 
edilebilmiştir.99  

Yunan basınında, Meclis-i Mebusân seçimlerinde Ahrar Fırkası’ndan büyük 
umutlar beslendiğine dair yazılar da yer alabilmiştir. 23 Kasım (10 Kasım) 1908 
tarihli Embros nüshasında yer alan bu yazılardan birinde, “Seçimler, Türkiye’de 
iktidarda olan unsurun Türk olduğunu ortaya çıkaracak baskı programlarıyla 
devam etmektedir… İyi olan, Ahrar Fırkası’nın seçimlerden güçlenerek 
çıkacağıdır… [Var olan duruma] tepkili milletvekillerinin sayısı 100-240 arası 
olacaktır. İttihat ve Terakki Cemiyeti [meclisin] muhafazakâr milliyetçi kanadını 
teşkil edecek, bu milletvekillerinin sayısı ise 60-70 civarında kalacaktır. Ahrar 

                                                        
93 Veremis, agm., s.  44-45. 
94 “To Patriyarhikon Takriryon [Patrikhane’nin Takriri]”, Embros, 7 Kasım (25 Ekim) 1908, s.  
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95 Suliotis-Nikolayidis, age., s.  94. 
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97 “İpurgiko Takriryon Dia Tin Anamiksin Tu Patriyarhu İs Tas Eklogas [Patriğin Seçimlere 
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98 “İ Palyoturki Kata Tu Sabaheddin [Muhafazakar Türkler Sabahattin’e Karşı]”, Skrip, 10 
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99  “İ Polemiki Kata Tu Sabaheddin [Sabahattin’e Karşı Yürütülen Polemik]”, Embros, 10 

Kasım (28 Ekim) 1908, s.  4. 
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Fırkası’nda Türk milletvekillerinin sayısı 80’in üzerinde olacak, diğerlerini Rum, 
Arap, Arnavut, Ermeni, Sırp ve Bulgarlar teşkil edeceklerdir…” denilmiştir.100 
Yunan basınının bu beklentilerine rağmen Ahrar Fırkası seçimlerde başarı 
kaydedememiş, fırkanın çıkarabildiği tek mebus, Ankara’dan adaylığını koymuş 
olan Mahir Sait Bey olmuştur. 101  Yunan basını seçimlerde alınan neticenin 
Rumları yılgınlığa sevk ettiğini de sütunlarına taşımıştır. 102  Ancak Meclis-i 
Mebusân’ın açılmasını takiben İttihat Terakki’ye mensup gayrimüslim 
milletvekillerinden 65’i Ahrar Fırkası’na geçmişlerdir.103 

1908 yılı Aralık ortalarından, 1909 yılı Nisan ayına kadar Yunan basınında 
Prens Sabahattin ile ilgili herhangi bir habere rastlamış değiliz. 28 Nisan (15 
Nisan) 1909 tarihli Embros Gazetesi sütunlarında 31 Mart Vakası sonrasında 
Prens Sabahattin’in104 gözaltına alındığına dair bir haber yer almış ve “Rumlarla 
sürekli işbirliği halinde olan ve Osmanlı Devleti’nde anayasanın ruhunu en iyi 
temsil etmekte olan Ahrar Fırkası liderinin” ittihatçıların şahsına yönelik tavırları 
sebebiyle gözaltına alındığı kaydedilmiştir. Osmanlı toplumunu teşkil eden tüm 
unsurlara eşit mesafede duran programının kısa zamanda büyük ses 
getirmesinden dolayı Prens Sabahattin’in düşman kazandığına dikkat 
çekilmiştir. 105  Embros Gazetesi 3 Mayıs (20 Nisan) 1909 tarihli nüshasının 
birinci sayfasında resmini yayınlayarak okurlarına Prens Sabahattin’in serbest 
bırakıldığını duyurmuştur. 106   Bilineceği gibi bu gelişme sonrasında Prens 
Sabahattin yeniden Avrupa’ya çekilmiştir.107 

Sonuç 
Osmanlı toplumunu meydana getiren unsurlar II. Meşrutiyet’in ilânını 

coşkuyla karşılarken, Ortodoks Rum Patriği III. Yuvahim yeni rejime temkinli 
yaklaşmıştır. Patrik’in bu tavrının sebebi, Rumların ayrıcalıklarına halel 
gelmesinden korkmasıdır. Ancak Rum cemaat içinde Meşrutiyet yanlısı olanlar 
ve yeni rejimde Rumların parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edilmesini 
isteyenler, Patriğin temkinli tavrını tepkiyle karşılamışlardır. Yunan basını Rum 

                                                        
100 “E Vuleftikes Ekloges [Milletvekili Seçimleri]”, Embros, 23 Kasım (10 Kasım) 1908, s.  3-4. 
101 Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki 1908-1914, 5. bs. , Kaynak Yayınları, İstanbul, 1999, s.  47.  
102 “E Ekloge Konstantinupoleos [İstanbul Seçimleri]”, Embros, 13 Aralık (30 Kasım) 1908, s.  

4. 
103 Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s.  375-446; Suat Zeyrek, 

“II. Meşrutiyet Döneminde İktidar-Muhalefet Çekişmeleri Üzerine Genel Bir Bakış”, Uşak 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, Cilt 6, Sayı 2, s.  29. 

104 Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  345. 
105  “İ Silipsis Tu Sabaheddin [Sabahattin’in Gözaltına Alınması]”, Embros, 28 Nisan (15 

Nisan) 1909, s.  4. 
106 “Ta En Turkia [Türkiye’de Olanlar]”, Embros, 3 Mayıs (20 Nisan) 1909, s.  1. 
107  Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, s.  345. 
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cemaatinde Meşrutiyetin ilânını takip eden günlerde yaşanan gelişmeleri 
yakından izlemiş ve Rumların birlik içinde davranmaları gerektiğinin altını 
çizmiştir. Kaldı ki İttihatçılar da Rum cemaatinin siyasî programını öğrenmek ve 
Patrikhane’ye ayrıcalıklarına dokunulmayacağının güvencesini vermek 
istediklerinde “adem-i merkeziyet” taraftarı Prens Sabahattin’in süt kardeşi ve 
yakın mesai arkadaşı Fazlı Bey’in aracılığını talep etmişlerdir.  

Prens Sabahattin “Osmanlı toplumunun gayrimüslim unsurlarını göz 
önünde tutmak ve kendi istekleriyle memleket çıkarlarına bağlamak” düsturuyla 
hareket ettiğinden dolayı, diğer Jön Türklere kıyasla Helen toplumu tarafından 
daha fazla kabul görmüştür. Kaldı ki Yunan basını gerek Prens Sabahattin’e, 
gerekse Fazlı Bey’e yakın ilgi göstermiştir. Fazlı Bey “Rum Kilisesi’nin 
ayrıcalıklarına dokunulmayacağının güvencesini veren kişi olarak” tanıtılırken, 
Prens Sabahattin’in “dost komşu ulusun Rönesans’ının emekçisi” olduğu 
söylenmiştir. Ayrıca Prens Sabahattin’in babası Damat Mahmut Paşa Yunan 
kamuoyuna, “içten bir Helen dostu” olarak lanse edilmiştir. 

Meşrutiyet’in ilânı sonrası Prens Sabahattin Marsilya’dan İstanbul’a hareket 
etmiş ve İstanbul’dan önce Atina’da bir durak gerçekleştirmiştir. Prens’in Atina 
ziyareti Yunan basın organlarının birinci sayfasında yer bulabilmiş ve ilgili haber 
Prens’in fotoğrafı eşliğinde sunulmuştur. Yunan basını Prens Sabahattin’in 
İstanbul’daki karşılama törenine de geniş yer vermiş ve O’nun bu törenle 
“ilâhlaştırıldığını” kaydetmiştir. 

Yunan basınından hareketle Prens Sabahattin’in Helenlerin kendisine 
göstermiş oldukları ilgiye yanıt verdiği, en azından Helenlerin bir takım 
temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği söylenebilir. Bu dönemde Yunan 
basın organları, Rumların mutlaka öğrenmeleri gerektiğini söyleyerek Prens’in 
siyasî programını yayınlamışlardır. Prens Sabahattin tarafından kurulmamasına 
rağmen liberal eğilimli Ahrar Fırkası “Sabahattin’in Partisi” ya da “Prens’in 
Partisi” olarak anılmış ve günün birinde Prens Sabahattin’in bu partinin 
liderliğini üstleneceğine inanılmıştır. Ahrar Fırkası, İttihat Terakki gibi “ulusalcı” 
bir oluşumun yanında “evlâ” olarak gösterilmiştir. Yunan basınında yer alan 
haberler, Ahrar Fırkası’ndan beklentilerin yüksek olduğunu ortaya koyar 
niteliktedir. Ancak Meclis-i Mebusân seçim sonuçları Helenleri hüsrana 
sürüklemiştir.  

İttihat Terakki çevreleri Ahrar Fırkası’na ve Prens Sabahattin’e bölücülük ve 
Patrikhane ile işbirliği içinde olma suçlamaları yöneltmişlerdir.  Yunan basını 
Patrikhane’nin, Rum cemaatinin, Yunan basını, kamuoyu ve hükümetinin Prens 
Sabahattin’i epey desteklediklerini ve İttihatçılar karşısında başarılı olmasını 
arzuladıklarını ortaya koymaktadır. Kanımızca bunun sebebi sadece Prens’in 
savunduğu prensipler olmayıp, Prens’i ve yandaşlarını İttihatçılara kıyasla daha 
uzlaşılabilir görmeleridir. Muhtemelen Yunanistan da aynı sebeplerle 
İttihatçıların iktidarda olduğu bir Osmanlı’dan ise, Prens Sabahattin ve ekibinin 
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iktidarda olduğu bir Osmanlı’yı tercih ederdi. Gerçi bu tercih açık olarak 
dillendirilmemiş, daha çok icraatlarda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir takım 
çevrelerin Prens’e yönelik eleştirileri çok yersiz ya da haksız değillerdir. 
Unutmamak gerekir ki Rumlar, Osmanlı milletleri içinde en milliyetçi olanlardan 
biriydiler ve II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı içindeki faaliyetlerinde de ciddi 
bir artış söz konusu olmuştur. Diğer taraftan Yunanistan’da Megali İdea 
düşlerinin dorukta olduğu bir dönemdir. Yunan basınının Prens Sabahattin’e 
olan ilgisi Temmuz-Aralık 1908 döneminde yoğundur. Sonraki süreçte Meclis-i 
Mebusân şekillenmiş olduğundan olsa gerek, bu ilgi azalmıştır. 31 Mart Vakası 
sonrası ise Prens Sabahattin Osmanlı topraklarını yeniden terk etmiştir.  
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 Bu çalışma, TUBITAK tarafından desteklenen 111K286 Nolu ve Modernleşen Osmanlı 

Taşrasında Yönetmek ve Yönetilmek: Devlet, Eşrâf ve Muhâlefet (1876-1908)/Batı Anadolu Kazaları 
Örnekleminde Bir İdârî Tarih Tahlili isimli proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

ÖZ 
ÇAKMAK, Biray, Geç Dönem Osmanlı Toplumunda Köylünün Sosyo-Ekonomik 
Durumu: Yönetilen Zümre Olarak Kendi İfadelerine Göre Uşak Köylüsü, CTAD, 
Yıl 11, Sayı 21 (Bahar 2015), s. 59-81. 
Tarihî araştırmalarda, tarihe tanıklık edenlerin ifadeleri büyük önem taşır. Tarihin 
tanıklarının, tarih yazımı gibi bir kaygılarının olmadığı dikkate alındığında ise bu önem 
daha da artar. İfadelerin objektif değeri, büyük ölçüde tartışmasız hale gelir. Hatta 
araştırılan kişi ya da zümrenin, kendini ne şekilde gördüğü, tanımladığı, anlattığı, yazana 
da okuyana da büyük bir keyif ve haz verir. Tarihçi, böyle durumlarda, katalizör işlevi 
görmeyi peşinen kabul eder. Peşinde koştuğu hakikati, kendisi yerine, ele aldığı dönemin 
tanıklarına anlattırmayı büyük bir şans olarak görür. Gerçekleri, anlattırmayı tercih eder. 
Bu takdirde salt gerçeğin epistemolojik sorumluğunu, üstlenme gereği de duymaz. 
Empati yapma, hem-hâl olma gerekliliğini gözardı eder. Çalışma, kaynakların bahşettiği 
cömertliği kullanarak, 19. yüzyıl sonlarında Uşak Kazası köylülerinin sosyo-ekonomik 
durumunu, doğrudan köylünün ağzından okuyucuyla buluşturmak amacıyla kaleme 
alınmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin çeşitli tasniflerinde yer alan belgelerdeki 
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Giriş 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde iktisadî hayatın esas sektörünü, tarım ve 
hayvancılık oluşturdu. Madencilik ve imalat sanayi, diğer üretim sektörlerini 
meydana getirdi. Bu sektörler arasında, tarım ve hayvancılık, nitelik ve nicelik 
itibarıyla en önemli sektörlerdi. Zira Osmanlı toplumunda nüfusun büyük bir 
kısmı, kırsal kesimde, yani köylerde, yaşamaktaydı. Şehirli nüfusun, toplam 
nüfusa oranı, şehirleşmenin kısmen arttığı 19. yüzyıl sonlarında dahi, azamî %25 

bilgiler üzerine inşa edilen çalışma, köylünün sosyo-ekonomik durumunu olumsuz 
etkileyen beşerî ve doğal unsurlara dikkat çekmekte, bu unsurların köylüye olan menfi 
etkileri üzerinde durmaktadır. Çalışmada bunlar, gerçeklerin hayatlarınını kuşattığı 
tarihin tanıklarına, gerçeğe sadakat kaygısıyla yaptırılmaktadır. Neticede, doğal afetler ve 
iltizam gibi unsurların etkisiyle köylünün, sosyo-ekonomik durumunun, gelişen bölgesel 
ve uluslararası ticarete rağmen, son derece kötü olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Köylü, Uşak Kazası, İltizam, Doğal Afetler, II. Abdülhamit 
Dönemi 

ABSTRACT 
ÇAKMAK, Biray, The Socio-Economic Situation of the Peasentry in the Late-
Ottoman Society: The Peasentry in Uşak Province as the Ruled Class in Their 
Own Narration, CTAD, Year 11, Issue 21 (Spring 2015), p. 59-81. 
The narrations of the witnesses of a historical event have of crucial importance for 
research in the field of history. The fact that those witnesses do not have such a 
historiographical concern made this more significant. The objective value of those 
narrations is undoubted. Witnesses’ own observations make the research fruitful and 
tasteful both for the writer as well as the reader.  Under such a circumstance the 
historian initially accepts himself/herself as the catalyst.  He/She sees this as a chance 
to let the witnesses narrate instead of him/herself in search of the truth. Thus, this 
study aims to introduce the situation of peasentry around the Uşak province deriving 
from their own experience directly in their own narration.  Relying on the archival 
documents from various categories of the Prime Ministry Ottoman Archives, the study 
draws attention to the natural and humane factors that affected their situation and 
makes an emphasis on the negative factors. It concludes that factors such as natural 
disasters and farming taxes (iltizam) deteriorated the socio-economic situation of 
peasentry in spite of the developing regional and international trade in the light of those 
narrations.  
Keywords: Peasentry, Uşak province, farming taxes, natural disasters, Era of Sultan 
Abdulhamid II 
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nispetindeydi. 1  Kısaca tarım ve hayvancılık, en önemli istihdam ve geçim 
kaynağı idi. Bu sebeple kamu maliyesinin, en önemli varidat kalemlerini, aynî 
olarak tahsil edilen aşar vergisi ile nakdî olarak tahsil edilen ağnam vergisi 
oluşturdu.2 

Osmanlı Devleti, mirî araziyi, genelde hububat üretimine tahsis etti. Bu arazi, 
daimî kiracı statüsündeki köylüye tapu resmi ile verildi. Köylü, araziyi 
mütemadiyen ekmekle mükellefti. Buna karşılık devlete, aynî ve nakdî çeşitli 
vergiler verirdi. Rüsûm-ı şer’iye, tekâlif-i örfiye ve avârız-ı divaniye köylünün ödediği 
başlıca vergi gruplarıydı. Köylü, bunlar yanında, ayrıca tekâlif-i örfiye 
kapsamında, zuhûrâta bağlı çeşitli isimler altında vergiler öderdi.3 Bu vergiler 
arasında en önemlisi aşar vergisi idi.4 Aşar vergisi, miktarından ziyade, tahsil 
usulü ile sürekli köylünün ve devletin gündemini işgal etti. Osmanlı Devleti, 
tımar sistemi önemini koruduğu müddetçe aşar vergisinin tahsilini, genelde 
dirlik sahiplerine terk etti. Bununla birlikte aşar vergisinin, ihâleten idâre edildiği 
de oldu. Ancak esas olarak ihâleten idâre, 17. yüzyıldan itibaren, tımar sisteminin 
önemini yitirme sürecine girmesini ve devletin nakit paraya olan ihtiyacının 
artmasını müteakib yaygınlık kazandı. 1695 yılında, yaşanan sorunlar sebebiyle 
ihâleten idâre usulünün kısmen farklı bir şekli olan malikâne sistemine geçildi. 
Ancak bu usulün sakıncaları, kısa sürede görüldü. Üretim ile vergi gelirlerinin 
arttırılmasına ve köylünün korunmasına yönelik tasavvurların gerçekleşmediği 
görüldü. 5  Aşar vergisinin tahsil usulü, 18. ve 19. yüzyılda da gündemden 
düşmedi. Tanzimat Fermanı’nda, ihâleten idârenin olumsuzlukları belirtilerek, 
kaldırıldığı ilan edildi ise de kısa sürede aşar vergisinin, emâneten idâresinin güç 
olduğu anlaşıldı. Tekrar ihâleten idâre usulüne dönüldü. Sonraki yıllarda, ahalinin 
şikâyetleri ve yaşanan sorunlar sebebiyle ara ara ihâleten idâre usulü kaldırıldı. 

                                                        
1 Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, Akile Zorlu Durukan ve Kaan Durukan (çev.), 

İmge Kitabevi, Ankara, 2002, s.  148. 
2 Bu vergiler ve Osmanlı kamu maliyesi bakımından önemleri hakkında bkz. Ömer Lütfi 

Barkan, “Öşür”, Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1980, s.  
799-804; Donald Quataert, Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia, 1876-1908, University of 
California, Los Angeles, Ph. D., 1973, p. 14; Engin Deniz Akarlı, The Problem of External Pressures, 
Power Struggles, and Budgetary Deficits in Ottoman Politics under Abdulhamid II (1876-1909): Origins and 
Solutions, A Dissertation Presented to the Faculty of Princeton University, 1976, p. 154-156, 201. 

3 Bu hususta bkz. Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII, Ankara, 
1959, s.  575-610. 

4 Bu verginin 19. yüzyıldaki önemlerine dair bkz. Donald Quataert, “19. Yüzyıla Genel Bakış 
Islahatlar Devri 1812-1914”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914, Halil 
İnalcık ve Donald Quataert (Eds), Süphan Andıç (Çev.), Cilt 2, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.  
972-973; Abdüllatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, İstanbul, 1990, 
s.  132-144.  

5  Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi”, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, 
Metinler/Tartışmalar, 8-10 Haziran 1973, Osman Okyar (Ed), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 
Ankara 1975, s.  236-250. 
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Ancak başarılı olunamayarak, tekrar iltizam usulüne dönüldü. Bununla birlikte 
aşar vergisinin tahsili usulü ile ilgili şikâyetler, tartışmalar ve çözüm arayışları 
sürekli devam etti.6  

19. yüzyılda Osmanlı vergi ve arazi sisteminde çeşitli değişiklikler meydana 
geldi. 1858 tarihli arazi kanunnamesi ile mirî arazinin mülkiyet ve tasarruf 
haklarında bazı düzenlemeler yapıldı. Aynı zamanda vergi sisteminin ıslahına 
çalışıldı. Arazi kanunnamesi ile arazi tasarruf haklarında şahıslar lehinde bazı 
düzenlemelere gidildi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti, mirî arazi üzerindeki 
rakabe hakkından vazgeçmedi. 7  Vergi sisteminde, aşar ve ağnam vergileri, 
köylünün ödediği temel vergileri oluşturmaya devam etti. Kısaca vergilerde ve 
toprak hukukunda gelenek, ana hatları ile devam etti. 

19. yüzyıl sonlarında Uşak Kazası köylüsünün sosyo-ekonomik durumunu 
olumsuz etkileyen temel unsurları; doğal afetler ile iltizam usulü oluşturdu. Uşak 
Kazası köylüleri, son derece ağır sosyo-ekonomik şartlarla karşı karşıya kaldılar. 

Doğal Afetler 
II. Abdülhamit Dönemi’nde Uşak Kazası köylüsünü olumsuz etkileyen en 

önemli unsurlardan birini, sık sık yaşanan doğal afetler teşkil etti. 1879 yılında 
yaşanan çekirge afeti, köylüyü yemeklik ve tohumluk zahireden mahrum bıraktı. 
Bu sebeple köylüye, devlet tarafından geri ödenmek üzere yemeklik ve 
tohumluk zahire dağıtıldı.8 Aynı şekilde 1887 yılında yaşanan kuraklık, köylüyü 
ciddi bir şekilde etkiledi. Köylü, yemeklik ve tohumluk zahire temin edemedi. 
Kazada hububat fiyatları hızla arttı. Muhtekir tüccarlar, ellerindeki hububatı, 

                                                        
6 Bu hususta, 1888 tarihli belgedeki, ma’lûm-ı ‘âlî-i hazret-i pâdişâhî buyurulduğu üzere öteden berü 

mahsûlât-ı arzıyyeden alına gelen resm-i ‘öşr mültezimlere ihâle ve iltizâm olunmakda olduğu hâlde bunların ehl-i 
zirâ’at haklarında vukû’a gelen mezâlim ve te’addiyâtı her tarafca envâ’-ı şikâyâtı da’vet eylediğinden bu usûlün 
ref’ ve ilgâsı vâlid-i mâcid-i kesîri’l-mehâmid-i hazret-i şehriyârî efendimizin cülûs-ı hümâyûnları senesinde neşr ve 
i’lân olunan Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu’nda ta’dâd olunan tedâbir-i ıslâhıyye sırasında zikr olunmuş olduğu 
hâlde usûl-ı mezkûrun devâmından ol zamanın vükelâ ve ba’zı müteneffizân ricâli ez-her-cihet müstefîd 
olduklarından bunun ilgâsına dâ’ir kâ’in Hatt-ı Hümâyûn-ı mezkûrda öyle bir şey va’ad olunmamış gibi 
davranılmış ve ba’dehu cennet-mekân Abdülazîz Han Hazretlerinin zamân-ı saltanatlarında dahi bununla 
takayyüd olunmayub Hersek ‘İsyânı münâsebetiyle neşr olunan fermân-ı ‘âlîde işbu iltizâm usûlünün ref’ ve 
ilgâsıyla başka bir sûret ittihâzına karar virilmiş olduğu i’lân kılınmış ise de yine olbâbda esâslı bir şey’ 
yapılamamış idi. Muahharan ya’ni bundan üç sene mukaddem bu iltizâm usûlünün sûret-i cedîdede ref’ ve ilgâsı 
kararlaşdırılarak resm-i ‘öşrün doğrudan doğruya hükûmet ma’rifetiyle ahz ve tahsîli ve bunun ilerüde ya’ni bir 
sene sonra bir sûret-i münâsibede arâzi üzerine tahmîl olunmak üzere Aydın ve Hüdavendigâr vilâyetlerinde birer 
sancakda tecrübesi icrâ’ olunub ba’dehu hâsıl olacak netîceye göre îcâbının icrâsı meclisce karar altına alınub 
irâde-i seniyyesi dahi istihsâl kılınmış olduğu hâlde icrâ’ olunan tecrübenin netîcesi hâsıl eylediğine dâ’ir ol vaktden 
berü bir şey’ işidilmeyüb şeklindeki ifadeler açıklayıcıdır (BOA. Y. PRK. KOM. 6/33, 18 Ocak 
1888/4 Ca 1305). 

7 Ömer Lütfi Barkan, “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274/1858 Tarihli Arazi 
Kanunnamesi”, Tanzimat, I, İstanbul, 1999, s.  382. 

8 BOA. İrade, Dâhiliye, 65208. 
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piyasaya sürmeyerek kuraklıktan azamî çıkar sağlamaya çalıştı. Bunun üzerine 
Osmanlı Devleti, muhtekir tüccarın elinde mevcut olan hububatı, sabit bir 
fiyatla cebren köylüye satması için cebrî karar aldı. Bu arada kamu maliyesinin 
olumsuz şartları sebebiyle, devlet, köylüye, yeterince tohumluk ve yemeklik 
zahire tevzi edemedi. Köylülerin ihtiyaç duyduğu zahirenin, mahallî tüccarlar 
tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Buna göre tüccarlar, köylülerin ihtiyacı 
olan yemeklik ve tohumluk zahireyi, borç olarak verecek, daha sonraki yıllarda, 
hasat zamanında, köylü, tüccara olan borcunu ödeyecekti.9 Bu çerçevede Uşak 
eşrafından Tiridzade Mehmet Paşa’ya, çok sayıda köyün zahire ihtiyacını 
karşılama görevi verildi. Tiridzade Mehmet Paşa, senet karşılığında, köylülere, 
tohumluk ve yemeklik zahire verdi. Böylece Uşak köylüsü, Tiridzade Mehmet 
Paşa’ya borçlandı.10 Sair eşraf da köylülere, aynı şekilde, daha sonra ödenmek 
üzere, zahire ve nakit para verdi. Müteakip yıllarda, köylüden alacağı olan eşrafa, 
köylerin aşar ihaleleri verildi. Bu süreçte köylü, çeşitli zulümlere, haksızlıklara 
maruz kaldı. 1894 yılında Uşak kasabasında yaşanan büyük yangının da köylü 
üzerinde olumsuz etkileri oldu. Kasaba ahalisinin büyük kısmının haneleri yandı. 
Kendi hanelerini inşa edecek iktisadî güçten mahrum olan ahali, çeşitli 
sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Osmanlı Devleti, ahaliye çeşitli yardımlarda 
bulundu. Konaklamaları için çadırlar gönderdi. Hanelerini inşa etmeleri için 
Memalik-i Mahruse-i Şahane’deki devlet memurlarından yardım topladı.11 1898 
yılında yaşanan küçük ölçekli kuraklıklar da köylüyü olumsuz etkiledi. 
Harmanların mültezimler tarafından zamanında taşir edilmemesi sebebiyle 
yağan yağmurlar da, hasada zarar verdi. Köylü yemeklik ve tohumluk ihtiyacını 
karşılamak için devlete ve eşrafa başvurdu. 2 Ekim 1887 tarihinde yaşanan ve 
tekerrür eden deprem de köylüler üzerinde, uzun süre etkisinden 
kurtulmayacakları tahribatta bulundu. Banaz nahiyesi ile merkezine bağlı 

                                                        
9 Bu kuraklığın etkileri ve alınan tedbirler hakkında bkz. BOA. A. MKT. MHM. 495/46, 15 

Aralık 1887/29 Ra 1305; BOA. A. MKT. MHM. 496/69, 6 Nisan 1888/24 B 1305; BOA. DH. 
MKT. 1466/107, 30 Kasım 1887/14 Ra 1305; BOA. DH. MKT. 1492/50, 7 Mart 1888/23 C 
1305; BOA. DH. MKT. 1498/80, 3 Nisan 1888/21 B 1305; BOA. DH. MKT. 1501/6, 15 Nisan 
1888/3 Ş 1305; BOA. DH. MKT. 1502/63, 20 Nisan 1888/8 Ş 1305; BOA. DH. MKT. 1566/95, 
21 Kasım 1888/17 Ra 1306; BOA. MV. 26/69, 12 Aralık 1887/26 Ra 1305; BOA. MV. 27/69, 19 
Ocak 1888/5 Ca 1305; BOA. MV. 30/19, 19 Mart 1888/6 B 1305; BOA. MV. 30/58, 2 Nisan 
1888/20 B 1305; BOA. DH. MKT. 1512/68, 16 Haziran 1888/6 L 1305. 

10 Tatar Köyü ayanı Sipahioğlu Şerif’in 19 Aralık 1888 tarihinde verdiği, efendim köy hâli bizim 
köyümüzün virgüsüne virecek ve virgüden bâkîsine de kendi alacağını alacak kifâyet itmeyecek olur ise yigirmi 
seneye kadar doyurmak ve köylülerin ihtiyâc-ı zarûriyyesini def’ itmek üzere mukâvele itdik öyle virdik ve 
köylüler de memnûn oldular virdiler şeklindeki ifadesi için bkz. BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 
11/351, 1 Nisan 1891/21 Ş 1308. 

11  Bu yangın için bkz. Biray Çakmak, “Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Afet 
Yönetimi: 1894 Büyük Uşak Yangını”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HUTAD), 15, Ankara, 2011, s.  64-81.  
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köylerde etkili olan deprem sonucunda birçok köylü aç ve açıkta kaldı.12 Kaza 
dâhilinde benzer şekilde, küçük çaplı sair afetlerin de köylü üzerinde menfi 
etkileri oldu. 1893 yılında Karahallı ve çevresinde etkili olan dolu ise bazı 
köylüleri hasattan mahrum bıraktı. Hayvanları telef oldu. Meyve hasadı zarar 
gördü. 13  Kaza dâhilinde yaşanan küçük çaplı yangınlar da ahali üzerinde 
olumsuz etkilerde bulundu.14 

Vergilerini ödedikten ve temel ihtiyaç maddelerini karşıladıktan sonra, 
gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinden sermaye birikimi yapamayan köylü, doğal 
afetlerin de etkisi ile mecburen borçlanmak zorunda kaldı. Bu durum, eşrafın 
gücünü artırarak, köylüye, çeşitli haksızlıklar yapmasına zemin hazırladı. 
Nitekim Uşak eşrafından Tiridzade Mehmet Paşa 15 , hem köylüye en fazla 

                                                        
12 Bu depremin meydana getirdiği hasar ve sonrasında alınan tedbirler için bkz. BOA. A. 

MKT. MHM. 495/9, 31 Ekim 1887/13 S 1305; BOA. A. MKT. MHM. 496/50, 25 Ekim 1887/7 
S 1305; BOA. A. MKT. MHM. 496/69, 6 Nisan 1888/24 B 1305; BOA. DH. MKT. 1455/100, 
19 Ekim 1887/1 S 1305; BOA. DH. MKT. 1455/41, 17 Ekim 1887/29 M 1305; BOA. DH. 
MKT. 1457/96, 27 Ekim 1887/9 S 1305; BOA. DH. MKT. 1474/42, 4 Ocak 1888/19 R 1305; 
BOA. DH. MKT. 1475/37, 6 Ocak 1888/21 R 1305; BOA. DH. MKT. 1479/81, 23 Ocak 
1888/9 Ca 1305; BOA. DH. MKT. 1486/47, 17 Şubat 1888/4 C 1305; BOA. DH. MKT. 
1566/95, 21 Kasım 1888/17 Ra 1306; BOA. DH. MKT. 1455/41, 17 Ekim 1887/29 M 1305; 
BOA. İrade, Dâhiliye, 82433, 3 Ekim 1887/15 M 1305; BOA. İrade, Dâhiliye, 82581, 11 Ekim 
1887/23 M 1305; BOA. İrade, Dâhiliye, 83383, 28 Aralık 1887/12 R 1305; BOA. MV. 25/42, 20 
Ekim 1887/2 S 1305; BOA. Y. A. Hus.  207/83, 25 Ekim 1887/7 S 1305. Bu konuda ayrıca bkz. 
Ahmet Halaçoğlu, “Uşak’ta İki Doğal Âfet; 1887 Depremi ve 1894 Büyük Yangını”, CIEPO 
Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, 14-16 
Nisan 2011, Uşak, Prof. Dr. Adnan Şişman, Prof. Dr. Tuncer Baykara, Doç. Dr. Mehmet 
Karayaman (Eds), Cilt II, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayını, İzmir, 2011, s.  697-699. 

13 Paşalar, Delihıdırlı, Karahallı, Buğdaylı ve Kaykıllı Köyleri’nde hasarata sebep olan dolu 
afeti için bkz. BOA. DH. MKT. 81/34, 9 Temmuz 1893/24 Z 1310. 

14 Mesela 18 Mayıs 1901’de, Uşak Kasabası’nın Tahıl Pazarı mevkiindeki çarşıda meydana 
gelen küçük çaplı yangın için bkz. Hüdavendigâr Gazetesi, 1948, 22 Mayıs 1901/3 Safer 1319; 
BOA. DH. MKT. 2490/32, 28 Mayıs 1901/9 S 1319; BOA. DH. MKT. 2505/102, 2 Temmuz 
1901/15 Ra 1319. Yine Göbek Kasabası’nda, 22 Ocak 1887 tarihinde, Süllüoğlu Mustafa’nın 
dükkânında çıkan yangın için de bkz. BOA. Y. A. Hus.  198/87, 16 Ocak 1887/20 R (4) 1304. 

15 Tiridzade Mehmet Paşa hakkında, Uşşâk kazâsı eşrâfından ve tüccâr-ı mu’teberânından Tirîdzâde 
Mehmed Efendi Avrupa ve Amerika ve sâ’ir memâlik tüccârânıyla kaliçe ve kilim ve palamut ve hububât-ı 
sâ’ire ahz ve i’tâsında senevî yüz elli bin lirayı mütecâvüz akçelerin memâlik-i ecnebiyyeden devletimiz ebedd-
müddet efendimiz hazretlerinin memâlik-i şâhânelerine (?) vatanı olan işbu Uşşâk kazâsının terakkî-i ma’ârifi 
ve ihtiyâcât-ı sâ’iresine (?) ve i’ânede bulunub müceddeden mekâtib ve sâ’ir binâ ve inşâ ve bu gibi menâfi’-i ‘âmm 
ve şâmil hıdmetleri meccânen îfâ ve icrâ ve hatta mal sanduğuna lüzûm görüldükce binlerce lira mecidiyeler bilâ-
fâ’iz hıdmet idegeldiği cenâb-ı hakk cümle bilâdı tekerrüründen masûn buyursun geçen senelerde Uşşâk kazâsını 
kaht istilâ ve bir haylü nüfûs açlıkdan telef ve binlerce nüfûs Uşşâk kasabasına kurâlardan dökülüb açlıkdan 
feryâd eyledikleri zamanda mahallî hükûmeti tedbîriyle ahâlinin bir an evvel def’-i ihtiyâcları esbâbını tezekkürle 
icrâsı zımnında Uşşâkda mevcûd ümerâ-yı ‘askeriye ve zâbitân ve ‘ulemâ-yı memleket ve eşrâf-ı hânedân ve 
tüccârândan mürekkeb bir meclis-i ‘umûmî teşkîl (olunarak) kurâ ahâlilerini infâk ve def’-i zarûret itdirmek 
üzere ehl-i servet hânedân ve tüccârâna karyeler taksîm ve on karyenin ihtiyâclarının def’ine hıdmet eylemek üzere 
efendi-i mûmâileyhe havâle ve ol vechle ahâliye hıdmet olunub hıdmet-i hayriyye deyu ma’at-te’essür ve’l-iftihâr 
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yardımda bulunan, hem de zulm ve haksızlıklar yapan 16  önemli bir şahsiyet 
olarak tebarüz etti. Eşraf, kendisine borçlu olan köylüye, hem yüksek fiyat ve 
faiz uyguladı, hem de düşük kalite zahire verdi. Akabinde de alacaklarını tahsil 
etmek için sair haksızlıklar yaptı. 

Borçlu köylüye, alacaklı eşrafın, haksızlıkları çeşitli şekillerde tezahür etti. 
Temel ihtiyaç maddelerini temin ve üretim girdilerini tedarik etmek için tüccara 
borçlanan köylünün karşılaştığı temel haksızlıkların ilki, düşük kalite ve yüksek 
fiyatlı tohumluk ve yemeklik zahire idi. Özellikle Tiridzade Mehmet Paşa, bazen 
köylüye çürük zahire verdi. Bu zahireye, piyasanın üzerinde yüksek fiyat takdir 
etti. Ayrıca köylüye gerek aynî, gerek nakdî olarak borç veren eşraf, yüksek faiz 
uyguladı. Bu faiz oranları, tefecilik raddelerine vardı. Eşraf, köylülere, %80’lere 
varan oranlarda yıllık faiz oranları uyguladı. Köylünün şikâyetleri üzerine faiz 
haksızlıkları, merkez ve taşra bürokrasisinin gündemine geldi. Neticede 
merkezden taşra bürokrasisine, köylünün, mahkemelere başvurması gerektiği, 
muhâfaza-ı hukûku(nun) lâzım geleceğin(nin) îcâb idenlere tefhîmi(nin) matlûb olduğu 
bildirildi.17 

                                                                                                                                  
kabûl itmiş ve diğerlerine ihâle olunan kurânın idâresine ‘uhdedâr olamayacaklarını anlayan ba’zı zevât 
kabûlünde ‘arz-ı ma’zeret iderek istinkâf eylemeleri üzerine açıkda kalmış olan yigirmi ‘aded karyenin dahi 
hıdmetini der-‘uhde ve cem’an otuz ‘aded karye ahâlisinin def’-i ihtiyâcları zımnında hâricden kırk beş kuruşa 
kadar zahîre mübâya’a ve celb iderek meclis-i ‘umûmînin tensîbiyle beher keylini elli iki guruşdan elli beş kuruşa 
kadar fiyât vaz’ıyla vakt-i vüsatında esmânı alınmak üzere ahâliye otuz yedi bin ‘aded mecidiyelik zehâ’ir tevzî’ 
ve derûn-ı memlekette muhtekirler tarafından zehâ’ir fiyâtı terakkî itmemek üzere ‘âlî fiyâtla kezâ zahîre 
mübâya’a iderek dûn fiyâtla derûn-ı memlekette fürûht itdirüb terakkî-i fiyâtına mâni’ oldığı meclis-i ‘umûmînin 
ve ‘umûm ahâlinin ma’lûm ve meşhûdu bulunmuş olduğu gibi altı mâha karîb hüküm süren kahtın zamânında 
karyelerden dökülüb şehre gelmiş ‘avdete iktidârı olmayan bir takım zu’âfâ ve kurebâ ve şebh-i nâ-tüvân sagîr ve 
sagîre karı kızan takımından beş buçuk mâh müddet hânesinde ve işâre ve isticâre itmiş olduğu hânelerde leyl ü 
nehâr i’tâm-ı ta’am ve içlerinde bulunan arâmilin ve eytâmın elbisece ihtiyâcı görünen bî-kudretleri dahi iksâ bu 
sûretle devlet ve millet ve vatanına olan hıdmetleri vilâyet-i celîle ve mutasarrıfiye ‘aks ve mûcib-i tahsîn-i takdîr 
olunduğundan vilâyet-i celîleden taltîfi hakkında vukû’ bulan inhâ-yı ‘âlîleri üzerine rütbe-i sâlise ile taltîf dahi 
buyurulmuşdur şeklindeki ifadeler için bkz. BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 11/351, 1 Nisan 
1891/21 Ş 1308.  

16  Tiridzade Mehmet Paşa aleyhinde, Hacı İbrahim imzasıyla Uşak merkezinden çekilen 
telgrafnamedeki, Uşşâkda Tiridoğlu Mehmed Ağanın sûihâl ve hareketi ve fukârâ-yı ahâli hakkında vukû’ 
bulan mu’âmele-i nâ-marziyyesi ma’lûm iken şeklindeki ifadeler için bkz. BOA. DH. MKT. 2034/111, 
25 Aralık 1892/5 C 1310. 

17  BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 11/351, 1 Nisan 1891/21 Ş 1308. Eşraf 
tarafından köylüye uygulanan yüksek faiz hatleri, sık sık şikâyete konu oldu. Nitekim 
Madenli Ali Efendizade Hasan imzasıyla Sadaret’e ve Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 
arzuhallerde, Rüstem Ağazade Mehmet Ağa’nın ahaliye %80 yıllık faizle borç verdiği, 
ayrıca %20 vekâlet ücreti aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti, 7 Aralık 
1889 ve 16 Ekim 1890 tarihlerinde Hüdavendigar Vilayeti’ne, gerekli tahkikatı yapmasını 
emretti (BOA. DH. MKT. 1772/30, 16 Ekim 1890/2 Ra 1308; BOA Kasım 1888/17 
Ra 1306; BOA. DH. MKT. 1455/41, 17 Ekim 1887/29 M 1305; BOA. İrade, Dâhiliye, 
82433, 3 Ekim 1887/15 M 1305; BOA. İrade, Dâhiliye, 82581, 11 Ekim 1887/23 M 
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Tüccarın, köylüye yaptığı bir diğer haksızlık, mahsulü piyasa değerinin 

altında bir fiyatla ve zorla satın alması idi. Hatta bazen alacaklı tüccar, köylere, 
dışarından tüccarın girmesine dahi engel oldu. Adeta köylerde inhisar oluşturdu. 
Bu amaçla eşraf, köylüleri ve yabancı tüccarları, tehdit, tahkir ve darp etmekten 
geri kalmadı. 18  Köylerde kendi adamlarını muhtar seçtirtti. Bu muhtarlara, 
köylerine, dışarıdan tüccar sokmamalarını ve köylülerin yabancı tüccara mal 
satmamalarını emretti.19 Alacaklı ve aynı zamanda mültezim tüccar, mallarını 
satın aldığı köylülerin vergilerini, söz verdiği halde, mal sandığına yatırmadı. 
Gerek taşir, gerek sair ticareti esnasında, hileli ve köylülerin anlayamayacağı 
kantarlar kulanmaktan (Rumca kantar gibi), böylece mallarını eksik tartmaktan 
çekinmedi.20    

Kısaca köylüler, doğal afetlerin etkisiyle eşrafa olan borçları ve devlete 
ödedikleri vergileri sebebiyle, te’mîn-i ma’işetlerinde büyük sıkıntılar çektiler. 
Köylü, devlete vergilerini ödeyemedi, eşrafa olan borçlarından kurtulamadı. 21 
Neticede de eşrafın, son derece farklı zulm ve haksızlıklarına maruz kaldı.  

                                                                                                                                  
1305; BOA. İrade, Dâhiliye, 83383, 28 Aralık 1887/12 R 1305; BOA. MV. 25/42, 20 
Ekim 1887/2 S 1305; BOA. Y. A. Hus.  207/83, 25 Ekim 1887/7 S 1305. Bu konuda 
ayrıca bkz. Ahmet Halaçoğlu, “Uşak’ta İki Doğal Âfet; 1887 Depremi ve 1894 Büyük 
Yangını”, CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem 
Sempozyum Bildirileri, 14-16 Nisan 2011, Uşak, Prof. Dr. Adnan Şişman, Prof. Dr. Tuncer 
Baykara, Doç. Dr. Mehmet Karayaman (Eds), Cilt II, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayını, 
İzmir, 2011, s.  697-699. 

18 Tüccâr Avramidi’nin vekîli olan Papasyan Yagob’un, 15 Aralık 1888 tarihinde verdiği, vârid 
olan su’âline karşu merkûm Sipâhîoğlu Şerîf tahkîrâne bir cevâbla mührü ben bozdum ve ben fekk itdim didiği 
gibi orada hâzır bulunan Tirîdzâde Mehmed Ağa şerîki Hamzazâde Hacı Mustafa Ağa müvekkilim merkûma 
hitâben çık kâfir deyu tahkîr ve ma’iyyetinde bulunan Bezci Musaoğlu Yusuf ayağa kalkarak çık taşra deyu 
göğsünden tutub taşra çıkardıkdan başka bu köyde bile durma diyerek tahkîr ve nâmûs-ı ticâriyesini ihlâl eylediği 
şeklindeki ifadeleri için bkz. BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 11/351, 1 Nisan 1891/21 Ş 
1308.     

19 Tatar Köyü’nden Molla Osmanoğlu Mehmet’in 19 Aralık 1888 tarihli, efendim orada verdiğim 
istintaka şimdi yine söylüyorum Tirîdzâde Mehmed Ağa köyün palamutunu otuzar kuruşa köylülerle mukâvele 
itmişler benim palamutumu eyülü kötülü otuz beşer kuruşa viriyorlar imdi ben de Mehmed Ağaya virmeyeceğim 
başka vireceğim kaç guruş borcum var ise nakden vireceğim didim başka tüccâra palamutlarımı virdim sonra 
a’yân geldi getür bakalım palamutları çekelim didi ben de palamutları ben satdım kaç guruş virgüye borcum var 
ise vireceğim didim a’yân da hayır evvelâ Mehmed Ağanın parasını vir de sonra virgüye olan borcunu vir didiler 
ben de Mehmed Ağanın alacağı devletden evvel mi didim sonra a’yân gidüb Mehmed Ağayı getürdü Mehmed Ağa 
şu palamutları göster çekeceğim didi ben de palamutları satdım hesâbımı gör de kaç kuruş borcum var ise vireyim 
didim o da hayır ben palamut alacağım didi ben de sana öyle bir sözüm var ise baş üstüne dimemle Menemenli 
tüccârın magazasını Mehmed kır şu kapusuna sışdığım kapusunu didi a’yân da mühürleri yoldu aldı ben de 
bıragub gitdim sonra onlar da gitmişler şeklindeki ifadesi için bkz. BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 
11/351, 1 Nisan 1891/21 Ş 1308. 

20 BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 11/351, 1 Nisan 1891/21 Ş 1308.  
21  Tüccar Avramidi’nin vekîli Papasyan Yagob’un, 15 Aralık 1888 tarihli, mezkûr Tatar 

karyesinin beş bin liradan ziyâde tüccârâna ve seksen bin kuruş da emvâl-i mîrîye borçları vardır yukaruda ‘arz 
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İltizam Sistemi 
İltizam, Osmanlı Devleti’nde yaygın olarak kullanılan, devlet adına, ihaleten iş 

yaptırma usulü idi. Bu usulün özünü, devlet adına yapılacak işlerin bir kısmının, 
özel sektör niteliğindeki şahıslara yaptırılması oluşturdu. İltizam usulü, özellikle, 
17. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazandı. Kendi adına işlerini yaptıracak, yeterli 
nitelik ve nicelikte beşerî sermaye ve teknolojik araçlardan mahrum olan devlet, 
iltizam usulünü yaygın olarak kullanmaya başladı. İltizamla devlet işleri, sivil 
şahıslara, iki şekilde verilirdi. İlki müzâyede usulü idi. Buna göre devlet, bir işi, özel 
sektör niteliğindeki şahıslara, taban fiyat üzerinden açık arttırma ile satardı. 
Müzayede usulüne daha ziyade vergi tahsili işlerinde başvurulurdu. Diğeri ise 
munâkasa usulü idi. Münâkasa usulüne, daha ziyade satınalımlarda başvurulurdu. 
Buna göre devlet adına satın alınacak bir hizmet veya mal, tavan fiyattan satışa 
çıkarılır, en düşük fiyatı teklif eden işi alırdı. 

Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda merkez ve taşra teşkilatlarında memur sayısını 
arttırmasına rağmen, özellikle aynî vergileri tahsilde iltizam sisteminden 
vazgeçemedi. Zira aynî vergilerin, tahsili, nakli ve ticareti oldukça meşakkatli ve 
masraflı bir işti. Ulaşım ve iletişim imkânlarının kısıtlı olduğu yıllarda, devletin 
bu işi bizzat yapması zordu. Bu sebeple Osmanlı kamu maliyesi, aynî vergilerin 
tahsilinde, iltizam usulünü, yaygın olarak kullanmaya devam etti. Zaman zaman 
iltizam sisteminin mahzurları dikkate alınarak, emaneten idare usulüne geçildi. 
Ancak iltizam sistemini tamamen kaldırmak mümkün olamadı. İltizam 
sisteminde, mültezimin temel amacı kar elde etmekti. Devlet ile köylü arasına 
mültezim sıfatıyla giren özel sektör niteliğindeki mültezim, devlet ile köylü 
arasındaki organik bağı zayıflatmakta idi. Mültezim, kar arzusu ile taşir sürecinde 
mevzuat dışına çıkmakta, köylüye çeşitli haksızlıklar ve usulsüzlükler yapmakta 
idi. İlaveten mültezim, iltizam taksitlerini, zamanında ödeyememekte idi. Bu 
mahzuru önlemek amacıyla teminat akçesi ve kefalet gibi tedbirler alınmasına 
rağmen, sistem yine de sorunlu işledi. Zira iltizam taksitlerini ödeyemeyen 
mültezimlerin, teminat gösterdiği gayrimenkulleri, yine müzayede ile satışa 
çıkarılmakta ise de devletin alacakları tahsil edilememekteydi. Çünkü, sermaye 
eksikliği sebebiyle genelde talip zuhur etmemekteydi. Bu takdirde, ipotek edilen 
gayrimenkullere, bazen devlet adına, alacaklarına karşılık el konulmaktaydı. 
Kısaca iltizam sistemi ve mültezim, hem devlet, hem de köylü açısından çeşitli 
mahzurları beraberinde getirmekteydi. Bu mahzurlar, devletin, malî bakımdan 

                                                                                                                                  
olunduğu üzere tüccâr-ı sâ’ire hem Mehmed Ağadan beş guruş fazla fiyâtla almak ve hem de virgülerine 
kapatmak üzere palamut almak istemişler ise de mûmâileyh Mehmed Ağanın böyle iğfâli ya’ni ben virgülerinize 
kapattım deyu 3000 kantara mütecâvüz palamut alarak bunun da beş bin mecidiye karîb bedeli ider iken 
ihbârâtım târîhine kadar sekizde birini bile teslîm-i sandık itmediği mal kalemi kuyûdâtından anlaşılıyo 
şeklindeki ifadeleri için bkz. BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 11/351, 1 Nisan 1891/21 Ş 
1308. 
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sıkıntılı olduğu zamanlarda ve olağanüstü durumlarda, varlığını, köylüye daha 
fazla hissettirmekteydi.  

II. Abdülhamit Dönemi’nde, Uşak Kazası köylüleri için de iltizam usulü 
ciddî bir sorundu. Mültezim-devlet ve mültezim-köylü ilişkileri, çeşitli sorunları 
beraberinde getirdi. İhaleyi alan mültezimler, kâr arzusunun da etkisiyle Uşak 
Kazası köylüsü üzerinde, aşar nizamnamelerine mugayir, çeşitli usulsüzlükler ve 
haksızlıklar yapmaktaydılar.22 Nitekim fazla vergi almak, mahsulü eksik tartmak, 
hileli kantar kullanmak, ticarî faaliyetlere ve köy idaresine müdahale etmek, 
ürünlere düşük fiyat uygulamak, başka tüccarların ticarî faaliyetlerine engel 
olmak ve köylüye yüksek oranlarda faizle borç vermek gibi Uşak Kazası 
köylüsüne, usulsüz ve kanun dışı muamelelerde bulundular.   

Uşak Kazası’nda, iltizam sisteminin beraberinde getirdiği bir diğer sorun, 
vergi bakayaları idi. Vergi bakayaları, genelde mültezim kimliğini haiz eşraf 
üzerinde kaldı. Eşraf, mahallî nüfuzunu kullanarak, vergi bakayası tahsilinde ağır 
davrandı. Bakayaların tahsilinde öncelikle sorumlu kaymakamlarla mal 
müdürleri idi. Kaza idarecileri, özellikle kaymakamlar, vergi bakayasını tahsile 
teşebbüs etmeleri halinde, eşraf ile karşı karşıya geldiler. Eşraf, bazen ahaliyi, 
tahrik ve teşvik etmek suretiyle, kaymakamlar ve mal müdürleri aleyhinde 
şikâyet mahzarları tertip ettirdi. Bu sebeple, zamanla mahallî idareciler, vergi 
bakayaları sebebiyle eşrafla karşı karşıya gelmekten çekindiler. Bu ise vergi 
bakayasının artmasına sebep oldu. Bir başka ifade ile mahallî mutasarrıf ve 
kaymakamlar, müte’ayyinân-ı memleket ile hoş geçinmek mütâla’asıyla, emr-i tahsîlât(ı) hâl-
i tabi’iyyesine bıraktılar. 23  Gerçekten mültezimler, gerektiğinde, ahaliye, 
kaymakamlar aleyhinde umumî mahzarlar tertip ettirerek, şikâyette 
bulundurttular. Bazı kaymakamlar, bu tür şikâyetlerin etkisiyle azledildiler. 
Akabinde de muhakemeleri için irade-i seniyyeler çıktı. Yıllarca açıkta kaldılar. 
Bu çerçevede Mehmet Eşref Bey ile Mehmet Şevki Bey, vergi meselelerinin de 
etkisiyle karşı karşıya geldikleri Tiridzade Mehmet Paşa’nın ahaliyi tahrik ve 

                                                        
22 Uşak köyleri muhtarları, Nisan 1889 tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne, eşrafın iltizam vesilesi 

ile köylüye zulmettiğini ifade ederek, gereğinin yapılmasını istediler. Bu şikâyetlerini, daha sonraki 
tarihlerde de tekrarladılar. Neticede Dâhiliye Nezareti, 9 Ocak 1890 tarihinde Hüdavendigar 
Vilayeti’ne, gerekli tahkikatı yaparak, netice hakkında bilgi vermesini emretti (BOA. DH. MKT. 
1688/76, 9 Ocak 1890/17 Ca 1307). Mültezimler hakkında yapılan başka şikâyetler için bkz. 
BOA. DH. MKT. 2086/66, 25 Kasım 1897/29 C 1315; BOA. DH. MKT. 2095/92, 25 Ağustos 
1898/7 R 1316; BOA. DH. TMIK. S.  16/56, 29 Aralık 1897/4 Ş 1315; BOA. ŞD. 1570/15, 
Hüdavendigar 3/440, 8 Şubat 1898/16 N 1315; BOA. DH. MKT. 1617/50, 18 Nisan 1889/17 Ş 
1306. 

23 BOA. A. MKT. MHM. 473/52, 3 Şubat 1874/15 Z 1290, lef 2, lef 4. Uşak Kazası’ndaki 
vergi bakayalarının sebepleri ile genel nitelikte alınan tedbirler hakkında bkz. BOA. A. MKT. 
MHM. 472/77, 15 Ocak 1874/26 Za 1290; BOA. ŞD. DH. 2561/18, Dersaadet 11/351, 1 Nisan 
1891/21 Ş 1308; BOA. A. MKT. MHM. 473/52, 3 Şubat 1874/15 Z 1290; BOA. DH. MKT. 
34/32, 29 Haziran 1895/6 M 1313; BOA. DH. MKT. 754/53, 25 Ağustos 1903/1 C 1321. 
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teşviki neticesinde azledildiler, taht-ı muhâkemeye alınmaları için irade-i seniyyeler 
çıktı. Uzun süre mazul kaldılar.24 

Kendi İfadelerine Göre Uşak Köylüsünün Sosyo-ekonomik Durumu 
Uşak Kazası köylüsü, doğal afetlerin ve iltizam sisteminin etkisiyle son 

derece ağır sosyo-ekonomik şartlar altında hayatını devam ettirdi. Alacaklı 
konumundaki eşraf-mültezimin çeşitli gayr-i kanunî mezâlim ve teaddîlerine maruz 
kaldı. Bu olumsuz şartlar, 1900 yılına gelindiğinde dayanılmaz hale geldi. Uşak 
Kazası’nın Bulkaz, Karabedirler, Tatar, Karalar ve Kureyş Köyleri muhtarları ile 
ahalisi, 5 Eylül 1900 tarihinde, takdîm-i ‘arz-ı ‘atabe-i ‘ulyâ buyurulmak üzere 
Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’ne uzun bir telgrafname çektiler. Tiridzade 
Mehmet Paşa’nın, iki sene önce Uşak Kazası aşarı iltizamını toptan denilecek 
derecede aldığını, şedîdâne-i zâlimesini icrâ içün harmanları(n)ı görmeyerek rahmetin de 
kesretle nüzûluna mebnî hâsılât(ları)nın çürümesine sebep olduğunu, bundan dolayı 
büyük zararlara uğradıklarını, kısaca harap olduklarını, ihtiyaçları sebebiyle 
Tiridzade Mehmet Paşa’dan %100 zam ile çürük zahire almak zorunda 
kaldıklarını, aldıkları zahireyi ektiklerini, ancak çürük olması sebebiyle ektikleri 
tohumun tamamen çıkmadığını, az miktarda da olsa çıkanını da Tiridzade 
Mehmet Paşa’nın envâ’-ı mezâlim ile matlûbât-ı şâhsiyyesi içün sûret-i cebriyyede 
ellerinden aldığını,  evlâd û ‘ıyâl(lerin)i infâka bile bir şey bırakmadığından açlıkdan 
‘arz-ı ‘atabe-i ‘ulyâ eyledik(lerini), talepleri üzerine devlet tarafından tohumluk 
olmak üzere mikdâr-ı kâfî zahîre ihsân buyurulduğunu, Tiridzade Mehmet Paşa’nın 
mezâliminden dolayı yüzde yüz fâ’izli çürük zahîre esmânının yerine mahsûlât(larının) 
değeri değmezine gasb olunması sebebiyle hazîneye olan borçlarını ödeyemediklerini, 
bu sebeple hükümet tarafından vergi hususunda tazyîk edilmekte olduklarını, 
Tiridzade Mehmet Paşa’nın âdemleri ma’rifetiyle mahsûlât(larını) ellerinden aldırdığını, 
hükûmetin de bir tarafdan tazyîk eylemekte olduğunu, maruz kaldıkları mezâlim 
yüzünden felâket içinde kaldıklarını, 1900 yılının afyon, hububat ve palamut 
mahsûlâtının Tiridzade Mehmet Paşa tarafından dikkatli sûretde abluka altına 
alındığını, taht-ı tasarruf(larında) olan emlâk(leri)ni Mehmed Paşaya terk mecbur 
bırakıldıklarını, kendilerine iskân(ların)a kâfî başka mahallerde arâzi 
gösterilmesini, hicrete müheyyâ olduklarını ifade ve talep ettiler.25 Bu arada ahali, 
başka makamlara da aynı mealde şikâyetlerde bulundu. Neticede köylülerin 
iddialarının tahkik edilmesi ve netice hakkında bilgi verilmesi için 10 Eylül 1900 
tarihinde irade-i seniyye çıktı.26 Daha sonra şikâyet arzuhallerinde ileri sürdükleri 
iddialar, kendilerine tek tek tahkik memuru tayin edilen Sami Bey tarafından 

                                                        
24 Biray Çakmak, “Geç Dönem Osmanlı Taşra Toplumunda Eşrâfın Mahallî İşlevleri Üzerine: 

Uşaklı Tirîdzâde Mehmed Paşa”, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 7/13, Ankara, 2011, s.  12-15. 

25 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 45, 46, 47, 48, 49.   
26 BOA. İrade. Hususi. 38, 10 Eylül 1900/15 Ca 1318. 
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soruldu. Bu ifade tutanaklarında, köylüler, sade bir Türkçe ile içinde 
bulundukları olumsuz sosyo-ekonomik şartları ve kendilerine reva görülen gayri 
kanuni muameleleri ve haksızlıkları dikkat çekici bir şekilde dile getirdiler. 

Tatar Köyü’nden Hacı Veli Efendizâde Mehmet Tahir, Tiridzade Mehmet 
Paşa aleyhinde bir telgraf çektiklerini kabul ederek,  

çünkü palamutlarımızı alur yalnız borcumuza mahsûb iderek bize ne elden para 
virir ve ne de virgüye olan borcumuzu te’diye ider ve kadınlarımıza kırk pare yevmiye 
ücret ile palamutlarını temizledüb ücret yerine de yine zahîre virir lâkin virdiği zahîre 
de çürük olmağla berâber pazarda râ’ic on on iki kuruş iken kendisi yigirmi kuruşa 
virir ve üç yüz dört senesi köyümüzün aşarını alub ortakcı gibi zahîrelerimizi taksîm 
iderek aldı ve ba’zılarımızın da korularındaki palamutlarını cebren silküb alur 
evvelden beri yapdığı uygunsuzluklara tahammül idiyorduk lâkin bu def’a artık 
tahammül idecek hâlimiz kalmadığından şimdi ‘arz-ı şikâyetde bulunduk27  

şeklinde ifade verdi. Tatar Köyü’nden Veyseloğlu İbrahim, hülâsa emlâk ve 
arâzimize sâhib olamadığımız gibi kendilerimizi de uşak gibi kullanmakda olduğundan ve 
‘âdetâ elinde esîr kaldığımızdan feryâd iderek telgraf çekdik paşa palmutlarımızı alır ve bize 
fiyâtlı fiyâtlı zahîre dağıtdırub bizi borçlu ider bi’l-âhire hâsılâtımızı elimizden alarak virgü 
borcumuzu virdirmez ve köyü istediği gibi kullanır28 şeklinde ifadeler sarfetti. Tatar 
Köyü’nden Sipahioğlu Şerif, tahkik memuru Sami Bey’in, köyünüzden bir telgraf 
çekilmiş bundan haberiniz var mıdır kimin hakkındadır ve neye dâ’irdir söyleyin 
şeklindeki sorusuna,  

evet, biz çekdik Mehmed Paşanın hakkında olub zulm ve gadrinden iştikâ itmek 
maksadıyla komşular ile böyle bir telgraf yapub ‘atebe-i ulyâya çekdik Çünkü paşa-
yı mûmâileyhin zulm ve hayfâsı tahammül olunmaz derecelere geldi ben üç yüz dört 
senesi muhtâr idim bizim köyün a’şârını almış idi itdiği zulm ve gadri ta’rîf olunmaz 
hâsılâtımızın a’şârını değil nısfını da değil heman üçde ikisini alıyordu 
komşumuzdan biri şikâyet ideceğini söylediğinde benden kaymakâma şikâyet olmaz 
var Allah’a şikâyet it deyu koğdu fî’l-hakîka merkûm kaymakâma şikâyet itdiyse 
de haydi oğlum uzlaşınız dinildi üç yüz altı senesi köyümüzün palamutlarını dörder 
mecîdiyeye aldığı hâlde bi’l-âhire ba’zılarına kırk ba’zılarına elli altmışdan virdi el-
ân palamutlarımızı alır ve istediği fi’âtdan defterine kayd idüb daha şu kadar 
borcunuz var diyerek hiçbir sene hisâb görmez borcunuza bedel diyerek palamut ve 
tarlalarımızı zabt ider kadınlarımızı yevmiyye kırk pâre ile palamut ayıklatmasında 
istihdâm ider mukâbilinde beş pâre bile virmeyüb eyüsü satıldıkdan sonra kalmış 
olan anbâr altı çürük ve tozlu ve kurtlu zahîresini bize râ’îcin bir misli fazlası 
virir29  

                                                        
27 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 9. Köylülerin ifadeleri, aynen 

verilmeye çalışıldı. Herhangi bir müdahaleden mümkün mertebe kaçınıldı. 
28 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 16. 
29 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 17. 
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şeklinde, muhtarınız kimdir ve ne vakt intihâb ve ta’yîn itdiniz ve bundan başka 
muhtarınız var mıdır sorusuna,  

muhtarımız Hacı Velioğlu Ahmeddir ekseriyetle bu sene bunu intihâb ve ta’yân 
eyledik lâkin paşanın âdemlerinden olub muhtar bulunan sâbık Abdurrahmanoğlu 
Hasan da ben muhtarım deyu iddi’a eylüyor30 şeklinde, bu Hasanı evvelce de siz mi 
intihâb itdiydiniz sorusuna, evvelce biz ta’yîn eyledik lâkin geçen sene 
palamutlarımızı paşaya tobladı onların beğenmediği palamutları on sekiz guruşa 
hârice satdığımız hâlde onlar onar guruşa deftere geçirmişler ve virgümüze virmemişler 
paşadan köylüye zahîre alub evine getiriyor mürâca’at idenlere eksik ve noksan 
olarak dağıdıyor bunun için komşular onu istemeyüb Ahmedi ta’yîn itdiler31  

şeklinde cevap verdi. Tatar Köyü’nden Çallı Osmanoğlu Halil Çavuş da 1 Ekim 
1900 tarihinde, tahkik memuru Sami Bey’in,  

Mehmed Paşayı tanır mısın sizin köye gelir mi sorusuna, evet tanırım bizim köyün 
başlıca zâlimidir hükûmete mürâca’at idecek olsam söz anladamayız ve böyle bir şey 
içün kendi ‘aleyhinde olduğumuzu öğrenir ise artık köyde oturmayub çıkmalıyız biz 
de fukârâlık münâsebetiyle bu gibi işler ile uğraşmağa tâkatimiz yokdur lâkin mal 
benim olduğu hâlde oğlumun emlâkimi nasıl satdığını bilemem 32  şeklinde, bu 
muhtar Hasanı niçün istemiyorsunuz sorusuna, evinde birçok hırsızlık eşyâ 
bulunur evine bir takım fâhişe kadınlar getirdiği ve köyümüzün virgüsü içün üç bin 
kantar palamut aldığı hâlde köyümüz nâmına yalnız üç bin guruş virgü yatırub 
mütebâkîsini paşanın hesâbına geçirmiş çünki bundan komisyonculuk alıyormuş 
zâten bu Hasanı ahâli istemediği hâlde paşanın hâtırı içün birkaç kişi isteyor33  

şeklinde cevap verdi. Tatar Köyü’nden Sipahioğlu İbrahim ise 1 Ekim 1900 
tarihinde, tahkik memuru Sami Bey’e,  

evet üç ay mukaddem Tirîdzâde Paşa ‘aleyhinde yalnız kendi imzâm ile bir telgraf 
çekdim çünki üç yüz altı senesi medyûn bulunduğum on altı bin guruş 
Akkaşoğlundan Mehmed Paşaya devrolundu o sene dört mecîdiyeden yüz seksan 
kantar palamut ve kırk dokuz dönüm koru ve Akkaşoğluna bin guruş masârıf 
virüb üç yüz dokuz senesi yine dört senelik palamut hâsılâtımı virdim yine tesviye-i 
deyne muvâfık olamadım şimdi de kırk beş dönüm korum ile on altı dönüm 
arpalığım paşa-yı mümâileyh tarafından zabt olunub silkilmekdedir hükûmete 
mürâca’at idiyorum bir netîce alamıyorum mahvoldum gittim ve mezkûr mülklerimin 
virgülerini dahi virmeyüb ve virgüsünü de benden alıyorlar ve şimdi de palamutu on 
on beş guruşa almaktadır ve kimsenin hisâbını görmemekde ve istediklerini muhtâr 
yapdırub ahâliyi ezdiriyor 34  Bir gün paşa köye geldiğinde fukârânın hesâbını 

                                                        
30 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 17.  
31 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 17-18. 
32 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 18. 
33 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 19. 
34 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 19. 
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görmesini ricâ itdiğimde edebsiz herif dünyâ avucumun içindedir sıkar isem canınızı 
çıkarırım diyerek beni koğdu35  

şeklinde ifadeler verdi.  
Karabedirler Köyü’nden Çerçioğlu Ali, 4 Ekim 1900 tarihinde, tahkik 

memuru Sami Bey’e,  
doğrusu efendim Mehmed Paşadan muhtar ve sâ’irleri korkuyorlar bu büyük 
âdemdir kaymakâm da kâdı da hepsi odur bizi sonra buradan sürdürür yaşatmaz 
diyerek mühürlemeğe cesâret idemediler işte mühürlemediklerinin esbâbı ve doğrusu 
budur36, ‘umûm köylü paşaya borcludur bunun içün sâ’ir tüccâr da bu köy paşanın 
ve paşaya borcludurlar diyerek bize zahîre virmezler ve almazlar zâten başka bir 
tüccâr ile alış viriş idecek olsak derhâl bir sebeb bulub bir dav’â açar ve o kimseyi 
mahv ider gider bunun için bu gibi şeylere kim cesâret ider köylüler indinde hükûmet 
kaymakâm kadı hep paşadır istediğini yapar istediği me’mûrları azl ider hülâsa 
paşadan korkmamak köyden çıkub gitmek dimekdir paşanın hesâb görmek ‘âdeti 
yokdur köyünüzden altmış bin guruş isteyordum yigirmi bini virdiniz daha kırk bin 
guruş isterim deyub gider bu fukârânın borcu yokdur disek ben kimseyi tanımam siz 
kendü kendünüze hesâb idüb beyninizde taksîm idiniz dir ve tekdîr iderek gider37 
evet çürük zahîre de dağıtdı bu da üç yüz on üç senesi külliyetli almış olduğı aşar 
zahîresidir çünki o sene kesretli yağmurlar nüzûl itdiğinden mahsûlât ıslandı bi’l-
âhire çimenlendi paşa bunu elden çıkaramadı vukû’ bulan şiddet-i ihtiyâcımıza 
mebnî kendisine mürâca’atımızda bu zahîreyi bize dağıtdı ki kilesi on üç okka 
geliyordu bunun kilesini de bize kırk guruşa virdi lâkin biz bu zahîreyi Mart 
esnâsında aldığımızdan ekmeyüb yedik un dinecek derece olmayub kepek gibi bir şey 
oldu fakat şiddet-i ihtiyâcımıza mebnî alub yedik38  

şeklinde ifade verdi. Yine aynı köyden Koca Osmanoğlu Hasan, 4 Ekim 1900 
tarihinde, Mehmed Paşa size ne yapıyor ki aleyhinde bulundunuz sorusuna, Mehmed 
Paşa bizim köyümüzü ekseriyetle alır aşar tesviyesine gelür sâhibiyle nısf nısf almağa bile 
râzı olmaz hatta komşulardan çoğu kendinin aldığını bana vir de bana bırakdığını sen al 
didiği hâlde kabûl itmediği vardır39 şeklinde cevap verdi. Aynı köyden Tekeoğlu Ali 
de 4 Ekim 1900 tarihinde,  

Molla Mustafa(ya) mühürlediğin kâğıd ne idi ne yazmışlar okudun mu bu yazılan 
şeye sen de râzı mı idin sorusuna, evet Mehmed Paşanın itdiği mezâlimi arz itmek 
içün idi çünki geçen sene Mehmed Paşa bizim köyün aşarını alub otuz ölçek 
buğdayımın on yedisini ve on iki ölçek arpamın altısını alub altısını bana bırakdı 

                                                        
35 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 11, sahife 20. 
36 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 10, sahife 23. 
37 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 10, sahife 24. 
38 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 9, sahife 25. 
39 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 9, sahife 26. 
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sekiz yük üzüm hâsılâtımdan yüz on dört kuruş aldı iki kovanım var idi üç 
kovanın var deyu yedi buçuk kuruş aldı palamutlarımızı alub yigirmi kantarını on 
kantar yapdırır parasını virgünüze vireceğim dir virmez hükûmet bizi tazyîk iderek 
tekrâr alır zahîremizi borcumuza bedel aldı elimde bir şey kalmadığından ve 
kendisine mürâca’at ile zahîre alub borclanmak bütün bütün harâbetimi mûcib 
olacağını bildiğimden tarlalarımı satdım zahîre aldım bankadan pâre aldım öküz 
tedârük itdim40  

şeklinde, sâ’ir komşularınız niçün şikâyet itmiyor da yalnız siz birkaç kişi şikâyet 
idiyorsunuz sorusuna, niçün şikâyet itmediklerini bilmem fakat geçen sene borclarına 
mukâbil kuzulu koyunları kırk beşer oğlaklı keçileri otuzar kuruşa aldı ki koyunların 
altmış ve keçilerin kırk beşer elli kuruş ider idi bunları sürülerle alub götürdü41 şeklinde 
cevaplar verdi. Ayrıca ifadesine, bizim ahâlimiz fâkirdir paşa büyük âdemdir onun 
hakkında bir şey söyleyemez bizim köyde emlâk ve arâzi almamışdır42 cümlelerini ilave 
etti. Karabedirler Köyü’nden Hacı Süleymanoğlu İbrahim, 4 Ekim 1900 
tarihinde, bu paşanın elinden ‘âciz kaldık kimse kendisine bir şey söyleyemez söyleyecek 
olur ise tekdîr iderek söğüb sayar herkes kendisinden korkar köylere çıkmış olsanız herkesin 
ağladığını görürsünüz emlâk ve arâzilerimizin zabt olunduğu yokdur yalnız geçen sene Mart 
esnâsında kuzulu koyunlarımızı ve keçilerimizi ve kurban bayramından birkaç gün 
mukaddem umûm kurbanlıklarımızı aldığından kurban bile kesemedik43 şeklinde ifade 
verdi. 

Bulkaz Köyü muhtar-ı evveli Ramazan Ağa, 22 Eylül 1900 tarihinde tahkik 
memuru Sami Bey’in, 5 Eylül 1900 târîhiyle mâbeyn-i hümyûn-ı cenâb-ı mülûkâne 
başkitâbet-i celîlesiyle makâm-ı sadâret-‘uzmâya telgraf çekdiniz mi sorusuna, evet çekdik 
şeklinde, bu telgraf neye dâ’ir idi ve ne istiyorsunuz sorusuna, Uşşâklı Mehmed Paşanın 
âdemi olub köyümüzde pür-silâh gezmekde ve yanında bir iki daha eşkıyâ bulunan Bulkazlı 
Velioğlu Hüseyin Ağadan görmekde olduğumuz zulm ve itisâfâtdan ‘âciz kaldığımızdan 
makâmât-ı ‘âliye mürâca’atla karyemizi terk ideceğimizden başka münâsib bir mahall-i 
iskân gösterilmesini istirhâm eyledik şeklinde, Hüseyin Ağanın yanında bulunub eşkıyâ 
olduklarını söylediğin âdemlerin isimleri nedir ve nerelidirler sorusuna, Bulkaz karyesinden 
Umasızoğlu Mehmed Ali Bekiroğlu Hasan Tekiroğlu Ahmed Molla Osmanoğlu Molla 
Ramazan olub bunları dâ’imâ yanında gezdirir şeklinde, Hüseyin Ağanın zulmü neden 
ibâretdir ve bu zulmü ‘umûm köy ahâlisine mi yapıyor yoksa kendine tarafdâr olmayanlara 
mı sorusuna,  

zulmü dâ’imâ ‘umûm ahâliye gadr itmekdir şöyle ki geçen sene Mehmed Paşa bizim 
köy aşarını iltizâm itdiğinden ta’şîrini merkûm Hüseyin Ağa âdemi olduğu cihetle 
ana havâle itmiş idi yapdığı gadrlik kalmadı hatta köyden Abdurrahmanoğlu 

                                                        
40 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 7, sahife 29. 
41 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 7, sahife 30. 
42 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 7, sahife 30. 
43 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 6, sahife 31.  
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Alinin dokuz ölçek zahîresi çıkdığı hâlde üçünü Hüseyin Ağa aldı altısını 
sâhiblerine bırakdı ve ba’zıları da Hüseyin Ağanın aldığını alarak rencbere 
bırakdığını kendisine terk itmeği ricâda bulundular bendenizin bağım sekiz yük 
geldiği hâlde otuz beş yük yazdırdı bendeniz muhtar oldığım hâlde bu kadar gadre 
lâyık olur isem fukârânın ahvâlini kıyâs idiniz ve dağ afyonlarından bir dönümü iki 
iki dönümünü üç dört yazarak geçdi bendeniz muhtar olduğum cihetle ricâ itmek 
istediysem de koğdu ve gelmedi ve komşuların hânelerine girüb dürlü dürlü 
fenâlıklıklarda bulunmakda oldığı ve etrâfda bulunan yörüklerin inek ve keçilerini 
köye getürüb keser kumpanyası ile yer içer44  

şeklinde, telgrafnâmenizde Hüseyin Ağadan bahs itmeyüb Tirîdzâde Mehmed Paşanın 
aleyhinde bulunmuşsunuz hâlbuki şimdi Hüseyin Ağadan şikâyet idiyorsunuz bunun esbâbı 
nedir sorusuna, Mehmed Paşanın himâyesinde bulunan Hüseyin Ağadan havfımızdan 
Mehmed Paşaya bile şikâyet veyâ45  ricâ idemeyiz çünki Hüseyin Ağanın kesdiği kesdik 
biçdiği biçdik kimse sesini çıkaramaz 46  şeklinde, Hüseyin Ağadan korkduğunuzu 
söylüyorsun ya şimdi bu telgrafı nasıl çekdiniz sorusuna, evet köye gitmeye bile şimdi 
korkuyorum lâkin artık canımızdan usandığımızdan ve bâb-ı hükûmete sığındığımızdan bu 
telgrafnâmeyi çekdik şeklinde, Mehmed Paşa bu Hüseyin Ağanın bu gibi ahvâlini duymaz 
ve işitmez mi ve rahat durması içün kendisine tenbîh itmez mi sorusuna, zâten Mehmed 
Paşa bunları bilür kendisine tenbîh itmiş olsa elbette böyle fenâlıklara cesâret idemez 
şeklinde, siz bu Hüseyin Ağanın ahvâline dâ’ir Uşşâk hükûmetine mürâca’at itdiniz mi 
sorusuna, evet Hüseyin Ağa Kureyş karyesinden birinin nikahlı zevcesini alub bizim köye 
getirdi sonra kocası gelerek ağladı sızladı biz de orada bulunan zabtiyeler vâsıtasıyla karıyı 
alub ve zabtıye vâsıtasıyla hükûmete götürtdük ve bunun üzerine bu Hüseyin Ağanın 
aleyhinde bir mahzar yapub mahkemeye virdiysek de Uşşâk mahkemesinde paşanın kadıya 
çıkışmasından ve görünmesinden nâşî Hüseyin Ağaya yine bir şey dinilmemişdir şeklinde, 
Mehmed Paşa sizin köy aşarını başka sene aldı mı sorusuna,  

evet üç yüz sekiz senesi aşarını aldı lâkin mu’ahharan elli lira ticâretle Mehmed 
Paşadan köy nâmına aldık mezkûr köy müştereki olan Çalıkzâde Mustafa 
Efendinin imiş şimdiye kadar aşar bedelâtını te’diye idüb yalnız on üç bin kuruş 
kaldı bunun yerine yigirmi altı bin kuruşa sulh olmak istedi isek de kabûl itmedi 
şimdi üzerimize mahkeme cânibinden elli bin küsûr kuruş hükm itdirmiş hâlbuki 
zâten o sene köy kırk dört bin kuruşa ihâle olunmuşdur ve bunun da otuz yedi bin 
kuruşunu tesviye itdik  

şeklinde, bu köy aşarını Mehmed Paşadan alacağınıza siz kendiniz niçün mahallî 
müzâyededen almadınız sorusuna, ol vakt ben işe karışmaz idim doğrudan doğru niçün 
köy nâmına almadıklarını bilmiyorum şeklinde, bu üç yüz sekiz seneden ma’âdâ Mehmed 
Paşa sizin köyün aşarını aldı mı var ise o seneden Mehmed Paşa ile alub vireceğiniz var 

                                                        
44 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 23, sahife 41.  
45 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 23, sahife 41. 
46 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 23, sahife 42. 
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mıdır sorusuna, bundan sonra da aldı lâkin hangi senesi olduğunu hatırlayamıyorum o 
seneden köyün borcu olub olmadığını bilmiyorum çünki Mehmed Paşanın köyde yigirmi 
senelik alacağı vardır şeklinde, iki sene mukaddem Mehmed Paşanın topdan iltizâm itdiği 
aşar münâsebetiyle vaktiyle ta’şîr idemeyüb yağmurların şiddetle ve kesretle yağmasından 
mahsûlâtınızın çürüdüğünü ve bundan külliyetli zarara uğradığınızı söylemişsiniz böyle mi 
oldu sorusuna, o sene ya’ni yağmur senesi Mehmed Paşa bizim köyümüzü almadı ve zaten 
bizim mahsûlâtımız sâ’ir mahallere nisbetle çürümedi sâ’ir köylerin çürümüş olmalı 47 
şeklinde, Mehmed Paşa sizin köye çürümüş olan mahsûlâtından tohumluk olarak ahâliye 
tevzî’ itdi mi ve kaç kile kadar dağıtdı ve kilesini kaça dağıtdı ve o zamanın râ’ici kaç guruş 
idi îzâh idiniz sorusuna, evet Mehmed Paşa bizim köye tahmînen bin iki bin ölçek kadar 
zahîre dağıtdı lâkin bu zahîre ıslak buğdaydan olduğu münâsebetle ekseri köy ahâlisinin 
ekmiş olduğu hâsılâtı çıkmadığından bozub tekrâr yerine mısır ve darı ekdiler o sene Çivrilde 
râ’ic otuz iki guruşa idi Uşşâkda kaça olduğunu bilmiyorum elbetde bundan cüz’î fark 
olacakdır köy ahâlisine kırk kuruşa tevzî’ itdi şeklinde, bu seneki afyon palamut zahîre 
hâsılâtınızı ne yapdınız sorusuna, kimi paşaya borcuna ve kimi Kulalıya48 borcuna virdiler 
ve kalan mikdârını da tüccârâna satdılar şeklinde, bu seneki afyon palamut zahîrenizi 
satmamak içün Mehmed Paşa müdâhale itmedi mi sorusuna, zahîremiz zâten azdır lâkin 
geçen seneki afyon ve palamutumuzun kâffesini aldı lâkin bundan karye ahâlisine bir 
mikdâr harclık virdi ve bir mikdârını borcuna mahsûb itdi ve bir mikdârını da virgüye 
yatırdı şeklinde, köy ahâlisi afyon ve palamutlarını Mehmed Paşaya kendi arzû ve 
istekleriyle mi virdiler yoksa Mehmed Paşa dûn bir fiyâtla ve cebren mi ahâlinin elinden aldı 
sorusuna, afyonun kısm-ı küllîsi pazarda satıldı lâkin palamutu râ’ic-i hâzıra göre 
Mehmed Paşaya verdik böyle bir cebr falan görmedik şeklinde, taht-ı tasarruf ve 
temellükünüzde olan emlâkinizi paşaya terkle diğer bir mahalle hicret itmek içün iskânınız 
içün bir mahlûl arâzi istemişsiniz esbâbı nedir ve niçün hicret ideceksiniz sorusuna, bizim 
köyde böyle bir şey yokdur o başka köyler olmalı şeklinde, Mehmed Paşanın zulm ve gadri 
hakkında başka her ne söyleyecek isen kimseden çekinmeksizin söyle sorusuna, paşanın 
başka zulm ve gadrini bilmiyorum zâten bizim köyde zulm ve itisâf iden merkûm Hüseyin 
Ağadır şeklinde, bu ifâdelerinin doğru olduğunu tasdîk ve imzâ ider misin sorusuna da 
evet tasdîk ider ve imzâ iderim49 şeklinde cevap verdi. 

Bulkaz Köyü’nden İbrahim, 22 Eylül 1900 tarihinde, Mehmed Paşa bunların 
terbiyesizliklerini biliyor mu ve bunlara bu gibi şeyler yapmaması için tenbîh itmez mi 
sorusuna,  

komşular gidüb Mehmed Paşaya ricâ iderek bunların önünün alınmasını söyleseler 
bile Mehmed Paşa ben onlara tenbîh iderim ile geçirir ve irtesi gün bunlar daha 
ziyâde kabararak bizi şikâyet mi itdiniz bizim paşamız var olsun ne 

                                                        
47 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 23, sahife 42. 
48 Rüstem Ağazade Mehmet Ağa 
49 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 23, sahife 44. 
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yapabilürsünüz diyerek daha ziyâde terbiyesizlikde bulunurlar50 Mehmed Paşanın 
zulmünden hicreti değil ölümü gözümüze aldık bir de geçen sene hiçbir kabahatım 
olmadığı hâlde mahzâ paşaya fazla zahîre virdiğim cihetle beni hükûmete şikâyet 
itdirdüb habs itdirdi51  

şeklinde cevap verdi. Aynı köyden Veli Ağazade Mustafa Lütfi Efendi, 1 Ekim 
1900 tarihinde, paşaya borclu olmayanlar başkasından zahîre alabilür yalnız bir def’a 
paşaya borclu olmuş kurtula bilse o da ma’a’t-teşekkür hâricden alacakdır palamutlarını da 
başkasına viremezler sebebi yine borclu bulunmalarıdır köyümüz üç yüz hânedir bunların 
iki yüz hânesi paşaya borclu olub kusuru ya başkasından alır veyâhûd ihtiyâcları 
olmadığından kendi kendine idâre olunurlar bunları ekseriyâ borclılarına yapub borcları 
olmayanlardan dahi aleyhinde bir şey yapıldığını duyar ise derhâl bir takım ihâfada 
bulunur52 şeklinde; Şabanoğlu Hacı Hasan Ağa, 1 Ekim 1900 tarihinde,  

evet böyle bir telgraf(ı) Uşşâklı Mehmed Ağa ‘aleyhinde çekdik bunda imzâm vardır 
çünki Mehmed Paşa hakîkaten zulumkârdır şöyle ki ben üç yüz yedi târîhinde 
Hicaza gidüb avdetimde gerek kendisine ve gerek virgüye borcum yok idi o seneki 
palamut mahsûlâtımı virmeyüb kendim muhâfaza iderek eyu fiyât bulduğumda 
satacak idim paşa birkaç def’a âdemlerini gönderüb benim palamutlarımı istediyse de 
virmedim nihâyet her kaça çıkar ise fiyâtını o piyasadan vireceğini va’ad iderek yüz 
on iki buçuk kantar palamut hâsılâtımı kendisine virdim köyden çıkub gitdikden 
sonra Hacı Misak isminde biri gelüb iki mecidiyeye palamut toplamağa başladı53 
ba’dehu o da gidüb paşa da hesâb görmek içün yine köye avdet itdi ben de kendiyle 
hesâb görmeye gitdim ve palamutun iki mecidiyeye alındığını söylediysem de 
palamutunun fiyâtı birer mecidiyeden şu kadar kuruş ider al bir mecidiye de fazla 
didi ben canım palamut iki mecidiye iderken ben nasıl olur da bir mecidiye alırım 
didiysem de alır isen al olmaz isen şuradan def’ olub çık diyerek beni koğdu 
hükûmete mürâca’at itsem kimseye derdimi anlatamadığım gibi zâten ikide birde 
hükûmete mürâca’at idüb ta’kîb-i maslahat itmeye kudretim yokdur bir de üç yüz on 
senesi Kureyşden aldığım üç araba palamutu yolda getirirken yolda bizi bulub senin 
ne haddin palamut alıyorsun siz benim sâyemde yaşıyorsunuz diyerek birkaç tokat 
urdukdan sonra yanımda bulunan bir Hıristiyanın birkaç araba palamutu ile benim 
iki araba palamutumu alub kendi mağazasına götürtdü ve mu’ahharan pâresini 
takdîr itdiği fiyât üzerine göndermiş idi Hıristiyanı göremediği cihetle merkûm dayak 
yemekden kurtulub yalnız onun da pâresini göndermişdir sâ’ir köylülerden borclu 
olanların palamutlarını hep bu gibi sûret ile alub götürür borclu olmayanlara bir şey 
yapamaz bir de geçen üç yüz on beş senesi köyümüzün aşarını alub ahâliye yapmadık 
zulüm bırakmadı âdemlerinin keyfine takarrür isterler ise o kadar alırlar kimse söz 

                                                        
50 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 23, sahife 46. 
51 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 22, sahife 47 
52 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 49. 
53 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 49. 
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söylemez bir de üç yüz on beş senesi güyâ kurâ ahâlisinden muhtâc olanlara zahîre 
dağıtdı hâlbuki bu zahîrenin eyusu satılub kalmış olan çürük bir mahsûl 
olduğundan ahâli tohum diyerek eküb bir şey alamadılar bunun yerine ahâli tekrâr 
mısır buğdayı ekmeğe mecbûr oldu ve bu cihetden dahi ahâli ziyâdesiyle mutazarrır 
oldu bu mahsûlü kendi âdemi Çivrile satmağa götürdüğü hâlde yigirmi sekiz 
guruşdan fazla virmemişlerdir hâlbuki köylüye kırk kuruşdan virdi54  

şeklinde; Sakaroğlu Hasan Ali, 2 Ekim 1900 tarihinde, köyde bir oğlanın ineğini 
âdemleri çalub yediler sâhibi buraya gelüb haber virdiyse de fâ’idesi olmadı Yörüklerin on 
kadar keçisini alub altısını götürüb yediler Yörük geldiğinde mütebâkî dördünü virdiler 
Yörük ağlayarak gitdi komşularımızdan biri harmanın öşrü görüldüğü cihetle akşam evine 
götürürken âdemleri saçma ile merkûmu urdular gördüğümüz duyduğumuz budur 55 
şeklinde; Mehmet Ağa, 2 Ekim 1900 tarihinde, âdemleri geçen sene yol üzerinde durub 
fukârâya afyonlarını hârice çıkartmadılar hatta pazardan bile tobladılar komşularımız 
hâsılâtımızı pek dûn fiyâtla alıyorsunuz diyecek olsalar derhâl üzerine hücûm eyliyor hatta 
köyümüzden Gâzioğlu Molla Mustafayı tepme ile seni çiğnerim deyu üzerine yürüdüler ve 
komşularımızdan Şabanoğlu Hacı Alinin dokuz ölçek buğdayının beş ölçeğini aldılar 
telgrafdan başka kâğıd mühürlemedik lâkin biz daha ilerüsüne bile ya’ni İstanbula kadar 
gidüb ‘arz-ı hâl idecekdik56 şeklinde ifade verdiler. 

2 Ekim 1900 tarihinde Kureyş Köyü’nden muhtar İzzet Çavuş, kendisine 
mürâca’at itdiğimizde hakkımızda böyle dürlü dürlü gadrler idiyor elinden bir dürlü 
kurtulamıyoruz57  şeklinde; Sipahioğlu Hüseyin Ağa, hükûmete mürâca’at itsek biz 
paşaya bir şey yapamayız deyub çıkayor58 şeklinde; Kara Mehmetoğlu Ali Ağa, evet 
evvelce kendisine olan borcumu palamut ve sâ’ir hâsılâtımı virmek ile tesviye idüb senedimi 
istedikde daha on lira virir isen senedini i’âde iderim virmez isen dav’a iderim diyerek ihâfa 
itdiğinden bi’l-mecbûriye ben de daha on lira virerek senedi aldım şimdi borcum yokdur lâkin 
geçen sene muhtar idim palamut mevsiminde komşulardan beşinin virgüsü içün mikdâr-ı kâfî 
palamutlarını ahz itdiyse de virmediğinden bu sene merkûmların zahîrelerinden virgülerini 
aldık59 şeklinde; Hasanoğlu Ahmet,  

evet telgraf yapdık ve Mehmed Paşa(yı) şikâyet itdik çünki paşa komşulara zahîre 
dağıdub borclu ider sonra kendilerinin zahîre ve afyon ve palamutlarını piyasa 
fiyâtından dûn alub borclarına mahsûb ider virdiği zahîre fiyâtını ne derece âlî virir 
ise ellerinden o nisbetde dûn ve ahûn alır kendisine kimse söz söyleyemez istediği gibi 
alır virir tarlalarımızı ve palamut korularımızı zabt ider virgüye borclarınızı 
vireceğim diye birçok palamut alub virmez nihâyet hükûmet yine bizden tahsîl ider 

                                                        
54 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 50. 
55 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 54. 
56 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 55. 
57 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 62. 
58 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 63.  
59 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 67. 
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şimdi borcum yokdur lâkin iki sene mukaddem kendisine bin seksen guruş borcum 
var idi buna mukâbil doksanar kuruşdan elli kantar palamut ile yüz otuz 
mecidiyelik palamut virdim üstünü i’âde it didiysem (de) vay bilmem ne diyerek 
göğsüme yumruk ile urduğundan birkaç gün hasta yatdım bunun ile de kanâ’at 
itmeyüb tekrâr yigirmi altı dönüm palamutluğumu zabt itdi virgüsünü henüz ben 
virmekdeyim istiyorum virmüyor hükûmete mürâca’at idiyorum kimse aldırmıyor beş 
oğlum var tarladan ma’âdâ korum kalmadı kime söyleyeceğimi ve kime arz-ı hâl 
ideceğimi bilmiyorum başka ne olacak Allah paşayı bize zulm olarak virmiş bu bize 
kâfîdir60  

şeklinde; Abdurrahmanoğlu Halil Efendi, bunun elinden el-amân ‘âciziz derdimizi arz 
idecek mahall bulmadık aç kaldık çıplak kaldık kimseye felâketimizi anladamadık paşa 
bizi mahv idüb gitdi başka dürlü zulmü yokdur yalnız fukârânın elindekini almak ve 
kendine esîr itmekdir61 şeklinde; Abdaloğlu Musa, kimse hesâbını bilmiyor kendi yazar 
kendi bilür kendisinden hesâb sorulmak câ’iz değildir sorulacak olur ise derhâl tekdîr olunub 
koğulur62 şeklinde ifade verdiler.     

Sonuç 
19. yüzyıl sonlarında, Uşak Kazası köylüsünün sosyo-ekonomik durumu son 

derece kötü idi. Bu menfi duruma, sık sık yaşanan doğal afetlerin etkisi aşikardı. 
Kuraklık, deprem, yangın gibi afetler, köylünün ekonomik durumunu olumsuz 
etkiledi. Köylü, sermaye birikiminin olmaması sebebiyle maddî desteğe, yani 
krediye ihtiyaç duydu. Ancak kazadaki resmî kredi kurumu yetersizdi. Menafi 
sandığı/ziraat bank sandığı, köylünün sermaye ihtiyacını tamamen karşılayacak 
durumda değildi. Bu sebeple köylü, zor şartlarda eşrafa başvurdu. Doğal afetler 
esnasında, kamu maliyesinin içinde bulunduğu olumsuz şartlar sebebiyle 
Osmanlı merkez bürokrasisi, köylüye gerekli yardımları yeterince yapamadı. 
Böyle durumlarda devletin onayıyla köylünün, zahire ihtiyaçlarını karşılama 
görevi eşrafa verildi. Eşraf, köylünün ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak bunu, 
köylüyü, kendisine borçlandırmak suretiyle yaptı. Mecbur kalan köylü, eşrafın 
şartlarını kabul etti. Daha sonraki süreçte eşraf, çeşitli şekillerde, mezâlim ve 
te’addiyâtını izhar etti. Kendini, köylünün malını, satın almada öncelikli gördü. 
Bu arada sattığı zahireyi pahalıya verdi. Aldığı ürünleri, ucuza satın aldı. Alım-
satım esnasında düşük fiyat uyguladı, hileli kantar kullandı. Kısaca çeşitli 
usulsüzlükler ve haksızlıklar yaparak, köylüye kötü muamelelerde bulundu. 

Küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gelişen mahallî ve bölgesel 
ticaretin etkileri Uşak Kazası’nda da görüldü. Bu çerçevede Uşak Kazası’nın, 
uluslararası ticaret merkezi İzmir ile ticarî münasebeti gelişti. Uşak Kazası, İzmir 

                                                        
60 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 68.  
61 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 71. 
62 BOA. ŞD. 1584/6, 11 Nisan 1903/13 M 1321, lef 21, sahife 71. 
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şehrine, özellikle hububat, meşe palamutu, deri ve halı sevk ederek, ticarî 
hacmini arttırdı. Uşak Kazası’nda gelişen ticaret sayesinde Tiridzadeler, 
Helvacızadeler, Kıyyezadeler, Bacakzadeler, Gedikzadeler, Yılancızadeler ve 
Acemzadeler, mütemevvilân sıfatını kazanarak zenginleştiler. Bununla birlikte 
üretici konumundaki köylü, doğal afetlerin ve iltizam sisteminin olumsuz etkileri 
sebebiyle, ticarî gelişmeden layıkla istifade ederek, gelir seviyesini arttıramadı. 
Neticede köylü, varlığını, hal-i pür-melâl üzere devam ettirdi. 
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ÖZ 
BULUT, Engin Çağdaş, Devletin Taşradaki Eli: Umumi Müfettişlikler, CTAD, Yıl 
11, Sayı 21 (Bahar 2015), s. 83-110. 
Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra kurulan yeni Türkiye Devleti ilk dönemlerde âdem-i 
merkeziyetçilik ve merkeziyetçilik arasında kararsızlık yaşadı. Ancak, olağanüstü savaş 
koşulları ve İstanbul hükümetinin varlığı nedeniyle ilk başta âdem-i merkeziyetçi bir yapı 
tercih edildi. Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan iç isyanlar yeniden merkeziyetçi 
yaklaşıma dönülmesine neden oldu. Umumi Müfettişlikler merkeziyetçi politikanın 
sonuçlarından birisidir. 1927’de faaliyete başlayan Umumi Müfettişlikler beş farklı 
bölgede kuruldu. Bu kurumların asıl kuruluş amacı emniyet ve asayiş sorununu 
gidermekti. Daha sonra ekonomik, kültürel ve sosyal görevler edindiler. Umumi 
müfettişler neredeyse sınırsız yetkilere sahipti. Bu çalışmada, müfettişliklerin kuruluş 
süreçleri ve yetkileri belirtildikten sonra, başarılı olup olmadıkları değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Umumi Müfettişlikler, Merkeziyetçilik, Adem-i Merkeziyetçilik, 
İdari Yapı, İdari Tarih 

ABSTRACT 
BULUT, Engin Çağdaş, The General Inspectorates: Hand of the Government in 
Provinces, CTAD, Year 11, Issue 21 (Spring 2015), p. 83-110. 
Following the collapse of the Ottoman Empire, the recently established Republic of 
Turkey initially fell into the dilemma of the way of administration to be either 
decentralized or centralized. However, due to the extraordinary conditions of war and 
the existence of a government in Istanbul, first of all the decentralized structure had 
been accepted. Afterwards, the internal upheavals broke out by the end of the war 
caused the restructure of a centralized administration. General Inspectorates are one of 
the results of the referred centralization policy. They were founded in five different 
regions in 1927. The main purpose for the foundation of these institutions was to 
overcome the problem of security and public order. Later they were given economic, 
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 Giriş 

Cumhuriyet tarihinde fiilen yirmi sene hukuken ise yaklaşık yirmi beş sene 
ayakta kalmış bir kurum olan Umumi Müfettişlikler yakın zamana kadar  detaylı  
bir inceleme konusu olmamıştır. Cemil Koçak’ın 2003 yılında basılan Umumi 
Müfettişlikler kitabı bu konuda bir ilki temsil etmektedir. Bu kitap dışında direkt 
Umumi Müfettişlikler konusunu ele alan Serap Taş’ın hazırladığı yayınlanmamış 
bir yüksek lisans tezi ile Hüseyin Koca’nın Birinci Umumi Müfettişliği 
inceleyerek kitaplaştırdığı doktora tezi vardır. Başta Nuray Ertürk Keskin’in 
Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi adlı kitabı olmak üzere kısmen 
Umumi Müfettişliklere değinen birkaç kaynak daha mevcuttur. Bu eserler belli 
yönlerden eksiklikler barındırmaktadır. Cemil Koçak eserinin yöntem kısmında 
belirttiği üzere müfettişliklerin kendisine odaklandığı için sadece faaliyetlerini ve 
kadrolarını aktarmış, arka planı ve müfettişliklerin değerlendirilmesi konusunda 
fazla bilgi vermemiştir. Bu alanda ilk olan Serap Taş’ın Yüksek Lisans tezi 1997 
yılında yapıldığı için o günlerde açık olmayan birçok arşiv belgesini görme fırsatı 
bulamamıştır. Hüseyin Koca’nın eseri ise yalnız Birinci Umumi Müfettişlikle 
ilgilidir. Son olarak Nuray Ertürk Keskin’in eserinin bir bölümünde yer verdiği 
Umumi Müfettişlikler ile ilgili kısım da değerli bilgiler içermesine karşın, konuya 
kamu yönetimi açısından yaklaşılmıştır. Dolayısıyla bu eserler konuyu farklı 
yönleriyle ele almış olup, bütüncül bir değerlendirme yapılmamıştır. Oysaki 
Umumi Müfettişlikler bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı disiplinlerden 
faydalanılarak anlaşılabilir. Bu çalışmada ise Umumi Müfettişlikler çok çeşitli 
açılardan ele alınmıştır. Umumi Müfettişliklerin hangi yönetim şeklinin ürünü 
olduğu, hangi tarihsel temellere dayandığı, ne şekilde ortaya çıktığı ve nasıl 
değerlendirilebileceği gibi çeşitli sorular bu çalışmanın temel sorunsalı olmuş ve 
bütün bu sorular bir makalenin sınırları içinde incelenmeye çalışılmıştır. Bu 
unsurlar incelenirken birkaç örnek dışında müfettişliklerin faaliyetleri hakkında 
detaylı bilgilere yer verilmemiştir. İnceleme yapılırken yukarıdaki eserlerde de 
bahsedilen mevzuat, kanun ve talimatnamelere değinildiği kadar, bu eserlerde 
yer almamış belge ve bilgilere de yer verilmiştir. Bu doğrultuda Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivinin (BCA) fonlarından ikisi olan Başbakanlık Muamelat 

cultural and social tasks as well. General inspectors had almost unlimited authority. This 
study aims first to introduce the foundation process of General Inspectorates and draw 
a framework on their authority. Afterwards an assessment would be made if they had 
fulfilled their task. 
Keywords: General Inspectorates, Centralization, Decentralization, Administrative 
Structure, Administrative History 
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Genel Müdürlüğü (MGM) ve Bakanlar Kurulu Kararları Kataloğundan 
(BKKK) faydalanılacaktır.  

Umumi Müfettişliklerin Kurulmasının Tarihsel Arkaplanı 
 Umumi Müfettişlik kavramı ilk olarak II. Abdülhamit döneminde ortaya 

çıkmıştı. Berlin Kongresinde Doğu Anadolu Bölgesindeki altı ilde (Erzurum, 
Sivas, Van, Bitlis, Mamuratül-aziz, Diyarbakır) ıslahat yapılmasına dair yapılan 
baskı sonucu bölgeye bir teftiş heyeti gönderilmişti. Bu heyetle birlikte bölgeye 
giden Umumi Müfettiş Ahmet Şakir Paşa’nın görev ve yetkileri bir talimatla 
belirlenmişti. Asayişin sağlanması için gerekirse şiddete bile başvurma izni vardı. 
Umumi Müfettiş doğrudan II. Abdülhamit’e ve Bâb-ı Âli’ye rapor verecekti. 
Daha sonra 1902 yılında kabul edilen bir kararname ile de Hüseyin Hilmi Paşa 
Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinden oluşan Vilayet-i Selase’ye umumi 
müfettiş olarak atanmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra kaldırılan umumi 
müfettişlik kurumu 1913 yılında tekrar gündeme gelmiştir.1 Ermenilerin yoğun 
propaganda faaliyetlerinden sonra Rusya’nın da baskısı ile Doğu illerinde ıslahat 
yapılması kararı alındı. Uzun müzakerelerden sonra 8 Şubat 1914 tarihinde 
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında umumi müfettişlik kurulması için Yeniköy 
Antlaşması2 imzalandı. Yapılan tahkikattan sonra Erzurum, Trabzon ve Sivas 
illerinden oluşan bölgeye Hollandalı M. Westenenk, diğer bölgeye de Norveçli 
Nicolas Hoff umumi müfettiş olarak atanmıştır. Fakat bu iki müfettişte Birinci 
Dünya Savaşının çıkması nedeniyle geri çağrılmış, bir müddet sonrada eşyalarına 
el koyulup, görevlerine son verilmiştir.3 

Milli Mücadele sırasında umumi müfettişlik kurumu Osmanlı Devleti 
tarafından kısa bir süreliğine yeniden aktif hale getirilmişti. 1918 yılında 
Erzincan, Van, Bitlis ve Erzincan’dan oluşan bölgede “Vilayet-i Müstahsile 
Müfettişi Umumiliği” kurulmuş ve başına da Tahsin Uzer tayin edilmişti. Ancak 
yaklaşık bir ay sonra Tahsin Uzer Suriye Valiliğine atanmış ve bu kuruma yeni 
bir atama yapılmamıştır. Böylece tekrar kapanan müfettişlik kurumu “Anadolu 
Olağanüstü Müfettişliği’nin” 28 Nisan 1920’de kurulması ile bir kez daha 

                                                        
1 Cemil Koçak, Umumi Müfettişlikler, İletişim Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, 2010, s.  25-35 
2  Yeniköy Antlaşmasına göre; 1) Islahat yapılacak vilayetler iki bölgeye ayrılacak, bu iki 

bölgenin başına Avrupalı iki genel müfettiş tayin edilecekti. Bölgelerden biri Erzurum, Trabzon ve 
Sivas illerinden oluşurken, diğeri ise Van, Bitlis, Harput ve Diyarbakır’ı içine alacaktı. 2) Umumi 
müfettişler sivil idare, adliye, polis ve jandarmayı kontrol edecekler, bu birliklerin güvenliği 
sağlamakta yetersiz kalması durumunda askeri birlikleri de kullanabileceklerdi. 3) Umumi 
müfettişler memurları görevden alma ve mahkemeye sevk etme yetkisine sahip olacaktı. Valilerin 
kanuna uygun düşmeyen hareketlerde bulunması halinde ise bunları Dahiliye Vekâletine 
bildireceklerdi. Bkz. Türkmen, Vilayet-i Şarkiye (Doğu Anadolu Vilayetleri) Islahat Müfettişliği 
1913-1914, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2006, s.  77-85 

3 Türkmen, age, s.  77-85 
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çalışmaya başlamıştır. 3 Kasım 1920’de kapanan müfettişlik bir daha ancak 
1921’de yeni Türk devletinin ilk anayasasında yer bulmuştur.4 

Yukarıda bahsi geçen tarihsel silsileye bir parantez açarak Mustafa Kemal 
Paşa’nın IX.Ordu Müfettişliğinden de bahsetmek gerekir. Bu müfettişlik umumi 
müfettişlere göre büyük oranda farklı salahiyetlere sahiptir. Mustafa Kemal Paşa 
6 Mayıs 1919 tarihli talimatnamede belirlenen bölgede asayişsizliğin 
nedenlerinin tespiti, silahların toplatılması ve var olduğu söylenen şuraların 
dağıtılması amacıyla IX. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiştir. Bu amaçlar 
doğrultusunda kendisinin emrine iki kolordu verilmiş ve gerektiğinde müfettişlik 
bölgeleri içerisindeki mutasarrıflara emir verme yetkisi tanınmıştır. 5  Umumi 
müfettişlikler ise daha farklı yetkilere sahiptir. Aşağıda detaylı olarak belirtileceği 
üzere umumi müfettişlerin emrinde büyük miktarda askeri birlikler yoktur. 
Direkt olarak sadece kolluk kuvvetlerini yönlendirebilirler. Bunun haricinde 
olağanüstü şartlarda ordudan yardım istemeye hakları vardı. Umumi 
müfettişliklerin asıl yetki farklılıkları idari, sosyal ve ekonomik alanlarda sahip 
oldukları geniş yetkilerdir. Bunların dışında görev bölgelerine göre birinci ve 
dördüncü umumi müfettişliklerin asayiş sorununu çözme maksadıyla kurulması 
Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliğine benzetilebilir.  

 İstanbul’dan ayrılıp Samsun’a gelen Mustafa Kemal’in önderliğinde başlayan 
Milli Mücadele esnasında Doğu Cephesi’nde yer almış Kurtuluş Savaşı’nın önde 
gelen isimlerinden Kazım Karabekir’in de Umumi Müfettişlik hakkında bir 
önerisi vardı. Söz konusu cephede Brest Litovsk antlaşmasından sonra Rusya ile 
savaş resmen sona ermişti. Rusların işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ile 
birlikte Türkler, Ermeni ve Rum azınlıkla baş başa kaldı. Kazım Karabekir 
Doğu Anadolu bölgesinde bu unsurlarla mücadele etmek ve harap olmuş 
bölgeyi eğitim ve kültür açısından kalkındırmak için kendisiyle özdeşleşmiş olan 
bölgede bir Umumi Müfettişlik teşkilatı kurulabileceği önerisini Ankara’daki 
merkez hükümete iletmişti. Ancak hükümet Umumi Müfettişliği hidiviyet 6 
olarak görmüş ve buna müsaade edilemeyeceğini bildirmişti. 7  Kazım 

                                                        
4 Koçak, age, s.  34-36 
5 Salim Koca ve Semih Yalçın, “Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine 

Tayininde Osmanlı Genel Kurmayının Rolü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 10, Sayı 29, 
1994, s.  411-412. 

6 Hidiviyet Mısır’da 1805 yılında Mehmet Ali Paşa tarafından kurulan iç işlerinde özerk dış 
işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı olan bir yönetim şekliydi. Mısır Hidivi’nin kendi ordusu vardı. 
Eğitimden ıslahata kadar tüm iç işlerinde özgürdü. Osmanlı Devleti’ne belli bir miktarda vergi 
vermek ve gerektiğinde asker göndermekle yükümlüydü. Kazım Karabekir’in Doğu Cephesi 
komutanı olarak emrinde bir ordu bulundurmasının olası bir hidiviyet kaygısına neden olduğu 
düşünülebilir. Ancak Umumi Müfettişler direkt olarak bu tarz büyük birliklere doğrudan sahip 
olmak yerine dolaylı olarak faydalanma yetkisine sahiptir.  

7 Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Merk Yayıncılık, İstanbul, 1988, s.  1003. 
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Karabekir’in 13 Şubat 1922 tarihinde İbrahim Tali (Öngören) aracılığı ile aldığı 
bu cevap, anayasada yer almasına rağmen merkezi yönetimin Umumi 
Müfettişliklere olan bakış açısını ortaya koymaktadır. Oysa yine aynı hükümet 
yaklaşık yedi ay önce daha sonra bahsedilecek olan Müfettiş-i Umumiliklerin 
kurulması için meclise teklif getirmişti. Eğer ortada bir hidiviyet kaygısı var ise 
Umumi Müfettişliklerin anayasada yer alması ve Müfettiş-i Umumiliklerin teklif 
edilmesi gibi çelişkili durumlar ortaya çıkmaktadır. Merkezi yönetimin yaşadığı 
bu çelişkinin nedeni, böylesine önemli bir makama kendilerinin kontrol 
edebileceği kişiyi getirmek istemeleri olmalıdır. Bu yüzden Kazım Karabekir gibi 
bilinen bir komutana karşı duyulan hidiviyet korkusunun aslında siyasi birtakım 
gerekçelere dayanması muhtemeldir. Burada kesin olan durum Anadolu’da 
umumi müfettişlere ihtiyaç duyulduğu meselesidir. Özellikle Kurtuluş Savaşı 
sırasında cephelere katkı sağlamak her şeyden önemliydi. Doğu Cephesi’nde 
barış sağlandığı için Müfettiş-i Umumilik teklifinde Doğu Anadolu ve Doğu 
Karadeniz Bölgesi yer almamıştır. 

Milli Mücadele döneminde içerisinde bulunulan sürekli savaş hali ve bunun 
uzantısı olan olağanüstü hal doğal olarak merkezi otoritenin sağlanmasını 
güçleştiriyordu. 1922 yılına kadar Misak-ı Milli sınırları içerisinde birbirine rakip 
olan ve otoriteyi temsil eden birden fazla merkez vardı. İstanbul ve Ankara’daki 
Türk yönetimlerinin yanı sıra birçok vilayet, kaza ve nahiye merkezi de işgal 
birliklerinin kontrolündeydi. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü TBMM 
hükümeti karşısında giderek azalmakla birlikte, yine de taşra da otoritesini 
sürdürdüğü bölgeler mevcuttu. Asayiş ve düzeni sağlamak için yeterli 
örgütlenmeye sahip olmayan TBMM hükümeti adem-i merkeziyetçi bir anayasa 
olan 1921 Anayasası ile istikrarı koruma yoluna gitti. Ancak aynı anayasa 
içerisinde Umumi Müfettişliklerin de yer alması ilgi çekicidir. Zira adem-i 
merkeziyetçiliğin federal bir yapıyla sonuçlanması tehlikesine karşı bir denetim 
mekanizması düşünülmüştü. Anayasanın 22. maddesinde yer alan “Vilayetler 
iktisadi ve içtimai münasebetleri itibariyle birleştirilerek Umumi Müfettişlik kıtaları vücuda 
getirilir.” ibaresi ile Umumi Müfettişliklerin kurulması için yasal zemin 
hazırlanmış oldu. 23. madde ise Umumi Müfettişliklerin yetkileriyle alakalı 
olduğu için daha sonra izah edilecektir. Böylece anayasada adem-i merkeziyetçi 
ve merkeziyetçi yapıların iç içe geçmesine göz yumulmuştur. Yerel iradenin 
vilayet ve nahiyelerdeki şuralar aracılığı ile yönetime katılmasından sonra 
yapılacak her türlü faaliyet umumi müfettişlerin denetimine sokulmuştur. 
Anayasa tasarısına ilişkin Hususi Komisyon Raporu’nun gerekçesinde, Umumi 
Müfettişliklerin geniş bir adem-i merkeziyetçi sistem ile yönetilen ülke 
topraklarının merkeze sıkı bir şekilde bağlanması ve yönetim mekanizmasının 
düzgün çalışması konusunda faydası olacağına dikkat çekilmiştir. 8  Bu da 

                                                        
8 Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi Yayınları, 

Ankara, 2009, s.  398. 
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hükümetin taşradaki halkı kendi politikaları ve çıkarları doğrultusunda 
yönlendirmesi imkanını sağlamıştır. 

Umumi Müfettişliklerin Kuruluş Nedenleri 

Yönetim Şekli 
Bir ülke yönetiminin örgütlenmesi konusunda etkili olan iki temel bakış açısı 

olduğu öne sürülebilir: Merkeziyetçilik ve Adem-i Merkeziyetçilik. Her ülke 
kendi çıkarlarına, yapısına ve gelecek hedeflerine bağlı olarak çoğunlukla bu iki 
sistemden birini tercih eder ya da ikisini de birlikte kullanmaya çalışarak, yetki 
dağılımının merkezi yönetim tarafından belirlenmesi kaydıyla daha dengeli bir 
politika gütmek ister. Merkeziyetçilik neredeyse bütün devletlerin zaman zaman 
kendilerini kaptırdıkları bir yönetim algoritmasıdır. Özellikle geniş topraklara 
sahip ülkeler başta olmak üzere devletlerini yönetmekte güçlük çeken çoğu 
hükümet, kral, padişah ya da devlet adamı gibi yönetici kesimin ilk başvurduğu 
yollardan biri merkeziyetçiliktir. Merkeziyetçilik siyasi ve yönetsel 
merkeziyetçilik olmak üzere ikiye ayrılır. Siyasal merkeziyetçilik ulusal çıkarlar 
konusunda (dış politika, savunma gibi) etkili iken, yönetimsel merkeziyetçilik 
yerel düzeydeki kamusal işlerin (yerel yönetim, vergiler gibi) yürütülmesiyle 
ilgilenir. Merkeziyetçilik otoriteyi tek elde tutmak için ideal bir araç olarak 
görülebilir. Fakat yerel girişimleri engellediği için de bir o kadar zararlıdır. Yerel 
seviyedeki girişim kapasitelerinin yönetsel merkeziyetçilikle ortadan kaldırılması, 
siyasal merkezin ulusun bütün yaşamına müdahale edebilmesi anlamına gelir. 
Yerel yönetimler merkezden bağımsız olarak hareket edemezler. Bu durumda 
bir bölge için gerekli olan hizmetin yapılabilmesi halkın görüşünü dinlemek 
zorunda olmayan merkezi yönetimin izin verdiği ölçüde gerçekleşir. 
Merkeziyetçiliğin başarılı olması genellikle merkezi iktidarın “aydınlanmış”, 
buna karşılık yerel bölgelerin “cahil” olduğu şartlarda mümkün olabilir. Bu tarz 
bölgelerde dengeler değişmediği sürece merkeziyetçiliğin başarı şansı daha 
yüksektir. 9  Cumhuriyetin ilanından sonra Kurtuluş Savaşı’nı yürüten aydın 
kadro Ankara’da Osmanlı’dan kalan aydın kadro ise İstanbul’da toplanmıştı. 
Anadolu’nun geri kalan kısmında savaşlarla tükenen halkın okuma-yazma oranı 
çok düşüktü. Dolayısıyla yukarıdaki modellemeye göre merkeziyetçilik yeni 
Türkiye Cumhuriyeti için ideal bir idari yöntemdi.  

Adem-i Merkeziyetçilik en kısa haliyle “yerinden yönetim” olarak 
tanımlanabilir. Bu yaklaşımda devlet, kendi yetkilerini güvenlik, savunma, dış 
politika gibi bölünemeyen alanlar dışında yerel bazda tüzel kişilikleri bulunan 
kurumlara devreder. Bu bölgelerde yaşayan halk, demokrasiye benzer şekilde 

                                                        
9 Mehmet Yetiş, “Tocqueville ve Merkeziyetçilik Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 3, 2006, s.  282-284. 
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yerel yönetimlere doğrudan katılarak söz hakkına sahip olur. Böylelikle kendi 
bölgesinin sorunları doğrultusunda plan ve programlar yapabilir. Yeni 
Türkiye’nin ilk anayasası olan 1921 anayasası adem-i merkeziyetçi bir ruha 
sahiptir. Anayasanın 11. maddesinde vilayetlerin, 16. maddesinde ise nahiyelerin 
muhtariyete haiz manevi bir şahsiyet oldukları belirtilir. Evkaf, Medaris, Maarif, 
Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muavenet-i İçtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi 
ilgili kanun çerçevesinde vilayet şuralarına aittir.10  

Türkiye Cumhuriyeti’nin merkeziyetçi bir yapıda olup olmadığı sorusunun 
cevabı 1921 anayasasında oldukça nettir. Cumhuriyetin ilanından sonra mevcut 
adem-i merkeziyetçi yapı değişime uğramaya başlamıştır. Bunun ispatı 1924 
anayasasında yönetim biçimi hakkında kesin bir ifadenin olmamasıdır. 
Anayasada yer alan “tefrik-i vezâif” (yetki genişliği) ve “tevsi-i mezuniyet”(görev 
ayrılığı) kavramlarını bazı araştırmacılar adem-i merkeziyetçi yapının devamı 
olarak görürken, bazıları da merkeziyetçi yapıya yakınlaşma olarak görmektedir. 
Nitekim cumhuriyetin ilk anayasası olan 1924 anayasasının öngördüğü devlet 
teşkilatına göre Türkiye’de siyasi bir merkeziyetçilik vardır. Siyasi 
merkeziyetçiliğe paralel olarak idari bir merkeziyetçilik de baş göstermiştir.11 
1924 anayasasıyla bir önceki anayasada yapılan geniş görev ayrımı tanımından 
vazgeçilmiş ve “vilayetler yetki genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre yönetilecektir” 
denilmiştir. 12  Ancak görev ayrımı ilkesinin nasıl belirleneceği anayasada yer 
almamıştır. Daha sonra çıkartılan İl İdaresi Kanununda siyasi ve milli işler 
ayrımı yapılarak, siyasi olan işler merkeze geriye kalan işler de vilayetlere ve 
belediyelere bırakılmıştır. Bu da adem-i merkeziyetçi bir yapıyı işaret etmektedir. 
Vilayetlerde görev ayrımı açısından kısıtlı olan bu adem-i merkeziyetçi yapı 
varken, yetki genişliği tamamen mülki idareyle ilgili olarak düşünülmüştür.13 
Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Tali Öngören 1931 yılındaki bir yazısında 1924 
anayasasında yer alan durumu şöyle yorumlamıştır: “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’muz 
adem-i merkeziyet ve tevsi-i mezuniyet esasatını kabul etmiştir. Halbuki; müteaddit mevzuat 
ile gayrı mahsus ve fakat devamlı bir şekilde bütün muamelat zamanla merkeziyete doğru 
gitmiş ve vilayetlerin salahiyeti bir çok sahada nazari ve mefluç kalmıştır…”. 14  Bu 
beyandan da anlaşılacağı üzere 1924 anayasasından sonra giderek merkeziyetçi 
bir yapıya bürünen uygulamaların ortaya konması, anayasa içinde zaten net 
olarak yer almayan ya da kısıtlı bir adem-i merkeziyetçilik olarak yorumlanan 

                                                        
10  Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Sened-i İttifaktan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, 2006, s.  106-107. 
11 Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye, Cilt 2, Cem Yayınevi, İstanbul, 1989, s.  677. 
12 Kili ve Gözübüyük, age., s.  148. 
13 Kasım Turgut, “Türkiye’de Anayasalarda Adem-i Merkeziyet Düşüncesi”, İdarecinin Sesi, 

Sayı 145, Mayıs-Haziran 2011, s.  17.  
14 BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), 30.10.0.0/69.455.1, 28.01.1931. 
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yapıyı tamamen merkeziyetçi bir yapıya doğru sürüklemiştir. Peki, süregelen bu 
sistemde Umumi Müfettişliklerin yeri nedir?  

Umumi Müfettişlikler Osmanlı Devleti dönemindeki yönetici zümrenin 
çoğunlukla olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim zamanlarında kullandığı bir nevi 
yerinden yönetim mekanizmasıdır. Bu açıdan bakıldığında müfettişlikler adem-i 
merkeziyetçi bir politikanın ürünü olarak görülebilirdi. Ancak Umumi 
Müfettişlerin merkezden atanması ve yerel halkın yönetime müdahil olamaması 
nedeniyle merkeziyetçi bir politikanın getirisi oldukları aşikârdır. Dahası bu 
müfettişlikler sahip oldukları yetkiler gereğince vilayet, kaza ve nahiye idareleri 
üzerinde de kesin bir otoriteye haizdirler.  

İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanununda Umumi Müfettişliklere yer verildikten 
sonra bir layiha da oluşturulmuş ancak meclise gelmesine rağmen yürürlüğe 
girmemişti. Oysa bu layihadan hemen önce 4 Ağustos 1921’de TBMM’nin 
gündemine başka bir Müfettiş-i Umumilik15 teklifi gelmişti. Bu teklife göre yedi 
ayrı mıntıkada 16  TBMM tarafından geçici olarak birer Müfettiş-i Umumilik 
kurulması planlanıyordu. Bu müfettişliklerin görevleri; ülkenin maddi ve manevi 
kaynaklarını vatan savunmasına yöneltmek, bulundukları mıntıkanın askeri, 
mülki ve adli bütün şubelerini teftiş etmek, halkın hukukunu korumak ve bunu 
bozanları gerekirse İstiklal Mahkemelerine sevk etmek, mıntıkalarındaki 
memurlardan azli ve değiştirilmesi gerekenleri ilgili daireye bildirmek ve 15 
günde bir bölgenin durumunu bir raporla TBMM başkanlığına iletmekti. 
Teklifin TBMM’de görüşülmesi sırasında bazı vekiller bunu Teşkilat-ı Esasiye 
kanununda belirtilen Umumi Müfettişlikler olarak görmüştür. Bu nedenle de 
böyle bir yasaya ihtiyaç olmadığı anayasada yer alan müfettişlik maddesinin 
işlevsel olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak yapılan tartışmalar 
neticesinde bunun farklı bir kurum olacağı anlaşılmıştır. Nitekim anayasadaki 
Umumi Müfettişliklerden ayrılması amacıyla, Müfettiş-i Umumilerin “geçici olduğu 
ve mevcut savaş halinin getirisi nedeniyle oluşturulduğu” teklife eklenmiştir. Bu 
Müfettiş-i Umumilikler’in kurulmasına cepheye gitmiş heyetin teklifi üzerine 
karar verilmiştir. Cephede ve cephe arkasındaki düzenin sağlanması cepheye 
gerekli yardımın en hızlı şekilde aktarılmasını organize edecek bir yapıya ihtiyaç 
vardı. Yapılan görüşmelerden sonra da olağanüstü şartlardan dolayı aciliyet 
içeren bu teklifin kabulüne karar verilmiştir.17 Özetle Müfettiş-i Umumilikler asıl 

                                                        
15 Bu teklifte yer alan Müfettiş-i Umumilik tabiri ile anayasada yer alan Umumi Müfettişlik tabiri 

kelime olarak aynı anlama geldikleri için, iki kurumun ayırt edilebilmesi amacıyla bu kurum teklifte 
yer aldığı şekliyle Müfettiş-i Umumilik olarak kullanılacaktır. 

16 Kaynakta sıralandığı şekliyle; A: İzmit, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Eskişehir; B: Karahisar-ı 
Sahib, Konya, Aksaray, Silifke; P: Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Aydın, Menteşe; T: 
Kastamonu, Kangırı, Sinop; S: Samsun Amasya, Tokat, Sivas; C: Ankara, Çorum, Yozgat; Ç: 
Kayseri, Niğde, Kırşehir. 

17 TBMM Zabıt Cerideleri (ZC), Devre 1, Cilt 12, İçtima 2, 4 Ağustos 1921, s.  3-4. 
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Umumi Müfettişliklerden farklı düşünülmüş olup cepheye destek olabilmek için 
kurulmak istenmiştir. Zaten bu durum mıntıka bölgeleri belirlenirken cepheye 
yakın yerlerin seçilmiş olmasından anlaşılmaktadır.  Fakat mecliste kabul edilen 
bu teklif hakkında ne resmi gazetede ne de arşiv kayıtlarında bir belgeye 
rastlanılmamıştır. Bu nedenle uygulamaya konulup konulmadığını bilmek 
güçtür. Sözü edilen bu Müfettiş-i Umumiliklerin cepheye yardım sağlama 
dışındaki görev ve yetkileri, asıl Umumi Müfettişliklerin görev ve yetkileri ile 
büyük benzerlik göstermektedir. Bu nedenle Umumi Müfettişlikler kurulduğu 
sıralarda yukardaki teklifte yer aldığı şekilde farklı bir Müfettiş-i Umumiliğin 
çalışıyor olması mantıklı değildir. 

Güvenlik Meselesi 
İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre kurulması planlanan Umumi 

Müfettişlikler projesinden, savaşın sona erip zaferin kazanılmasından sonra, 
şartların giderek normalleşmesi üzerine vazgeçilmişti. İlk meclise sunulan ve geri 
çekilen layiha yeniden gündeme gelmediği gibi 20 Nisan 1924 tarihinde kabul 
edilen anayasada da Umumi Müfettişliklere yer verilmemiştir. Ancak bu tarihten 
sonra özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde çıkan ayaklanmalar üzerine bölgede 
sıkıyönetim ilanına mecbur kalındı. 1925 yılında başlayan sıkıyönetimin 1927 
yılında sonlandırılması ile birlikte Umumi Müfettişlikler tekrar gündeme geldi. 
Bu yönüyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen 
ayaklanmaların Umumi Müfettişliklerin tarihi açısından bir dönüm noktası teşkil 
ettiği söylenebilir. Nitekim ilk Umumi Müfettişliğin kuruluşu da 1927 yılındadır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra Doğu Anadolu’da ortaya çıkan ayaklanmaların 
nedenleri Lozan Barış Antlaşmasına kadar dayanmaktadır. Lozan’da çözüm 
bulunamayan Musul sorunu nedeniyle İngiltere ile Türkiye arasındaki 
diplomatik mücadele antlaşmanın imzalanmasından sonra da devam ediyordu. 
İngilizler petrol kaynakları açısından zengin olan Musul bölgesini Türklere 
bırakmak istemedikleri için, durumu kendi lehlerine çevirmek amacıyla, bu 
bölgede çıkan isyanlara önayak olmuş ve destek vermişlerdir. Bu destek, 
inkılaplardan hoşnut olmayan bazı kesimlerin devlete karşı cesaretlenmesine yol 
açtı. İsyanlardan ilki 7 Ağustos 1924’te Hakkari valisinin esir düşmesi ve üç 
jandarmanın şehit olmasıyla başlayan Nasturi ayaklanmasıdır.18 Asıl önemli olan 
ikincisi ise 13 Şubat ve 31 Mayıs 1925 tarihleri arasında gerçekleşen Şeyh Said 
Ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma nedeniyle 26 Şubat 1925 tarihinde Elaziz 
(Elazığ), Genç, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, 
Bitlis, Van, Hakkâri ve Malatya vilayetleriyle Erzurum’un Kığı ve Hınıs 
kazalarında bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilmiştir. Şeyh Said isyanı 15 Nisan 

                                                        
18 Hüseyin Koca, Yakın Tarihten Günümüze Hükümetlerin Doğu-Güneydoğu Anadolu Politikaları, 

Mikro Basım Yayın, Konya, 1998, s.  65. 
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1925’de bastırılmasına rağmen sıkıyönetim kanununun süresi 1927 yılına kadar 
uzatılmaya devam etti. Çünkü Şeyh Abdullah, Raçkotan ve Reman, Pervari, 
Mutki, Birinci Ağrı ve İkinci Ağrı Dağı diye anılan isyanlar vuku bulmuştu. 
Doğu illerinde hâkimiyet ve idare konusunda açık olan bir gerçek vardır. Şeyh 
Said ve Ağrı isyanlarından sonra Türklük ve Kürtlük ihtirası karşılıklı olarak 
yükselmeye başlamıştır.19 Misak-ı Milli sınırlarında verilen bazı tavizlere rağmen 
büyük bir bölümünü uzun bir savaş dönemi sonrasında çeşitli fedakârlıklar 
sonucu elde eden Türk milleti, yeni bir ayrılıkçı harekete göz yumamazdı. Bu 
nedenle de isyanlara karşı sert tepki göstermiştir. Ayrıca sıkıyönetim görevini de 
üstlenen Üçüncü Ordu Müfettişliğinin kadrosu yeterli değildi. Bölgede kalan 
askeri birliklere bir yıl için 10 milyon liralık ödenek ayrılmaktaydı. Bu ve buna 
benzer nedenlerle ordu müfettişliğinin yerine daha geniş kadrolu ve bütün 
bakanlıkların işlerini takip edebilecek idari bir teşkilat kurulmasına karar 
verildi.20 Nihayetinde anayasada olmamasına rağmen 16 Temmuz 1927 yılında 
yürürlüğe giren “Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun” ile Birinci Umumi 
Müfettişlik kuruldu. Böylece devletin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit altına 
sokan isyanlara karşı, hükümet Umumi Müfettişlikleri kurarak karşı bir refleks 
geliştirmiş ve merkeziyetçi yapıdan yana tavır koymuştur.  

Merkezi yönetimin sarsıldığı ve yerel idarelerin kontrolü sağlayamadığı 
yerlerde, çeşitli yetki farklılıklarına rağmen müfettişlik adı altında benzer 
örgütlenmeler daha önce de kurulmuştu. Bu strateji daha önce Osmanlı Devleti 
tarafından Ahmet Şakir Paşa’nın Doğu Anadolu Bölgesine ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın da Samsun’a müfettiş olarak çıkması esnasında benzer amaçlar 
doğrultusunda devreye sokulmuştu. Yerel yönetimlerin birbirleri arasındaki 
kopukluk, sahip oldukları yetkiler, bölgedeki yaygın aşiret düzeni bir üst 
politikanın oluşturulmasını engellemişti.  Böylece merkezden gelen emirleri 
uygulayabilecek bütün işleri tek elde toplayabilecek yeni bir kuruma ihtiyaç 
duyuldu. Bu kurum da umumi müfettişlikler idi. Umumi müfettişlikleri kurmak 
yerine valilerin, kaymakamların ve belediye başkanlarının yetkilerini genişleterek 
yerel yönetimleri güçlendirmek gibi alternatif bir yol da düşünülebilirdi. Ancak 
isyanın birden fazla şehire yayılması sonucu idari bir bütünlük istendiği 
söylenebilir. Bu da yerel yönetimlerin güçlenmesi yerine merkezi sistemi 
güçlendirmiştir. 

Birinci Umumi Müfettişlik mıntıkası Elazığ, Urfa, Hakkâri, Bitlis, Siirt, Van, 
Mardin ve Diyarbakır’dan oluşuyordu. Görüldüğü üzere bu illerin tamamı Şeyh 
Said isyanı sırasında yürürlüğe konan sıkıyönetim kanunu kapsamında yer alan 
vilayetlerdir. Bu durum hükümetin sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra ortaya 
çıkacak boşluğu Umumi Müfettişlik ile doldurmak istediğini açık bir şekilde 

                                                        
19 Celal Bayar, Şark Raporu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2006, s.  64. 
20 Koca, age., s.  164. 
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ortaya koymaktadır. Nitekim müfettişliğin merkezi Diyarbakır yapılarak 
muhtemelen zihinlerde yer edinen Kürtçülük endişesine karşı tetikte olmak 
amaçlanmıştır. İsmet İnönü de bu endişesini ünlü Kürt raporunun birçok 
kısmında dile getirerek, Kürtlerin yayılmasını engel olunması gereken bir tehlike 
olarak görmüştür. Örneğin, Van, Muş ve Erzincan ovaları boştu ve Kürt 
yayılmasına açıktı. Bu nedenle acele olarak bu bölgelerde bir Türk kitlesinin 
mevcudiyeti meydana getirilmeli, Diyarbakır, Bitlis ve Erzurum gibi yerlerde de 
Türk nüfusu arttırılmalıydı.21 

 Umumi Müfettişlik kurulmadan önce doğu bölgesinde üye sayısı 30-40 
arasında olan yaklaşık 100 tane çete vardı. Ağrı dağında ise iki bin kişiden oluşan 
silahlı çete alayları mevcuttu. Güney sınırları her türlü tehlikenin oluşmasına 
müsaitti. Müfettişlik kurulduktan sonra, önce 8 sonra da 9 vilayette gerek çete 
teşkilatı, gerekse menfi propaganda ve eşkıya takibatı hakkındaki faaliyetleri 
tespit ederek bunların üzerine gitti. Bu mücadelesinde de başarılı oldu. İçişleri 
Bakanı Şükrü Kaya’ya göre “bu doğrudan idare-i umumiye, asayiş ve emniyet 
meselesine ait olan bir durumdur ki müfettişliğin tesisinde esas maksat da 
budur.”22 Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere önce idari ve asayiş yönünden ortaya 
çıkan sakıncaları gidermek için umumi müfettişlikler faaliyete geçirilmiştir. 
Dolayısıyla ilk etapta ekonomik ve kültürel faaliyetlerin arka plana atıldığı açık 
bir gerçektir. Ancak daha sonra asayiş sorunu bulunmayan bölgelerdeki Umumi 
Müfettişlik sayısı arttıkça bu tür faaliyetler ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Bütçede karşılığı bulunmadığı için ilk olarak sadece Doğu Anadolu 
Bölgesinde kurulan Umumi Müfettişliğin 23 , elde ettiği başarıdan ötürü 
faaliyetlerini sürdürmesine karar verildi. Bu başarı elbette ki asayiş alanında idi. 
Birinci Umumi Müfettişlik bölgesinde isyanlar sona ermişti. Daha sonra Dersim 
bölgesinde meydana gelen olaylar ise Birinci Umumi Müfettişlik bölgesinin 
dışındaydı. Bu da Dördüncü Umumi Müfettişliğin kurulmasına yol açmıştır. 
Devlet, karşılaştığı çeşitli sorunlara çözüm bulabilmek için yeni umumi 
müfettişlikler kurmaya devam etti. 19 Şubat 1934 yılında asayiş temelli 
problemleri ortadan kaldırmak için 2/150 sayılı kararname ile İkinci Umumi 
Müfettişlik bölgesi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale vilayetlerini içine 
alacak şekilde kuruldu. İkinci Umumi Müfettişliğin kurulmasının nedenlerinden 
biri Balkanlar’dan Türkiye’ye yoğun bir şekilde gelmekte olan muhacirlerin iskân 

                                                        
21 Saygı Öztürk, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, Doğan Kitap, Altıncı Baskı, İstanbul, 2011, s.  58. 
22  Ekrem Ergüven, Şükrü Kaya; Sözleri-Yazıları 1927-1937, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 

1937, s.  110. 
23 Umumi Müfettişlik kurumlarının yönetim kadrosu “Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Olan 

1164 Numaralı Kanun Mucibince Tanzim Olunan Umumi Müfettişlik Vazife ve Salahiyetlerine Dair Olan 
Talimatnamenin Meriyete Vazı Hakkında Kararname” ile belirlenmiştir. Bu kararnameye göre umumi 
müfettişlik kurumu, umumi müfettiş dışında; bir adet baş müşavir, sağlık ve eğitim gibi alanlarda 
görev yapacak müşavirler, şube müdürleri, ordu zabitanı, memurlar ve müstahdemlerden oluşur. 
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sorunudur. 1878 Berlin Kongresinden sonra Bulgaristan’ı Türklerden ayırmak 
için yabancılar tarafından Trakya’da kurulan bir Umumi Müfettişlik vardı. Şimdi 
Türkler tarafından kurulan İkinci Umumi Müfettişlik ile muhacirlerin iskânı 
meselesindeki sorunlar halledilmeye çalışılarak, akın akın gelen göçlere karşı 
müşkül duruma düşen yerel idareler kurtarılacaktı.24 Tabiki atılan bu adım yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi anlamına gelmiyordu. Umumi müfettişliklerin 
kurulması devletin taşradaki otoritesine sağlamlaştırmasına yaramıştır. Böylece 
hem göçlerin neden olduğu asayişsizlik sorunu çözümlenecek hem de iskân 
edilen bölgelerden daha yüksek gelir elde edilip aynı zamanda bölge halkının 
refahı arttırılacaktı. Nitekim müfettişliğin kurumasından birkaç ay sonra 21 
Haziran-4 Temmuz 1934 tarihleri arasında Trakya’da meydana gelen Yahudi 
karşıtı olaylar bölgede asayişin ne denli önemli bir mesele olduğunu 
göstermiştir.25  

Dördüncü Umumi Müfettişlik Dersim’de meydana gelen olaylar üzerine 
oluşturulmuştur. Çatışmaların giderek büyümesi ve ciddiyet kazanmasıyla 
bölgede asayiş ve huzur ortamı bozulmuştu. Bu olaylar neticesinde 16 Ocak 
1936 yılında Bingöl, Tunceli ve Elazığ’ı içine alan bir Umumi Müfettişlik 
kuruldu. Daha sonra bu müfettişliğe Üçüncü Umumi Müfettişliğin sorumluluk 
bölgesinden alınan Erzincan da dahil edildi. Kuruluş nedeni “...Şark halkının 
mütekâsif bulunduğu Dersim çevresinde idare ve inzibat işlerinin esaslı surette tanzim ve 
hükümet murakabesinin daha yakından ifasını temin...”olarak belirtilmiştir.26 Burada 
Şark halkından kast edilen Kürtlerdir. Şeyh Said isyanı esnasında zor günler 
geçiren hükümet, Dersim’deki aşiretlerin çıkardığı isyanlar karşısında hemen 
başarılı olamamıştı. Bu nedenle ciddi tedbirler almak zorunda kalan merkezi 
yönetim tarafından Dördüncü Umumi Müfettişliğe diğer müfettişliklerden daha 
çok yetki verildi. Umumi Müfettişlik Kanunundan hemen önce Resmi 
Gazete’de yayınlanan “Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun” kapsamında bu 
ilin valisinin korkomutan (korgeneral) rütbesinde ve orduyla ilişiği baki kalan 
birisi olmasına karar verilmişti. Bu kişi aynı zamanda Dördüncü Umumi 
Müfettişlik görevini de yürütecekti. 27  Bu kanun 3706, 4330, 4687 ve 4809 
numaralı kanunlarla dört defa uzatıldı. Nihayet olağanüstü şartların ortadan 
kalkması üzerine 31 Aralık 1946’da yürürlüğe giren 4996 numaralı kanunla 
Tunceli vilayeti de diğer vilayetler gibi merkezden atanan ve müfettişlikten 
ayrılan normal bir valiliğe sahip olmuştur. Ancak Umumi Müfettişliğe istenilirse 
yine orduyla ilişiği kesilmeden korgeneral rütbesinde birinin atanabileceği 

                                                        
24 Ergüven, age., s.  112-113. 
25 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rıfat N. Bali, 1934 Trakya Olayları, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 

İstanbul, 2012. 
26 BCA, 30.18.1.2/61.1.8, 06.01.1936. 
27 “Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun”, T. C. Resmi Gazete, 2 Ocak 1936, s.  8-9. 
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belirtilmiştir. Dersim Valiliği ve Dördüncü Umumi Müfettişlik görevine ilk 
olarak Sekizinci Kolordu Komutanı Korgeneral Abdullah Alpdoğan tayin 
edilmişti.28 Bu tayinle birlikte askeri ve idari bütün yetkiler; idare, denetleme ve 
güvenliği temin etme sorumlulukları doğrultusunda bölge içerisinde tek kişinin 
elinde toplanmış oldu. Abdullah Alpdoğan valiliğin idari ve ekonomik 
yetkilerini, müfettişliğin denetleme ve tanzim etme hakkını, son olarak da 
korgeneral rütbesiyle ordunun yardımını sağladı. Birinci ve Üçüncü Umumi 
Müfettişliklerden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalan kısmını kapsayan bu 
müfettişlikle birlikte potansiyel tehlike yaratacak merkezler tamamen kontrol 
altına alınmış oluyordu. Kürt bölgelerinde yaşanan kontrolü anlamak için 
Dersim olaylarında bölge aşiretlerinin nasıl kategorize edildiği ile ilgili belgelere 
bakmak yeterlidir. Bu belgelerde hangi aşiretin elinde kaç silah bulunduğu, kaç 
kişi oldukları ve devletin yanında ya da karşısında olup olmadıkları gibi bilgiler 
bulunmaktadır. Bu da asayiş ve güvenliğin sağlanması için her şeyin yapılabildiği 
ve bu uğurda ne derece titizlikle çalışıldığını göstermektedir.29 

Sosyal ve Ekonomik Meseleler 
Umumi Müfettişliklerin kurulma amaçları idari ve askeri amaçların dışında 

sosyal ve ekonomik meseleleri de içerir. Yukarıda bahsi geçen iskan meselesinin 
yanı sıra ekonomik kalkınma konusu da müfettişliklerin görevleri arasındadır. 
Umumi müfettişliklerin kuruluş nedenleri görev bölgelerine göre değişmektedir. 
Doğu Bölgesindeki Kürtçülük akımının isyanlardaki etkisi hükümeti çeşitli 
tedbirler almaya itmişti. Birinci Umumi Müfettişliğin başarısı üzerine Doğu 
Anadolu’nun bir kısmı ve Karadeniz Bölgesinde yeni bir müfettişliğin ihdasına 
karar verildi. Üçüncü Umumi Müfettişlik, İsmet Paşa’nın Doğu bölgelerini 
ziyaret ettikten sonra hazırladığı Kürt raporu üzerine kurulmuştur. Raporda 
Erzurum merkezli yeni bir müfettişliğin derhal kurulması gerektiğinden 
bahsedilmekle birlikte, bu müfettişlik mıntıkasının Ağrı, Erzincan, Kars, 
Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Erzurum’dan oluşması öngörülmüştü. 
Erzincan ve Erzurum’un Kürt merkezi olmadan önce bu bölgedeki Türk 
nüfusunu arttırmak gerekiyordu. Bu nedenle yeni kurulacak müfettişlik ilk iş 
olarak Erzincan’da büyük çaplı bir iskân politikası uygulamak zorundaydı.30 
İsmet Paşa’nın bu tespitleri daha önce yoğun olarak Kürtlerin yer aldığı 
isyanların bir daha ortaya çıkmaması için yapılan çalışmaların bir sonucu 
olmalıdır. Eğer bölgede Kürt ve Türk nüfusu dengede tutulursa isyan riski 
azaltılmakla birlikte çıkacak olan isyanları destekleyenlerin sayısı da az olacaktır. 
23 Ağustos 1935’de Üçüncü Umumi Müfettişlik kurularak İsmet Paşa’nın talebi 

                                                        
28 BCA, 30.18.1.2/61.2.12, 10.01.1936. 
29 Konuya dair Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nin Muamelat Genel Müdürlüğü fonunda yer 

alan, 30.10.0.0/110.740.23 numaralı ve 02.01.1932 tarihli belgede detaylı bilgilere yer verilmiştir. 
30 Öztürk, age., s.  58. 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 11 Sayı 21 (Bahar 2015) 
 

96    

neredeyse tamamen gerçekleştirilmiş oldu. Sadece Artvin ve Rize vilayetleri o 
dönemde birleşmiş halde olduğundan yeniden ayrılana kadar Çoruh vilayeti 
adıyla müfettişlik bölgesinde yer almıştır. Üçüncü Umumi Müfettişlik direkt 
olarak isyan bölgesinde yer almaması ve küçük çeteler dışında asayiş sorunlarıyla 
fazla uğraşmaması nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlere daha çok vakit 
ayırabilmiştir. 

Son Umumi Müfettişlik olan Beşinci Umumi Müfettişliğin kuruluşu ve 
Müfettişliklerin ortadan kaldırılması arasında çok kısa bir zaman zarfı vardır. 
Beşinci Umumi Müfettişliğin kurulması 24 Haziran 1947’de Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü tarafından onaylanmıştır. Kuruluş amacı; “İçel, Seyhan(Adana), 
Hatay, Gaziantep ve Maraş illerinde idari, ekonomik, tarımsal ve sosyal işlerin esaslı bir 
birlik içinde ahenkli olarak tanzim ve idaresi için merkezi Adana olmak üzere bir Beşinci 
Genel Müfettişlik teşkili…” şeklinde belirtilmiştir. 31  Yaklaşık beş yıllık bir 
faaliyetten sonra 1952 yılında Umumi Müfettişliklerin hukuken lağvedilmesiyle 
diğer müfettişlikler gibi Beşinci Umumi Müfettişlik de kapatılmıştır.32 

Umumi Müfettişliklerin kuruluş nedenlerinden bir diğeri de toprak ağalığı 
düzenine son vererek çiftçiyi topraklandırma çalışmalarını kolaylaştırmaktır. 
Hükümetin uyguladığı iskân politikaları ile ekilmeyen topraklar tarıma açılmaya 
başlanmıştı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde devletin güvenliğini tehdit 
eden aşiret sistemine karşı çiftçiyi topraklandırma çalışmaları yapılıyordu. 
Müfettişliklerin görev tanımlarında da bu çalışmalara aktif katılmak yer alıyordu. 
Nitekim Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1928’de TBMM’nin üçüncü dönem 
ikinci toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada şöyle demiştir:  

Şark vilayetlerimizin bir kısmında ihdas edilen Umumi Müfettişlik isabetli ve 
faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınacak yegâne yer 
olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve inkişaf için gerekli bir mebdedir. 
Yeni faaliyet devrimizde, gerek bu havalide, gerek memleketin diğer 
kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak tedarik etmek meselesiyle 
ehemmiyetli olarak iştigal buyuracaksınız. Hükümetin şimdiye kadar bu yolda 
devam eden gayretine yeni tedbirlerimizle daha ziyade vüsat vermeye 
muvaffakıyetinizi temenni ederim.33  

Bu konuşmadan da görüleceği üzere bölgedeki askeri ve idari faaliyetler 
aracılığı ile Cumhuriyet kanunlarının bölge halkına kabul ettirilmeye çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda mevcut düzeni ıslah etmek ve devletle halk 

                                                        
31 BCA, 30.18.1.2/114.41.14, 24.06.1947. 
32 “Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun ile Ek ve Tadillerinin Yürürlükten Kaldırılması 

Hakkında Kanun”, T. C. Resmi Gazete, 29 Kasım 1952, s.  1. 
33  Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1997, s.  373. 
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arasındaki bağı kuvvetlendirmek için çiftçilerin topraklandırılması 
önemsenmiştir.  

Umumi Müfettişliklerin Yetkileri 
Umumi Müfettişliklerin yetkileri konusunda ilk resmi bilgiler daha önce de 

belirtildiği üzere 1921 yılında yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye kanununda yer 
almaktadır. Bu kanunun 23. maddesine göre Umumi Müfettişlikler kendi 
mıntıkalarında asayişin temini, resmi dairelerin icraatlarının teftişi ve vilayetler 
arasındaki işlerde ahengin sağlanması görevlerine sahiptir. 34  Müfettişliklerin 
sahip olduğu bu yetkiler anayasada ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Bu 
nedenle 5 Ekim 1921’de Müfettiş-i Umumilik Kanun Tasarısı hazırlanarak 
meclise sunuldu. Uzun tartışmalar neticesinde tasarının geri çekilmesinden 
sonra, Umumi Müfettişlikler konusu anayasada yer almasına rağmen askıda 
kaldı. Bazı mebusların umumi müfettişliklerin kurulmasına karşı olduğu 
görüşmelerde ortaya çıkmıştı. Örneğin Karesi mebusu Vehbi Bey “Bu layihadan 
anlaşılıyor ki, memleketin muhtelif menatıkında yeni yeni Bab-ı Aliler meydana gelecek, 
yeniden daireler tesis edilecek ve bu suretle yine o zavallı köylüler, arzuhallerle yaverden 
yavere, kapıdan kapıya dolaşacaktır…” diyerek kanunu reddettiğini belirtmiştir. Bu 
tasarı nasıl bir Umumi Müfettişlik kurulmaya çalışıldığını anlatması açısından 
mühimdir. Tasarıya göre altı adet müfettişlik kurulması planlanıyordu. Bu 
müfettişliklerin görevleri; asayiş ve emniyeti sağlamak, kanun ve 
nizamnamelerinin uygulanmasını takip etmek, idari makamları denetlemek ve üç 
ayda bir merkeze rapor vermekti. Bu görevleri yerine getirebilmek için 
müfettişliklere birçok yetki tanınmıştır: Asayişin korunması için bölgeleri 
dâhilinde bulunan bütün jandarma kuvvetlerini, dağıtma ve yerleştirebilme 
yetkisine sahip olup jandarma kumandanına emir verebilirler. Top ve makinalı 
ile donanmış her biri yüz kişilik beş bölükten oluşan jandarma kuvvetini 
yanlarında bulundurabilirler. Bir yerde ihtilal olduğunda; Müfettişliğin emrindeki 
kuvvetlerin olay karşısında yetersiz kalması ve merkezden yardım istemeye 
zaman ve imkân bulunamaması halinde, ilk fırsatta Dâhiliye Vekâletine haber 
vermek şartıyla, idare-i örfiye (sıkıyönetim) ilan edebilirler. Görevini suiistimal 
eden ve ehliyetsiz memurlardan ataması vekâletlere ait olanlar haricindekileri ve 
vekâletin 15 gün içinde yanıt vermemesi halinde atama yetkisi vekâletlerde 
olanları azledebilirler. Görüldüğü üzere henüz tasarı aşamasında iken bile 
Umumi Müfettişliklere geniş yetkiler verilmiştir. Müfettişlikler sadece vekâletlere 
karşı sorumluydu ve bu yetkiler karşısında sahip oldukları tek sorumluluk 
düzenli aralıklarla merkeze rapor vermekti. Tasarının meclisteki görüşmelerden 
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sonra geri çekilmesiyle birlikte Umumi Müfettişliklerin kurulması da ertelenmiş 
oldu.35 

Şeyh Said ve Doğu Anadolu Bölgesindeki diğer ayaklanmalar sırasında ilan 
edilen sıkıyönetimin sona erecek olmasıyla birlikte oluşacak boşluğun, Umumi 
Müfettişlikler vasıtasıyla doldurulması hükümetçe kararlaştırılmıştı. Bu amaçla 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1164 numaralı “Umumi Müfettişlik 
Teşkiline Dair Kanun” çerçevesinde Umumi Müfettişlik yetkileri şöyle 
tanımlanmıştır;“Umumî müfettişler Dahiliye vekâletine merbut olup mıntıkaları dahilinde 
asayiş ve inzibatın teminine nezaret ve kavanin ve nizamatın tamamii tatbik ve icrasını 
mütemadiyen takib ve murakabe ve vekâletleri kanunen haiz oldukları salâhiyetlerden İcra 
Vekilleri Heyetince kendilerine tevdiine karar verilenleri istimal ederler”.36  

Umumi Müfettişlikler kendi bölgelerinde en üst seviyede yer alan birimdi. 
Yukarıda belirtilen ilgili kanunda yetkileri detaylı olarak açıklanmadığından 27 
Kasım 1927’de Umumi Müfettişlik vazife ve salahiyetlerine dair bir 
talimatnamenin yürürlüğe konması için kararname çıkarılmıştı. Bu kararnameye 
göre müfettişliklerin görev ve salahiyetleri; asayiş ve güvenliğin teminine nezaret 
etmek, kanun ve nizamnamelerin uygulanmasını sürekli olarak takip ve kontrol 
etmek, hakimlerle alakalı şikayetleri gerektiğinde direkt Adliye Vekâletine 
bildirmek, bölgesi dahilindeki mahkemelerden birinde asayiş ve emniyet 
açısından mahzurlu gördüğü davaların naklini gerçekleştirmek için Adliye 
Vekâletine müracaatta bulunmak, bölgesinin iktisadi, sıhhi, sosyal, kültürel, 
medeni, imrani ihtiyaçları ve işlerinin süratle teminini sağlamak, bölgesi 
dahilindeki ahalinin şahsi haklarının emniyetini ve korunmasını sağlamak, halkın 
iskan ve rahatını, köylü ve çiftçilerin toprak sahibi olmalarını sağlamak, bölgesi 
dahilindeki vali ve memurlardan hizmetleri ve memuriyetlerinde kalmalarını 
asayişçe sakıncalı gördüklerini işten el çektirmek, mıntıkası dahilindeki bilimum 
müfettiş ve memurları göstereceği istikametler dahilinde vazife ve faaliyete sevk 
etmektir. Yabancılarla gerektiğinde temas kurmak memurların görevi olup 
umumi müfettişler bununla uğraşmazlardı. Yine aynı talimatnamede bu 
görevlerin dışında daha genel ama daha çarpıcı maddeler de vardır; 

 Başta valiler olmak üzere mıntıka dâhilindeki bütün memurlara hesap 
sorabilme ve emir verebilme, 

 Polis ve jandarma kıtaatı gibi mıntıka dâhilindeki silahlı asker 
kuvvetlerini icra kuvveti olarak istihdam edebilme, 

 Mıntıka dâhilindeki güvenlik kuvvetlerinin yetersiz olması durumunda 
Dahiliye Vekâleti aracılığı ile en yakın bölgelerden jandarma ve asker temin 
edebilme, 

                                                        
35 Koçak, age., s.  42-43,45 
36 “Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun”, T. C. Resmi Gazete, 16 Temmuz 1927, s.  7. 
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 Kamu güvenliğini ihlal eden bir durumda kendi bölgesinde sıkıyönetim 
ilan edilmesini Dâhiliye Vekâletinden talep edebilme, 

 Umumi müfettiş, amiriyet ve teftiş hakkına sahip olduğu için valilerin 
kararlarını onaylama ya da iade edebilme, 

 Vilayetler arasında müşterek yapılacak işlerin masraflarını paylaştırarak 
vilayet bütçelerine koyulmasını tebliğ etme37 

Umumi müfettişlere verilen bu yetkilerin istisnaları vardı. Dördüncü Umumi 
Müfettişlik mıntıkasındaki olağanüstü şartlardan dolayı diğer Umumi 
Müfettişliklere göre daha geniş yetkilere sahipti. Bu yetki farklılıkları başta 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer olmak üzere diğer umumi müfettişler 
tarafından kendileri için de isteniyordu. Bu nedenle müfettişliklerle merkezdeki 
yönetim arasında birçok yazışma meydana gelmiştir. Ancak direkt olarak aynı 
yetkileri merkezden talep eden Tahsin Uzer’dir. Dördüncü Umumi Müfettişin 
yetkileri diğerlerinden farklı olarak “Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun’un” 
ikinci maddesinde; “Vali ve kumandan (aynı zamanda Dördüncü Umumi Müfettiş) 
vilayet umur ve muamelatında ve vilayet memurları hakkında, vekillerin kanunen haiz 
oldukları bütün salahiyetlere haizdir” şeklinde ifade edilmişti. Öyle ki aynı zamanda 
vali ve kumandan olan Dördüncü Umumi Müfettiş lüzum gördüğü takdirde 
vilayeti oluşturan kaza ve nahiyelerin sınırlarını ya da merkezlerini değiştirme 
yetkisine bile sahipti.38  Oysa 1164 numaralı kanunun üçüncü maddesine göre 
Umumi Müfettişliklerin “…Vekâletlerin kanunen haiz oldukları salâhiyetlerden İcra 
Vekilleri Heyetince kendilerine tevdiine karar verilenleri…” kullanma yetkisi vardı. 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer diğer müfettişliklerin bu yetkilerden 
yoksun bırakılması halinde eski vaziyetin değişmeyeceği kanısındaydı. Bu 
nedenle aynı yetkilerin kendilerine de verilmesini Başbakan İsmet İnönü’ye 
yazdığı bir yazıda talep etmiştir.39 Söz konusu yazının ekinde 1164 sayılı kanuna 
eklenmesi içinde bir kanun layihası sunulmuştur. Bu layihanın yasalaşması 
halinde 27 Kasım 1927’de Birinci Umumi Müfettişlik ile birlikte yürürlüğe giren 
ve umumi müfettişlerin salahiyetlerini belirten talimatnamenin yeniden 
düzenlenmesi gerekiyordu. Birinci, İkinci ve Üçüncü Umumi Müfettişliklere 
göre müfettişliklerin sahip olması gereken yetkiler, Tahsin Uzer’in hazırlamış 
olduğu layiha ve diğer müfettişlerin de mütalaaları ile birlikte başbakana 
sunulmuştu. Üçüncü Umumi Müfettiş tarafından 1164 sayılı Umumi 
Müfettişlikler teşkiline dair olan kanuna müzeyyel kanun layihası sıfatıyla 
hazırlanan bu tasarıda, yürürlükteki talimatnameden farklı olarak; 

                                                        
37 “Umumi Müfettişlik Kanununun Tatbikine Dair Talimatname”, T. C. Resmi Gazete, 5 Aralık 

1927, s.  1-3. 
38 “Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun”, T. C. Resmi Gazete, 2 Ocak 1936, s.  5-9. 
39 BCA, 30.10.0.0/70.462.8, 23.11.1935. 
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- Valiler ve vekâletler arasındaki haberleşmenin tayin ve hesap işleri hariç 
müfettişlikler aracılığı ile yapılması, 

- Müfettişlerin mıntıkalarındaki kuvvetlerin yetersizliğini gördükleri anda 
Vilayet İdaresi Kanunu’nun 27. maddesinde valilere verilen yetkileri 
kullanabilmesi gibi maddeler vardı.  

Bu iki maddenin dışında, müfettişliklerin yabancılarla temas etmesi 
yasaklanmamıştı. Yine müfettişliklerin üç ayda bir ilgili Vekâletlere verecekleri 
raporla ilgili madde Vekâletler yerine “Başvekilliğe ve alakalı vekillere” olmak 
üzere tanzim edilmişti. Son olarak, umumi müfettişler bu salahiyetlerin icra 
edilmesinde hükümet merkezine karşı sorumludur ibaresi ile birlikte mevcut 
talimatnamede yer alan Dâhiliye Vekâleti’nin etkinliği kaldırılmıştır.40 Nitekim 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer çoğu zaman ihtiyaçları, istekleri ve 
icraatları konusunda direkt olarak Başvekâleti muhatap almış, bakanlarla 
mümkün olduğunca az ilişki kurmuştur. Atatürk’le olan yakın ilişkileri de bu 
tercihi yapmasının nedenlerinden biri olabilir.41 

23 Kasım 1935’de Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer tarafından merkeze 
iletilen bu layiha ve mütalaalar hakkında başvekâlet tarafından bakanlıklarla yazı 
gönderilmiştir. 6/3340 sayılı ve 3 Aralık 1935 tarihli yazıda Dördüncü Umumi 
Müfettişliğe verilen yetkilerin Üçüncü Umumi Müfettişliğe de verilip 
verilmemesi konusunda görüş istenmiştir. Bu isteğe verilen cevaplarda Ziraat, 
Hariciye ve Milli Müdafaa Vekâletleri mütalaalarının olmadığını bildirmiştir. 
İktisat Vekâleti liman işlerinin dâhil olmaması şartıyla yetkilerin verilmesinde bir 
mahzur görmemiştir. Adliye Vekâleti bahsi geçen yetkilerin Dördüncü Umumi 
Müfettişlik makamına değil özel durumundan dolayı Tunceli Valiliğine 
verildiğini belirtmiştir. Maliye, Nafia ve Dâhiliye Vekâletleri Dördüncü Umumi 
Müfettişliğe verilen yetkilerin bölgedeki istisnai şartlardan dolayı verildiğini, 
Üçüncü Müfettişlik mıntıkasının mevzuata göre normal şekilde idare 
edilebileceğinden bu yetkilerin verilemeyeceğini ifade etmiştir. Gümrük ve 
İnhisar Vekâleti gümrük teşkilatının Müfettişliklere bağlanmasında mahzur 
olmadığını ancak Umumi Müfettişlik Kanununda sadece Vekâletlerin haiz 
olduğu yetkilerden İcra Vekillerince belirlenenlerin Müfettişlere verilmesinin 
öngörülmesi nedeniyle, Vekâletlerin de yetkilerinin dışında olan kaza haklarının 
Müfettişliklere verilemeyeceğini belirtmiştir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
mevcut yetkilerin Müfettişlikleri kafi derecede teçhiz ettiğini belirtmekle birlikte 

                                                        
40 BCA,  30.10.0.0/70.462.8, 23.11.1935. 
41  Hasan Tahsin Uzer ile Mustafa Kemal Atatürk çocukluk arkadaşıdır. Cumhuriyetin 

ilanından sonra da yakın arkadaşlıkları devam etmiştir. Atatürk İstanbul’da bulunduğu sıralarda 
Tahsin Uzer’in Büyükdere’deki evine de gelirdi. Bkz. Turhan Gürkan, Atatürk’ün Uşağının Gizli 
Defteri, Fer Matbaası, İstanbul, 1971, s.  33. Ayrıca Tahsin Uzer’e Uzer soyadını Atatürk kendi 
eliyle yazarak vermiştir. Bkz. Hayri Orhun ve diğerleri, Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Merkez 
Valileri Bürosu Yayınları, Ankara, 1969, s.  519. 
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memurlara ihtar ve takdirname verme yetkisine de haiz olmalarının muvafık 
olabileceğini belirterek diğer yetkilerin verilmesini uygun görmemiştir. En 
çarpıcı cevabı veren Kültür Vekili ise Üçüncü Umumi Müfettişliğin önerdiği 
kanun projesi kabul edilirse uygulamada bakanlıklar ile Umumi Müfettişliklerin 
yetkileri arasında çatışmalar meydana geleceğini söylemiştir.42 

Yukarıda bahsedilen gelişmeler yaşandığı sırada Tahsin Uzer diğer umumi 
müfettişlerden konu hakkında mütalaalarını talep etmişti. Tahsin Uzer’in isteği 
üzerine konu hakkında görüşlerini belirten Birinci Umumi Müfettiş Abidin 
Özmen; hâkimler dışında bütün memurların (adliye ve jandarma memurları 
dâhil) mıntıka dahilinde nakil ve Vekâlet emrine alınma yetkisi, adli müşavirler 
veya müfettişler aracılığı ile hakimler hakkındaki şikayetleri tahkik ve teftiş 
yetkisi, hususi idare teşkilatı ve bütçelerinin hükümetten önce müfettişlik 
tarafından kabul edilmesi, belediye reislerinin tasdiki ve işten el çektirilme 
yetkisi, hudut gümrük muhafaza ve diğer gümrük teşkilatı üzerinde tam kontrol 
yetkisi, seyyar alayların Umumi Müfettişliğin emrine verilmesi, nahiye 
müdürlerini tasdik yetkisi gibi birçok yetkinin kanuna eklenmesini belirtmiştir. 
Son olarak görüş bildiren İkinci Umumi Müfettiş Kazım Dirik’in görüşlerinde 
dikkat çeken yerler ise; nahiye müdürlerini atama, gerektiğinde belediye reislerini 
azletme, nifak görülen bazı küçük yerlerde kaymakamlık makamı ile belediyeleri 
birleştirme, valilere izin verme, valiler değiştirileceği zaman Müfettişliklerden 
mütalaa alınması ve belediye bütçelerinin de Müfettişlik onayından geçmesiydi.43 

Tahsin Uzer bu mütalaaları kendi ön yazısıyla birlikte başvekâlete iletmiştir. 
Ancak bu çabalardan bir sonuç alamamıştır. Müfettişliklere istenilen yetkiler 
verilmemekle birlikte 27 Kasım 1927 yılında 5858 sayılı kararla yürürlüğe giren 
talimatname ancak 1945 yılında kaldırılabilecektir. Dâhiliye Bakanlığı’nın 15 
Şubat 1945 tarihli ve 1514 sayılı yazısı üzerine eski talimatname kaldırılarak 
başka bir talimatname yürürlüğe konulmuştur.44 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni talimatname ile umumi 
müfettişlerin görev ve yetkileri detaylı olarak düzenlenmiştir. Dört başlık ve 29 
maddeden oluşan yeni talimatnamenin eski talimatnameye nazaran dikkate 
değer bölümleri şunlardır: talimatnamenin Görev ve Yetkiler başlığı altındaki 
beşinci maddesinde müfettişlerin başta valiler olmak üzere bölgelerindeki bütün 
memurların çalışmalarını gözlemlemek ve hizmetlerin görülüş tarzını 
denetlemekle görevli oldukları belirtilmiştir. Yine sözü edilen maddenin 
devamında umumi müfettişlerin valiler, yargıçlar ve bakanlık müfettişliklerinin 
dışındaki memurlara takdirname, ihtar ve tevbih cezaları verebileceği yer 
almıştır. Sekizinci maddeye göre valiler de dahil olmak üzere idare şube 

                                                        
42 BCA, 30.10.0.0/70.463.18, 13.04.1936. 
43 BCA, 30.10.0.0/70.463.3, 10.01.1936. 
44 BCA, 30.18.01.02/107.101.15, 28.02.1945. 
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başkanları ve kaymakamlar umumi müfettişler tarafından kendilerine verilen 
emirlerin kanun ve tüzüklere aykırı olduğunu düşündükleri taktirde durumu 
Müfettişliğe bildirirler. Müfettişlik tarafından emrin kanun ve tüzüklere uygun 
olduğu yazı ile bildirilirse, sorumluluk umumi müfettişe ait olmak üzere adı 
geçen makamlar emri yerine getirirler. Umumi müfettişler bu işi bakanlığa 
yazmakla yükümlüdürler. Bu maddeden anlaşılacağı üzere Umumi Müfettişlikler 
bölgelerindeki en üst düzey idari birim olma özelliklerini devam ettirmektedirler. 
Ancak eski talimatnameye göre verdikleri emirler daha şeffaf ve sorgulanabilir 
hal almıştır. Dokuzuncu madde de umumi müfettişlerin, devlet dairelerindeki 
hizmetlerden dolayı gelen şikâyetleri inceleyerek gereğinin yapılması için valilere 
iletmesi öngörülmüştür. Onuncu madde ise dokuzuncu maddenin memurlar 
hakkındaki şikâyetleri içeren versiyonudur. Bu iki madde de müfettişlerin daha 
fazla halka yaklaşmasını ve halkın şikâyetlerini dikkate almalarını mecbur 
kılmıştır. Talimatnamenin 16. maddesinde müfettişlerin Temmuz veya Ağustos 
aylarında olmak üzere yılda bir kere bölgenin durumu hakkında ilgili 
bakanlıklara rapor göndermeleri hükmü yer alır. Eski talimatnamede bu 
raporların asayiş hakkında olanları her gün, diğer konularda olanlar ise üç ayda 
bir istenirdi. Bu değişiklik ülke çapındaki şartların olağan hale geldiğinin bir 
göstergesidir. 

Güvenlik görevleri başlığı altında eski talimatname ile büyük oranda 
benzerlik taşıyan maddeler yer almaktadır. On sekizinci maddede umumi 
müfettişlerin ihtiyaç duyulduğunda, Dahiliye ve Milli Müdafaa Bakanlıkları ile 
Genelkurmay Başkanlığına haber vermek şartıyla, Ordu ve Kolordu 
komutanlıklarından doğrudan yardım isteyebileceği, emri alan komutanların 
başka bir emir beklemeden istekleri derhal yerine getireceği belirtilmiştir. 
Böylece müfettişlerin ordu üzerinde de bir üst birim teşkil edebileceği 
söylenebilir. Müfettişliklerin bu yetkileri özellikle Birinci ve Dördüncü Umumi 
Müfettişlikler tarafından kullanılacaktır. Yine bu başlık altında önceki 
talimatnamede bulunmayan maddeler de mevcuttur. 20, 21, 22 ve 23. 
maddelerde yer alan gümrüklerle ilgili görevler eski talimatnamede yoktur.  

Denetleme başlığı altında genel müfettişlerin denetleme yetkisine haiz 
oldukları ve bütün memurların yaptıkları işlerle ilgili müfettişliğe izahat verme 
ödevi olduğu belirtilmektedir. Müfettişlik bölgesinde valiler hakkında 
soruşturma yapılması Dâhiliye Bakanlığı’nın, yargıçlar hakkında soruşturma 
yapılması da Adliye Bakanlığı’nın iznine tabidir. Son olarak da bakanlık ya da 
genel müdürlükler tarafından gönderilecek müfettişlerin raporlarını ve günlük 
çalışmalarını gösterir muhtırayı umumi müfettişe de vermeleri gerektiği 
belirtilmektedir.45 

                                                        
45 “Genel Müfettişlikler Görev ve Yetkilerine Dair Talimatname”, T.C. Resmi Gazete, 8 Mart 

1945, s.  1-2 
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Yeni talimatnamenin yayınlandığı sıralarda Türkiye’de çok partili döneme 
geçiş hareketleri başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği olağanüstü 
şartların da kalkmasıyla birlikte Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kuruluşu 
müfettişliklerin de durumunu etkilemiştir. Müfettişlikler bölgelerindeki en üst 
idari kurum olarak bütün partilere karşı aynı tutumu izlemek zorundaydı. 
Nitekim Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 5 Eylül 1947’de Erzurum gezisi sırasında 
çok partili hayatın emniyet içerisinde sürdürülebilmesi için başta hükümet ve 
idare mekanizmasının tarafsız ve adaletli olması gerektiğini söylemiştir. Bu 
hususta umumi müfettişlere ve valilere nasihatlerde bulunmuştur.46 Görüldüğü 
üzere çok partili hayata geçiş müfettişler için de görev yükünü arttırmış ve daha 
dikkatli ve adil olmalarını zorunlu kılmıştır. Çok partili dönemin müfettişlik 
mıntıkalarına getirileri; yoğun parti teşkilatı kurma çabaları, mitingler, 
propagandalar ve belki de en önemlisi seçim güvenliğinin sağlanması 
meselesidir. Nitekim henüz çok partili hayata geçmeden önce de Umumi 
Müfettişlere düşen görevler vardı. Nüfusun yazılması, teftiş heyetlerinin 
oluşturulması ve gerekli yerlere tebligatların gönderilmesi gibi bilumum işler 16 
Ocak 1943’te Umumi Müfettişliklere ve valiliklere, Dâhiliye Vekâletinden 
gönderilen 12 maddelik yazı ile sıralanmıştır. 47  Tek partili dönemde dahi 
müfettiş ve valilere düşen görevler mevcut iken, çok partili dönemde bu 
sorumlulukların misliyle artacağı aşikârdır. 

Umumi Müfettişlerin yetki ve görevleri konusunda yaşanan bu süreçten 
sonra iktidarın Demokrat Parti’ye geçmesiyle birlikte bu kuruma duyulan ilgi ve 
ihtiyaç azalmıştır. Aslında 14 Ağustos 1946’da CHP’den Recep Peker’in 
TBMM’ye hükümet programını sunarken Umumi Müfettişlikten bahsetmişti. 
Peker’in açıkladığı programa göre devletin bütün teftiş teşkilatı üzerinde takip 
edici bir merkez olmak üzere başbakanlığa bağlı bir Umumi Müfettişlik 
kurulması düşünülüyordu. Peker’den daha sonra kürsüye gelen yine CHP 
milletvekillerinden Cavit Oral’ın yaptığı konuşmaya bakıldığında parti içerisinde 
farklı görüşler olduğu anlaşılmaktadır. İleride Tarım Bakanı olacak olan Cavit 
Oral, su sorununu çözmek için gereken sermaye ve mesainin artık lüzumu 
kalmamış olan Umumi Müfettişliklerden sağlanabileceğini söyleyerek 
müfettişliklerin kaldırılacağına dair ilk sinyalleri vermişti.48 Yine de bu kurumun 
kaldırılması Demokrat Parti (DP) hükümeti döneminde gerçekleşti. Yeni 
hükümetin çıkardığı 5990 numaralı “Umumi Müfettişlik Teşkiline dair Kanun ile ek 
ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun’un”  Resmi Gazetede 
yayınlanmasıyla birlikte Umumi Müfettişlik kurumu kaldırılmıştır. 49  Umumi 

                                                        
46 Ayın Tarihi, 5 Eylül 1947. 
47 BCA, 30.10.0.0/76.504.3, 16.02.1943. 
48 TBMM ZC, Dönem 8, Cilt 1, Toplantı 0, 14 Ağustos 1946. 
49 “Umumi Müfettişlik Teşkiline dair Kanun ile ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması 

hakkında Kanun”, T. C. Resmi Gazete, 29 Kasım 1952, s.  1. 
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Müfettişliklerin kaldırılması hakkındaki kanunu teklif eden kişi Kürtçülüğün 
önemli isimlerinden DP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi Bucak’tır. 
Müfettişliğin kaldırılması teklifinin Diyarbakır milletvekilinden gelmiş olması 
manidardır.50  İlk kurulan müfettişlik Diyarbakır ve çevresinde yoğun faaliyet 
göstermişti. Daha sonra bahsedileceği üzere birçok şaibeli işlere bulaştığı ileri 
sürülen müfettişlik hakkında meclis soruşturma komisyonu dahi 
oluşturulmuştur.  

Umumi Müfettişliklerin kaldırılması talebiyle meclise sunulan teklifte bu 
müfettişlikler Hindistan Valiiumumiliği’ne benzetilmektedir. 51  Oysa 
Türkiye’deki umumi müfettişlerin belirli bir görev süreleri yoktu. Hükümet 
istemedikçe görevlerinden alınamazlardı. Üstelik Umumi Müfettişlikler 
Anayasanın 89. Maddesine aykırı bir kurumdu. Bu madde de belirtilen idari 
taksimat da müfettişliklere yer ayrılmamıştı. Umumi müfettişlerin emri altında 
çeşitli müşavirlikler bulunmakla birlikte nihai kararı veren umumi müfettişin 
kendisiydi. Kendi mıntıkası dahilinde umumi müfettiş kimseye danışmak 
zorunda değildi. Bu durum zaten çok geniş yetkilere sahip bulunan müfettişlerin 
serbestçe hareket edebilmesini sağlıyordu. Her ne kadar teoride müfettişlikler 
Dahiliye Vekâletine ya da BaşVekâlete bağlı ise de müfettişlikler üzerinde 
düzenli olarak hiçbir teftiş ve denetleme faaliyeti yürütülmüyordu. Hükümet 
sadece belli aralıklarla müfettişliklerden durum raporları alıyor ve onlardan gelen 
talepleri karşılamaya çalışıyordu. 

Umumi Müfettişlikler’in Değerlendirilmesi 
Umumi Müfettişlikler Kurumu ilgili dönemin olağanüstü şartlarının 

sonucunda hâsıl olan ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkarılmıştı. Bu ihtiyaç 
elbette öncelikle güvenlik konusundaydı. Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde vuku 
bulan isyanlara engel olabilmek için yürürlüğe giren Takrir-i Sükun Kanunu ve 
akabinde oluşturulan sıkıyönetim bölgelerinin kaldırılmasından sonra alternatif 
bir düzen arayışı vardı.52 Merkeziyetçi bir politikanın ürünü olmasına rağmen 
1924 anayasasında yer verilmeyen, ancak tarihi bir geçmişe sahip umumi 
müfettişliklerin ihdas edilmesine karar verildi. Bu kanunun 1927’deki 
görüşmeleri sırasında ele alınan Bütçe Encümeni Mazbatasında umumi 
müfettişlerin il örgütlerinin değiştirilmesine vakit olmadığı gerekçesiyle geçiçi bir 

                                                        
50 Koçak, a.g.e., s.  283. 
51 Hindistan valiiumumileri dahi beş yıllığına görev yapmakta ve oluşturulan yürütme kurulu 

içerisindeki oylama ile karar almaktaydı. Sadece Londra hükümetine karşı sorumluydular ve valiler 
bu kurumlara bağlıydı. Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1987, s.  325. 

52  Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), 
Cem Yayınevi, İstanbul, 1992, s.  174 
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süre için ve olağanüstü ihtiyaçlara özgü olarak kurulduğu belirtilmiştir. 53  
Böylece devlet sıkıyönetimi kaldırsa bile taşradaki kuvvetini arttırabilecekti. 
Güvenlik meseleleri çözümlendikçe müfettişlikler iskân, ekonomi, adalet, kültür, 
sağlık ve eğitim gibi konulara da ağırlık vermeye başladılar. Trakya Genel 
Müfettişi Abidin Özmen’in de belirttiği üzere “idare işleri, bir mühendislik gibi 
yaptığı bir köprüyü, bir mimar gibi yaptığı bir binayı ileri sürecek işlerden değildir. Bununla 
beraber bu gibi maddi işlerin başarılıp meydana getirilmesinde de büyük payı olan idare 
amirlerinin gözle görülecek kadar maddileşen manevi birçok hizmetleri vardır ki esas 
itibarıyla bir idare amirinin kıymeti bu gibi işlerle ölçülmelidir”.54 Ancak idari niteliği 
zaman zaman askeri niteliği ile karışan bu kurumun icraatları özellikle DP 
döneminde tartışmaya açılmıştır. 

Çok partili hayata geçildikten sonra 1950 yılında iktidar CHP’den DP’ye 
geçmişti. DP’yi kuranların CHP’den ayrılan üyeler olması iktidarla muhalefet 
arasındaki ilişkiyi yumuşatmak yerine daha da sertleştiriyordu. CHP iktidarı 
sırasında yapılan icraatlar yeniden sorgulanmaya başlanmıştı. Umumi 
müfettişlikler de bunlardan biriydi. Ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesinde 
kurulan ilk umumi müfettişlik hakkında çok ciddi ithamlar vardı. 26 Aralık 1952 
yılındaki TBMM oturumunda Birinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen ile alakalı 
iddialar gündeme gelmiştir. Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci’nin 1936 
yılında öldürülen vatandaşlar hakkındaki soruşturmanın akıbeti ile ilgili Adalet 
ve İçişleri Bakanlıklarına sorduğu soru ve aldığı cevap, güvenlik amacıyla 
kurulan müfettişliklerin ne derecede suiistimal edilebildiğinin göstergesidir. 
Soruda zamanın Birinci Umumi Müfettişi olan Abidin Özmen’in öldürdüğü 
vatandaşlar hakkında hükümetin fikri ve soruşturmanın durumu öğrenilmek 
isteniyordu. Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ verdiği cevapta 1937 yılında 
Diyarbakır’ın Karaköprü mevkiinde vuku bulan katl ve gasp suçlarının 
faillerinin meydana çıkarılması için yapılan çalışmayla ilgili bilgiler vermiştir. 
Çiçekdağ, Diyarbakır’a gelen dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Birinci Ordu 
Müfettişi Orgeneral Kazım Orbay, Birinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen, 
Diyarbakır ve Mardin valileri ile Yedinci Kolordu komutanı arasında bir toplantı 
yapıldığını belirtmiştir. Bu toplantıda adı geçen sabık İçişleri Bakanı’nın direktifi 
ile Diyarbakır, Mardin ve Urfa yöresinde askeri harekât icrasına karar verildiği 
anlaşılmıştır. Bakanın ve ona bağlı diğer sorumluların durumlarının bakanların 
anayasa önündeki statüsünden dolayı TBMM’nin takdirine kaldığı bildirilmiştir. 
Adalet Bakanı’nın bu bilgilendirmesinden sonra yeniden söz alan Diyarbakır 
Milletvekili Ekinci durumun vahameti hakkında bir konuşma yapmıştır. Bu 
konuşmada anayasaya, mahkemelere ve adalet sistemine rağmen bir müfettişin 
aldığı emir üzerine istediği kişiyi jandarmalara teslim edip öldürtebildiğini 

                                                        
53 Keskin, age, s.  406. 
54 Abidin Özmen, “Genel Müfettişlikler Hakkında Bir Düşünce”, İdare Dergisi, Cilt 18, Sayı 

184, s.  242. 
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vurgulamıştır. Daha sonra da öldürülen vatandaşlar hakkında çeşitli örnekler 
vermiştir. 55  9 Ocak 1953’te başvekâlet tarafından sözü edilen cinayetler 
hakkında yapılacak tahkikat için bir komisyon seçimi tezkeresi meclise 
getirilmiştir. Bu tezkereye göre 5 Mart 1937’de Abidin Özmen’in Birinci Umumi 
Müfettiş olarak görev yaptığı sırada Diyarbakır’da 37 kişinin öldürüldüğü 
belirtilmektedir. 56  Bu örnek, güvenlik kaygısı nedeniyle oluşturulan umumi 
müfettişliklerin kendi bölgelerindeki bazı asayiş olaylarında bizzat başrolü 
oynamış olabileceğini göstermektedir. Nitekim bu olaydan daha evvel 20 
Temmuz 1931’de çıkartılan 1850 numaralı kanunla Erciş, Zilan ve Ağrıdağ 
bölgelerinde meydana gelen isyan sonrasındaki takip ve tedip hareketlerinde 
meydana gelecek fiil ve hareketlerin suç sayılmayacağı belirtilmiştir. 20 Haziran 
1930 ile 1 Aralık 1930 tarihleri arasında askeri kuvvetler, devlet memurları ve 
bunlarla birlikte hareket eden diğer gruplar (bekçi, korucu, milis ve ahali)  kanun 
koruması altına alınarak isyanın bastırılması sırasında devlete yardım amaçlı 
işledikleri suçlardan muaf tutulmuş ve yargılanmamışlardır.57 Dolayısıyla kolluk 
kuvvetlerini emrinde bulundurabilen bir devlet kurumu olarak Umumi 
Müfettişliklerin ne derece suça bulaştığı ya da bulaşmadığı ortaya çıkarılması 
gereken ayrı bir araştırma konusudur. 

İkinci bir konu, Müfettişliklerin beşeri alandaki faaliyetleridir. Bu faaliyetler 
çift yönlü olarak düşünülebilir. Örnek olarak 1938 yılında Üçüncü Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer; Trabzon’da yeni bir hastane ve lise inşaatına başlanması, 
Atatürk’ün Trabzon’a gelmesi, şehir suyu tesisatının yapımı gibi konulardaki 
katkısından ötürü Trabzon Belediye Meclisi tarafından “Trabzon Şehri 
Hemşehriliği” unvanına layık görülmüştü. 58  Buna benzer örneklere diğer 
müfettişlik bölgelerinde de rastlanılabilir. Bu durum umumi müfettişlerin 
aldıkları eleştirilere rağmen faydalı icraatları olduğunun da bir kanıtı olarak 
düşünülmelidir. Yine de bu haberlerin aksine birçok yolsuzluk iddiası da ortaya 
atılmıştır. Birinci Umumi Müfettişlik bölgesinde 1946 yılında ihalesi yapılan 
memur evleri inşaatı bunlardan biridir. Dönemin iktidarı sempati toplayacağını 
düşünerek 40 ilçede 286 adet ev yaptırmayı kararlaştırmıştı. Bu inşaatlar ihale 
edildikten sonra birçok yerde lüzumsuz olduğu, 6,5 milyon lira yerine 10 
milyona mal edildiği ortaya çıkmıştır. En lüks inşaatın m2’si azami 200 lira iken, 
bu evlerin m2’si 350 liraya mal edildiği iddia edilmiştir.59 Gazetede yapılan bu 

                                                        
55 TBMM ZC, Dönem 9, Cilt 18, Toplantı 3, 26 Aralık 1952. 
56 TBMM ZC, Dönem 9, Cilt 19, Toplantı 8, 9 Ocak 1953. 
57 “İsyan Mıntıkasında İşlenen Ef’alin Suç Sayılmayacağına Dair Kanun”, T.C. Resmi Gazete, 

29 Temmuz 1931, s.  1. 
58  Serap Taş, Umumi Müfettişlikler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1997, s.  115-117. 
59 “Heba Olan Milyonlar”, Milliyet, 20 Kasım 1950, s.  5. 
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hesaplama eğer doğru ise umumi müfettişlerin işlemleri hakkında çeşitli 
soruşturmalar açılmış olma ihtimali vardır. Ancak bu uygulamalar hakkında adli 
bir işlem yapılıp yapılmadığı konusu Adalet Bakanlığı arşivlerine 
ulaşılamamasından ötürü muallakta kalmaktadır.  

Umumi müfettişlikler kurumu kuruluş aşamasından beri bazı eksikliklere 
sahip bir kurumdur. Merkeziyetçi yönetim anlayışının getirdiği bu eksiklikler; 
müfettişliklerin düzenli olarak denetlenememesi, alınacak kararların tek bir 
kişinin yetkisine bırakılması, bulundukları bölgelerdeki halkın kısmi bile olsa 
yönetimde söz hakkının olmaması gibi başlıklar altında toplanabilir. Yirmi beş 
yıllık bir geçmişe sahip Umumi Müfettişlikler Türkiye’de yaklaşık otuz vilayeti 
içine alan bir bölgede faaliyet göstermiştir. Müfettişlikler kaldırıldıktan sonra 
geride ne bıraktıklarına bakmak yukarıda belirtildiği üzere iyi ya da kötü 
değerlendirmelere neden olmaktadır. İkinci ve Üçüncü Umumi Müfettişlikler,  
ekonomik ve kalkınmaya dönük çabalarından ötürü diğerlerine göre daha fazla 
icraat yapmış görünmektedir. Çünkü bu iki müfettişlik insanların sosyal hayatına 
ve yaşam kalitesine doğrudan etki edecek faaliyetlerde bulunmuşlardır. İkinci 
Umumi Müfettiş Kazım Dirik’in köyleri kalkındırmak için yaptığı çalışmalar ve 
eğitim üzerine uygulamaları halkın yaşamını olumlu yönde etkilemiştir. Üçüncü 
Umumi Müfettiş Tahsin Uzer ise hastane, yol, yurt ve cezaevi gibi birçok sosyal 
alanda girişim başlatmış ancak bunlardan bazıları çok daha geç dönemde 
tamamlanabilmiştir. Birinci ve Dördüncü Umumi Müfettişlikler neredeyse 
tamamen güvenlik ve asayiş sorunlarına yöneldikleri için yetkilerini daha çok bu 
alanda kullanmışlardı. Merkezi hükümetten asayiş sorununun halledilmesi için 
tam destek alan bu müfettişliklerin kimi zaman orantısız güç kullandıkları iddia 
edilmektedir. Öyle ki DP Ağrı milletvekili Celal Yardımcı60 20 Şubat 1951’de 
Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında mecliste yaptığı bir konuşmasında Doğu 
Anadolu Bölgesindeki vali ve umumi müfettişleri bölgeyi engizisyon usul ve 
kanunlarında dahi bulunmayan hususi şiddetteki kanunlarla yönetmekle 
suçlamıştır. Ona göre bölge hırpalanmaktan bütün maddi ve manevi değerlerini 
kaybetmiştir. Yol, su, hastane, eczane, okul gibi bütün alanlarda bölge yokluk 
içerisindedir.61  Daha önce bahsi geçen 1931 yılında çıkarılan kanunda isyan 
mıntıkasında umumi müfettişlerin faaliyetlerinin suç sayılmaması, takip ve 
tedipinin engellenmesi ile 26 Aralık 1952’deki meclis görüşmeleri sırasında 
Birinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen’in 1937 yılında sebebiyet verdiği 
ölümler hakkındaki iddiaları Adalet Bakanını’nın üstü kapalı şekilde onaylaması 
ve takdiri yüce TBMM’ye bırakması gibi örnekler müfettişliklerin Celal 
Yardımcı’nın yaptığı gibi yorumlara maruz kalmasına yol açmıştır. Bu 

                                                        
60  Hüseyin Celal Yardımcı 5. Dönem CHP, 9,10,11. Dönemlerde DP milletvekili olarak 

TBMM’ye girmiş, devlet ve maarif bakanlıkları yaptıktan sonra, 27 Mayıs 1960 darbesinden 
hemen önce kısa bir süreliğine adelet bakanlığı görevlerini yürütmüştür. 

61 TBMM ZC, Dönem 9, Cilt 5, Toplantı 1, 20.02.1951, s.  300. 
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örneklerden de görüldüğü üzere müfettişlik bölgeleri arasında farklı icraatlar ve 
yönetim şekilleri vardır. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki Umumi 
Müfettişlikler ana tartışmaların odağında yer almıştır. Ancak Adalet 
Bakanlığı’nın arşiv belgelerine ulaşılamadığından Umumi Müfettişler hakkındaki 
ithamlar üzerine yapılan soruşturmaları ve varsa alınan hükümleri görmek 
mümkün olmamıştır. Bu nedenle Umumi Müfettişliklerin askeri faaliyetleri 
şimdilik sadece iddialardan ibarettir.  

Sonuç 
İdari sistemin kendi bölgesinde en üst birimi olarak inşa edilen Umumi 

Müfettişlikler çok geniş yetkileri bir elde toplamışlardı. Umumi Müfettişlik 
Teşkiline Dair Kanun’un üçüncü maddesinde Vekâletlerin kanunen haiz 
oldukları yetkilerden İcra Vekilleri Heyeti tarafından kendilerine tevdi edilen 
yetkileri kullanabilecekleri belirtilmiştir. Bunlar istikrarı sağlamaya çalışan 
hükümetin merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek adına feragat ettiği yetkileri 
içeriyordu. Doğu Anadolu’daki isyanların hükümeti sürüklediği bu tutum, 1927 
yılında geniş yetkilere sahip, denetim ve teftiş mekanizması adı altında neredeyse 
denetlenemez denilebilecek müfettişlikleri ortaya çıkardı. Normal şartlarda 
müfettişliklerin asayiş hakkında hergün diğer konularda ise üç ayda bir 
hükümete rapor vermesi, ilgili kanunun içeriğinde yer alıyordu. Nitekim bu 
raporların da ne kadar açıklayıcı ve objektif olacağı ayrı bir sorundur. Bunun 
haricinde bir denetleme mekanizması öngörülmemişti. Ancak bu raporların dahi 
düzenli olarak gönderildiğine dair arşiv kayıtlarında bir tek Birinci Umumi 
Müfettişliğin bu tip raporlarına rastlanılmaktadır. Diğer müfettişliklerle ilgili 
belgelerin çoğu daha çok hükümetten belli konularda talepler içeren belgelerdir. 
Bu durum müfettişliklerin ne kadar denetlendiği sorusunu akla getirmektedir.  
Tek partinin gücünün pekiştiği ve İzmir suikastı girişiminin ardından muhalif 
bütün kesimlerin bastırılıp İstiklal Mahkemelerinde yargılandığı, basına sansür 
uygulandığı bir dönemde, 1924 anayasasında bulunmayan bir şekilde kurulan 
umumi müfettişliklerin sorgulanması mümkün olmamıştır.  

Çalışma da detayları verilen yetkilerin karşılığında umumi müfettişliklerden 
beklenen ilk olarak asayişin sağlanması ve istikrarın korunmasıydı. Daha sonra 
ekonomik ve sosyal kalkınma için atılacak adımlar geliyordu. Üzerlerine 
yüklenen bu sorumluluklarla göreve başlayan müfettişler kendi bölgeleri 
içerisinde asayişten başka eğitim, kültür, sağlık ve ulaşım gibi çok çeşitli 
alanlarda faaliyetlerde bulunmuştur. Güvenlik açısından bakıldığında; isyanlarla 
başa çıkmanın yolu olarak sıkı sıkıya kenetlenilen merkeziyetçi politika etkisini 
göstermiş ve umumi müfettişliklerin de yardımıyla asayiş sorunu büyük ölçüde 
çözülmüştü. Ancak bu çözümün sağlanması sırasında uygulanan yöntemler 
hakkında ciddi suçlamalar vardı. Özellikle Birinci ve Dördüncü Umumi 
Müfettişliklerin bölgelerinde gerçekleşen isyanların bastırılması esnasında ölüm 
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ve yaralanmalara varan yöntemlerin kullanıldığı söylenmektedir. Günümüze 
ulaşan ve erişime açılan evrakların kısıtlı olması nedeniyle bu iddiaların bazıları 
kanıtlanmış bazıları ise iddia olarak kalmıştır. Müfettişlerin beşeri alandaki 
faaliyetleri ise cüzi miktardadır. Bu faaliyetlerin bazıları hakkında da yolsuzluk 
ithamları vardır. Yolsuzluk konusu hemen hemen her dönemde muhalefet 
tarafından gündeme getirilmiştir.  

Müfettişler kendi mıntıkaları içerisinde sahip oldukları yetkiler çerçevesinde 
hiçbir amire hesap vermek zorunda değillerdi. Daha önce bahsedildiği üzere 
belli aralıklarla gönderilmesi gereken raporlar dışında müfettişlikleri merkeze 
bağlayan tek konu ekonomik olarak merkeze bağımlı olmalarıdır. Böylece 
müfettişlerin sahip oldukları geniş yetkiler, kendilerine sorgusuz itaat edilmesini 
sağlamış ve Kazım Karabekir’e vaktiyle söylenen hidiviyet meselesinin 
uygulanabilirliğini ispat etmiştir. Bu anlamda Umumi Müfettişlikler kendi 
mıntıkalarının sınırları içinde özerk bir yapı olarak görülebilirler. Müfettişlerin 
devlet açısından başarılı olduğu söylenebilirse de yapılan araştırmalar sonucu 
bazı bölgelerde bu başarıların farklı sonuçlarının olduğundan yukarıda 
bahsedilmiştir. Buradaki ayrım yani müfettişlerin başarılı olup olmadığı sorunu, 
bakış açısından kaynaklanmaktadır. Müfettişliklerin başarısı merkezi yönetim 
açısından ve bölgede yaşayan insanlar açısından farklı şekilde görülmüştür. 
Müfettişlikler taşrada devletin eli olmuş, merkezi yönetimin verdiği yetkilerle bir 
hükümet gibi kendi bölgelerini yönetmişlerdir. Bu yönetim şekli iyi ya da kötü 
birçok sonuca yol açmış, denetleme konusundaki eksikliklerin de rolüyle bazı 
bölgelerde memnuniyetle karşılanırken bazılarında tepkilere neden olmuştur.  
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ÖZ 
GÜLEN, Ahmet, II. Dünya Savaşı’ndan 27 Mayıs’a İsmet İnönü’nün 
Söylemlerinde Kemalizm, CTAD, Yıl 11, Sayı 21 (Bahar 2015), s. 111-136. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve devrimlerle modernleştirdiği Türkiye 
Cumhuriyeti, Batılılar tarafından Kemalist Türkiye olarak adlandırılmıştır. Bu deyimden 
türeyen ve zamanla Altı İlke’yi tanımlayan bir kavrama dönüşen Kemalizm, aynı 
zamanda Türkiye’yi modernleştiren devrimler için de kullanılmıştır. Atatürk 
devrimlerinin başta gelen uygulayıcısı İsmet İnönü, başbakanlığı dönemindeki 
konuşmalarında “Kemalizm” söylemine yer verirken, cumhurbaşkanı olduktan sonra 
“Kemalizm” ifadesi yerine, aynı anlamı ifade ettiğini düşündüğü  “Atatürk 
devrimleri/ıslahatı” söylemini ön plana çıkartmıştır. Kemalizmi oluşturan ilkelerin 
demokrasiye geçişle birlikte yeniden tanımlanmasına öncülük eden İnönü, 1950’de 
iktidarı kaybettikten sonraki konuşmalarında devrimleri koruyacak tek yapının kendi 
partisi olduğu  mesajını vermeye çabalamıştır. On yıllık muhalefet devrinde Atatürk’e ve 
ilkelere daha fazla değinen İnönü’nün en hassas olduğu ilke laiklik olmuştur. Bu 
çalışmada 1939-1960 arası dönemde İnönü’nün bazı konuşmaları temel alınarak onun 
Kemalizm’le ve Türk devrimiyle ilgili değerlendirmeleri ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Atatürk, İsmet İnönü, Kemalizm, laiklik, Altı Ok.        

ABSTRACT 
GÜLEN, Ahmet, Kemalism in the Discourses of İsmet İnönü from the World 
War II to the Coup of 27 May 1960, CTAD, Year 11, Issue 21 (Spring 2015),  p. 111- 
136. 
The Republic of Turkey, founded by Mustafa Kemal Atatürk and modernized in the 
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Giriş   
Günümüzde Atatürk ilkelerini sembolize eden bir anlam yüklenen 

“Kemalizm”, Milli Mücadele yıllarında Avrupalılar tarafından kullanılan 
“Kemalist/Kemalistler” deyiminden türemiştir. Batılılar, Anadolu’daki 
işgalcilere karşı mücadele eden güçleri milliyetçi olarak değerlendirmiş ve 
hareketin önderi olan Mustafa Kemal’den esinlenerek bu güçleri “Kemalist” 
deyimiyle tanımlamıştır. 1  Bu söylemle Avrupalılar, bir anlamda o yıllarda 
Anadolu’da Kuvayı Milliyeciler olarak anılan milli güçleri “Kemalistler” 
deyimiyle tanımlamaya çalışmışlardır. Milli Mücadele yıllarında “Kemalist” 
deyiminin kullanımıyla ilgili olarak çok sayıda örnek mevcuttur. Örneğin 1920 
yılı Ocak ayında “Asia” adlı bir dergide Jackson Fleming tarafından kaleme 
alınan makalede “Anadolu direnişinin gittikçe güç kazanmasının İtilaf güçlerini 
tedirgin ettiği ve bilhassa Bolşeviklerle Kemalistler arasında bir bağ 
kurulmasının önlenmeye çalışıldığı” ifade edilmiştir.2 Yine aynı dönemde İttihat 
ve Terakki’nin kurucularından Abdullah Cevdet’in 3  1922 yılı Mart ayında 

                                                        
1  Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evlâdı ve Hizmetkârı Atatürk ve Atatürkçülük, Derin 

Yayınları, İstanbul, Genişletilmiş 2. basım,  2008. s.  319.  
2 Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2008, s.  826. 
3  1869 yılında Arapkir’de dünyaya gelen Abdullah Cevdet, 1889’da Tıbbiye’de öğrenim 

gördüğü dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almıştır. II. Abdülhamid 
idaresine karşı yürüttüğü faaliyetler nedeniyle bir süre yurt dışında yaşamak zorunda kalan 
Abdullah Cevdet, ilk olarak Cenevre’de çıkardığı “İçtihat” dergisini uzun yıllar yayımlamıştır. 
Batıcılık akımının önde gelen savunucularından olan Abdullah Cevdet psikoloji, sosyoloji, tarih ve 

light of many reforms, has been referred the Kemalist Turkey by the West. Kemalism, 
derived from this expression and evolved to a term which defines the concept of six 
principles is referring to those reforms that paved the way for the modernization of the 
country. İsmet İnönü, the leading practitioner of Atatürk’s revolution, often used the 
term “Kemalism” in his discourses during his prime ministry. Afterwards, as the 
President, he began to define the same concept as “Atatürk reforms” instead. İnönü 
who pioneered the redefinition of the principles of Kemalism during the transition to 
democracy, strived for giving the message that his party would be the sole structure 
which could preserve the revolution following his fall from government in 1950. In his 
ten years period of opposition in the 1950’s, İnönü made an emphasis on Atatürk and 
his principles more and particularly attached importance to the secularism principle. 
This study focuses on the assessments of İnönü concerning Kemalism and the Turkish 
revolution referring to the rhetoric in some of his discourses held between 1939 and 
1960.    
Keywords: Ataturk, Ismet Inonu, Kemalism, secularism, The six arrow (policies).  
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Amerikalı kadın gazeteci Demetre Varta tarafından bir “Kemalist” olarak 
tanımlanması oldukça dikkat çekicidir.4 Anadolu’daki direniş hareketine kesin 
olarak katılmak üzere 3 Nisan 1920 günü5 Ankara’ya ulaşan İsmet Bey (İnönü) 
de Batılıların Kemalistler olarak tanımladığı kişilerden birisidir.  

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından 24 Temmuz 1923 günü 
imzalanan Lozan Barış Antlaşması ve arkasından 29 Ekim 1923 tarihinde 
Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türk devleti tarih sahnesine çıkmıştır.  Yeni Türk 
devletinin en önemli hedefi “ulusal egemenlik ve çağdaşlık” olmuştur. 
Dolayısıyla yeni devletin hedefinde çağdaşlığın kaçınılmaz bir zorunluluğu 
olarak yer alan devrimler başlatılmış ve İsmet İnönü baştan sona dek bu sürecin 
içinde yer almıştır.6 

Batılıların söyleminden doğan “Kemalizm” kavramı sonraki dönemde 
Mustafa Kemal’in yeni devleti oluştururken izlediği yolun ve geliştirdiği 
düşüncelerin genel adı haline gelmiştir.7 Bu yönüyle değerlendirildiği zaman 
“Kemalizm”, hem çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı, hem de Batılılaşmayı ya 
da modernleşmeyi/çağdaşlaşmayı, hür fikir ve düşünceyi temsil eder.8 Ayrıca, 
Kemalizm modern Türkiye kurulduktan sonra bütün inkılâp hareketlerini içeren 
temel ilkeler olarak da belirmiştir. Nitekim Cumhuriyetin kurulduğu yıldan, 
Mustafa Kemal’in hayattan ayrıldığı 1938 yılına dek Kemalizm’in altı ilkesini 
ifade eden Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, 
İnkılâpçılık belli sistematikler içinde gelişmiş ve yeni devlet için “Kemalist 
rejim/Kemalist Türkiye” gibi 9  ifadeler de kullanılmıştır. Bu ilkeler Mustafa 

                                                                                                                                  
eğitim alanlarında pek çok yapıtın çevirmenliğini yapmış ve 1932 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.  
Cumhuriyet Ansiklopedisi I (1923-1940), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, 4. bs.  s.  197. 

4 Mütercimler, age., 826. 
5 İsmet İnönü, Milli Mücadele döneminde Ankara’ya ilk kez 20 Ocak 1920 Salı günü gelmiştir. 

21 gün sonra 10 Şubat günü tekrar İstanbul’a dönen İnönü, Mustafa Kemal Paşa’nın çağrısı 
üzerine 3 Nisan 1920 günü yeniden Ankara’ya gelmiş ve Milli Mücadele’ye katılmıştır. Zeki 
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü II (Açıklamalı Kronoloji) Erzurum Kongresi’nden TBMM’ye 
(23 Temmuz 1919-22 Nisan 1920), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s.  335.  

6 Suna Kili, “İsmet İnönü ve Siyasal Önderlik”, Yay. Haz: Rahmi Kumaş, İsmet İnönü’ye 
Armağan, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, Ankara, 2009, s.  93.  

7 Anıl Çeçen, 100 Soruda Kemalizm Başlangıcından Günümüze, Kilit Yayınları, İstanbul, 8. 
bs.  2009, s.  21. 

8 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara, 1990, s.  361. Yazar eserinde 
Kemalizm ile Atatürkçülüğü aynı kavramlar olarak görmüş ve daha çok Atatürkçülük ifadesini 
kullanmıştır.   

9 Anıl Çeçen, ayrıca Mustafa Kemal’in izlediği sistemi “…Batı ve Doğu arasında Avrupa ile 
Asya, Hıristiyan dünyasıyla İslam dünyası arasında sıkışmış durumdaki Türkiye’nin gelecekte 
bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için hiçbir politika veya ideolojinin takipçisi olmadan  
Türkiye’nin konumuna ve gerçeklerine göre bir sentezci yaklaşım…” olarak da 
değerlendirmektedir. Çeçen, age., s.  22.   
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Kemal tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzük ve programlarında 
da yer almıştır.10 1935 yılına kadar resmi Türkçe yayınlarda “Kemalizm” ya da 
“Kemalist” deyimlerine rastlanmamış; ancak o yıl yapılan Kurultayda fırka 
yerine parti sözcüğü benimsenmiş ve partinin güttüğü esaslar Kemalizm olarak 
değerlendirilmiştir.11 Kemalizm sadece geçmişin değil aynı zamanda geleceğin 
de fikri prensiplerini içermektedir. Böylece Kemalizm kavramı ilk kez resmen 
tanımlanmış oluyordu. 12  Ayrıca Kurultay, son gün kabul ettiği önergeyle 
Kemalizm prensiplerine içten ve özden bağlılığı da kabul etmiştir.13 Kurultayın 
yapıldığı tarihte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkan vekili olan 
Başbakan İsmet Paşa da, Kemalizm’in resmen tanımlanmasını onaylamıştır. 

Altı Ok’la ilgili bir başka önemli gelişme, İsmet İnönü ve 153 arkadaşının 
sundukları önergeyle gerçekleşmiş ve bu önergenin 5 Şubat 1937 günü 315 sayılı 
kanuna dönüşmesiyle 14   Kemalizm’in temelini oluşturan ilkeler Anayasaya 
alınmıştır. Böylece resmi olarak devletin ilkeleri haline getirilmişlerdir. Devlet 
temel nitelikleriyle “cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçı”15 
olarak tanımlanmıştır.   

Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele yıllarından itibaren “İkinci Adam” 
konumuna yükselttiği ve uzun dönem başbakan olarak görevlendirdiği İsmet 
Paşa, Kemalist ilkelerin ve inkılâpların önde gelen uygulayıcısı olmuştur. Halk 
Fırkası Genel Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın 29 Ekim 1923 günü 
Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine İsmet Paşa, O’nun tarafından Genel Başkan 
Vekili olarak atanmıştır. 16  Dolayısıyla İsmet Paşa, uzun yıllar hem ülke 
siyasetinde, hem de parti politikalarında Kemalizm’in uygulayıcısı ve savunucusu 
olmuştur. İsmet Paşa, başbakanlık dönemindeki konuşmalarında 
“Kemalizm/Kemalist Türkiye” gibi ifadeleri kullanmıştır. Örneğin 1932 yılında 
İtalya’ya resmi bir ziyarette bulunan İsmet Paşa, Anadolu Ajansı’na verdiği 
demeçte “…Kemalist Türkiye ile Faşist İtalya arasında birbirinin namuskârane, 
sözüne itimat eden bir halet-i ruhiye vardır. İki memleketin mukadderatını 
ellerinde tutan büyük reisler gerek milletleri, gerek uluslararası âlem tarafından 

                                                        
10 Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1927’deki Kurultay tüzüğünde partinin cumhuriyetçi, halkçı, 

milliyetçi bir cemiyet olduğu hükmü yer almıştır. 1931 Kurultayı’ndaysa altı ilke programa 
girmiştir. Eroğlu, age., s.  364-365.  

11 Eroğlu, age., s.  365. 
12 Cumhuriyet Ansiklopedisi I. Cilt 1923-1940, s.  240. 
13 Eroğlu, age., s.  365. 
14 Muzaffer Sencer, Dinin Türk Toplumuna Etkileri, May Yayınları, İstanbul, 1974, s.  237. 
15 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 8. bs.  1990, s.  

53. 
16 Hakkı Uyar, 100 Soruda Cumhuriyet Halk Partisi Tarihçesi (1923-2012), Anka Yayınları, 

Ankara, 2012, s.  35. 
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sözlerinin samimiyetine, görüşlerinin doğruluğuna itimat edilecek müstesna 
şahsiyetlerdir. Bu sözlerim, yaptığımız politikanın sağlam olduğunu ve gelecekte 
daha kuvvetli olacağını aynı zamanda ifade eder…”17 demiştir.   

İsmet İnönü,  1934 yılında çıkan Soyadı Kanunu’ndan 18  sonra Mustafa 
Kemal Paşa’nın Atatürk soyadını almasının ardından konuşmalarında kimi 
zaman “Atatürk Rejimi” tabirini kullanmıştır. Örneğin İnönü Türkiye’nin 
Boğazlar üzerinde tam egemenliğini sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
imzalanması nedeniyle 31 Temmuz 1936 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)’nde bir konuşma yapmıştır. İsmet İnönü, yeni Boğazlar Sözleşmesinin 
Türkiye’nin güvenliğini ve egemenliğini ülkeler arasında teyit eden bir vesika 
olduğunu bildirmiş ve “…Atatürk rejiminin Türk Milletine bu kadar az bir 
zaman zarfında her sahada temin ettiği kuvvet, kudret ve itibar, beynelmilel bir 
sahada tasdik edilmiş oluyor. Dahili siyaset itibariyle bütün milletimizi yeniden 
itimat ve iftihara garkedecek mühim bir hadise karşısındayız…” 19  demiştir. 
Atatürk’ün sağlığında “Kemalizm” yerine kullanılan tabire başka bir örnek 
Şükrü Kaya’nın 20 Şubat 1938 tarihli  konuşmasıdır. Kaya, konuşmasında yer 
alan “Cihan buna (Türk Devrimi’ne) Kemalist rejimi diyor. Biz Türkler buna 
Atatürk İnkılâbı diyoruz” ifadesiyle kavramsal dönüşümü açıklamıştır. 20  Bu 
dönemden itibaren ve özellikle 1980 sonrasında da Kemalizm yerine 
“Atatürkçülük” daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.     

  Milli Şef Devrinde İnönü ve Kemalizm Söylemi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihindeki vefatından sonra 

O’nun en yakın mesai arkadaşı olan –her ne kadar İnönü 1937 sonbaharında 
başbakanlıktan ayrılmışsa da devrim yıllarında Atatürk’ün ardından Kemalizm’in 
en önemli uygulayıcısı olmuştur – İsmet İnönü, 11 Kasım’da TBMM tarafından 
Cumhurbaşkanı seçilmiştir.21 Atatürk’ten sonra O’nun kaybının ortaya çıkardığı 
boşluğun en yakın mesai arkadaşı tarafından doldurulması hem içeride hem de 
dışarıda olumlu karşılanmış, devrimin süreceği ya da olduğu gibi korunacağı 

                                                        
17  Mevlüt Çelebi, Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya Seyahati ve Yankıları, Ege Üniversitesi 

Yayınları, İzmir, 2009, s.  40. 
18 21 Haziran 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu’na göre, her Türk vatandaşı adıyla 

birlikte bir soyadı kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Meclis İsmet Paşa ve 22 arkadaşı 
tarafından sunulan kanun teklifini kabul ederek Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk 
soyadını vermiştir. Cumhuriyet Ansiklopedisi I (1923-1940), s.  229. 

19  İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I T.B.M. Meclisinde ve C.H.P. Kurultaylarında (1919-
1946),Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayımları: 2, İstanbul, 1946, s.  298.  

20 Özel, age., s.  334.  
21 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 5. baskı, 

2008. s.  231. 
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kanaati oluşmuştur.22 İsmet İnönü, 26 Aralık 1938 tarihinde toplanan CHP’nin 
Olağanüstü Kurultayı’nda “Değişmez Genel Başkan ve Milli Şef” olarak 
seçilmiştir.23 

İnönü, Çankaya’da göreve başladıktan sonra Atatürk’ün ölümü nedeniyle 
millete yayımladığı beyannamede, Mustafa Kemal’in zaferden sonra geri 
bırakılmış Türk cemiyetini en kısa yoldan modern bir devlet haline getirmek için 
uğraştığını belirtip, “…Teşkilatı esasiyemizde ve bu gün hizmet başında, irfan 
muhitinde ve geniş halk içinde bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında 
yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halkçı, inkılâpçı, devletçi, cümhuriyet bize bütün 
evsafile Atatürk’ün en kıymetli emanetidir…”24 sözleriyle, Kemalizm’i oluşturan 
prensiplerin Mustafa Kemal’in en değerli emaneti olduğu ve bu prensiplerin 
halk tarafından benimsendiğini vurgulamıştır. İnönü ayrıca, Türkiye’de bulunan 
yabancı basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada “Son günlerde büyük bir 
milletin Ebedi Şef’inin cenazesi önündeki müheyyiç kederine şahit oldunuz. 
Atatürk aşkındaki bu birlik büyük ölünün kurduğu rejimin remzidir. 
Kemalizmin hususi vasfı devamlılığında mündemiçtir…” 25  diyerek Kemalist 
rejimin sürekli olacağını da ilan etmiştir. İnönü aynı konuşmasında ayrıca yeni 
dönemde Türkiye’nin dış politikasında önceki dönemlerin Kemalist 
hükümetlerinin uyguladıkları barış davasına bağlı kalmaya devam edeceklerini de 
bildirmiştir.26 Nitekim, kısa süre sonra başlayacak II. Dünya Savaşı (1939-1945) 
sırasında da İnönü’nün dış politikası bu doğrultuda yürütülmüştür. 

İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığının başında öncelikle Atatürk’ün son 
başbakanı Celal Bayar’a görev vermiş; ancak İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın değiştirilmesini tavsiye etmiştir. Bayar da, 
Kaya’nın yerine Refik Saydam’ı, Aras’ın yerine de Şükrü Saraçoğlu’nu 
görevlendirmiştir.27 Böylece, Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras’ın tasfiyesiyle 
Kemalist rejimin iki sembol ismi yönetim dışında bırakılmışlardır. Atatürk’ün 
ölümünden sonra CHP Olağanüstü Kurultayı 26 Aralık 1938 günü toplanmış ve 

                                                        
22 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda Yeni 

Türkiye (10 Kasım 1938-14 Mayıs 1950), Bilgi Yayınevi, Ankara,  1999, s.  120. 
23 Cumhuriyet Ansiklopedisi I. Cilt 1923-1940, s.  298. 
24 Kadri Kemal Kop, Milli Şef’in Söylev, Demeç ve Mesajları, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 

1945, s.  10-11. 
25 Kop, age., s.  12. 
26 Şerafettin Turan, İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 2000, s.  133. 
27 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda Yeni 

Türkiye (10 Kasım 1938-14 Mayıs 1950), s.  120. İnönü, kendisine beklenmedik değişikliğin 
nedenini soran gazeteci Asım Us’a “Fena mı oldu ? Haklarında hayırlı olan budur. Onlar 
kendilerini kaybetmişlerdi…” yanıtını vermiştir. Asım Us, 1930-1950  Hatıra Notları, Vakit 
Matbaası, İstanbul, 1966. s.  333. 
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yeni dönemde izlenecek politikaları belirmeye çalışmıştır. Kurultayın aldığı 
önemli kararlar arasında “Kemalizm’in Altı Oku’nu müdafaa etmek ve 
korumak” da yer almıştır.28  

1939 yılında toplanan CHP V. Büyük Kurultayı, Atatürk’ten sonra İsmet 
İnönü devrinde Kemalizm’i tekrar ele almıştır. Bu dönemde Kemalizm konusu 
parti programında şu ifadelerle yer bulmuştur:  

“…Kemalizm bir ideal değildir. Tahakkuk ettirilmiş bir takım realitelerdir. 
Siyasi, iktisadi, içtimai, zirai velhasıl bir milletin bütün siyasi faaliyetine giren 
şeyler bu Kemalizmin içindedir…”29  

Milli Şef döneminde en önemli Kemalist atılımın Köy Enstitüleri30 olduğunu 
söylemek gerekmektedir. 17 Nisan 1940 tarihinde oluşturulan bu kurumlar hem 
Kemalizm idealine bağlı eğitimcilerin yetiştirilmesi, hem de Altı Ok’un kırsal 
kesimdeki yurttaşlara kadar götürülerek benimsetilmesi amacıyla kurulmuştur.31  

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığının birinci yılı dolmak üzereyken 1 Eylül 
1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle II. Dünya Savaşı başlamıştır. 
Genç Cumhuriyeti oluşturan kuşakların hafızalarında henüz Birinci Dünya 
Savaşı’nın acıları tazeliğini korurken, devletin başında bulunan İnönü, ülkeyi 
savaştan  uzak tutmaya çalışmıştır. Kemalizmin dış politikada izlediği tam 
bağımsızlık ve sınırlara saygı ilkesi bu dönemde de geçerliliğini korumuştur. 
Cumhurbaşkanı İnönü, savaş yılları boyunca yapılacak en küçük bir yanlışın 
Kemalizm’in tüm kazanımlarını yok edeceğinin bilincinde olmuştur.32 Nitekim 
Kemalist dış politikanın tipik söylemi İnönü’nün 1 Kasım 1940 tarihinde yaptığı 
konuşmasında, “…Hükumetiniz muhtelif vesilelerle size arzetmiştir ki, 
Türkiye’nin hududları haricinde bir karış toprakta gözü, bir hakkı ihlale niyeti 
yoktur…”33 ifadesiyle yer almıştır.  Ne var ki, II. Dünya Savaşı yılların zorlu 
koşulları içinde Atatürk’ün izlediği tarafsızlık politikasının yerini, Batılı 
devletlerle ittifak politikası almıştır.34  İnönü’nün liderliğindeki Türkiye, zorlu 
savaş yıllarında 19 Ekim 1939 tarihinde İngiliz ve Fransızlarla Ankara İttifakını 

                                                        
28 Ed. Fatma Acun, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 11. bs.  2010, 

s.  306. 
29 Ahmet Demirel, “İsmet İnönü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt: 2 Kemalizm, 

İletişim Yayınları, İstanbul, 3. bs.  2002, s.  129.  
30  Konuyla ilgili yapılmış önemli bir doktora tezi için bkz. Fay Kirby, Türkiye’de Köy 

Enstitüleri, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2010. 
31 Demirel, a.g.m. s.  130. 
32  Selim Deringil, Denge Oyunu İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 3. bs.  2003, s.  263-264. 
33 Ali Kemal Meram, İsmet İnönü ve İkinci Cihan Harbi Bu Harpte Türk Siyaseti, Ahmet 

Seyitoğlu Kitabevi, İstanbul, 1945, s.  58. 
34  Hüner Tuncer, İsmet İnönü’nün Dış Politikası (1938-1950) İkinci Dünya Savaşı’nda 

Türkiye, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2012, s.  36. 
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yapmış, ayrıca, 18 Haziran 1941 tarihinde de Almanya’yla bir saldırmazlık 
antlaşması imzalamıştır.35 II. Dünya Savaşı yılları boyunca Türkiye’yi yönetenler 
Lozan’da kazanılan Misak-ı Milli sınırları içindeki bağımsız devlet statükosunu 
korumayı amaçlamıştır. 36  Savaşa girmenin bir bakıma mevcut statükodan 
vazgeçmek anlamına geldiği biliniyordu ve bu, ülkenin başına yeni sorunlar 
açabilirdi. İnönü, bu düşüncelerle Türkiye’yi savaş dışında tutmayı başarmıştır.  

İsmet İnönü, Cumhurbaşkanlığı sürecinde konuşmalarında ve yazılarında 
“Kemalizm” ya da “Atatürk devrimi” tabirini pek kullanmamıştır. 10 Kasım 
1946 tarihinde Yücel dergisi için yazdığı “Atatürk’e Dair” başlıklı yazıda, 
Atatürk’le çok zor işlerde çok yakın beraberliklerle çalıştığını vurgulamış ve Milli 
Mücadele’den Cumhuriyet’e kadar uzanan süre içinde başlıca kuvveti O’nun 
yardımlarında bulduğunu belirtmiştir. İsmet İnönü, yazısında yıllar geçtikçe 
Atatürk’ün büyüklüğünün daha çok anlaşılacağını da vurgulamış ve “…Türk 
milleti O’nu en temelli ıslahat kapılarını açmış olan bir büyük evladı olarak 
bütün tarihinde hürmet ve minnetle anacaktır…” 37  tespitinde bulunmuştur. 
İnönü, bu yazısında “Kemalizm” den ya da “inkılâp” tan söz etmemiş; ancak 
benzer manada “ıslahat” nitelemesi yapmıştır. 38  Her ne kadar İnönü, 
“ıslahat/inkılâp”39 kelimelerini aynı anlamda kullanmış olsa da, bu iki kelimenin 
eş anlamlı olmadığı açıktır.  

İsmet İnönü, Eylül 1947’de Britannica Ansiklopedisi (Encyclopedia of Britannica) 
için kaleme aldığı “Hadiselerle Dolu 10 Yıl” başlıklı makalesinde 1937-1938 

                                                        
35 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara, 1983, s.  407 ve 410. 
36 Çeçen, age., s.  171. 
37  İlhan Turan, İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşiler 1944-1950, 

TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 2003, s.  159. 
38  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İsmet İnönü hakkında sert eleştirilerde bulunduğu bir 

kitapçıkta şu yorumu yapmıştır: “…Genel Başkan “[İnönü] ilke ve devrim sözlerini mümkün 
mertebe ağza almaktan çekindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu fikri ve manevi cephesi 
önünden de yan çizip geçmektedir. Haydi, diyelim ki, oy meselesi bakımından devrim ve ilke 
bahsini tehlikeli bularak açmak istememiştir. Ya gerçek mânâsıile bütün aydınları –ki bu 
memlekette C.H.P’nin dayanabileceği başlıca siyasî kuvveti teşkil eder – arkasında toplayan bu 
cepheyi neden hiçe saymıştır?...”  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, C.H.P ve Genel Başkanı Siyasi 
İncelemeler, Resimli Posta Matbaası, Ankara, 1963, s.  6. 

39  Islahat sözcüğü, Arapça’da “iyileştirme, düzeltme” anlamındaki ıslah sözcüğünün 
çoğuludur ve “düzeltmeler” anlamına gelmektedir. İnkılâp sözcüğüyse Arapça’da “değişme, bir 
halden başka bir hale dönme” anlamında kullanılmaktadır. Mustafa Nihat Özön, 
Osmanlıca/Türkçe Sözlük, İnkılâp ve Aka Yayınevi, İstanbul, 6. bs. , 1979, s.  347-379. Nitekim 
Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyıldan itibaren başlayan ve 20. yüzyıldaki çöküşe kadar uzanan 
süreçte kötü gidişi durdurmak için yapılan ve eski düzen tasfiye edilmeden mevcut sistemde 
yapılan düzenlemelere ıslahat denilmiştir. Oysa, Atatürk döneminde eski sistem tamamen tasfiye 
edilerek yeni bir sistem kurulmuştur. Bu da, ıslahat tanımına değil, inkılâp tanımına uygun 
düşmektedir.   
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yıllarının en önemli tarihi olayı olarak Atatürk’ün ölümünü göstermiştir. Yazıda 
ayrıca, Mustafa Kemal’i tanımlarken, “Kemalizm/Kemalist devrimler” vb. 
yerine, “…İstiklal Harbi’nin eşsiz kahramanı ve büyük reformlar devrinin 
idealist ve cesaretli kılavuzu…”40 ifadesini kullanmıştır.     

Halkçılık ve Cumhuriyetçiliğin Gereği: Demokrasiye Geçiş 
Kemalizm, özünde demokrasinin başlıca iki prensibine dayanan ilkelere yer 

vermiştir: Halkçılık ve Cumhuriyetçilik.  Halkçılık ilkesinin önemli 
dayanaklarından birisi, halka dayalı bir siyasal rejime, yani cumhuriyete dönük 
bir yaklaşım olmasıdır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışı da 
Halkçılık ilkesine yöneliktir.41 Cumhuriyetçilik ise “devletin siyasi rejimi olarak 
Cumhuriyeti benimseme, Cumhuriyeti fazilet rejimi olarak tanımlama ve 
değerlendirme” 42  anlamına gelmektedir. Nitekim Kemalist Cumhuriyet, halk 
egemenliğine dayanan demokrasiye açık bir rejim olarak nitelendirilmelidir. 
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal, 11 Aralık 1924 günü Times muhabirine 
verdiği demeçte, “…Milli egemenlik esasına dayanan ve özellikle Cumhuriyet 
idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlığı tabiîdir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe 
yoktur…” 43  sözleriyle demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru sayılan siyasi 
partilerin zaman içinde yeni Türk devletinde de varolacağını bildirmiştir.  

İsmet İnönü, çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda Kemalist Türkiye’nin ilk 
baştan beri demokrasi esasına dayandığını açıklamıştır. Örneğin 1939 yılında 
İngiliz Daily Telegraph gazetesine beyanatında, “…Rejim halkın çıkarına ve halk 
tarafından kontrol edilmeyi esas tutmak itibarıyla başlangıcından beri 
demokratik bir esasa yöneliktir. Geçmişten tam bir ayrılış teşkil etmesi ve bunun 
milletin geleceği için hayati bir önem taşımasından dolayı başlangıçtan beri az 
çok sıkı davranmak gerekmişti. Ancak hiçbir zaman zor ve şiddet 
kullanılmamıştır ve rejim daima her şeye, anayasa kaşesini vermiş olan Büyük 
Millet Meclisi yoluyla uygulamıştır…” 44  sözleriyle, 1923’ten beri demokratik 
esaslara dayalı bir rejim kurulduğunu; ancak devrim yıllarının olağanüstü 
şartlarında bazı tedbirlere başvurmak zorunda kaldıklarını anlatmıştır. Bir başka 
konuşmasında, Atatürk devrimleriyle demokrasinin bir arada bulunduğunu şu 
sözlerle ifade etmiştir: 

                                                        
40 İlhan Turan, age., s.  178. 
41 Ahmet Yücekök, 100 Soruda Türk Devrim Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1984, s.  134. 
42 Eroğlu, age., s.  371. 
43  Ergun Özbudun, “Atatürk ve Demokrasi”, Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal 

Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2011. s.  571. 
44 Kop, a.ge., s.  39-40. 
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“…Atatürk devrimleri ile demokrasi arasında organik bir bağlantı vardır. 
Devrimleri reddetmek bahasına, demokrasiyi seçmek; Türk demokrasisini 
köksüz bırakıp çöküntüye ve ölüme mahkum etmek olacağı gibi, demokrasiyi 
reddetmek bahasına devrimleri seçmek de; devrimleri ülküsünden ayırıp, 
mânasız ve anlamsız bir hareket gibi toprağa gömmek olur.”45 Nitekim bilindiği 
gibi Mustafa Kemal Atatürk döneminde iki demokrasi girişimi rejim 
aleyhtarlarının faaliyetleri sonucu yarıda kalmıştır. 1945 yılında savaşın sona 
ermesi üzerine şartların olgunlaştığı kanaatine varan Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü, demokrasiye geçiş kararı alarak Kemalizm’in gelişimi yolunda önemli bir 
adım atmıştır.46   

İnönü, 1 Kasım 1945 tarihinde TBMM’nin açılış konuşmasında 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan köklü devrimlerin uzun tartışma ile kabul 
ettirilmesinin insaflı hiç kimse tarafından beklenemeyeceğini söylemiş, 
“…Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza 
olunmuştur. Diktatörlük, prensip olarak, hiçbir zaman kabul olunmadıktan 
başka, zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima itham edilmiştir…”47 
ifadesiyle aslında Atatürk Cumhuriyeti’nin halk egemenliğine dayanan bir yapı 
olarak kurulduğunu; ancak devrim yıllarının kendine has bazı özellikleri 
olduğunu anlatmaya çalışmıştır.   

Türkiye’de II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte TBMM’de eski 
durağan yapı yerini hareketliliğe bırakmıştır. Gerçekten de bu dönemde uzun 
zamandır unutulan parti içi muhalefet olgusu yeniden açığa çıkmıştır.48 Özellikle 
bütçe görüşmeleri sırasında kimi milletvekillerinin hükümete yönelik eleştirileri, 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu müzakereleri ve nihayet CHP’nin daha 
demokratik bir yapıya kavuşması için sunulan Dörtlü Takrir’in reddi partiden 
kopuşlarla sonuçlanmıştır.49 İnönü, muhalifleri bir siyasi parti kurmaya teşvik 

                                                        
45 Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii Cilt 1, Ayyıldız 

Matbaası, Ankara, 1965, s.  284.  
46  İsmet Paşa’nın Türkiye’de demokratik yaşamın yeniden tesisi konusundaki kararını 

kuşkusuz II. Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni dünya düzeni de etkilemiştir. Milli Şef İnönü, Batı 
desteğini kazanmak amacıyla çok partili bir sistemin gerekli olduğunu düşünmüştür. Bu 
doğrultuda ülkede liberal rejim kurma çabaları 1945 yılının ilkbahar aylarında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin San Francisco kentinde toplanması planlanan konferanstan önce artmıştır. Nihal 
Kara İncioğlu, “Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş ve Demokrasi Sorunları”, Türkiye’de Politik 
Değişim ve Modernleşme, Dora Yayınları, Bursa, 4. bs. , 2009, ss: 306-307. 

47  İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları 1920-1973 İkinci Cilt (1939-1960), Ankara, 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 1993, s: 60.  

48 Ahmet Yeşil, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2. bs.  2001, s.  42. 

49 Meclis’te bütçeye red oyu veren milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik 
Koraltan, Fuad Köprülü, aynı zamanda Dörtlü Takrir’i sunan kişilerdir. Nitekim bu isimler daha 
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ederken 50 , Celal Bayar’ın Kemalist ilkelerden taviz vermeyeceğini de 
düşünmüştür. Bayar, Cumhuriyeti kuran kadro içinde sivil yanı ağır basan bir 
isimdir ve 1930’larda Kemalist inkılâp ideolojisinin iktisadi alanda uygulayıcısı ve 
yorumcusu olarak sivrilmiştir. 51   İsmet İnönü, Celal Bayar’la aralarında var 
olduğu öne sürülen rekabete rağmen onun Kemalizm devrimlerine bağlı 
olduğuna inanmıştır. 3 Aralık 1945 tarihinde İnönü’nün talimatıyla Ulus 
gazetesinde çıkan bir başyazıda, “…Celal Bayar’ın Kemalizm davasına ve Türk 
devrim geleneklerine uygun bir muhalefet partisi kurmaya ve işletmeye 
muvaffak olmasını biz en aşağı kendisi ve arkadaşları kadar dilemekteyiz…”52 
sözleriyle yeni muhalefet partisini kuracak olan Bayar’a duyulan güven ifade 
edilmiştir. Ayrıca Demokrat Parti (DP)’nin kuruluş aşamasında İnönü, Bayar’la 
görüşmelerinde laisizm, dış politika gibi temel konularda Kemalizm 
prensiplerinden sapma olmayacağının teminatını da almıştır. 53  İsmet İnönü, 
yaşamı boyunca özellikle laisizme büyük önem vermiştir. O, laiklik olmaksızın 
demokrasiye geçmenin imkansız olduğunun bilincindedir. 54  Bu nedenle de, 
Celal Bayar’la yeni partinin oluşum aşamasındaki görüşmesinde laiklik 
konusunda güvence alma ihtiyacı hissetmiştir.     

1947 Kurultayı ve Kemalist İlkeler   
Demokrasiye geçişle birlikte CHP’de yeni döneme uyum sağlamak amacıyla 

bazı düzenlemeler yapma gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 10 Mayıs 1946 
günü toplanan II. Olağanüstü Kurultay önemlidir. Bu kurultayda İnönü’nün 
önerisiyle “Değişmez Genel Başkan” ve “Milli Şef” unvanları kaldırılmış, tek 
dereceli seçim sistemine geçilmesine karar verilmiş, 1939’da kurulan Müstakil 
Grup uygulaması da sona erdirilmiştir. 55  Bu yeni yapılanmayla demokratik 
cumhuriyet esaslarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bir yıl sonra toplanan 7. 
Kurultay ise Kemalizm’in yeniden yorumlanması bakımından önemli sonuçlar 
doğurmuştur. 17 Kasım 1947 tarihinde başlayan Kurultay’ın açılış 
konuşmasında İnönü, bir kere daha iktidar ve muhalefetin inkılâp esaslarında 
mutabık olduklarını söylemiş ve “…milli partilerin inkılâbı korumada dikkat 

                                                                                                                                  
sonra Demokrat Parti çatısı altında birleşmişlerdir. Metin Heper, Türkiye’nin Siyasal Hayatı,  
Doğan Kitap, İstanbul, 2011, s.  190. 

50 İsmet Paşa, 1959 yılında kendisiyle yapılan bir mülakatta II. Dünya Savaşı’ndan sonraki 
süreçte “…hiçbir zata bir parti teşkil etmesi teklif ve telkininde bulunmadım…” demiştir. Sabahat 
Erdemir, Muhalefette İsmet İnönü,  b.y.y, İstanbul, 1962, s.  8. 

51 Tanıl Bora, “Celal Bayar” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt: 2 Kemalizm, s.  546. 
52 Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991, s.  24. 
53 Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970, s.  112-113. 
54 Kili, a.g.m. s.  95. 
55 Hikmet Bilâ, CHP 1919-1999, Doğan Kitap, İstanbul, 1999, s.  115.  
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yarışında olduklarının bilinmesinde yalnız fayda ve selamet vardır…”56 sözleriyle 
Kemalist devrime zarar gelmemesine özen göstereceklerini ilan etmiştir.   

Kurultayda parti programının giriş bölümünde Kemalizm yolunun “hürlük, 
birlik, düzenlik ve ilerilik esaslarına dayandığı” 57  vurgulanmıştır. Kurultay 
çalışmalarında Kemalizm’in ilkelerine de yeni tanımlamalar getirilmiştir.  
Demokratik şartların bir gereği olarak görülen yeni tanımlamalardan kısaca söz 
etmek yararlı olacaktır. Cumhuriyetçilik ilkesi; “Ulusun egemenliği tam bir 
özgürlük içinde tek dereceli olarak seçilecek milletvekillerinden oluşan TBMM 
vasıtasıyla kullanılacağı, demokrasi esasına dayanan rejimi her türlü tehlikeye 
karşı korumanın partinin esas görevi olduğu…” şeklinde tanımlanarak bu 
ilkenin demokratik rejimle bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Milliyetçilik ilkesinde 
ise, esas olarak siyasi bir yorumdan ziyade dil, kültür ve tarihe dayanan bir 
tanımlama yapılmıştır. Halkçılık tanımlanırken yine sınıf ibaresi kullanılmamış 
ve “çoğunluğu teşkil eden köylü ve çiftçinin refah seviyesini arttıracak 
önlemlerin alınması” istenmiştir. Devletçilik ilkesiyle ilgili yeni tanımlama 
yapılırken, bir kapsam daraltılması öngörülmüş ve özel sektör lehine, devlet ve 
özel sektör arasında daha kesin bir ayrım vurgulanmıştır. İnkılâpçılık ilkesinde 
ise, evrimciliğe doğru bir anlam dönüşmesi gözlenmiştir. Partinin amacı, “o 
güne kadar başarılmış olan devrim eserlerinin korunması ve geliştirilmesi” 
olarak açıklanmıştır.58  

CHP’nin 1947’deki 7. Kurultayı’nda en fazla tartışılan ilke ise laiklik 
olmuştur. Demokrasiye geçiş, dini konulardaki tartışmaları da beraberinde 
getirmiş ve kurultayda özellikle Kemalist devrimlerin temeli sayılan laiklik 
ilkesinin tanımı değiştirilmiştir. 1935’teki Kurultay’da kabul edilen programda 
laikliğin “dini düşünceleri dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutma” anlamına 
geldiği vurgulanmışken, 1947 Kurultayı’nda laiklik tanımlaması “din ve 
devlet/dünya işlerinin birbirinden ayrı olması”59 olarak değiştirilmiştir. Kemalist 
ilkelerdeki bu düzenlemeler kuşkusuz Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bilgisi 
ve onayı dahilinde yapılmıştır. 1940’ların ortalarında dini ritüellerin yerine 
getirilmesindeki zorluklar nedeniyle halktan gelen şikayetler üzerine İnönü bazı 
düzenlemelere gitmeyi bir zorunluluk olarak görmüştür. Bu doğrultuda İmam 
Hatip Okulları açılmış, ilkokullara din dersi konulmuş, bunun dışında Ankara 

                                                        
56 İlhan Turan, age., s.  198. 
57  Suna Kili, 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler, Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1976, s.  100. 
58 Kili, age., s.  101-102. 
59 Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (10 

Kasım 1938-14 Mayıs 1950), s.  105.  
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Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eğitime başlamıştır. 60  Bu talepleri ve 
düzenlemeleri demokrasinin bir icabı olarak değerlendiren İsmet İnönü, yeni 
yapılanmanın Kemalist laiklik ilkesine zarar vermeyeceğini de düşünmüştür. 
Kuşkusuz İnönü’nün bir başka düşüncesi de DP’ye gidebilecek muhafazakâr 
oyların partisine yönelmesini sağlamaktı. Nitekim İnönü’nün yeni din 
politikalarıyla ilgili “…lâiklik ilkesi saklı kalmak üzere, moral gereksinmelere 
cevap verecek bir duruma gelmek, ülkede geniş bir ferahlık ve sempati havası 
estirecektir. Bunu da hükümet kaçırmamalıdır. Muhalefetin sinsi silahını elinden 
düşürmüş olacağız”61 sözleri bu anlayışın en önemli göstergelerinden birisidir.   

Ne var ki İsmet İnönü, Kemalist ilkelerin yerleştiği ve tek eksiğin 
demokratik halk idaresinin tesisinin tamamlanması olduğu düşüncesindeyken 
onun Cumhurbaşkanlığı devrini, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemini, 
Altı Ok’tan sapmaların başladığı bir “Karşı Devrim süreci” olarak tanımlayan 
görüşler de mevcuttur. Bu fikri savunanlarla göre İnönü, lâiklik konusunda çok 
önemli tavizler vermiştir. Örneğin okullarda din derslerinin okutulması, İmam 
Hatip Okulları’nın yeniden açılması, Türbelerin yeniden açılması gibi yeniliklerle 
Atatürk devrimleri tahrip edilmiştir.62    

Bir başka görüşe göre de İsmet İnönü, Atatürk sonrasında Cumhuriyet’in 
kazanımlarını koruma çabasında olmuştur. Onun devrindeki bazı duraklamaları 
ve aksaklıkları dönemin koşullarında aramak daha doğru olacaktır. 63  Bu 
koşulların en önemlisi şüphesiz II. Dünya Savaşı yıllarıdır. İsmet Paşa’nın 
Cumhurbaşkanlığı döneminin yaklaşık yarısı savaş yıllarıyla geçmiştir. İnönü, o 
dönemde devlet otoritesinin tek elde toplanmasını tercih etmiş ve Atatürk’ten 
sonra oluşabilecek otorite boşluğunu doldurmak için “Milli Şef” sıfatını 
almıştır.64 Kuşkusuz böyle bir ortamda çok partili sisteme geçilmesi söz konusu 
olamazdı. 

Demokrasiye geçişle birlikte Kemalist ilkelerle ilgili yapılan bir başka 
düzenleme de anayasa konusunda olmuştur. 1950 seçimlerine gidilirken, siyasi 
partilerin propaganda çalışmalarında sırasında miting meydanlarında partisine oy 
isteyen İsmet İnönü, Kırıkkale’de Altı Ok’un anayasadan çıkartılacağını 

                                                        
60 Metin Heper, İsmet İnönü Yeni Bir Yorum Denemesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

İstanbul, 2008. s.  181.  
61 Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (10 

Kasım 1938-14 Mayıs 1950), s.  111. 
62 İsmet İnönü’nün demokratikleşme sürecindeki icraatlarının kapsamlı bir eleştirisi için bkz. 

Çetin Yetkin, Karşıdevrim 1945-1950,  Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 
İstanbul, 2007. ss: 441-454. 

63  Şerafettin Turan, “Cumhuriyet Devrimi ve İsmet İnönü”, Ölümünün 36’ncı Yıl 
Dönümünde İsmet İnönü Paneli, Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
Yayınları, Ankara, 2010, s.  59. 

64 Akşin, age., s.  232. 
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açıklamıştır. İnönü, yeniden iktidara gelirlerse yapacakları değişikliklerle daha 
demokratik bir anayasal düzen kuracaklarını söyleyerek, “…Altı temel ilkenin 
vatandaşa beğendirilmesini CHP kendisi yapacaktır…”65 demiştir. İsmet İnönü, 
böylece Altı Ok’un 1937’de anayasa güvencesine alınmasını tek parti devrinin 
bir zorunluluğu olarak gördüğünü ve bunun demokratik bir anayasanın niteliği 
olamayacağını belirtirken, “altı temel ilkenin vatandaşa beğendirilmesini CHP 
kendisi yapacaktır” söylemiyle bir bakıma Kemalizm prensiplerini partisine mal 
etmiştir. İsmet İnönü, bu sözleriyle aynı zamanda seçmenlere de Kemalizm’in 
ilkelerini koruyup, sahiplenecek tek partinin CHP olduğu mesajını da vermiştir. 
Seçim meydanlarında konuşmalar yapan İnönü, bu dönemde Cumhurbaşkanı 
kimliğinden çok, partisine oy kazandırma amacıyla vaatlerde bulunan bir 
siyasetçi kimliğindedir. Bu nedenle de tek parti döneminin simgelerinden 
iktidara devam edebilmek adına vazgeçebileceğini ilan etmektedir. Dolayısıyla 
1937’den beri Cumhuriyet’in vasıfları arasına giren Kemalizm prensiplerinin 
yeni dönemde devletin vasıfları arasında yer almayacağını açıklamıştır. İsmet 
İnönü’nün Altı Ok’la ilgili bu ifadeleri 27 Nisan 1950 tarihinde açıklanan CHP 
seçim bildirgesinde de yer almıştır. 66  Söz konusu bildirgede Kemalizm’in 
temelini oluşturan ilkelerle ilgili şu ifadeler yer almıştır: 

“[Cumhuriyetçilik]…Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik, Devrimcilik 
umdeleri: Partimizin ana prensipleridir. Yurdumuzun yüksek gelişmesinin, bu 
düsturlar yolundan gerçekleşebileceğine inanmaktayız. Tek parti hayatı devrinin 
icabı sayılarak: Anayasaya sokulmuş bulunan bu altı umdeyi; Anayasadan 
çıkaracağız. Bununla beraber: Lâik Cumhuriyet rejiminin korunması için gerekli 
kayıtların konması lâzım geldiği, kanaatindeyiz.”67 

Demokrasiye geçişle birlikte 1923’ten beri iktidarda bulunan CHP’nin 
mevkiini kaybetme olasılığı da ortaya çıkmıştı. Partinin Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, diğer partilerin seçim meydanlarındaki vaatlerine 
–eğer iktidarda kalmak istiyorsa- bir karşılık vermek zorundaydı. Aksi halde 
seçmenlerin yeni partiye yönelmeleri halinde iktidar kaybedilebilirdi. Bu nedenle 
İnönü, yeni dönemle birlikte eski parti politikalarını liberalleştirmek zorunda 
kalmıştır. Hatta Altı Ok’un anayasadan çıkartılması hususunun da seçim kozu 
olarak kullanılması bu anlayışın bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.    

Muhalefet Yıllarında İnönü ve Kemalizm Söylemi 
14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP, bütün 

demokratikleşme çabalarına rağmen DP karşısında yenilgiye uğramış ve 27 yıllık 
iktidarını kaybetmiştir. İsmet İnönü, 12 yıldır bulunduğu Cumhurbaşkanlığı 

                                                        
65 Yeşil, age., s.  154-155. 
66 Demokrasinin 50 Yılı I 1945-1995, Aydın Kitaplar, b.y.y., s.  105.   
67 Fahir Giritlioğlu, age, s.  241. 
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makamından TBMM’nin 22 Mayıs günü Celal Bayar’ı seçmesi üzerine 
ayrılmıştır.68 Bu şekilde halk egemenliğine dayalı bir sistemde serbest seçimle 
devleti kuran parti, iktidarı muhalefet  partisine devretmiştir. Böylece halk 
idaresi hakiki anlamına kavuşurken, Türkiye’de de yeni bir dönem açılmıştır.   

İnönü muhalefet lideri olarak siyasi arenada yerini aldıktan sonra Atatürk’le 
ve ilkelerle ilgili görüşlerini ilk defa Atatürk’ün 12. ölüm yıldönümünde 
açıklamıştır.69 Muhalefet yıllarında “Kemalizm” söylemine yer vermeyen İsmet 
İnönü, daha çok “inkılâplar”, “Atatürk’ün eseri”, “Atatürk ıslahatı” deyimlerini 
kullanmıştır. Ulus’ta çıkan bu yazısında İnönü şu tespitleri yapmıştır: “...büyük  
kumandan, büyük siyasetçi ve hepsinin üstünde büyük ıslahatçı olan Atatürk’ün 
eserlerinin sağlamlığı kendinden sonraki devamlılık kabiliyetinde aranmak 
lâzımgelir. On iki sene sonra Atatürk eserleri canlı olarak yaşamakta ve siyasi 
hayatımızın demokratik gelişmesi içinde her istikametten esen rüzgârlara karşı 
dayanmaktadır, yahut ana hatlarında ve temel konularda dayanmaktadır…”70 
demiştir. İnönü, bu yazıda Atatürk’ü inkılâpçı değil; ıslahatçı olarak tanımlamış, 
Cumhuriyet kazanımlarının kalıcılığı konusunda “devamlılık kabiliyeti” vurgusu 
yaparak, bu kalıcılığı hem ilkelerin bir doktrine bağlı olmamasına,71  hem de 
kendi döneminde yapılan icraatlarla desteklenmesine bağlamıştır. Yazıda asıl 
dikkat çeken nokta Atatürk’ün eserlerinin çok partili hayata geçişle beraber -
1945 yılı ve sonrasında - her türlü akıma karşı dayandığı vurgusudur.   

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, basına verdiği demeçte DP kadrolarının 
deneyimsizliğini siyasi malzeme yapmayacağını ve yeni iktidara her türlü desteği 
vereceğini söylemiş, ayrıca iki yıl boyunca sert bir eleştiride bulunmayacaklarını 
açıklamıştır. 72  Nitekim Başbakan Adnan Menderes’in 29 Mayıs 1950 günü 
hükümet programını okurken kullandığı, “…millete mal olmuş inkılâplarımızı 

                                                        
68 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 

1945-1971, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976, s.  70. 
69 İnönü’yü yakından tanıyan gazetecilerden Kurtul Altuğ, “…o zamanlar [1950’li yıllarda] 

Atatürk’ün ismi pek fazla kullanılmazdı. İsmet Paşa bile, Atatürk’ün adını 1960’tan sonra 
kullanmaya başladı…” demiştir. Ed. İzzettin Çalışlar, Ekselans Coşkun Kırca, Galatasaray Eğitim 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009, s.  27. Oysa İsmet İnönü’nün söz konusu dönemdeki pek çok 
konuşmasında Atatürk’ün adı geçmektedir. 

70 Sabahat Erdemir, Muhalefetde İsmet İnönü 1950-1956, Sıralar Matbaası, İstanbul, 1956, s.  
24. 

71  Atatürk, CHP’nin bir doktrininin olmadığını söyleyen Yakup Kadri’ye “Elbette yok 
çocuğum, eğer doktrine gidersek hareketi dondururuz.” demiştir. Bkz. Şevket Süreyya Aydemir, 
Tek Adam Mustafa Kemal (1922-1938), Remzi Kitabevi, İstanbul, 3. bs.  1969. s.  504. Atatürk, 
bu sözleriyle CHP’nin ve ilkelerin gelecekte yeniliklere ve değişimlere açık olduğunu anlatmak 
istemiştir.  

72 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil Yayınları, İstanbul, 3. bs.  
2007, s.  136. 
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mahfuz tutacağız…” 73  ifadesine yanıt vermeyi CHP’nin diğer kurmaylarına 
bırakmıştır.74 DP iktidarı, bu doğrultuda 16 Haziran 1950 tarihinde CHP’nin de 
verdiği destekle Kemalist devrimin en önemli uygulamalarından birisi sayılan 
Türkçe ezana son vermek için Arapça ezan okunma yasağını kaldırmıştır.75 CHP 
Meclis Grubu’nun iki gün süren toplantısında İsmet İnönü, öneriye karşı bir 
tavır takınılmasını istemişse de Grup’un DP’yi desteklemesine engel 
olamamıştır.76 Aslında Türkçe ezan konusunda İnönü’ye rağmen alınan karar 
O’nun partide her istediğini yaptıracak güçten yoksun olduğunu da 
göstermiştir.77    Yine Başbakan Menderes, iktidarının ilk aylarında CHP’nin 
devrimleri koruyacak tek parti olduğu iddiasına karşılık, “Atatürk inkılâplarının 
tek bekçisi Türk ulusudur”78 demiştir. 

DP, iktidara geldikten sonra Atatürk büstlerine ve heykellerine karşı saldırılar 
artmıştır. Bundan dolayı yeni iktidar Atatürk’ün manevi hatırasına yapılan 
saldırıların önüne geçebilmek için “Atatürk’ü Koruma Kanunu”nu çıkartmıştır. 
Buna göre Atatürk’ün hatırasına açıkça hakaret ya da küfredenler, 1-3 yıl arası 
hapis cezasına çarptırılacaklardı. Ayrıca Atatürk heykellerine saldıranlara, kabrini 
kıran ya da bozan kişilere de beş yıla kadar hapis cezası öngörülmekteydi.79 Bu 
düzenlemeyle ilgili yasa tasarısı TBMM Anayasa Komisyonu’na geldiği zaman 
CHP parti olarak tutumunu net bir şekilde ortaya koymasa da DP’lilerle beraber 
olumlu oy kullanmıştır.80 Müzakereler sırasında görüşlerini belirten Avni Doğan, 
Atatürk’e yönelik saldırıların sadece O’nun heykellerine ya da büstlerine değil; 
aynı zamanda Cumhuriyet ve devrimlere yönelik olarak görülmesi gerektiğini 
söylemiştir.81  Kanunun bir başka amacı da CHP’nin  Atatürkçülüğü koruyan ya 
da temsil eden tek parti olduğu iddialarını çürütmekti.82 Ne var ki Doğan’ın 
işaret ettiği gibi yasanın içeriğine 83  bakıldığı zaman düzenlemenin Kemalist 

                                                        
73 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt:1, B: 3, O: 1, 29.05.1950, s.  30. 
74 İnönü’nün son başbakanı Şemsettin Günaltay, Menderes’in sözlerinin dinin politikaya alet 

edilmesinin yanı sıra gericiliğin canlanmasına da yol açacağını söylemişti. Süleyman Güngör, 
Muhalefette CHP, Alternatif Yayınları, İstanbul, 2004, s.  136. 

75 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, age., s.  71. 
76 Süleyman Güngör, age., s.  135. 
77 İnönü’nün damadı Metin Toker’e göre İsmet Paşa, Türkçe ezan konusunda CHP Grubu’nu 

serbest bırakmış, herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Metin Toker, Demokrasimizin İsmet 
Paşa’lı Yılları 1944-1973 DP’nin Altın Yılları 1950-1954, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2. bs.  1991, s.  
49.   

78 Çağlar Kırçak, Türkiye’de Gericilik 1950-1990, İmge Yayınları, Ankara, 1993, s.  31. 
79 Demokrasinin 50 Yılı I 1945-1995, s.  129.  
80 Güngör, age., s.  95. 
81 Güngör, age., s.  137.  
82 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, age., s.  87.  
83 Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun metni hakkında bkz. Milliyet, 26.07.1951, s.  1 ve 3. 
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ilkelerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı, sadece Atatürk’ün manevi 
şahsına yönelecek saldırılara karşı bir önlem niteliği taşıdığı anlaşılabilir. 
Atatürk’ün manevi şahsı da kullanılarak O’nun devrimlerine yönelebilecek bir 
saldırıya karşı alınacak önlemler konusunda ise herhangi bir düzenleme 
öngörülmemiştir. Bu dönemde CHP’den yapılan açıklamada “Atatürk ve 
inkılâplar aleyhtarı hareket ve tecavüzlerin teessürle karşılandığı” 84 
duyurulmuştur. Meclis’te bu gelişmeler yaşanırken İsmet İnönü, 29 Ekim 
1951’de Cumhuriyet’in ilanının 28. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada Kemalist 
devrimin ilkelerini tehlikede görmediğini, devrim karşıtı akımlar olmasına 
rağmen milletin devrimleri koruyacağına inandığını söylemiştir.85   

DP ile CHP arasındaki ilişkileri gerginleştiren bir başka konu Halkevleri’nin 
kapatılmasıdır. Tek parti döneminde Kemalist devrimi halka benimsetmek 
amacıyla  kurulmuş önemli bir müessese olan Halkevleri 86 , 1951 yılında 
Menderes hükümeti tarafından kapatılmıştır. Oldukça sert tartışmalara sahne 
olan müzakerelerde CHP’liler Meclis’i terk etmişlerdi. Kanuna göre bir ay içinde 
Halkevleri’ne ait olan bütün gayrimenkuller Hazine’ye geçecekti. 87  İnönü, 
Kemalist devrimin en önemli kurumlarından birisi olan Halkevleri’nin 
kapatılmasıyla ilgili olarak, “Halkevlerinin kapatılmasını önleyemedik, bu 
hayatımın en büyük başarısızlığıdır.”88 demiştir. 

İnönü, 1951 yılı Kasım ayında yapılan CHP’nin 9. Kurultayı’ndaki 
konuşmasında yeni iktidar döneminde Atatürk’ün eserlerine yönelik bazı 
saldırılar gözlemlendiğini söylemiştir. İnönü bu konuşmasında Altı Ok’un en 
önemlisi sayılan laikliğin örselenmeye çalışıldığını şu sözlerle ifade etmiştir: 
“…irtica heveslileri bazı iktidar ricalinin beyanlarından teşvik edildikleri zannına 
düşerek geniş mikyasta irtica neşriyatına giriştiler. 27 senelik cumhuriyetin inkârı 
ve kötülenmesi siyasetini geliştirerek az zamanda ve açıktan açığa Atatürk’ün 
adına, eserine ve heykeline tecavüz derecesine vardılar. Milletimizin sağduyusu 
[buna] karşı koydu… Bu suretle ehemmiyetli bir irtica dalgası, milletin 

                                                        
84 Güngör, age., s.  137. 
85 Hıfzı Topuz, Bana Atatürk’ü Anlattılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2. bs.  2010., s.  18. 
86  1932 yılında kurulan Halkevleri’nin amaçları şunlardı: Ulusu bilinçli, birbirini anlayan, 

birbirini seven, ortak ideale bağlı bir halk kitlesi düzeyinde örgütlemek; kültür, ülkü, amaç ve 
düşünce birliğini güçlendirecek bir toplum olmayı sağlamak, ulusal birliği oluşturan, ulusal ruhu 
biçimlendiren ve güçlendiren kültür öğelerini ortaya çıkarıp geliştirmek; köylü, kentli ile aydın 
zümreler arasındaki ilişkileri düzenleyerek geliştirecek köycülük çalışmalarının yürütülmesi, 
CHP’nin ana ilkelerini ve bunların ülke düzeyinde nasıl uygulandığını anlatmak için kullanılan 
merkez biçimine dönüştürülmesinin sağlanması. Kısa zamanda toplumsal ve kültürel kalkınma 
sağlanarak Türk toplumunun devletin çağdaşlaşma savaşına katkılarının arttırılması. Anıl Çeçen, 
Halkevleri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990, s.  122-123. 

87 Demokrasinin 50 Yılı I 1945-1995, s.  131. 
88 İsmet İnönü’ye Saygı, Türk Devrim Kurumu Yayını, Ankara, 2000, s.  7. 
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mukavemeti karşısında kırılmıştır…” 89     Bu kurultayda parti tüzüğüne 
Atatürk’ün “Ebedi Başkan” olduğu yazılmıştır. Bunun dışında partinin işleyişine 
yönelik bazı düzenlemelere gidilmiş, Ana Davalar ve Memleket Meseleleri 
Komisyonu raporunda da “İnkılâpların Korunması” bahsinde şu ifadelere yer 
verilmiştir: “…Cumhuriyetin, inkılâpları, demokrasinin korunmasında ve 
selâmetinde zaaf gösterilmesine asla müsamaha edilmemesi hususunda… tam 
bir inanış birliğine varılmıştır…”90 Böylece İsmet İnönü’nün başında olduğu 
CHP, Kemalizm prensiplerinin korunmasında bir zaafiyet gösterilmesine 
kesinlikle göz yumulmayacağını kamuoyuna ilan etmiş oluyordu.   

Başbakan Adnan Menderes, 1952 yılındaki bir başka konuşmasında Kemalist 
devrimler konusunda şunları söylemiştir: “İnkılâp kanunları halk tarafından 
benimsenmemişse, jandarma zoruna dayanacaksa, milli vicdanın hilâfına olan bu 
kurumları kaldırmak demokratik idarenin başta gelen vazifesi olmak icap 
eder.”91 İktidardan gelen bu mesajlara karşılık CHP, muhalefete geçtikten sonra 
devrimlerin korunması konusunda hassasiyet göstermiş ve genel başkan İnönü 
yaptığı konuşmalarda bu hassasiyeti vurgulamıştır. İsmet İnönü’nün en fazla 
vurguladığı konuysa irtica, dolayısıyla laikliğin  muhafazası olmuştur. 1952 
yılında üniversitelilere hitaben bir konuşma yapan İnönü, tıpkı Atatürk gibi, 
gençlerin inkılâba sahip çıkmalarını istemiş ve “…inkılâp dediğimiz 
Cmuhuriyetin ıslahatı kaani olmalısınız ki, bu memleketin medeni bir cemiyet ve 
medeni bir devlet olarak yaşaması için temel şarttır. Bugünkü medeniyet 
aleminde itibarımızın ve kuvvetimizin başlıca temeli budur. İstikbalde 
inkişafımızın vasıtası da bu olacaktır…”92 sözleriyle Türkiye’yi medeni dünyada 
yaşatacak tek olgu olarak Kemalizmi ve devrimleri göstermiştir. Öte yandan 
partinin 10. Kurultayı’nda programın giriş kısmına 1935 yılında konulan 
Kemalizm deyimin yerine Atatürk Yolu ifadesi getirilmiştir.93 Bu, aslında önemli 
bir değişimi ifade etmemekle beraber CHP’nin yeni dönemde “Kemalizm” 
tabirini tercih etmeyeceğini göstermesi bakımından anlamlıdır. 1953’teki CHP, 
1935’te “Kemalizm prensipleri”ni benimseyen CHP’den farklıdır. Kemalizm’in 
yerini Atatürk Yolu almış ve devrimler bu ifadeyle tanımlanmıştır.  

1953 yılı her ne kadar CHP açısından zorlu bir devreye rastlamışsa94 da aynı 
zamanda Kemalist devrimlerin önemli yıldönümlerine de denk gelmiştir. 1953 

                                                        
89 Erdemir, age., s.  77. 
90 Rahmi Kumaş, CHP’nin Soyağacı, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1999, s.  65.  
91 Ahmet Yücekök, 100 Soruda Türkiye’de Din ve Siyaset, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 3. bs.  
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94  DP’nin çıkardığı kanunla 1953’ün son ayında CHP’nin malvarlığına el konulmuştur. 
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hem partinin kuruluşunun, hem Cumhuriyet’in ilanının 30. yılının, hem de Harf 
Devrimi’nin 25. yıldönümü oluşu bakımından önemlidir. Bu üç tarihi 
yıldönümü İsmet Paşa’ya Kemalist devrimler konusunda yeni yorumlar 
getirmesine fırsat vermiştir. Nitekim İnönü, Latin harflerinin kabulü konusunda 
“…hiç tereddüt etmeden söylemeliyiz: Türk inkılaplarının en ehemmiyetlisi yeni 
Türk harflerinin kabulüdür. Bu başta gelir… Harf inkılabı muvaffak olmuştur. 
Geriye dönmek ve tekrar Arap harflerini getirmek maddeten mümkün 
değildir…”95 demiştir. CHP’nin kuruluş yıldönümünde İstanbul’da bir konuşma 
yapan İnönü, Milli Mücadele’den Lozan’a, Lozan’dan Cumhuriyete, 
Cumhuriyetten II. Dünya Savaşı’na uzanan yılların bir değerlendirmesini 
yapmıştır. İsmet İnönü, çok partili hayata geçişi “inkilapların ve büyük ıslahat 
hareketlerinin yeniden dile düşmesi ihtimaline” 96  rağmen başlattıklarını 
açıklamış, muhalefette de Atatürk inkılâplarının korunmasını üstlendiklerini 
söylemiştir.  İnönü, 30 yılı geride bırakan partisine Atatürk’ün yapıcı ve ilerletici 
hamlelerinin ilham verdiğini vurgulayarak, “…geçmiş devrin mes’uliyetini 
cesaret ve gurur ile taşıdıklarını…” 97  açıklamıştır. 1953 yılı aynı zamanda 
Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Anıt-Kabir’e nakledildiği yıldır. İnönü, 10 
Kasım’da yaptığı açıklamada Atatürk’ün emaneti olan inkılâpların ve dolayısıyla 
“…Türkiye’nin hür ve demokratik milletler arasında itibarlı bir mevkide 
bulunduğunu…” 98  söylemiştir. Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’nin 30. yılında 
İsmet İnönü, O’nun emaneti olan modern Türkiye’nin aynı zamanda gerçek 
halk idaresine dönüşerek dünyanın itibarlı milletleri arasındaki yerini aldığı 
fikrindedir.  

DP’nin Otoriterliği Karşısında Kemalizm Söylemi  
1954 yılında yapılan genel seçimler CHP açısından bir başka yenilgiyle 

sonuçlanmış ve partinin milletvekili sayısı 31’e düşmüştür.99 Bu yenilgiden sonra 
parti içinde Hıfzı Oğuz Bekata, Şevket Reşit Hatipoğlu, Raif Karadeniz gibi 
milletvekilleri, Genel Başkan İnönü’den Altı Ok’un tekrar gözden geçirilmesini 
ve bilhassa laiklik ilkesinin halk tarafından yanlış anlaşıldığını ve devletçilikle 
birlikte bu ilkeden vazgeçilmesini istemişlerdir. İsmet İnönü ise bu ilkelerden 
vazgeçmekle, iktidarla yarış edemeyeceklerini belirterek, “…Türkiye’de CHP’nin 
ve Atatürk devrimlerinin bekçisi olduğu için saygınlığı vardır…”100 demiştir.  

                                                        
95 Erdemir, age., s.  197. 
96 Erdemir, age., s.  200. 
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DP iktidarının ikinci ve üçüncü döneminde partiler arası ilişkiler oldukça sert 
bir havada cereyan etmiştir. Nitekim CHP’de 1957 yılı sonrasında iktidarın 
gittikçe artan baskıcı idaresine karşı Kemalizm ilkelerinin savunulması daha geri 
planda kalmıştır. 101  İnönü, bu dönemdeki konuşmalarında daha çok rejim 
meselelerine ve dış politika konularına ağırlık vermiştir. Dolayısıyla bu dönemde 
İsmet İnönü’ye egemen olan düşünce Cumhuriyet rejiminin tehlikede 
olduğudur. 1 Haziran 1958 günü CHP Eminönü İlçe kongresinde bir konuşma 
yapan İnönü, Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi”ndeki ifadeleri hatırlatan sözler 
söylemiştir. İktidar tarafından yayın yasağı getirilen bu konuşmasında İnönü, 
“…Büyük Atatürk Türk İstiklâlini korumayı vatandaşın gayretlerinin neticesine 
emanet ettiği zaman yalnız Türk istiklâlini koruma vazifesi vermedi, Türk 
istiklâli ile beraber Türk Cumhuriyetini muhafaza etmek hedefini de gösterdi.102 
Şimdi sizlere Türkiye Cumhuriyetini korumanın, Cumhuriyet müesseselerini 
muhafaza etmenin vazifelerinizin başında geldiğini söylemek isterim…CHP 
olarak Türkiye Cumhuriyetini her türlü şartlara karşı sağlam tutmak, muhafaza 
etmek sizin birinci vazifenizdir…”103 demiştir. İsmet Paşa’nın bu sözlerinden 
cumhuriyet rejiminin korunması sadece CHP’lilere ait bir görevmiş gibi anlaşılsa 
da o, aynı konuşmada “…Cumhuriyet müessesesini bütün idealist 
vatanperverlerle elele beraber korumak bir siyasi teşekkül olarak CHP’nin başta 
gelen vazifesidir…”104 sözleriyle partililerden, DP de dahil bütün yurtseverlerle 
birlikte bu görevin ifa edilmesini istemiştir. 

1954-1960 arası dönemde İsmet Paşa, ağırlıklı olarak tarihi günlerin 
yıldönümlerinde Atatürk’e ve ilkelere değinmiştir. Bu bağlamda 10 Kasım 1958 
tarihinde Atatürk’ün ölümünün 20. yılında yaptığı konuşma önemlidir. İnönü, 
bu konuşmasında hem DP iktidarının uygulamalarını eleştirmiş ve hem de 
Kemalist devrimlerin bir değerlendirmesini yapmıştır. İnönü, Atatürk’ün 
kaybından sonra “Kemalizm’in temelini oluşturan büyük inkılâpların esasının 
yaşadığını” belirtmiş ve Atatürk gençliğinin görevinin bilincinde olduğunu 
söylemiştir. 105  DP iktidarının siyasi emellerle Kemalist devrimlerden taviz 
verdiğini de söyleyen İnönü, Başbakan Adnan Menderes’in 1950’de ilk hükümet 
programını okurken sarf ettiği sözlere sekiz yıl sonra yanıt vermiştir.  Atatürk 

                                                        
101Tarhan Erdem, “CHP’de Parti İçi Mücadelede ‘Kemalizm’ ve ‘Devrimler’ Tartışmaları 

Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt: 2 Kemalizm, s.  449. 
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Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cümhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir…”, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, 1938 basımının tıpkıbasımı, İleri Yayınları, İstanbul, 
2006, s.  645.   
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inkılâplarını “millete mal olmuş ve olmamış” tarzında ayırmanın, devrimlere 
karşı oluşumlara cesaret verdiğine dikkat çeken İnönü, iktidarı kastederek 
“…günlük siyasi münakaşalar ortasında her vesile ile, 27 senelik ve çeyrek asırlık 
maziyi kötülemeye çalışmak adını söylemeye cesaret edemiyenlerin, Atatürk 
inkılâplarını hedef tuttukları tereddüt götürmez…” 106  ifadesiyle tek parti 
dönemine yöneltilen eleştirilerin asıl amacının Atatürk devrimleri olduğunu 
açıklamıştır. İsmet İnönü, laiklik aleyhine cereyanlara karşı uyanık olunmasını da 
istediği demecinde, kendisinin ve partisinin gençlerle birlikte Atatürk 
devrimlerine yönelebilecek hareketleri karşılamak için “azimli ve kararlı” 
olduklarını da bildirmiştir.107 

DP’nin iktidarda bulunduğu 1950-1960 arası dönemde Türkiye’de en 
hararetli  tartışma alanını laiklik oluşturmuştur.108 Yeni iktidarın bu dönemde 
uyguladığı din politikaları geniş yankılar uyandırmış ve olumlu/olumsuz 
tepkilere neden olmuştur. 1956 yılından sonra DP-CHP mücadelesi gerilimli bir 
seyir izlerken, iktidar partisi 1923-1950 arası dönemindeki CHP’yi “halkın dini 
duygularına saygısız”, “vicdanlara baskı yapan”, “devrimbaz” bir yapılanma 
olarak tanımlamıştır. 109  İktidardan gelen bu suçlamalara karşılık, CHP lideri 
İnönü 2 Mayıs 1959 günü İzmir/Belkahve’de yaptığı konuşmada Atatürk’ün en 
büyük eserinin yeni Türk devleti olduğunu söyleyerek, “…büyük Türk devleti 
uğrunda vazifelerimizi sonuna kadar sebatla yapmayı şeref borcu biliyoruz. 
Mutlaka muvaffak olacağız…” 110  demiştir.  1960 yılından itibaren iktidar-
muhalefet ilişkilerinde iyice belirginleşen tartışmaların başında dinin siyasete alet 
edilmesi gelmektedir. İktidarın laiklik karşıtı politikalarına karşı çıkan İsmet 
İnönü, “…inkılâplar bir bütündür, bir ucundan alınıp kötülenemez. Lâyiklik bu 
memlekete ne yanlış anlatılmıştır, ne de tatbikat ve tezahüratı din düşmanlığı 
şeklinde tecelli etmiştir. Bu iddiada bulunanlar vatandaşı aldatmak isteyen rey 
avcılarıdır…” 111  sözleriyle Kemalist devrimlerin parçalanamayacağı ve dinin 
siyasete alet edilemeyeceğini vurgulamıştır. Başbakan Menderes, suçlamaları 
kesinlikle reddederek laikliği bir vicdan hürriyeti olarak gördüklerini ve 
“Müslüman Türk milletinin vicdanı üzerinde devam ettirilmekte olan tazyiki 
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kaldırmayı amaçladıklarını”112 söylemiştir. Başbakan Menderes’in 10 yıldır süren 
iktidarına rağmen halen “Müslüman Türk milletinin vicdanı üzerindeki 
tazyikten” söz etmesi ilginçtir. Nitekim İnönü, sonraki dönemde de 
konuşmalarında laiklik uygulamalarına yönelik uyarılarını sürdürmüştür. 
Kendisini ziyaret eden üniversite gençliğinin isteği üzerine “devrimlere karşı 
irticai hareketler” konusunda görüşlerini belirten İsmet İnönü, Cumhuriyetin 
temel niteliklerini anlatmıştır. Milli Mücadele sonrasında Atatürk’ün zaferi 
sağlam temeller üzerine oturtmak istediğini söyleyen İnönü, “…bu ıslahat 
birkaç sene sürdü… Bu ıslahatın bir kısmı kabul edildiği zaman kesintilerle 
yürümeye başlar. Daimi bir kıymet olabilmesi için bazısının zamana ihtiyacı 
vardır…İnkılâplar genç nesillere, istikbale emanet olunmuştur… İnkılâpların 
hiçbirisi süs değildir. Her biri memleketin büyük bir millet olarak yaşamasını 
sağlayacak esaslı unsurlardır…Sizlerin hassas olmanız inkılâpların yaşaması için 
bir teminattır. Bunun için Atatürk inkılâpları gençlere emanet etmiştir. Sizlerde 
bu hassasiyeti görüyorum…” 113  sözleriyle Kemalist devrimleri yaşatacak en 
önemli unsurun bunların önemini kavramış olan Türk gençliği olduğunu ifade 
etmiştir.    

23 Nisan 1960 günü TBMM’nin açılışının 40. yılında üniversite gençliği bir 
kez daha İsmet İnönü’yle bir araya gelmiştir. İnönü, buluşmada gençlere Milli 
Mücadele yıllarında oluşmaya başlayan Milli Hâkimiyet kavramını anlatmış, 
zaferden sonra Osmanlı idaresinin yerine kurulan yeni devletten söz etmiştir. 
İnönü, kadın-erkek hürriyetine ve eşitliğine dayanan bir idarenin aşama aşama 
kurulmasından sonra tek dereceli seçimi getirerek çok partili demokratik hayatı 
kurduklarını anlatmıştır. İnönü, buradaki mesajlarında Atatürk Türkiyesi’nin 
milli hâkimiyet prensiplerini hedef alarak kurulduğunu ve çok partili yaşama 
geçerek Batılı manada bir rejim kurduklarını anlatmaya çabalamıştır. İnönü, 
“…1960’ın 23 Nisanında Milli Hâkimiyetin en son safhası olan demokratik 
rejimin yerleşmesi ve tekamül etmesi için çalışıyoruz…”114 sözleriyle de, parti 
olarak en önemli amaçlarının çok partili sistemin geliştirilmesi olduğunu 
bildirmiştir.  

İsmet İnönü, 19 Mayıs 1960 günü İsveç basında yayımlanan demecinde de 
Atatürk devrimlerinden söz etmiştir. İnönü, CHP olarak Türkiye’nin temelini 
oluşturan inkılâplar konusunda hassas olduklarını belirtmiş, “ric’at denilebilecek 
hadiselerden herkesten ziyade teessür duyduklarını”115 söylemiştir. CHP’nin tek 
parti dönemindeki icraatlarına yönelik eleştirilerden dolayı çeşitli zorluklara 
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uğradıklarını söyleyen İsmet İnönü, 1945 yılından bu yana “…bütün inkılâpların 
Millet tarafından benimsendiğine şahit olmuşuzdur…”116 demiştir. Bu sözlerle 
İnönü, bu kez yabancı basın üzerinden Başbakan Adnan Menderes’e 
“tutan/tutmayan inkılâplar” tanımlamasıyla ilgili yanıt vermiştir. Ona göre 
Kemalizmi oluşturan devrimler, halk tarafından sahiplenilmiştir, Menderes’in 
devrimler üzerindeki tasarrufları tamamen siyasi hesapların bir sonucudur. 
Ancak İnönü’ye göre politik manevralarla yapılmaya çalışılan aksi 
propagandalara millet itibar etmemiştir. İsmet Paşa, bu mülakatta parti olarak 
çok zorluklarla karşılaştıklarını; ancak bu sayede Kemalist inkılâpların 
“…demokrasiye mukavemet edebildiğini tecrübe ettiklerini…” 117  de 
açıklamıştır. İnönü, “inkılâpların demokrasiye mukavemeti” ifadesiyle Kemalist 
devrimlerin demokratik gelişimlere direndiğini değil, demokratik gelişimlere 
karşı temel unsurlarıyla varlığını koruyabildiğini kastetmiştir. Nitekim aynı 
konuda görüşlerini bildirirken, “…çok zaman inkılâplar bahsinde ciddi 
endişelerimiz, ciddi şikayetlerimiz olmuştur. Ancak, inkılâpların teşkil ettiği ana 
eser korunmuştur. Bunu 40 yıl zarfında Cumhuriyet rejimi içinde yetişen yeni 
nesillere borçluyuz…” 118  demiştir.  DP ile CHP arasındaki sert siyaset 
mücadelesi 27 Mayıs 1960 tarihinde ordunun müdahalesi sonucu iktidarın 
devrilmesiyle sona ermiştir.  

Sonuç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın mesai 

arkadaşı İsmet İnönü, gerek başbakanlığı döneminde ve gerekse 
Cumhurbaşkanlığı döneminde Kemalizm’in uygulayıcılarından ve 
koruyucularından birisi olmuştur. Altı ilkeyle genelleştirilmesine rağmen modern 
Türkiye’yi oluşturan tüm devrimleri  kapsayan bir kavram olarak Kemalizm’i 
siyasi yaşamı boyunca savunan İnönü, Atatürk’ten sonraki dönemde devrimlerin 
ana prensiplerinden ödün vermemeye çabalamıştır. Cumhurbaşkanlığı 
döneminde savaş yıllarının zorluklarına rağmen Atatürk Türkiye’sinin “tam 
bağımsızlık” ve “Misak-ı Milli sınırlarına saygı” ilkelerinden ayrılmayan İnönü, 
Kemalizm konusundaki mesajlarını başbakanlık dönemine göre azaltmıştır. 
1945 yılından itibaren dünya düzeni yeniden şekillenirken İnönü halk 
egemenliğine dayalı bir rejimin kuruluştan beri uygulandığını savunmuş ve 
demokrasiye geçişin doğal bir sonucu olarak tek parti döneminin bazı 
uygulamalarının esneklik kazanmasına onay vermiştir. Özellikle 1947 
Kurultayı’nda Altı Ok yeniden tanımlanırken, laiklik tanımı da liberalleşmiştir. 
CHP’nin din politikaları yeni açılımlarla şekillenmiş, İnönü bu yeni yapılanmayı 
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demokratik sistemin bir neticesi olarak kabul etmiştir. Çok partili dönemde 
Kemalist devrimin tek temsilcisinin CHP olduğunu vurgulayan İsmet İnönü; 
ancak buna rağmen 1950 seçimlerini kaybetmiştir. O, bu sonucu Cumhuriyet 
rejiminin en önemli aşamalarından birisi olarak görmüştür.  

Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında Kemalist devrimleri “halka mal 
olan/olmayan” ayrımına tabii tutarak bazı yeni düzenlemelere gitmiştir. İnönü, 
bu yeni dönemde devrimlerin korunması yönündeki uyarılarını çeşitli 
konuşmalarında belirtmiştir. Ona göre Türkiye’de devrimleri koruma görevi 
muhalefet partisi olarak CHP’dedir. 1956 yılı sonrasında iktidar ve muhalefet 
arasındaki ilişkiler sertleşirken, İnönü özellikle dinin siyasete alet edilmesi ve 
laiklik konusunu öne çıkartarak partisinin devrimleri koruma konusunda kararlı 
olduklarını açıklamıştır. Bu dönemde daha belirgin bir şekilde DP’nin devrimleri 
ayırma girişimlerine karşı çıkan İsmet İnönü, Türk devriminin birbirinden 
ayrılmaz bir bütün olduğunu söylemiştir. Başbakan Menderes’le laiklik 
konusunda tartışmalara giren İnönü, partisinin baştan beri takip ettiği siyasetin 
“dinsizlik” olarak tanımlanamayacağını açıklarken, gençlere de devrimlere sahip 
çıkma yolunda uyarılarda bulunmuştur.  İki parti arasında yıldan yıla artan siyasi 
gerginlik ortamında İnönü, fırsat buldukça rejim ve devrimler konusunda 
iktidarı uyarmaya çabalamış; ancak demokrasinin sancıları atlatılamadan 27 
Mayıs askeri müdahalesiyle DP dönemi sona ermiştir.    
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ÖZ 
EVCİN, Erol, Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu Ziyaretleri, CTAD, Yıl 11, Sayı 21 
(Bahar 2015),  s. 137-162. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in gerek Millî Mücadele 
döneminde gerekse Cumhuriyet’in ilanından sonra çıktığı yurt içi seyahatleri içinde Bolu 
bölgesine yaptığı ziyaretler de tarihî açıdan önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal 
ilk defa Millî Mücadele döneminde Büyük Taarruz için hazırlık yapıldığı sırada TBMM 
Reisi ve Başkumandan sıfatıyla Fransız edip Claude Farrére ile İzmit’te yapacağı 
görüşme nedeniyle, dönemin hassasiyetine binaen gizli tutulan ve ani olarak 
gerçekleştirilen bir seyahat programı ile güzergâhı üzerinde bulunan Bolu sınırları 
dâhilindeki Göynük’e gelmiş ve burada Bolulular tarafından ağırlanmıştır. Bunu 
Cumhuriyet’in ilanından sonra Reis-i Cumhur olarak 1934’te resmî bir program 
dâhilinde ve daha kapsamlı bir şekilde Bolu şehir merkezine gerçekleştirilen diğer bir 
ziyaret takip etmiştir.  
Gazi Mustafa Kemal’in Bolu dâhilindeki ziyaretleri Anadolu’nun diğer bölgelerine 
yaptığı seyahatlerinde olduğu gibi siyasi, sosyal, askerî ve iktisadi açılardan önem arz 
eden özellikler göstermektedir. Her iki ziyaret sırasında da Gazi Mustafa Kemal’in bir 
halk kahramanı olarak Bolu halkı tarafından büyük sevinç gösterileri ile karşılandığı ve 
halkla bütünleştiği anlaşılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Gazi Mustafa Kemal, Bolu, Bolu halkı, Millî Mücadele, Büyük 
Taarruz  

ABSTRACT 
EVCİN, Erol, Gazi Mustafa Kemal’s Visits To Bolu Province, CTAD, Year 11, 
Issue 21, (Spring 2015), p. 137-162. 
Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), the founder of the Republic of Turkey, had two visits to 
Bolu province. The first one was in the course of the war of independence and the 
latter was after the proclamation of the Republic. Both visits have of crucial 
significance. Gazi Mustafa Kemal had an interview with Claude Farrére, the French 
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Giriş 
   Çeşitli vesilelerle birçok kez tekrarladığı üzere gücünü ve azmini Türk 

milletinin sağduyusundan ve vatanseverliğinden alan Gazi Mustafa Kemal gerek 
Millî Mücadele yıllarında gerekse Cumhuriyet’in ilanından sonra halk ile iç içe 
olmaya ve halkla bütünleşmeye büyük önem vermiştir. Bu münasebetle siyasi, 
iktisadi, sosyal ve kültürel konularda gerek devletin öngörü ve faaliyetlerini 
halka taşımak gerekse halkın dileklerini, beklentilerini ve görüşlerini öğrenmek 
üzere yurt içinde seyahat etmeye özen göstermiştir.1 Bu suretle Türkiye’nin dört 
bir yanındaki 52 şehri, bu şehirlerdeki kaza merkezlerini ve hatta kasabaları 
ziyaret etmiştir. Aldığı kararların şekillenmesinde ve yapılan inkılâpların 
güçlendirilmesinde halk ile kurduğu yakın temaslar önemli rol oynamıştır. 
Örneğin şapka inkılâbından önce Çankırı’ya, Kastamonu’ya ve İnebolu’ya elinde 
şapkasıyla giderek kılık kıyafet hakkında çağdaş dünya ile uyumun gerekliliğini 
dile getirmiş, harf inkılâbı için henüz kanun bile çıkmadan şehir şehir dolaşarak 
elinde tebeşir ve meydanlara kurulan kara tahtalar vasıtasıyla halka yeni harfleri 
tanıtmıştır.2 Kendi ifadesiyle: “…Halk ile yakından temasa geçmek ve onlarla güne ve 
geleceğe ait görüşmelerde bulunmak üzere” halkın içine karışan Gazi Mustafa Kemal 
edindiği izlenimler ve bilgiler ışığında halkın sorun ve ihtiyaçlarının ivedi olarak 
ve köklü bir şekilde giderilmesi amacıyla halkın talep ve beklentilerinin 
                                                        

1Yakup Hayırlıoğlu, Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin Türk Halkına Kazandırdıkları, Cem 
Ofset Matbaacılık, (y.y.), 2001, s.  30 vd. 

2 Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1975, 
s.  XI-XII. 

scholar in Izmit as the president of the Turkish Assembly and the commander-in-chief 
of the Turkish army in the progress of the preparations for the Great Assault in 1922. 
This is for the reason that this sudden travel program to Bolu was kept confidential. On 
his route to Izmit, Gazi Mustafa Kemal arrived in Göynük within the boundaries of the 
referred province where he was hosted by the locals. The second visit was held in 1934 
and contrary to the first one it was arranged in a more extensive official program as the 
President of the Republic. 
Gazi Mustafa Kemal’s visits to Bolu have significance from political, social, military as 
well as economical aspects likewise his trips to other parts of Anatolia. During both 
visits, it is understood that Gazi Mustafa Kemal was welcomed as a hero by the people 
of Bolu and was highly appreciated. 
Keywords: Gazi Mustafa Kemal, Bolu, People of Bolu, Turkish War of Independence, 
The Great Offensive 
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Hükûmet programlarına taşınmasını sağlamış ve bu programların uygulanmasını 
bizzat takip etmiştir.3       

Bu bilgiler ışığında çalışmamızda Millî Mücadele yıllarında 1922 yılı itibariyle 
Gazi Mustafa Kemal’in Bolu dâhilindeki Göynük kazasına ve Cumhuriyet’in 
ilanından sonra 1934 yılı itibariyle Bolu şehir merkezine yaptığı ziyaretler ele 
alınmıştır. Bolu bölgesine dair yapılan yeni araştırmalar, ortaya çıkan yeni 
hatıralar, bu suretle elde edilen yeni bilgiler ve olayın Türkiye Cumhuriyeti kadar 
Bolu ve Bolulular için de tarihî önemi Gazi Mustafa Kemal’in Bolu bölgesi 
dâhiline yaptığı bu iki seyahatin geniş çaplı, hususi ve müstakil bir surette ele 
alınmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda Gazi Mustafa Kemal’in söz konusu 
ziyaretlerini manşetlerine taşıyan basın organları ile bu ziyaretlere eşlik eden ya 
da şahit olan şahsiyetlerin konumuza ilişkin hatıraları da çalışma kapsamında 
değerlendirilerek ele alınmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal’in Bolu ile İlişkileri 
Bolu bölgesi Osmanlı Devleti’nin payitahtı İstanbul ile Türkiye Büyük Millet 

Meclisi (TBMM)’nin açıldığı Ankara arasında yer alan konumu itibariyle Milli 
Mücadele yıllarında stratejik bir önem arz etmiştir. Bu nedenle Türk Millî 
Mücadelesi’nin lideri Gazi Mustafa Kemal tarafından bölgeye hususi bir önem 
verildiği görülmektedir.  

Mondros Mütarekesi’nin ardından İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar ve 
Yunanlılar Batı Karadeniz bölgesinde zengin kömür rezervlerine sahip 
Zonguldak ve Ereğli gibi stratejik mevkilere asker çıkarmışlar ve bu bölgeleri 
işgal etmişlerdir. Böylece kuzey yönünden sıkıştırılan Bolu Livası İngiliz ve 
Yunan kuvvetlerinin işgal hareketlerini Kocaeli-Adapazarı-Bilecik bölgesine ve 
Eskişehir demir yolu ile istasyonuna doğru genişletmeleri ile batı ve güneybatı 
yönünden de kıskaca alınmıştır. Söz konusu devletler bölgedeki işgal 
hareketlerini sınırlarına dayandıkları Bolu üzerinden Ankara’ya taşımak emelinde 
olmuşlardır. Bu şekilde İtilâf Devletleri’nin desteklediği Damat Ferit Paşa’nın 
riyasetindeki İstanbul Hükûmeti’nin hâkimiyet sahası ile Ankara Hükûmeti’nin 
nüfuz sahası arasında sınır durumuna gelen Bolu bölgesi, söz konusu tarafların 
birbirlerine güçlerini kabul ettirmeye çalıştıkları bir çarpışma alanına 
dönüşmüştür. İtilâf Devletleri’nin bütün menfi faaliyetlerine rağmen söz konusu 
dönem itibariyle Anadolu’da kontrolü ele geçirmeyi başaran Mustafa Kemal 
Paşa’nın çalışmalarıyla işgal kuvvetlerinin ileri harekâtı Eskişehir, Bilecik, Geyve, 
Ereğli ve Zonguldak bölgelerinde geri püskürtülmüş ve Ankara’ya yönelmesi 
muhtemel harekâta karşı başta askeri olmak üzere idari, adli ve sosyal tedbirler 
alınmıştır. Bu nedenle Sadrazam Damat Ferit Paşa ile birlikte hareket eden İtilâf 

                                                        
3 Durmuş Yalçın ve Diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C.II, AKDTYK Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayınları, Ankara, 2002, s.  371. 
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Devletleri, işgallerine geçit vermeyen Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki 
Millî Mücadele hareketini içerden çökertmek için Anadolu’nun birçok stratejik 
bölgesinde olduğu gibi Bolu ve çevresinde de işgallerini kolaylaştırıcı birtakım 
ayaklanmaların çıkmasına sebep olmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal, Bolu ve 
çevresinde baş gösteren işgal hareketleri ve ayaklanmalar konusunda son derece 
dikkatli davranmış, bunların TBMM’nin açıldığı Ankara’ya sirayet etmemesi için 
gereken tedbirleri almış ve bu münasebetle bölgeyle yakından ilgilenmiştir. 
Bölgede patlak veren Millî Mücadele karşıtı ayaklanmaların etkisini azaltmak 
üzere Bolu livasına bağlı Göynük, Mudurnu, Bartın, Devrek, Ereğli ve 
Zonguldak kazalarının yönetiminin 20 Nisan 1920’de geçici bir süreliğine 
Kastamonu Valiliği’ne verilmesi de doğrudan Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla 
olmuştur.4 Ayaklanmaların bastırılmasının ardından Göynük ve Mudurnu tekrar 
Bolu Livası’na dâhil edilmiş, Bolu Merkez, Düzce, Gerede, Göynük ve 
Mudurnu’dan oluşan Bolu’nun idari yapısında Cumhuriyet’in ilk yılları itibariyle 
herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

Gazi Mustafa Kemal’in Bolu Livası ile yakından ilgilenmeye başlaması 4-11 
Eylül 1919 tarihinde düzenlenen ve Millî Mücadele tarihi açısından dönüm 
noktalarından birini oluşturan Sivas Kongresi münasebetiyle olmuştur. Kongre 
için askerî ve mülki erkâna hitaben yazılan 26 Temmuz 1919 tarihli davet 
listesinde Bolu Mutasarrıflığı da yer almaktadır. Bu kongrenin ardından Bolu 
bölgesindeki askerî ve mülki tayinlerin bizzat Gazi Mustafa Kemal’in talimatı 
doğrultusunda gerçekleştirildiği görülmektedir. Yani söz konusu kongrenin 
akabinde Gazi Mustafa Kemal’in riyasetindeki Heyet-i Temsiliye’nin bölgede 
etkinliğini artırdığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bölgeyi tehdit eden işgal 
girişimleri ve ayaklanma hareketlerindeki etkileri düşünüldüğünde İtilâf 
Devletleri ile Damat Ferit Paşa’nın riyasetindeki İstanbul Hükûmeti’nin de Bolu 
ve çevresindeki otorite mücadelesini kaybetmemek için çeşitli manevralar 
yapmaktan geri durmadıkları görülmektedir. 5 

Bolu’daki müdafaa-ı hukuk teşkilatlanması da Gazi Mustafa Kemal’in 
riyasetindeki Heyet-i Temsiliye tarafından yönlendirilmiş, mülki ve askerî 
makamlara bölgedeki teşkilatlanma hareketine destek olunması ve yardım 
edilmesi konusunda talimat verilmiştir.6 Heyet-i Temsiliye’nin çalışmalarıyla Son 
Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı’nın ve ardından TBMM’nin açılış çalışmaları 
sırasında 3. Ordu Müfettişlik Seryaveri Cevat Abbas (Gürer) ile 14. Kolordu 

                                                        
4 Kâmil Erdeha, Millî Mücadele’de Vilayetler ve Valiler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975, s.  226-

227. 
5 Erol Evcin, Birinci Dünya Savaşı’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Bolu ve Çevresi (Olaylar 

ve İz Bırakanlar), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2013, s.  267 ve 304 vd. 
6 Erol Evcin, “Bolu Livası’nda Kurulan Müdafaa-i Hukûk Cemiyetleri ve Faaliyetleri”, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 49, Bahar 2012, s.  79 vd. 
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Kumandanı Yusuf İzzet (Met) Beyler’in Bolu Mebusu seçilmelerinde bizzat 
Gazi Mustafa Kemal’in tavsiye ve telkinlerinin etkisi görülmüştür.7  

  İstanbul’un İtilaf kuvvetleri tarafından 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgali 
nedeniyle Gazi Mustafa Kemal, Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı Reisi Celâleddin 
Ârif ile Albay İsmet (İnönü) Beyler gibi önemli isimlerin de içinde bulunduğu 
heyetin Ankara’ya sağ salim ulaşması amacıyla bölge ile iletişim hâlinde olmuş, 
bu suretle Düzce Müdafaa-ı Hukûk Cemiyeti’ne ve Bolu Mutasarrıfı’na verdiği 
talimatlarla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamıştır.8 

 Gazi Mustafa Kemal’in söz konusu dönem itibariyle matbuat konusundaki 
hassasiyetine binaen tüm Anadolu’da faaliyet gösteren basın organları gibi 
bölgede faaliyet gösteren “Bolu”, “Dertli” ve “Türkoğlu” adlı yerel gazetelerin 
çalışmaları halkın baş gösteren işgal ve ayaklanma tehlikesi karşısında zamanında 
ve doğru haberlerle bilgilendirilmesi, Kuvâ-yı Milliye lehine kamuoyu 
oluşturulması ve İstanbul’dan gelebilecek Millî Mücadele karşıtı propagandaların 
bertaraf edilmesi amacıyla teşvik edilmiş ve bölge halkının Millî Mücadele 
etrafında bütün olarak hareket etmesi yolunda çalışmalarda bulunulmuştur.9 
Gazi Mustafa Kemal’in İzmir, Manisa ve Aydın’da Yunan kuvvetlerinin işgal 
hareketlerine temasla Anadolu’da baş gösteren işgal ve mezalim hareketlerine 
karşı boyun eğilmemesi ve tepki gösterilmesi konusundaki 28 Mayıs 1919 tarihli 
talimatı doğrultusunda Bolu ahalisi de bölgede mitingler, ihtifâller ve tezâhürât 
düzenlemek suretiyle dünya kamuoyunun dikkatini Anadolu’da Türklerin maruz 
kaldıkları elim olaylara çekmek üzere ciddi faaliyetlerde bulunmuştur.10  

Gazi Mustafa Kemal’e Bolu Erkânı Tarafından Yapılan Muhtelif 
Davetler 

   Türk İstiklâl Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal tüm Anadolu sathında olduğu gibi Bolu bölgesinde de halkın 
heyecanla ve özlemle görmek istediği ve beklediği tarihî bir kişilik olarak 
temayüz etmiştir. Nitekim Bolu halkının şükran ve minnet duygularını bildirmek 
üzere Gazi Mustafa Kemal Bolulular tarafından Bolu’ya çeşitli vesilelerle davet 
edilmiştir.  

                                                        
7 Evcin, age., s.  721 ve 728. 
8 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.; Yücel Özkaya, “İstanbul’un İşgali Üzerine Aydınların 

İstanbul’dan Ankara’ya Kaçış Olayı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt V, Sayı 13, Ankara, 
1988, s.  127-143; Enver Konukçu, “Sine-i Millete İltica Eden Meclis-i Meb’ûsan-ı Osmânî Reisi 
Celâleddin Ârif Bey’in Ankara Yolculuğu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt X, Sayı 28, 
Ankara, Mart 1994, s.  77-87. 

9 Erol Evcin, “Bolu Basınında Millî Mücadele”, Belleten, Cilt LXXVI, Sayı 277, Aralık 2012, s.  
979 vd. 

10 Erol Evcin, “Millî Mücadele Döneminde Bolu Livası’nda Düzenlenen Mitingler, İhtifâller 
ve Tezâhürât”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 80, Ankara, Temmuz 2011, s.  242 vd. 
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Bu yöndeki ilk talep 1921 yılı içinde Sakarya Meydan Muharebesi’nin tüm 
şiddetiyle devam ettiği bir dönemde vuku bulmuştur. Bu suretle hem Bolu 
halkının taleplerini dile getirmek hem de Türk Ordusu’na Bolu halkının selam, 
şükran ve hediyelerini götürmek üzere Bolu’da bir heyet tertip edilmiştir. Bahsi 
geçen heyet cepheye doğru yola çıkmış ve bu sırada Gazi Mustafa Kemal 
tarafından Polatlı İstasyonu’nda kabul edilmiştir. Bu ziyaretten büyük mutluluk 
duyduğu ve Bolu heyeti tarafından livaya davet edildiği anlaşılan Gazi Mustafa 
Kemal bu teklife teşekkürlerini bildirerek söz konusu heyete münasip bir 
zamanda Bolu’ya gelmeyi vaat etmiştir.11  

 1923 yılı nisan ayında ise biri Bolu Belediye Reisi İsmâil (İlyaszâde Hafız) 
Hakkı (Gülez) Bey’in riyasetinde Belediye Tabibi Emin Cemâl (Suda), Gerede 
Müftüsü Ali Rıza (Ünlü) ve Mudurnu Belediye Reisi Hakkı, Mudurnu 
eşrafından Kazganzâde Mehmet, Düzce’den Kadızâde Ali Fehmi ve Hacı 
Abdullah Efendiler’den oluşan, 12  diğeri Bolu Mebusları Mehmet (İlyaszâde) 
Şükrü (Gülez) ve Nuri (Aksu) Beyler’in riyasetinde olmak üzere13 hususi surette 
kurulan iki ayrı heyetin Gazi Mustafa Kemal’i Bolu’ya davet için Ankara’ya 
hareket ettiği bilinmektedir. Çankaya’da kabul olunan Bolu’nun mümtaz 
şahsiyetlerinden oluşan bu heyetlere Gazi Mustafa Kemal’in bir kez daha ilk 
fırsatta Bolu’ya geleceği yönünde söz verdiği anlaşılmaktadır.14  

İlerleyen süreçte de Bolu erkânının çeşitli vesilelerle Gazi Mustafa Kemal ile 
doğrudan temaslarının ve Bolu’ya davet telkinlerinin devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Örneğin 1926 yılı itibariyle Gazi Mustafa Kemal’e arz-ı tazimat 
eylemek amacıyla Bolu vilayetinden vali Ali Rıza (Oskay) Bey’in riyasetinde 
Meclis-i Umumi azalarından oluşan bir tazim heyetinin teşkil edildiği ve söz 
konusu heyetin Bolu Mebusu Cevat Abbas (Gürer) Bey’in delaletiyle 22 
Ağustos 1926’da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul olunarak tazim 
vazifesini yerine getirdiği görülmektedir.15 Bu tür görüşmeler vesilesiyle Bolu 
erkânı tarafından Gazi Mustafa Kemal’e Bolu ahalisinin duygu ve düşünceleri 
yansıtılmış ve halkın beklentileri doğrultusunda devlet teamüllerinin de gereği 
olarak kendisinden Bolu’ya teşrif buyurmaları istenmiştir.    

 

                                                        
11 “Gazi Paşamızın Seyahatleri”, Türkoğlu, 25 Mart 1923. 
12 “Davet Heyeti”, Türkoğlu, 15 Nisan 1923; “Gazi Paşamızı Davet”, Dertli, 17 Nisan 1923.  
13 “Gelenler”, Türkoğlu, 29 Nisan 1923. 
14 “Bolu Heyeti Paşa Hazretleri Nezdinde”, Vakit, 21 Nisan 1923.  
15  Haluk Perk, Vali Ali Rıza Oskay’ın Hatıratında Bolu ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi, Bolu 

Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi, Bolu, 2011, s.  23. 
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Gazi Mustafa Kemal’in Millî Mücadele Döneminde Bolu Livası 
Dâhilindeki Göynük’ü Ziyareti   

 Gazi Mustafa Kemal, Millî Mücadele döneminde Fransız edip Claude 
Farrére ile görüşmek üzere trenle Sarıköy istasyonuna, oradan arabayla Nallıhan, 
Göynük, Geyve ve Adapazarı üzerinden İzmit’e geçmiş ve bu seyahat 
münasebetiyle Bolu Livası dâhilindeki Göynük kazasına da kısa süreli bir 
ziyarette bulunmuştur.  

    Büyük Taarruz’a hazırlık yapıldığı bir sırada TBMM Reisi ve 
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal’e Türk dostu yazar olarak bilinen Fransız 
edip Claude Farrére tarafından Millî Mücadele’nin seyrine ilişkin konuları ele 
almak üzere bir görüşme talebinde bulunulmuştur. Bu dönem aynı zamanda 
Anadolu’da Türklerin Hıristiyan unsurlara zulüm yaptıkları yönünde asılsız 
propagandaların yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu nedenlerle hassas bir dönemde 
vuku bulan söz konusu görüşmeyi gerçekleştirmek amacıyla Bolu sınırları 
dâhilinden geçerek 17 Haziran 1922’de İzmit’e vasıl olan Gazi Mustafa 
Kemal’in16 bu seyahati vesilesiyle hem Türklerin hayat haklarını aramak üzere 
giriştikleri Millî Mücadele hareketinin meşruluğu Avrupalı bir yazarın kalemiyle 
dünya kamuoyuna bir kez daha duyurulmuş hem de İstanbul’dan Adapazarı’na 
getirilen annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule (Atadan) Hanım Gazi 
Mustafa Kemal tarafından karşılanmış olacaktı. Ancak görünürdeki bu 
sebeplerin dışında bahsi geçen seyahatin esas olarak Büyük Taarruz öncesinde 
Batı Cephesi’nin kuzey kanadının bizzat Gazi Mustafa Kemal tarafından teftiş 
ve son bir kez kontrol edilmesi gibi gizli bir amacının olduğu da bilinmektedir.17  

Bu seyahat için Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafından ilgili 
mercilere gönderilen şifreyle seyahatin gerçekleşeceği güzergâh üzerinde ve 
gerekli yerlerde inzibatî tedbir alınmasının temin edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 
güvenlik tedbirlerinden olarak TBMM Muhafız Taburu da Geyve’ye sevk 
ettirilmiştir. 18  Bu seyahat sırasında Gazi Mustafa Kemal’in maiyetinde Bolu 
Mebusu Cevat Abbas (Gürer), Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Münir Bey, 
Başyaver Salih Bey, Yaver Muzaffer Bey, Erkân-ı Harbiye İrtibat Zabiti Şükrü 
(Ali) Bey, Riyaset Kalem-i Mahsusu’ndan Memduh Bey bulunmakta idi. 
Ankara’da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi (Çakmak) Paşa ile Büyük 
Taarruz konusunda yapılan görüşmenin ardından Gazi Mustafa Kemal 
hazırlanan özel bir tren ile maiyetiyle Sarıköy İstasyonu’na ulaşmış, buraya kadar 
kendisine eşlik eden Milli Müdafaa Vekili Kâzım (Özalp) ve yine davet üzerine 

                                                        
16 “Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmit’te”, Dertli, 20 Haziran 1922. 
17 Kâzım Özalp, Millî Mücadele (1919-1922), C.I, AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1998, s.  228. 
18  Muharrem Giray, “Büyük Türk Dostu Claude Farrére’in Atatürk’ü Ziyareti”, Yakın 

Tarihimiz, Cilt II, s.  356. 
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bölgeye gelen Batı Cephesi Kumandanı İsmet (İnönü) Beylerle yapılan 
toplantıda umumi taarruzun 1922 yılı ağustos ayı sonlarında yapılabileceğine 
dair bir görüş ortaya çıkmıştır.19 Bunun üzerine de taarruz hazırlıklarının hızlı 
bir şekilde tamamlanması kararlaştırılmıştır. 20  Gazi Mustafa Kemal bundan 
sonra yolculuğuna otomobille Nallıhan ve Bolu livası dâhilindeki Göynük 
üzerinden devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal maiyetindekiler ile Nallıhan’da 
bir gece geçirmiş,21  ertesi gün Göynük’e ulaşmış ve bu suretle öğle yemeği 
Göynük’te yenmiştir. Bu münasebetle Gazi Mustafa Kemal Batı cephesinin 
kuzey kanadında yer alan Bolu livası sınırlarını da müşahede etme fırsatı 
bulmuştur. Bu sırada askerî yetki alanı Bolu bölgesini de kapsayan Kocaeli 
Grubu Komutanı Halit (Karsıalan) Bey22  Yaveri Şadi Bey ile Gazi Mustafa 
Kemal’i karşılamak üzere Göynük’e gelmişlerdir. 23  Gazi Mustafa Kemal’in 
Göynük’e yapılan ziyaretinin planlandığından daha uzun sürdüğü 
anlaşılmaktadır. Zira burada tutuklu bulunan bir grup mahkûm kendisine 
dilekçe ile başvurarak haksız yere hapsedildiklerini ileri sürmüş ve Gazi Mustafa 
Kemal konu ile hususi bir surette ilgilenmek durumunda kalmıştı. Yaptırdığı 
incelemeler sonucunda bu mahkûmların haklı olduğunu müşahede eden Gazi 
Mustafa Kemal telgrafhaneye giderek Adliye Vekili ile haberleşmiş ve vekile 
haksız yere tutuklu bulunan bu mahkûmların salıverilmeleri ve sonuçtan 
kendisinin haberdar edilmesi yönünde talimat vermiştir. 24  Ardından Taraklı 
üzerinden 13 Haziran 1922 gecesi Geyve’ye ulaşmış ve geceyi Kocaeli Grubu 
Karargahı’nda geçirmiştir.25 

 Bu süreç içinde Bolu’daki resmî erkân tarafından Gazi Mustafa Kemal’in 
Bolu livası dâhilinden geçerek İzmit’e ulaşacağı haberinin alındığı ve O’nu 
Göynük’te karşılayarak Bolu livası adına merasim düzenlemek üzere hususi bir 
heyetin tertip edildiği anlaşılmaktadır. Ancak Göynük’e gelişi ani ve habersiz 
olan Başkumandan Gazi Mustafa Kemal’in heyet tarafından planlanan merasim 

                                                        
19 Özalp, age., s.  228. 
20  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (1919-1927), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara, 1997, s.  442. 
21  Sabahattin Özel, “Atatürk’ün Büyük Taarruz Öncesinde Adapazarı-İzmit Gezisi (12-24 

Haziran 1922)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, İstanbul, 2004, s.  146.  
22  Gazi Mustafa Kemal’i Göynük’te karşılayan Halit (Karsıalan) Bey 21 Ocak 1921 tarihi 

itibariyle Kolordu Komutanı yetkisiyle görev ve faaliyet alanı Bolu bölgesini de kapsayan “Kocaeli 
Grup Komutanlığı”na atanmış, bu görevini 12. Grup Komutanlığı’na tayin edildiği 4 Mayıs 1921 
tarihine kadar sürdürmüştür (Evcin, age., s.  587).  

23Adnan Sofuoğlu, Millî Mücadele Döneminde Kocaeli, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayınları, Ankara, 2006, s.  192. 

24 Giray, agm., s.  357.    
25  Sabahattin Özel, Millî Mücadele’de İzmit-Adapazarı ve Atatürk, Derin Yayınları, İstanbul, 

2005, s.  247. 
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eşliğinde karşılanması mümkün olmamıştır. Bunun üzerine Bolu Mutasarrıfı 
Fahreddin Bey Gazi Mustafa Kemal’e 24 Haziran 1922’de çektiği bir telgrafla 
Bolu halkının kendisini karşılama şerefinden mahrum kaldığından dolayı büyük 
üzüntü duyduğunu ifade etmiştir. Gizli tutulduğu anlaşılan bu seyahat nedeniyle 
Bolu Mutasarrıfı Fahreddin Bey ile Gazi Mustafa Kemal arasında şu telgraf 
görüşmesi yapılmıştır:26 

“BMM Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne 
“Liva mıntıkasında şeref-i kudüm-ı devletlerini büyük bir meserretle karşılamayı 
cana minnet bilûb bu hususla umûmi hazırlıklar yapmakta iken teşrif ve azimet-i 
samilerinin ani ve habersiz olması bu vazife-i mukaddesenin ifasından mahrum 
bırakmakla şu şerefli selâmdan mahrum olan ve na-kâbil telâfi bulunan teessûrat-ı 
umûmiyenin iblağ ve lâyezal ve ebed nişan olan hissiyât-ı tâzimkârenemizin Bolu 
nâmına arzına müsaade buyurulmasını istirham ederim. 
Buna Gazi Mustafa Kemal’in TBMM Reisi ve Başkumandan sıfatıyla 26 

Haziran 1922 tarihli cevabî telgrafı şu şekilde olmuştur: 
“24 Haziran 1922 tarihli telgrafnamenizi aldım. Hakkımda bütün liva ahalisinin 
ibrâz eylediği hissiyât ve tezahürât-ı samîmâneden pek mütehassis oldum. 
Teşekkürâtımın kendilerine iblâğını rica ederim.  
Gazi Mustafa Kemal 14 Haziran 1922’de Geyve’den Adapazarı’na hareket 

etmiş ve burada daha önce planlandığı şekilde İstanbul’dan Adapazarı’na 
getirilen annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule (Atadan) Hanım ile 
Adapazarı Askerlik Dairesi Sabık Reisi Binbaşı Baha Bey’in evinde görüşme 
fırsatı bulmuştur. Bu vesileyle Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden 
itibaren görüşemediği ailesi ile bir araya gelmiştir.27  

Adapazarı’ndan İzmit’e geçen Gazi Mustafa Kemal ile Claude Farrére 
arasında 18 Haziran 1922 tarihinde bir mülakat gerçekleşmiştir. Bu mülakat 
Avrupalı yetkin bir yazar aracılığıyla Millî Mücadele’nin meşruiyetinin dünya 
kamuoyuna bir kez daha açıklanmasına vesile olmuştur. Söz konusu yazar adına 
verilen çay ziyafeti sırasında Gazi Mustafa Kemal Anadolu’da Türklere hayat 
hakkı tanımak istemeyenlerin Türklerin Hristiyanlara zulmettiğini ileri sürmek 
suretiyle dikkatleri başka yöne çekmek istediklerini belirtmiş ve burada dikkat 
çekici bir ifade olarak: “Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve 
istiklâli bir lâzime-i hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlâtlarıdır. Bu millet 
istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” diyerek Türk milletinin istiklal 
ve istikbaline göz diken işgalci devletleri kınayan bir nutuk irat etmiştir.28 Gazi 

                                                        
26 “Mustafa Kemal Paşa Hazretleri”, Türkoğlu, 2 Temmuz 1922. 
27 Sofuoğlu, age., s.  192. 
28 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 

1997, s.  36-41. 
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Mustafa Kemal daha sonra annesi ve yolculuğu sırasında mülahazaya devam 
ettiği Claude Farrére ile Adapazarı’na dönmüş ve Claude Farrére buradan 
İstanbul’a hareket etmek üzere uğurlanmıştır. İstanbul’dan ayrılırken: “hürriyet ve 
istiklali için giriştiği mücadelede kahraman Türk milletinin yakında muzaffer çıkmasını 
samimi hislerimle temenni ederim.” şeklinde beyanda bulunan söz konusu yazar 
Fransa’ya döner dönmez Gazi Mustafa Kemal ve O’nun kumandasındaki Türk 
ordusu ile riyasetindeki Ankara Hükûmeti’nin çalışmaları hakkındaki 
beyanlarıyla Avrupa’da Türkler lehine kamuoyu oluşturulması konusunda etkin 
bir rol oynamıştır.29    

Geyve’ye gelen Gazi Mustafa Kemal Kocaeli Grubu Komutanı Halit 
(Karsıalan) Bey ile Geyve’de kuvvetlendirilen cepheyi teftiş etmiş, daha sonra 23 
Haziran 1922 tarihinde Taraklı üzerinden Göynük’e geri dönmüştür. Burada 
ahalinin Gazi Mustafa Kemal’i karşılamak üzere derin bir sevinç içinde 
kasabanın dışına çıktığı görülmüştür. Gazi Mustafa Kemal maiyetiyle Göynük’te 
bir süre dinlenmiş ve yemek yemiştir. Yemekten sonra Nallıhan güzergâhıyla 
Ankara’ya doğru yola çıkmış30 ve Göynük üzerinden Ankara’ya dönüş yolunda 
Gazi Mustafa Kemal’e annesi ve kız kardeşi de eşlik etmiştir.31 Böylece Gazi 
Mustafa Kemal Millî Mücadele’nin kritik bir döneminde önem arz eden bir 
seyahatini emniyetli bir güzergâh olarak görülen Bolu livası dâhilindeki 
Göynük’ten geçmek ve burada halkla temaslarda bulunmak suretiyle 
tamamlamıştır. 

Gazi Mustafa Kemal’in 1934 Yılındaki Bolu Ziyareti  
Bolu erkânı tarafından yapılan davetlere, girişimlere ve kendisinin de 

istemesine rağmen Gazi Mustafa Kemal’in Bolu sınırları dâhiline ikinci defa 
gelişi ancak İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 18-23 Ağustos 1934 
tarihli İkinci Türk Dil Kurultayı vesilesiyle olabilmiştir.32  Bu dönem Türk dili ve 
tarihi üzerine yapılan çalışmaların gündemde olduğu ve söz konusu çalışmalara 
son derece ihtimam gösterildiği bir dönem olarak dikkat çekmektedir.  

Gazi Mustafa Kemal’in özellikle başkentten İstanbul’a yaptığı seyahatlerinde 
söz konusu dönem itibariyle önemli bir güzergâh olarak ön plana çıkan Ankara-
Eskişehir-Bilecik-İzmit-İstanbul tren yolu hattını kullandığı bilinmektedir. Bahsi 
geçen hat Ankara’yı İstanbul’a bağlayan diğer bir hat olan Kızılcahamam-
Gerede-Reşadiye-Bolu-Düzce-Adapazarı-İzmit karayoluna göre daha çok tercih 
edilmekte idi. 

                                                        
29  Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C.IV, AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1996, s.  491-492.  
30 Özel, age., s.  277.  
31 Kâzım Özalp, Anılar-Belgeler, Demkar Yayınevi, İstanbul, 2011, s.  232. 
32 Önder, age., s.  85. 
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Anadolu seyahatleri içinde Bolu vilayetine yapılacak yolculuk Riyaset-i 
Cumhurluk makamı tarafından ancak 1934’te programa alınabilmiştir. Söz 
konusu döneme kadar biraz önce değindiğimiz üzere Bolu üzerinden İstanbul’a 
ulaşan karayolu güzergâhını görmeye imkân bulamayan Gazi Mustafa Kemal’in 
bunu bir fırsat telakki ederek seyahatini Bolu üzerinden gerçekleştirmek istediği 
anlaşılmaktadır. 33  Seyahat programına göre Gazi Mustafa Kemal ve 
maiyetindekiler resmi araçları ile Ankara’da başlayacakları yolculuklarını Kazan-
Kızılcahamam-Gerede-Reşadiye-Bolu-Düzce güzergâhını takiben Adapazarı-
İzmit yolu ile İstanbul’da sonlandıracaklardı.   

Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’ya geleceği haberini Bolulular 1934 yılı temmuz 
ayı başlarında söz konusu seyahatin ön hazırlıklarını yapmak üzere şehre gelen 
Bolu Mebusu Cevat Abbas (Gürer) Bey’den34 öğrenmişlerdir. Bolu’da Vali Ali 
Rıza (Oskay) ve Belediye Reisi Reşat (Aker) Beyler ile görüşen Mebus Cevat 
Abbas (Gürer) Bey bu şahıslara Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’ya 
geleceği müjdesini vermiş, bu haber kısa zamanda bütün şehirde duyulmuştur. 
Gazi Mustafa Kemal’in 15 Temmuz 1934 tarihi itibariyle Ankara’dan 
Kızılcahamam’a hareketi ve 17 Temmuz 1934 salı günü Bolu’yu şereflendireceği 
haberi Bolu ahalisi arasında büyük bir sevinç ve heyecan uyandırmış, bu büyük 
misafiri ağırlamak üzere vilayetin resmî erkânı tarafından derhâl hazırlıklara 
başlanmıştır. 35  Bu münasebetle bölgeye yapılacak seyahati organize etmek, 
vilayet dâhilinde yapılacak etkinlikleri belirlemek ve bunları uygulamaya 
geçirmek üzere ilk hazırlıklardan olarak bir “Tezyin ve Karşılama Heyeti” teşkil 
edildiği görülmektedir. Bu heyete Öğretmen Kadriye (Atay) ile İnhisarlar 
Müdürü’nün eşi Fakiha Hanımlar’ın ve şehrin tanınmış simalarından Hafız 
Murtaza (Damakoğlu) ile A. Muzaffer (Samur) Beyler’in dâhil edildiği ve 
Bolu’daki ziyaret programını organize etmek üzere derhâl çalışmalara başlandığı 

                                                        
33  Enver Konukçu, “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu ve Sakarya 

Gezileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 37, Ankara, Mart 1997, s.  297. 
34  Cevat Abbas (Gürer) Bey 1915’te Anafartalar Grubu Kurmayı’nda görevlendirilmiş ve 

1916’da Yüzbaşılığa nasbedilerek 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın yaverliğine 
tayin edilmiştir. Bu görevini uzun yıllar devam ettirerek Gazi Mustafa Kemal’in yakınında bulunan 
zevat içinde yer almıştır.  Mustafa Kemal Paşa’nın tensibiyle Bolu livasından mebus intihabı için 
namzet gösterilmiş ve Osmanlı Meb’ûsân Meclisi’nin son dönemi için 8 Ocak 1920’de yapılan 
seçimde Bolu Mebusu seçilmiştir. İstanbul’un İtilâf Devletleri tarafından işgal edilmesi ile 
Ankara’ya ulaşarak TBMM 1-5. dönemlerinde Bolu mebusu olarak görev yapmıştır. Cevat Abbas 
Bey’in hizmetleri Bolulular tarafından da takdir edilmiş ve ona 1922 yılı Aralık ayına ait bir 
mazbata ile Bolu Belediyesi tarafından “Bolu Fahrî Hemşehriliği” unvanı verilmiştir (Evcin, age., s.  
721-723). 

35 “Gazi Hazretleri, Bugün Kızılcahamam Banyolarına Hareketleri Muhtemel”, Akşam, 16 
Temmuz 1934; Gazi Mustafa Kemal’in Kızılcahamam’a gideceği ve burada bir süre kaldıktan 
sonra İstanbul’a hareket edeceği doğrultusunda Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir diğer haber için 
bkz.;“Reis-i Cumhur Hazretleri, Bugün Kızılcahamam Banyolarını Teşrifleri Muhtemel”, 
Cumhuriyet, 16 Temmuz 1934. 
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anlaşılmaktadır. Bu anlamda Bolu Halk Fırkası binasının Reis-i Cumhur Gazi 
Mustafa Kemal’in şehirde ikamet edeceği yer olarak belirlenmesi ve binanın 
teşrifat işlerinin yapılması ele alınan ilk çalışmalar arasında yer almıştı.36  

13 Temmuz 1934 tarihi itibariyle Dâhiliye Vekâleti’nden Bolu vilayetine 
ulaşan bir telgrafname ile Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu teşrifi resmi surette 
bildirilmiş ve bu nedenle karşılama tertibatına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştı.  
Bu minvalde Gazi Mustafa Kemal ve maiyetindekilerin Bolu vilayeti sınırları 
içinde Gerede girişinden Hendek hududuna kadar vilayet yolları üzerinde ve 
şehirde güvenliğini sağlamak üzere merkezden verilen talimata da uygun olarak 
valilikçe ve komutanlıkça askerî tedbirler de alınmıştı.37 

Yapılan hazırlıkları son kez tetkik etmek üzere 15 Temmuz itibariyle Bolu’ya 
tekrar gelen Mebus Cevat Abbas (Gürer) Bey bu münasebetle Vali, Belediye 
Reisi ve Garnizon Komutanı eşliğinde Halk Fırkası binasına çıkarak “Tezyin ve 
Karşılama Heyeti” ile görüşmüş ve yapılan çalışmaları gözden geçirmiştir. Bu 
sırada salonda yığılı halılar dikkatini çekmiş ve bunların Reis-i Cumhur’un 
geçeceği yol üzerine serilmek üzere istif edildiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine 
heyete Gazi Mustafa Kemal’in böyle şeyleri sevmediğini ve gösterişten uzak 
kalınmasını istediğini belirterek O’nun: “Ben Saltanat heveslisi değilim. Halktan 
biriyim. Cumhuriyet adamı olarak karşılanmak isterim” şeklindeki sözlerini 
hatırlatmıştır.38 Böylece Cevat Abbas (Gürer) Bey’in de vurguladığı üzere Gazi 
Mustafa Kemal’in bütün yurt içindeki seyahatlerinde olduğu gibi Bolu’da da 
resmiyetten ve her türlü gösterişten uzak olarak aracısız ve tabii bir şekilde halk 
ile samimi temaslarda bulunmak istediği anlaşılmaktadır.    

Gazi Mustafa Kemal’in Gerede ve Yeniçağa Üzerinden Bolu’ya Hareketi  
Gazi Mustafa Kemal’e Bolu üzerinden İstanbul’a yaptığı seyahat sırasında 

kalabalık bir heyet eşlik etmekteydi. Türk Dil Kurultayı’na katılmak ve Gazi 
Mustafa Kemal’e seyahati sırasında refakat etmek üzere bir araya gelen bu 
heyette Dâhiliye Vekili Şükrü (Kaya), Gaziantep Mebusları Kılıç Ali ve Mehmet 
Nuri (Conker), Rize Mebusu Hasan Cavit (Belül), Bilecik Mebusu Salih (Bozok) 
Beyler, Ordu Müfettişi Fahreddin (Altay) Paşa, Prof. Dr. Afet (İnan) Hanım ve 
babası Bolu Mebusu İsmail Hakkı (Uzmay)39 ile ilim ve tefekkür adamı Prof. 

                                                        
36 Konukçu, “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal…”, agm., s.  297-298.  
37 Perk, age., s.  34- 36. 
38 Erkan Tüzün, “Atatürk Bolu’da”, Bolu Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı 1, Ankara, 1982, s.  

8. 
39  Prof. Dr. Afet İnan’ın babası olan İsmail Hakkı Bey, İzmir Orman Müdürü iken 

TBMM’nin 4. dönemi için yapılan seçimlerde hem Bolu’dan hem de İstanbul’dan adaylığını koyan 
Salâh Cimcoz Bey’in İstanbul Mebusluğu’nu seçmesi üzerine Cumhuriyet Halk Fırkası adayı 
olarak 6 Haziran 1931’de boşalan Bolu Mebusluğu’na seçilmiştir. TBMM 2. toplantı yılı başından 
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Dr. Fuat (Köprülü) Bey40 gibi siyasi, askerî ve ilmi kişiliğiyle tanınan önemli 
simalar bulunmaktaydı. Gazi Mustafa Kemal’e seyahati sırasında eşlik eden ve 
böylelikle Bolu’yu görme ve Bolulularla temas kurma fırsatı da bulan heyet 
görüldüğü üzere mümtaz isimlerden müteşekkildi.  

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal İstanbul’a makam aracıyla karayolu 
vasıtasıyla gitmek üzere yanı başında bahsi geçen isimler olduğu hâlde 16 
Temmuz 1934 sabahı Ankara’dan hareket etmiştir. Bu güzergâh üzerindeki ilk 
önemli mevki durumunda olan Kazan Köyü yakınlarında mekteplerden 
öğretmen ve öğrenciler ile köylülerin heyeti karşıladığı görülmüştür. 
Karşılayıcılar arasında yerel seçimlerde kadınlara seçilebilme hakkının tanınması 
neticesinde Kazan Köyü’ne muhtar seçilen Satı (Çırpan) Kadın da bulunmakta 
idi.41 Sırma işlemeli köy elbisesi ve yağız çehresiyle köyün muhtarı Satı Kadın 
Gazi Mustafa Kemal’i ayran içmeye ve bu vesileyle biraz dinlenmeye davet 
etmiş, bu sırada heyettekilere de köy hakkında bilgi vermiştir. Bu süreç içinde 
diğer köylüler de Gazi Mustafa Kemal’in sorularına yanıt vermişler, ancak bu 
açık sözlü, pratik zekâlı, saf ve temiz yürekli köylü kadın Gazi Mustafa Kemal’in 
daha çok dikkatini çekmiş ve kısa sürede takdirini kazanmayı başarmıştır. 
Nitekim yanındaki Mehmet Nuri (Conker) Bey’e: “Bak, işte milletvekili olacak 
kadın, bunu milletvekili yapacağız.” demiş ve bu yöndeki çalışmalar için 
yetkililere gereken talimatı vermiştir. Bu sırada bu girişimin sadece Satı Kadın ile 
sınırlı kalmayacağı yönünde ifadelerde bulunmuştur.42 Nitekim bu vesileyle Satı 
Kadın 5. dönem mebus seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal’in desteğiyle mebus 
seçilerek TBMM’de Türk kadınını temsil etmiş,43 bu olay Türk demokrasi tarihi 
için önem arz eden önemli gelişmeler içinde yer almıştır.   

Bu şekilde Kazan Köyü’nü geride bırakan heyet ardından Kızılcahamam’a 
ulaşmıştır. Burada da mıntıkada bütün köylülerin yol boyunca toplanarak Gazi 
Mustafa Kemal’i büyük sevinç ve tezahürlerle karşıladıkları görülmüştür. Reis-i 

                                                                                                                                  
dönem sonuna kadar Tarım Komisyonu’nda kâtip olarak çalışan İsmâil Hakkı Bey’in TBMM 5. 
döneminde bir kez daha Bolu Mebusluğu’na seçildiği görülmektedir (Evcin, age., s.  740-741). 

40 Cahit Dinçtürk, Bolu’dan Yetişenler, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Bolu, 1987, 
s.  10-11; Perk, age., s.  33.  

41 Önder, age., s.  92. 
42  Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

İstanbul, 2007, s.  357-358. 
43 Millî Mücadele döneminde önemli yararlılıklar gösteren bir ailenin ferdi olan Satı Kadın 

1890’da Kazan Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Harf inkılâbından sonra Millet Mektebi’nde okuma 
yazma öğrenmiş, 1933’te Kazan Köyü’ne muhtar olarak seçilmiştir. Gazi Mustafa Kemal’in 
takdirine mazhar olarak TBMM 5. dönem seçimlerinde mebus seçilmiştir. Gazi Mustafa Kemal, 
Satı Kadın’ın adını Orta Asya Türkleri arasında ün yapmış bir kadına izafen “Hatı” olarak 
değiştirmiştir (Sibel Duroğlu, Türkiye’de İlk Kadın Milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s.  69-72).  
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Cumhur geceyi burada Çamlık’ta hususi olarak hazırlanan çadırlarda 
geçirmiştir.44 

17 Temmuz sabahı Kızılcahamam’dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal 
refakatindeki zevat ile saat 12 civarında Bolu’nun Ankara sınırındaki Gerede 
kazasına vasıl olmuştur. Bütün halkın kasabanın girişinde toplanarak Gazi 
Mustafa Kemal’i sevinç gösterileri eşliğinde coşkun bir tezahüratla beklediği ve 
Bolu Valisi Ali Rıza (Oskay) Bey’in45 bir heyetle Gazi Mustafa Kemal’i vilayet 
sınırında karşıladığı anlaşılmaktadır. Cevat Abbas (Gürer) Bey’in telkin ve 
tavsiyelerine rağmen ağırlamada kusur etmek istemeyen Bolu erkânı kasabanın 
girişinden itibaren iki kilometrelik yola halı sermiştir. Gazi Mustafa Kemal ve 
maiyeti bu yolu takiben Gerede’nin güzel bir mesire yeri olan Arkut Dağı’ndaki 
Ramazan Dede Tepesi’ne ulaşmış ve burada ağırlanmıştır. Burada biraz 
dinlenilmiş ve öğle yemeği yenilmiştir.46 Gazi Mustafa Kemal Gerede’ye hâkim 
bir mevkide bulunan Ramazan Dede Tepesi’ni kaplayan görkemli çamlardan ve 
bunların kokusunu etrafa yayan serinletici rüzgârdan etkilenmiş, bu münasebetle 
de buranın “Esentepe” adıyla anılmasını istemiştir.47 Nitekim bu mesire alanının 
söz konusu seyahatin akabinde “Esentepe” adıyla anılmaya başlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Öğleden sonra Bolu vilayeti dâhilindeki bir sonraki önemli durak yeri olan 
Reşadiye’ye doğru hareket edilmiştir. Bahsi geçen bölgede bulunan Çağa 
gölünün güneyinde konuşlanan kasabada halkın Gazi Mustafa Kemal’i yine 

                                                        
44  “Reis-i Cumhur Hazretleri Dün Kızılcahamam Banyolarını Teşrif Buyurdular, Bugün 

Gerede Üzerinden Bolu’ya Hareket Ediyorlar”, Cumhuriyet, 17 Temmuz 1934; “Reis-i Cumhur 
Hazretleri Kızılcahamam’ı Teşrif Ettiler”, Milliyet, 17 Temmuz 1934; “Reis-i Cumhur Hazretleri 
Dün Kızılcahamam’ı Şereflendirdiler; Bugün Bolu’ya Gidiyorlar”, Akşam, 17 Temmuz 1934; 
“Gazi Hazretleri. Kızılcahamam’ı Teşrif Eden Reis-i Cumhur Hazretleri Bugün Gerede’den 
Bolu’ya Hareket Edecektir.”, Hâkimiyet-i Milliye, 17 Temmuz 1934; “Reis-i Cumhur Hazretleri, 
Dün Kızılcahamam’ı Şereflendirdiler, Bugün Bolu’ya Gidiyorlar”, Vakit, 17 Temmuz 1934; 
Ayrıca bkz.; Özel Şahingiray, Atatürk’ün Nöbet Defteri (1931-1938), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Yayınları:8, Ankara, 1955, s.  294. 

45 Bolu Valisi Ali Rıza (Oskay) Bey 30 Aralık 1923’te kararname ile tahvilen Bolu Valiliği’ne 
atanmış, 6 Şubat 1924’te başladığı bu görevini Yozgat Valiliği’ne atandığı 1 Haziran 1925’e kadar 
sürdürmüştür. Ali Rıza Bey’in 20 Eylül 1931 tarihli kararname ile Bolu’ya tekrar vali olarak 
atandığı ve 31 Eylül itibariyle görevine başladığı ve bu seferki görevini de 10 Eylül 1934 tarihine 
kadar sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Gazi Mustafa Kemal’in 1934’te Bolu’yu ziyareti sırasında Bolu 
Valiliği görevinde Ali Rıza Bey bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal, Bolu’da en yetkin mülki 
idare amiri olarak Ali Rıza Bey tarafından karşılanmış ve ağırlanmıştır (Evcin, age., s.  485-487). 

46 “Gazi Hazretleri Dün Gerede ve Bolu’yu Şereflendirdiler”, Cumhuriyet, 18 Temmuz 1934; 
“Reis-i Cumhur Hazretleri Gerede ve Bolu’da Coşkun Tezahüratla Karşılandılar”, Milliyet, 18 
Temmuz 1934; “Reis-i Cumhur Hazretleri, Bolu Halkı Büyük Reislerini İçten Gelen Tezahürlerle 
Karşıladı”, Vakit, 18 Temmuz 1934.   

47 Enver Konukçu, “Atatürk ve Bolu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 18, Sayı 54, 
Ankara, Kasım, 2002, s.  1040. 
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sevgi gösterileri ile karşıladığı anlaşılmaktadır. Burada bir kısım halkın Gazi 
Mustafa Kemal’e merkezî bir konumda bulunan Reşadiye’nin bir nahiye 
merkezi olması konusunda istirhamda bulundukları görülmüştür. Bu teklifi 
uygun gören Gazi Mustafa Kemal kasabanın bir nahiye merkezi hâline 
getirilmesi için Dâhiliye Vekili Şükrü (Kaya) ile Vali Ali Rıza (Oskay) Beylere 
derhâl talimat vermiş ve böylece konuya ilişkin çalışmalar kısa bir süre içinde 
sonuçlandırılmıştır.48 Çağa gölünün Mengen tarafındaki dar vadide bulunan ve 
eskiden Çağa ismini taşıyan tarihî kasabanın asıl arazisi 1909’da meydana gelen 
büyük çaplı bir yangın münasebetiyle harap olmuş ve bu nedenle ahali gölün 
güneyinde Gölağzı adıyla anılan Gerede-Bolu kara yolu üzerindeki bugünkü 
yerine taşınmıştı. Yeni yerleşim yeri Sultan Mehmet Reşat döneminde (1909-
1918) oluşturulduğu için Reşadiye adıyla anılmaya başlanmıştı. Reis-i Cumhur 
Gazi Mustafa Kemal ise kasabanın ve gölün Türkçe olan eski ve tarihî adıyla, 
yani tekrar “Çağa” olarak anılmasını istemiştir. Yangın nedeniyle tahrip olan eski 
yerleşim yeri ile karıştırılmaması için de bu yeni yerleşim bölgesi “Yeniçağa” 
şeklinde adlandırılmıştır.49 

Gazi Mustafa Kemal’in Bolu Şehir Merkezine Ayak Basışı ve Bolu 
Halkının Tezahüratı 

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal 17 Temmuz 1934’te saat 17.00 
civarında Bolu’ya vasıl olmuştur. Basına yansıyan haberlere göre: “köylerden ve 
kasabalardan şehre gelen binlerce kişiden müteşekkil Bolu halkı kendileri için en büyük 
bayram addettiği bugünün neşe ve heyecanı içinde Gazi Mustafa Kemal’in geleceği yolu 
doldurmuş ve ulu halaskârlarını ‘yaşa’, ‘varol’ avazeleriyle ve büyük tezahürâtla” 
karşılamışlardır.50  

Karşılama merasiminin yapılacağı Karga Tepesi ve Hisar Tepesi harman 
vakti olmasına rağmen büyük halaskârlarını sevgi ve içtenlikle karşılamaya gelen 
Bolulularla dolmuştur. Merasimin resmi erkânı arasında Vali Ali Rıza (Oskay), 

                                                        
48 Perk, age., s.  34; Bu şekilde Gerede kazası içinde Reşadiye Köyü ile diğer bir kısım köylerin 

kaza merkezine uzaklıkları ve coğrafi duruşları itibarıyla halk ve devlet işlerinin daha kolaylıkla 
görülebilmesi için merkezi Reşadiye Köyü olmak ve Gerede kazasına bağlı olmak üzere 17 köyden 
ibaret Yeniçağa adlı bir nahiye teşkili hakkında Bolu Vilayeti Umumi Meclisi ve İdare Heyetince 
hazırlanan kararname ve gereğini açıklayan layiha Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya tarafından 19 Aralık 
1934’te Başvekâlet’e, oradan da 19 Ocak 1935’te Reis-i Cumhurluk makamına havale edilmiş ve 
söz konusu idari değişiklik Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal, Başvekil İsmet İnönü ve Dâhiliye 
Vekili Şükrü Kaya tarafından 21 Ocak 1935’te kabul edilmiştir (Musa Şaşmaz, Türkiye’nin İdari 
Taksimatı, ADTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013, s.  177). 

49 İdris Keleş, Yeniçağa Tarihi, Yeniçağa Belediyesi Yayınları, Ankara, 2007, s.  156. 
50 “Gazi Hazretleri Dün Gerede ve Bolu’yu Şereflendirdiler”, Cumhuriyet, 18 Temmuz 1934; 

“Reis-i Cumhur Hazretleri Gerede ve Bolu’da Coşkun Tezahüratla Karşılandılar”, Milliyet, 18 
Temmuz 1934; Söz konusu resmî ziyaret ile ilgili olarak ayrıca bkz; Mehmet Zekâî Konrapa, Bolu 
Tarihi, Bolu Vilayet Matbaası, Bolu, 1964, s.  731. 
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Belediye Reisi Reşat (Aker), 51  askerî birlik komutanı ve subayları, Bolu 
Mebusları Mehmet (İlyaszâde) Şükrü (Gülez) ve Hasan Cemil (Çambel), yine bu 
dönemde hem Bolu’dan hem de İstanbul’dan mebus seçilmekle birlikte İstanbul 
mebusluğunu tercih eden Hüseyin Salâh (Cimcoz), sabık Bolu Belediye Reisi ve 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Reisi (Hattatzâde) Mehmet Tahir (Hitit) ve 
ilerleyen süreçte Bolu Mebusu olarak TBMM’de bulunacak olan Celâl Sait 
(Siren) Beyler yer alıyordu. İlk olarak Kuruçay mevkiinde görülen Gazi Mustafa 
Kemal ile refakatindekileri taşıyan otomobiller Karga Tepesi eteklerinde durmuş 
ve bakımlı, şık, spor gömleği ve elindeki siyah kuşaklı beyaz fötr şapkası ile 
dikkat çeken Gazi Mustafa Kemal otomobilinden inerek şapkası ile halkı 
selamlamıştır. Burada Boluluların samimi ve coşkun tezahüratları ve sevgi 
gösterileri görülmüştür. Karşılama merasimine iştirak eden halkın büyük bir 
kısmının genç nüfustan oluşması, onları Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olarak 
gören Gazi Mustafa Kemal’in mutluluğunu bir kat daha artırmıştır. Nitekim 
gülümseyerek yanındakilere: “İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği bunlardır. Bu 
gençlere değer vermeli ve en iyi biçimde yetişmeleri sağlanmalıdır. Çünkü Cumhuriyet 
bunların omuzlarında yükselecektir” şeklinde bir açıklamada bulunmak suretiyle 
Türk gençliğine verdiği önemi Bolu’yu ziyareti vesilesiyle bir kez daha 
vurgulamıştır.52   

 Bu kıymetli misafir için şehrin baştanbaşa süslendiği ve Halk Fırkası 
binasında hususi bir daire hazırlandığı ve Gazi Mustafa Kemal’in maiyeti ile 
beraberindekilerin eşliğinde halkın yürekten gelen tezahürleri arasında 
ağırlanacağı Halk Fırkası binasına teşrif ettiği anlaşılmaktadır.53 Bolu ovasına 
hâkim Hıdırlık Tepesi’nde inşa edilmiş olan Halk Fırkası binası söz konusu 
dönem itibariyle Karacasu, Ilıcalar, Mudurnu, Düzce, Sünnice dağları ve Gerede 
yönüne bakan manzarası ile Bolu’nun en güzel mevkilerinden birini teşkil 

                                                        
51  17 Temmuz 1934’te Bolu’ya gelen Gazi Mustafa Kemal’i şehrin Belediye Reisi olarak 

karşılayan Reşat (Aker) Bey Akçaşehir’de dünyaya gelmiştir. Bolu Merkez Belediye Meclisi 
tarafından reisliğe seçilen Reşat Bey’in intihabı 3 Mayıs 1934 tarihli kararname ile tasdik edilmiştir. 
Şehirdeki eski hâl binasının ikmâl ve ıslahı, şehrin muhtelif yerlerine yangın havuzları ve su 
depolarının yapılması, Belediye Bando Teşkilatı’nın takviyesi ve ıslahı gibi çalışmalarda 
bulunmuştur. Aynı zamanda halk kültürü alanında yaptığı çalışmalarla da tanınan Reşat Bey birçok 
Bolu türküsünü derleyerek Ankara Radyosu’nda kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Belediye 
Reisliği görevinden ayrıldıktan sonra İl Encümen Üyeliği görevinde bulunmuştur (Evcin, age., s.  
702-703). 

52 Tüzün, agm., s.  8-9. 
53 “Gazi Hazretleri Dün Gerede ve Bolu’yu Şereflendirdiler”, Cumhuriyet, 18 Temmuz 1934; 

“Reis-i Cumhur Hazretleri Gerede ve Bolu’da Coşkun Tezahüratla Karşılandılar”, Milliyet, 18 
Temmuz 1934; Önder, Gazi Mustafa Kemal’in Hükûmet binası ile Belediye’ye gelerek buradaki 
resmi ziyaretlerini tamamladıktan sonra Halkevi’ndeki istirahat mahalline geçtiğini belirtmektedir 
(Önder, age., s.  93). 
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ediyordu.54 Nitekim Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası’nın taş merdivenlerinden 
çıkarken bir ara geriye dönüp Bolu ovasına göz gerdirmiş, Aladağ’ın sık ve 
laciverte çalan ormanının çarpıcı manzarasına uzun uzun bakarak yanı başındaki 
Recep Peker’e: “Bolu’yu Ankara’dan önce görmeliydim” demiştir. Bu söylemiyle Gazi 
Mustafa Kemal’in bir latife etmek suretiyle Bolu’yu daha önce ziyaret 
edemeyişinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmek istediği anlaşılmaktadır. 
Bolu şehrinin Gazi Mustafa Kemal üzerinde yarattığı etki ve söylediği bu sözler 
halk tarafından daha sonra Gazi’nin Bolu’yu başkent yapmadığına hayıflandığına 
bile yorulmuştur.55 Basına yansıyan haberlere göre vilayetin tabii güzelliklerini 
çok beğenen Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’da bir müddet kalacağı ümit 
edilmişti.56 

Fırka binasındaki odasında bir süre istirahate çekilen Gazi Mustafa Kemal’in 
takiben yetkililerden vilayetin sorunları hakkında bilgi aldığı, gerekli gördüğü 
konularda ilgililere talimat verdiği ve bu vesileyle Bolu’da yapılan çalışmalar ile 
vilayetin genel durumundan memnuniyetini dile getirdiği anlaşılmaktadır.57  

Gazi Mustafa Kemal söz konusu geceyi Bolu’da geçirmiştir. Basına yansıyan 
haberlerden anlaşıldığı üzere gece Gazi Mustafa Kemal’in şerefine şehir 
baştanbaşa aydınlatılmış, Halk Fırkası binası etrafında eğlenceler tertip edilmiş, 
gençler millî oyunlar oynamışlar ve büyük bir fener alayı düzenlemiştir. Özellikle 
gençler heyecanlı hitabeleriyle Gazi Mustafa Kemal’e olan inanç ve bağlılıklarını 
dile getirmişler, bu hitabeler halkın memnuniyetine sebep olmuş ve alkışlarla 
karşılık görmüştür. Bu tezahüratı ikamet ettiği Halk Fırkası binasının önüne 
çıkarak takip eden Gazi Mustafa Kemal Boluluların bu yakın ilgisi karşısında 
duygulandığını ifade etmiş ve onlara teşekkürlerini beyan etmek suretiyle bu 
coşkudan memnuniyetini dile getirmiştir. Akşam saat 20.30 civarında Bolu 
Halkevi’nde başlayan yemek aynı heyecan ve neşe ile geç vakte kadar devam 
etmiştir.58  

Gazi Mustafa Kemal’in Bolulu aşçısının hazırladığı yemek masasının 
Çankaya’daki mutat sofrayı aratmayacak şekilde kalabalık olduğu görülmüş ve 

                                                        
54 Konukçu, “Atatürk ve Bolu”, agm.,  s.  1039.  
55 Tüzün, agm., s.  9. 
56  “Gazi Hazretlerinin Seyahatleri, Bolu Büyük Sevinç ve Neşe İçindedir”, Akşam, 18 

Temmuz 1934; “Reis-i Cumhur Hazretleri, Gazi Hazretleri Gerede’ye uğrayarak Bolu’yu Teşrif 
Etti”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Temmuz 1934. 

57 Tüzün, agm., s.  9. 
58 “Büyük Reisi Düzce, Adapazar ve İzmit’te Binlerce Vatandaş Coşkun Tezahüratla 

Karşıladılar” Milliyet, 19 Temmuz 1934; “Gazi Hazretleri, Bolu Halkı Ulu Rehberi Coşkun 
Tezahürlerle Karşıladılar”, Hâkimiyet-i Milliye, 19 Temmuz 1934; Ayrıca bkz.; “Gazi Hazretleri 
Sabaha Karşı Teşrif Ettiler. Her Tarafta Halk Büyük Tezahüratta Bulundu.”,  Akşam, 19 Temmuz 
1934; “Bolu’da Gazi Hazretleri Şerefine Tezahürat”, Vakit, 19 Temmuz 1934; “Gazi Hazretleri, 
Bolu’da”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 1934; Ayrıca bkz.; Şahingiray, age., s.  295; Önder, age., s.  86. 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 11 Sayı 21 (Bahar 2015) 
 

154    

burada konu edilen mülahazalar siyasi, sosyal ve kültürel meselelere 
odaklanmıştır. Bu konular nihayetinde söz konusu dönem itibariyle gündemde 
olan dil ve tarih meselelerine gelmiş ve söyleşiler sırasında Bolu’nun genç, 
çalışkan, münevver ve sosyal faaliyetleri ile dikkat çeken hanımlarından Bâhire 
(Morova) Hanım’ın söylemleri Gazi Mustafa Kemal’in ilgisini çekmiştir. Bu 
nedenle Bâhire Hanım’a çeşitli konularda sorular yöneltmiş ve onunla fikir 
teatisinde bulunmuştur. Nihayetinde Türk dili çalışmaları kapsamında öz 
Türkçeye yönelişin olduğu bu dönemde cereyan eden söz konusu mülahazaların 
da etkisiyle: “Senin adın bundan sonra Bediz olsun.” diyerek Türkçede “süs ve nakış” 
anlamına gelen “Bediz” ismini bir kâğıda yazarak Bâhire Hanım’a vermiş, Bâhire 
Hanım da Gazi Mustafa Kemal’e bu kâğıdın altına imza attırmak suretiyle bu 
gecenin anısını ölümsüzleştirmiştir. Takiben Gazi Mustafa Kemal’in Bâhire 
Hanım’a “Seninle, Türk kadınının temsilcisi olarak Meclis’te çalışmak isterim.” diyerek 
önemli bir teklifte bulunduğu görülmüştür. Nitekim Bolu’da cereyan eden bu 
fikir teatisinin ve ciddi teklifin eseri olarak Bâhire Hanım 1935 yılı genel 
seçimlerinde Konya’dan mebus seçilerek TBMM’ye iştirak etmiştir. 59  Gazi 
Mustafa Kemal’in Bolu’da bulunduğu gece, akşam yemeğine Ticaret Odası Reisi 
sıfatıyla davet edilen Tevfik (Atay) Bey söz konusu konuya ilişkin Bolu’nun 
yakın tarihi ile ilgili bir anısını şu şekilde anlatmıştır:60  

“Yemekte Türk kadınının tarihteki yeri Sayın Fuat Köprülü ve Sayın Afet İnan 
tarafından karşılıklı incelendi. Sofrada bulunan zevât fikirlerini açıkladılar. 
Neticede kadınlarımızın TBMM’de hizmet verebilecekleri kararlaştırıldı. Atatürk, 
bu konunun Millet Meclisi’nde müzakere edilmesini ve kanunlaşmasını temin etmek 
üzere, Sayın Şükrü Kaya’yı vazifelendirdi. Sabahın 4’üne kadar devam eden yemek, 
neşe ve heyecanla geçti. Binanın dışında ise halk coşkun tezahürâtta bulunuyordu.” 
 Gazi Mustafa Kemal’in mesaisi ve teşvikiyle Türk kadınının seçme ve 

seçilme hakkını elde etmesinde önemli bir müzakere bu şekilde Bolu’da 
gerçekleşmiştir. 

 Gazi Mustafa Kemal’in güzel sanatlara olan ilgisi bilindiğinden ötürü halk 
kültürü alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Belediye Reisi Reşat (Aker) Bey’in 
girişimleriyle yemek sırasında musikiye ve halk oyunlarına da yer verildiği 
görülmüştür. Ağırlama programında yer alan ince saz tarafından icra edilen 
“Hani Ya Sen Benimdin” ve “Maya Dağdan Kalkan Kazlar” gibi Türk 

                                                        
59 Tüzün, agm., s.  10; 1897’de Bosna’da dünyaya gelen ve ilk ve ortaöğrenimini Bolu’da 

tamamlayan Bâhire Bediz Hanım, Bolu Kız Sanat Mektebi’nde resim öğretmenliği yapmıştır. Bolu 
Belediye Meclisi üyeliğinde, Cumhuriyet Halk Fırkası teşkilatında ve Halkevi’nde görev almıştır. 
Bolu’yu ziyareti sırasında Gazi Mustafa Kemal’in takdirine mazhar olan ve bu münasebetle 
Gazi’nin tavsiye ve telkiniyle Konya’dan mebus seçilen Bâhire Bediz Hanım’ın Türkiye’de kadın 
haklarının sağlanması konusunda önemli gayretler sarf ettiği anlaşılmaktadır  (Evcin, age., s.  761). 

60 Dinçtürk, Bolu’dan Yetişenler, s.  10-11. 
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musikisinden sevdiği şarkılara Gazi Mustafa Kemal de yanındaki zevatla katılım 
sağlamış, zeybek oynamaya kaldırdığı erkâna kendisi de eşlik etmiştir.61     

Bolu’da uyandığı 18 Temmuz sabahında Gazi Mustafa Kemal kendisini 
ziyarete gelen heyetleri kabul etmiş ve halkın dilek ve isteklerini dinlemiştir.62 Bu 
sırada Ankara’dan alınan bir telgrafın Gazi Mustafa Kemal’in keyfini kaçırmıştır. 
Gelen haberler, Kuşadası’nın 30 km güneyinde Dipburnu önlerinde bir Yunan 
teknesine Türk karasularına girdiği gerekçesiyle ateş açıldığı, buna karşılık 
Yunan yetkililerince olayın protesto edildiği yönünde idi. Konuya ilişkin gerekli 
bilgileri alıp olayı değerlendikten sonra Bolu Mebusu Cevat Abbas (Gürer) 
Bey’e Ankara’ya gönderilmek üzere, Türk askerinin mevcut duruma göre 
üzerine düşen yasal vazifeyi yaptığı yönünde cevabî bir telgraf yazdırmış ve 
Dışişleri Vekâleti’nin telaş etmesine mahal olmadığına temas etmiştir.63   

                                                        
61 Perk, age., s.  36. 
62 Önder, age., s.  93. 
63 Tüzün, agm., s.  10; Gerek Reuter Haber Ajansı’ndan alınan gerekse Türk basınına yansıyan 

haberlere göre de olayın bu şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır. 14 Temmuz 1934 tarihinde 
Yunanistan’ın hâkimiyetindeki Sisam Adası’nı ziyaret etmekte olan Devonshire adlı gemiye 
mensup üç İngiliz zabitin bir yelkenli kayık ile hareket ederken Türk karasularına girdikleri ve 
Dipburnu sahilinde karaya çıkmaya teşebbüs ettikleri, buna karşılık kimlikleri meçhul bu şahıslara 
Türk sahil muhafızları tarafından uyarıda bulunulduğu, ancak söz konusu şahısların bu uyarılara 
kulak asmayıp kaçmaya yeltendikleri, havaya atılan uyarı ateşine rağmen durmayan bu şahıslara 
açılan ateş sonucunda kayıktaki bir doktor mülazımın hayatını kaybettiği, bir mülazımın da 
yaralandığı anlaşılmaktadır. Olay İngiliz ve Türk Hâriciye Vekâletleri arasında bir dizi görüşmeye 
ve hareketliliğe neden olmuş, nihayetinde olayda her iki tarafın da bir suiniyet beslemediği kabul 
görmüştür (“Kuşadası’nın Cenubunda Bir Hâdise”, Milliyet, 17 Temmuz 1934; “Kuşadası 
Hâdisesi”, Milliyet, 18 Temmuz 1934; “Muhtelit Bir Tetkik Heyetinin Teşkili İsteniyor”, Milliyet, 
19 Temmuz 1934; “Kuşadası Civarında Bir Hâdise”, Cumhuriyet, 17 Temmuz 1934; “Kuşadası 
Sahilinde bir Hâdise”, Akşam, 17 Temmuz 1934; “Kuşadası Hâdisesi”, 18 Temmuz 1934; 
“Dipburnu Hadisesi Hakkında”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Temmuz 1934). 
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Fotoğraf: Gazi Mustafa Kemal’in Bolu ziyareti sırasında karşılanışı ve 

halkevinin hatıra defterine yazdığı satırlar (18 Temmuz 1934). 
Gazi Mustafa Kemal söz konusu günde Bolu’dan ayrılırken kendisi için 

ayrılan özel deftere: “Bolu Halkevi’nde bir gece kaldım. Bolu’nun güzelliğinden, halkın 
coşkun sevinçlerinden çok mütehassis oldum.” yazarak Bolu’nun doğal güzelliklerinden 
etkilendiğini ve Bolululardan memnuniyetini dile getirmiştir.64  

Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’dan Ayrılışı ve Düzce Üzerinden İstanbul’a 
Hareketi  

Bolu şehir merkezindeki ziyaret programını tamamlayan Gazi Mustafa 
Kemal halkın coşkun kalabalığı içinde Düzce’ye uğurlanmıştır. Vilayet ve 
belediye yetkilileri ile vilayetin diğer ileri gelenleri şehrin kuzeybatı yönündeki 
Ayrılık Çeşmesi’ne kadar yolculuğa refakat etmek üzere kafileyi takip 
etmişlerdir. Bolu-Adapazarı yolu üzerinde tadilat yapan işçileri gören Gazi 
Mustafa Kemal’in bu işçilerle bir süre sohbet ettiği ve vali ile diğer yetkililere 

                                                        
64Tüzün, agm., s.  10. 
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Ankara ve İstanbul arasında önemli bir geçiş noktası olan bu güzergâhtaki yol 
çalışmalarının hızlandırılması yönünde talimat verdiği anlaşılmaktadır.65 

Gazi Mustafa Kemal ve maiyetindekiler Bolu Dağı Derbendi, Bakacak, 
Darıyeri, Kaynaşlı, Üçköprü yolu ile Düzce’ye gelmiş, burada da coşkun bir 
tezahürat ile karşılanmışlardır. Bolu caddesi üzerindeki bir çeşme önünde 
otomobilden inerek kendisini karşılayan muallimlerle hasbıhâl eden Gazi 
Mustafa Kemal 66  yol boyunca gördüğü çocuklarla ilgilenmiş; Kaymakam, 
Belediye Reisi ve yörenin ileri gelenleriyle kısa bir sohbette bulunmuştur.67 
Aziziye, Mergiç, Kapıcı, Çilimli sapağı, Karaköy yolu ile ulaşılan Düzce ovasının 
batı ucundaki küçük bir tepenin eteğinde bulunan Selamlar köyünde68 kendisine 
ikram edilen soğuk ayranı içtikten sonra yola devam edilmiştir. Köylülerin 
candan yakınlığından etkilenen Reis-i Cumhur ve refakatçileri Düzceli bir usta 
tarafından Meşrutiyet’in ilânının bir hatırası olarak inşa edilen bir çeşme başında 
su şırıltıları eşliğinde kısa bir süre dinlenmişlerdir. Seyahat programının akışını 
bozmamak için burada fazla oyalanmadan harekete geçen kafile Cumayeri 
Sapağı Gümüşova/Kışla güzergâhını takip ederek Hendek üzerinden Adapazarı 
sınırlarına girmiştir.69 Gazi Mustafa Kemal’in imzasıyla çıkan 19 Temmuz 1934 
tarihli kararname ile Bolu Vilayeti’nin Düzce kazasına bağlı Kaynaşlı, 
Gündoğdu, Gölyaka ve Akçaşehir nahiyeleri lağvedilmiş ve bu nahiyelere bağlı 
bir kısım köyler yeni teşkil edilen Akçakoca kazasına ve bazı köyler ise Düzce 

                                                        
65  Bu konuya ilişkin Bolu’nun tanınmış simalarından Muhsin Karamanoğlu tarafından 

anlatılan bir anı için bkz.; Cahit Dinçtürk, Hikâye, Fıkra, Masal ve Atasözleri ile Bolu Günleri, Kemal 
Matbaası, Bolu, 1991, s.  3. 

66  “Büyük Reisi Düzce, Adapazar ve İzmit’te Binlerce Vatandaş Coşkun Tezahüratla 
Karşıladılar”, Milliyet, 19 Temmuz 1934; “Gazi Hazretleri Sabaha Karşı Teşrif Ettiler. Her Tarafta 
Halk Büyük Tezahüratta Bulundu.”,  Akşam, 19 Temmuz 1934. 

67 Yücel Özkaya, “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1927 İstanbul ve Sonraki Gezileri”, Ankara 
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 4, Sayı 14, Ankara, Kasım 1994, s.  
209.  

68 Prof. Dr. Enver Konukçu bu köyün adını İbrahim Ağa köyü olarak zikretmekte ve Gazi 
Mustafa Kemal’in seyahati sırasında köy ahalisi tarafından karşılanmasından ötürü köyün adının 
Selamlar olarak değiştirildiğini ifade etmektedir (Konukçu, “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa 
Kemal…”, agm., s.  303); Gazi Mustafa Kemal’in köyü ziyareti münasebetiyle 1984’ten itibaren 
her yıl 18 Temmuz’da yapılan resmi kutlama törenlerinde de görüldüğü üzere yöre halkının 
hafızasında da köye Selamlar isminin bizzat bu karşılamadan ötürü Gazi Mustafa Kemal 
tarafından verildiği şeklinde bir bilgi yer almaktadır. 1925 yılına ait Bolu Vilayeti Salnamesi’nde ise 
Düzce kazasına bağlı köyler arasında İbrahim Ağa adlı bir köy adına rastlanmamakta ancak 
Selamlar adlı bir köy ismi bulunmaktadır (Bolu Vilayeti Salnamesi, 1341, Bolu Hükûmet Matbaası, s.  
492; Ayrıca 23 Ocak 1930 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Düzce kazasının Selamlar 
köyünde Gümüşova namıyla yad edilmek üzere bir nahiye teşkil edildiği anlaşılmaktadır (Şaşmaz, 
age., s.  167-168); Bu verilerden de hareketle Selamlar köyünün adının Düzce üzerinden geçerken 
Gazi Mustafa Kemal tarafından verildiğine dair bilginin yanlış olduğunu ifade etmek 
durumundayız. 

69 Konukçu, “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal…, agm., s.  303.  
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kazasının Gümüşova nahiyesine bağlanmıştır. 70  Hazırlık çalışmaları önceden 
başlamış olmakla birlikte bu idari değişikliğin Gazi Mustafa Kemal’in Bolu 
ziyaretinin hemen akabinde gerçekleşmiş olması dikkat çekmektedir.  

Gazi Mustafa Kemal ve maiyeti Bolu vilayeti sınırlarından çıktıktan sonra 
Hendek ve Adapazarı’nda da kısa molalar vermiş ve seyahat buradan itibaren 
tren vasıtasıyla devam etmiştir. Haydarpaşa’ya varan Gazi Mustafa Kemal ve 
maiyetinin seyahati Dolmabahçe Sarayı’nda son bulmuştur. 71  Gazi Mustafa 
Kemal’in Bolu yolu üzerinden İstanbul’a seyahatine vesile olan İkinci Türk Dil 
Kurultayı ise 18 Ağustos 1934 tarihinde Reis-i Cumhur sıfatıyla yine bu büyük 
devlet adamının riyasetinde toplanmıştır.  

1935’te Bolu Belediyesi tarafından yayımlanan kutlama kitabında Gazi 
Mustafa Kemal’in Bolu ziyareti ve bıraktığı izler ile ilgili dikkat çekici şu 
ifadelere yer verildiği görülmektedir:72   

“Yıllarca bekledikten, yolunu gözledikten sonra Bolulular Atatürk’ü 17 Temmuz 
1934’te aralarında gördüler. Bolulular böyle bir günü o kadar çok beklemişlerdi ki 
daha Atatürk Gerede’den çıkmadan Bolu’nun doğu tarafı, Hisar’ın altı binlerce 
insanla dolmuştu. O’nu ilk görmek kıvancını kimse ötekine vermek istemiyordu. 
Nihayet geldi, aramıza girdi, doya doya gördük. Güzel Bolumuzu beğendi. İki gün 
içinde O’nu aramızda o kadar benimsemiştik ki gidişi ile Bolu bomboş gibi oldu.  
Bolu, O’nun Bolu’ya ayak bastığı günü, 17 Temmuz gününü bayram günü olarak 
kabul etti. Her yıl 17 Temmuz sonsuz bir coşkunlukla kutlulanır. Şimdi her yıl 
tekrarlanan bu büyük günde bütün Boluluların aradığı, hasretle gözlediği bir çehre 
var. Bir kere aralarında gördükleri büyük Türk’ü bir daha aralarında görmek. 
17 Temmuz, bu büyük günü Bolululara hatırlattığı için onları ne coşkun bir sevinç 
içinde çırpındırıyorsa, onu bir daha görmek arzusu da içlerini o kadar sarsmaktadır. 
Bolu şarı (şehri) hummalı bir çalışma ile boyuna güzelleşiyor. Bu niçin biliyor 
musunuz? Nasıl olsa en büyük Türk bir daha gelecek. Bolu’ya ayak bastığı günden 
beri onu bir daha gelecek umudu ile Boluluların nasıl çalıştığını görsün diye. ” 
Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu ziyareti 

halk üzerinde büyük bir heyecan uyandırmış ve bir mutluluk vesilesi olmuştur. 
Ayrıca bu söylemler Boluluların Gazi Mustafa Kemal’in ilke ve inkılâpları 
doğrultusunda şehirlerini mamur ve müreffeh bir hâle getirmek konusundaki 
çalışma azimlerine işaret etmesi bakımından da önem arz etmektedir. Bu 
gelişmelerden hareketle Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu ziyaret ettiği 17 
Temmuz gününün Bolulularca her yıl coşkun tezahürat ve sevgi gösterileriyle 
kutlanmaya başlandığı görülmektedir. 

                                                        
70 Şaşmaz, age., s.  153.  
71Şahingiray, age., s.  295. 
72 Cumhuriyetin XII. Yıldönümü, Kutlulama, 29 İlk Teşrin 1935, Bolu Urayı, İstanbul, 1935, s.  1. 
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Sonuç 
Gazi Mustafa Kemal’in Anadolu’daki tüm şehirlere yaptığı seyahatlerde 

olduğu gibi Bolu şehri dâhilindeki ziyaretleri de halkta büyük bir heyecan ve 
coşkunluk yaratmıştır. Bu durum Türk milletinin bir cüzü olan Bolu halkının 
gerek Millî Mücadele döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde liderine ve 
kurtarıcısına olan güven ve bağlılığının bariz bir göstergesi olmuştur.  

 Milli Mücadele döneminde merkezi konumu itibariyle stratejik bir öneme 
sahip olan Bolu livasının Göynük kazasına yaptığı ziyareti vesilesiyle Gazi 
Mustafa Kemal Büyük Taarruz öncesinde yakından ilgili olduğu Batı 
Cephesi’nin kuzey kanadında yer alan bölgeyi teftiş etme ve halkın moral 
durumunu gözlemleme fırsatı bulmuştur.  

Cumhuriyet döneminde ise Gazi Mustafa Kemal Gerede ve Yeniçağa 
üzerinden geldiği Bolu’da resmi bir program dâhilinde ağırlanmıştır. Bu ziyaret 
Gazi Mustafa Kemal’e bölgedeki siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi gelişmeleri 
inceleme, yeni rejimin bölgeye sağladığı kazanımları bizzat müşahede etme ve 
yeni siyasi kararlar alma imkânı sağlamıştır. Bu seyahatin TBMM 5. dönem 
seçimlerine iştirak ederek mebus seçilen Satı (Çırpan) ve Bâhire Bediz (Morova) 
gibi iki kadın adaya vesile olması bunun en bariz örnekleri arasında yer 
almaktadır. Bu seyahat vasıtasıyla, Milli Mücadele döneminde bölgede meydana 
gelen ayaklanmalar nedeniyle Gazi Mustafa Kemal’in Bolu ve çevresine kırgınlık 
beslediğine dair düşüncelerin yıkıldığını ifade etmek mümkündür. Ziyareti 
sırasında Gazi Mustafa Kemal Bolu şehrindeki değişimlerden ve gelişmelerden 
memnuniyet, Bolu halkının yoğun ilgisinden ise mutluluk duymuştur.  

 Bu önemli ziyaret Bolu halkının hafızında unutulmayacak bir anı olarak yer 
etmiştir. Bolulular Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’ya geldiği 17 Temmuz 1934 
tarihinin anısını yaşatmak üzere söz konusu tarihte her yıl çeşitli sosyal ve 
kültürel etkinlikler düzenlemeyi ve ona olan sevgi ve saygılarını bu münasebetle 
tekrar dile getirmeyi kendilerine vazife edinmişlerdir. 
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ÖZ 
ILIMAN, Arif, DÖNMEZ, Cengiz,  12 Mart 1971 Muhtırası Sonrasında Kurulan 
Koalisyonlara Örnek: Birinci Ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükûmetleri, CTAD, Yıl 
11, Sayı 21 (Bahar 2015), s. 163-198. 
Türkiye’de 12 Mart 1971 muhtırasının ardından yapılan 14 Ekim 1973 seçimleri, 12 
Eylül 1980 darbesine kadar sürecek koalisyonlar dönemini başlatmıştır. Bu koalisyonlar 
içerisinde Türk siyasi tarihinde özel bir dönem olarak I. ve II. Milliyetçi Cephe 
Hükûmetleri de vardır. Siyasi açıdan istikrarsız ve çalkantılı olan bu dönemde, toplumsal 
gerilim artmış, özellikle öğrenci olaylarına bağlı olarak anarşi ve terör tırmandırılmıştır. 
Bu durum birçok siyasi cinayeti beraberinde getirmiş, seçim dönemleri zorlu geçmiş ve 
ülke tam bir kaos ortamına sürüklenmiştir. MC Hükûmetlerini oluşturan partiler, ülke 
menfaatleri için zor şartlarda bir araya gelmişlerdir. Ancak başta CHP olmak üzere 
çeşitli çevrelerin tepkisini çekmiştir. Bu hükûmetler siyaset dışı yollarla özellikle öğrenci 
olayları ve grevlerle düşürülmek istenmiştir. Bu mümkün olmayınca Güneş Otel 
görüşmesiyle, Adalet Partisi’nden bazı milletvekilleri Bakanlık vaat edilerek istifa 
ettirilmek suretiyle II. MC Hükûmeti düşürülmüştür. Böylelikle ilk defa bir Hükûmet 
gensoru ile düşürülmüş ve MC Hükûmetleri dönemi sona ermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Milliyetçi Cephe, 12 Mart 1971 Muhtırası, Koalisyon, Gensoru, Güneş 
Motel 
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ABSTRACT 
DÖNMEZ, Cengiz, ILIMAN, Arif, The First And The Second “Nationalist 
Front”s: An Example of the Coalitions Established in the Aftermath of The 
Memorandum of 12 March 1971, CTAD, Year 11, Issue 21 (Spring 2015), p. 163-198. 
14 October 1973 elections which was held following the memorandum of 12 March 
1971 launched the era of coalitions lasted until 12 September 1980, when the military 
coup was staged in Turkey. These coalitions as a special period in Turkish political 
history include the 1st and 2nd National Front Governments as well. In this unstable and 
turbulent political atmosphere, social tensions increased, anarchy and crime escalated 
particularly relying on students’ movement. This situation brought many political 
murders, challenging election periods and dragged the country into total chaos. 
Nationalist Front Governments were formed by the parties under difficult 
circumstances for the sake of the country. However, those governments were criticized 
mainly by the Republican People’s Party and various groups. They were attempted to 
collapse through unsuccessful non-political ways such as student demonstrations as 
well as strikes. In order to achieve this objective, some deputies of the Justice Party 
(AP) were persuaded to resign their party with an offer to a possible position as a 
minister in a negotiation held in Güneş Motel. In consequence of this negotiation the 
government of the 2nd Nationalist Front collapsed. In turkish political history this is the 
first time that a government had fall in consequence of an interpellation and the period 
of nationalist fronts ended.   

Keywords: Nationalist Front, Memorandum of 12 March 1971, Coalition, Confidence, 
Güneş Motel 
 

Giriş 
Demokrasi ile yönetilen devletlerde halk istediği sürece iktidarda 

kalınabilinmektedir. 1  1961 sonrası demokratik hayatı etkileyen nispi temsil 
sistemi rejimin adeta parçası olmuştur. Bu sistem 1973’ten sonra hiçbir partinin 
tek başına iktidarına fırsat vermemiş, küçük partilerin siyasette gerçek güçlerinin 
çok üzerinde rol üstlenmesine imkân sağlamıştır.2 

Burada incelenmesi gereken, bu seçim sistemiyle 1973 sonrası Türkiye’yi 
koalisyonlara iten sürecin arka planıdır. Bu minvalde seçim öncesi Türkiye’nin 
durumunun incelenmesi gerekir. 

1971 yılına gelindiğinde Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman 
Demirel hâkim zümrelerin desteğini tamamen kaybetmiş, durum demokrasinin 

                                                        
1 Tarık Zafer Tunaya, İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, 2.baskı, Arba Yayınları, İstanbul, 1988, s. 

14. 
2 Hikmet Özdemir, “Siyasal Tarih” (1960–1980), Türkiye Tarihi: Çağdaş Türkiye 1908- 1980, IV. 

cilt, Ed. Sina Akşin, Cem Yayınevi, Ankara, 1989, s. 205. 
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aleyhine dönmüştür.3 10 Mart 1971’de komutanlar ortak fikir olarak Süleyman 
Demirel Hükûmetinin dolaylı yoldan düşürülmesi konusunda anlaşmışlardır.4 
Bu süreçte huzursuzluğun artması ve MGK bildirilerinin Hükûmetin askerler 
tarafından desteklendiği izlenimini verecek şekilde kaleme alınması karşısında 
komutanlar 5  12 Mart 1971’de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra 
vererek hükûmeti istifaya zorlamışlardır.6 Bu bildiriyle, Türkiye’de ikinci askeri 
müdahale gerçekleşmiş ve demokrasiye “Dur” denilmiştir. 7  İşte bu olay 
Türkiye’de Milliyetçi Cephe Hükûmetleri dönemine giden süreci başlatmıştır.  

Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmeti Dönemi  

Birinci Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmetinin Kurulması Öncesi 
Siyasi Gelişmeler 

12 Mart 1971 muhtırasıyla parlamento kapatılmamış, ancak 
itibarsızlaştırılmış ve güdümlü hale getirilmiştir.8 Başbakan Süleyman Demirel, 
bu gelişme üzerine istifa etme maksadı ile Hükûmet üyelerini toplamış, seçilmiş 
bir Başbakana yakışır bir tutum sergilemesi gerekirken, devletin 
istikrarsızlaştırılmasına ve milletin huzursuzlaştırılmasına göz yummuştur. 
Ecevit ise: “12 Mart bana karşı yapılmıştır.” iddiasıyla tepkisi görevinden istifa 
ederek göstermiş, toplumdan ve parti tabanından destek görse de İnönü ile 
arasının açılmasına neden olmuştur. İnönü ise, istifayı desteklemesine rağmen 
ordunun siyasete burnunu sokmasını şiddetle kınamış ve süratle seçimlere 
gidilmesini istemiştir.9 

                                                        
3 İsmail Cem, Tarih Açısından 12 Mart: Nedenleri, Yapısı, Sonuçları, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 2009, s. 64, Yüksel Cebeci,  Demirel: Silahların Gölgesinde, Ufuk Matbaası, 
İstanbul,1980, s. 25. 

4 Cebeci, age., s. 25. 
5 Bu komutanlar; Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri 

Komutanı Org. Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Celal Eyiceoğlu ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur'dur.  

6 Osman Metin Öztürk,  Ordu ve Politika, Gündoğan Yayınları, Ankara,1993, s. 81., Levent 
Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, çev. Orçun Türkay, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 85. 

7  Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi, 
9.baskı, İmge Yayınları, Ankara, 2008, s. 253. 

8 Erdoğan Günal, Türkiye’de Demokrasi’nin Yüzyıllık Serüveni (1908–208), Karakutu Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 232. 

9 Cebeci, age.,  s. 28-29., Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Saner, 
27.baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 373. Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk 
Basın Tarihi, 2.baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 249., Ali Gevgilili, Yükseliş ve Düşüş, Altın 
Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1981,.467., Tanel Demirel, “Türkiye’de Siyasal Liderler ve Demokrasi: 
Bir Kitabın Düşündürdükleri”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, cilt 1, Der: Serap Yazıcı vd., 
Yetkin Yayınları, Ankara, 2008, s. 143-144. Gülsüm Tütüncü Esmer, Türk Siyasal Yaşamında 
Ortanın Solu, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya,  2006, s. 129. 
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Hükümet bunalımıyla karşı karşıya kalan komutanlar, tarafsız bir başbakan 
olarak Nihat Erim ve Adalet Partisi (AP) ile CHP’den oluşacak bir teknokratlar 
kabinesi sayesinde ülke sorunlarına çözüm bulabileceklerini düşünmüşlerse de, 
Erim’in, meclisteki muhafazakârlarla uzlaştığını ve Demirel’in eski bakanlarını 
kabineye aldığını gören on bir reformistin verdiği istifa mektubu Erim 
Hükûmeti’nin sonu olmuştur.10  

Cumhurbaşkanı’nın, tekrar görevlendirdiği Erim Hükümeti’nin başarısızlığa 
uğraması, Demirel’in, dışarıdan Hükümete hâkim olması ve CHP ise muhalefet 
gibi davranmasının ardından11 kurulan Suat Hayri Ürgüplü’nün Hükûmeti de 12 
Mart muhtırasının ruhuna aykırı bir hükûmet programı sunduğu gerekçesiyle 
kabul edilmemiştir. 12  22 Mayıs 1972’de kurulan Ferit Melen Hükûmeti 
döneminde 6. cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 13 Mart 1973’te yapılması 
kararlaştırılmış13 ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin çıkmaza girdiği anda Fahri 
Korutürk’ün isminin öne çıkması hemen her kesimi rahatlatmış ve 6 Nisan 1973 
tarihli 15. turda Korutürk 365 oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir.14  

Yeni Cumhurbaşkanı Ferit Melen’in istifasından sonra "partiler arası" 
hükûmet istemiş bu bağlamda Naim Talu Hükûmeti’nden beklenen tek şey 
ülkeyi seçimlere götürmesi olmuştur. 15  1973 müdahalesiyle ordu, iktidarı 
doğrudan devralmayıp sivil siyasetçilere ne yapmaları gerektiğini söylemiştir. Bu 
durum zamanla sivil siyasetçilerin kendilerini kabul ettirmelerine imkân sağlamış 
ve 1973’ün Ekim ayında yeniden serbest seçimler yapılmıştır.16 

                                                        
10 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, çev. Yavuz Alogan, 2.baskı, Doruk Yayımcılık, 

İstanbul,2002, s. 190., Hikmet Özdemir, “1960-1980 Dönemi”, Türkler, XVII.cilt, Ed. Hasan 
Celal Güzel vd., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,  2002,  

http://akpulat.net/turkler/Turkler%20Ansiklopedisi%20Cilt%2016-21.rar, (Erişim tarihi:15 
Nisan 2013), s. 44. 

,Zürcher, age., s. 375. Ahmad, age., s. 195., Sadi Koçaş, 12 Mart Anıları, Tomurcuk Matbaası, 
İstanbul,1978, s. 210, s. 517. İstifa mektubunun tam metni  514-517 sayfaları arasındadır. 

11 MMTD, D:3,C: IXX, B: 14, 13 Aralık 1971,  s. 355–356., Ahmad, age., s. 196., Zürcher, age., 
s.  375-376. 

12 Serkan Yorgancılar, Milli Görüş 1969–1980, Pınar Yayınları, İstanbul, 2012, s.  176-177.  
Birand, age., s.  300.  Tunca Özgişi, Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu, TBMM Yayınları, 
Ankara, 2012, s.  259. 

13 Ahmad, age., s.  196., Günal, age, s.  240. 
14 Günal, age, s.  242., Cüneyt Arcayürek, Çankaya: Gelenler Gidenler, 5.baskı, Detay Yayıncılık, 

İstanbul, 2007, s.  181., Süleyman Coşkun,  Türkiye’de Politika: 1920–1995, Cem Yayınevi, 
İstanbul, 1995, s.  31. 

15 Özgişi,age., s.  240-241., Cem, age., s.  575. 
16 Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi: İslam, Milliyetçilik ve Modernlik, Çev. Güneş Ayas, 

2.baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s.  316. 
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1973 seçimleri sonucunda AP ile CHP’nin egemenliği sona ermiştir.17 Bu 
durumda iktidarda tek başına bir parti olamayacağına göre hangi partilerin bir 
koalisyon hükûmeti kurabileceği önemlidir. Bu anlamda ilk koalisyon CHP ile 
MSP arasında olmuştur.  

CHP Genel Başkanı Ecevit, 1973 seçimlerinin ardından “Milli Selametsiz” bir 
koalisyonun olamayacağını görerek 30 Ekim 1973’te Erbakan’a koalisyon 
teklifinde bulunmuştur.18 Bu teklife MSP’nin hayır cevabı vermesiyle hükûmeti 
kurma görevi AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’e verilmiştir. Demirel 
Ecevit’e AP, CHP, MSP üçlü koalisyon önerisinde bulunmuş, ancak Ecevit 
bunu reddetmiştir. Bunun üzerine Demirel, 17 Kasım 1973’te 
Cumhurbaşkanı’na görevi iade etmiştir. Bu gelişme üzerine liderler Aralık 
1975’teki yerel seçimlerinin sonuçlarını beklemeye karar vermişlerdir.19 

Cumhurbaşkanı, Naim Talu’yu erken seçime gidecek bir  “Milli Koalisyon 
Hükûmeti” kurmakla görevlendirmiştir. Talu’nun turları sırasında CHP ile MSP 
arasında da temaslar olmuştur. Hükûmeti kurma konusunda başarılı olamayan 
Talu 10 Ocak 1974’te bu girişimden vazgeçmiştir.20 Cumhurbaşkanı da ikinci 
defa görevi Ecevit’e vermiştir. Bu dönemde yerel seçimlerde şok olan MSP, 
hüsrana dönüşebilecek bir erken seçim ihtimalini önlemek amacıyla CHP ile 
koalisyona razı olmuştur.21 CHP-MSP Hükûmeti kurulmuş ve 7 Şubat 1974’te 
güvenoyu almıştır. 

 “Tarihi Yanılgı” da denilen koalisyona MSP’ye oy veren seçmenlerin çoğu 
karşıdır. CHP ise tabanına, bu durumu laiklik dışı eğilimleri, denetim altında 
tutmanın ve zamanla sosyal demokrat bir politikanın potasında eritebilmenin 
yollarından biri olarak açıklamaya çalışmıştır. 22  CHP’nin MSP gibi sağ bir 
partiyle iktidara gelmiş olmasından rahatsız olan muhalefetin koalisyonu yıkmak 
için var gücüyle çalışmasına neden olmuştur.. 23  

                                                        
17  Üstün Ergüder, “Türkiye’de Değişen Seçmen Davranışı Örüntüleri”, Türkiye’de Politik 

Değişim ve Modernleşme, Haz. Ersin Kalaycıoğlu-Ali Yaşar Sarıbay, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.  
287. 

18 Kenan Akın, Milli Nizam’dan 28 Şubat’a: Olay Adam Erbakan, Birey Yayınları, İstanbul,2000, 
s.  34. Yalansız, age., s.  287. 

19  Ertuğrul Alatlı, Müdahale: 12Mart 1971 – 12 Eylül 1980 (Yorumsuz) Alfa Yayınları, , 
İstanbul,  2002, s.  107.- 108., Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945–1980, Çev. Ahmet 
Fethi, Hil Yayınları, İstanbul,1996, s.  321. 

20 Alatlı, age., s.  110.- 111., Ahmad, Demokrasi, s. 322. 
21  “CHP-MSP Ortaklığı…”, Hürriyet, 14.01.1974, s. 1., Çetin Demirhan, Milli Nizam’dan 

Refah’a: Erbakan Nereye Koşuyor?, Tempo Kitapları, İstanbul, 1994, s. 26.-27. 
22 Sadık Albayrak, Türk Siyasi Hayatında MSP Olayı, Araştırma Yayınları, İstanbul, 1989, s113., 

Zafer Karib, Siyasi Partiler Beynelmilel Denge Politikası ve Yeni Devrin Eşiğinde MSP, Çığır Yayınları, 
İstanbul,1977, s. 104. 

23 MMTD, D:4, C:I, B: 38, 07 Şubat 1974,  s. 561. 
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Hükûmetin güvenoyu almasından sonraki en önemli işi Kıbrıs Barış 
Harekâtına kadar “Genel Af” meselesi olmuştur. 1973 seçimlerinden önce bütün 
partilerin bildirgelerinde yer alan genel af için, 27 Mart 1974’te Millet 
Meclisi’nde görüşmelere başlanmış, 10 Nisan 1974’te af kanunu kabul 
edilmiştir. 24  Genel af kanununun CHP- MSP koalisyon protokolünde 
öngörüldüğü gibi değil, muhalefet partilerinin istediği gibi kanunlaşması iktidar 
ortaklarının arasını bozmuştur.25 

Bu durum karşısında Ecevit, MSP’yi eleştirirken, Erbakan, Ecevit’e 
koalisyonu sona erdirmemesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. MSP tarafından, 
141 ve 142 suçlularının 6 ay izinli olmaları için, infaz kanununun 
değiştirilmesiyle problem çözülmüştür.26  Ancak MSP’nin af konusunda ikiye 
bölünmüş hali Demirel için bir fırsat olarak görülmüştür. Demirel: “Milli 
meselelerin etrafında Milli Cephe vardır” diyerek bir ittifak arayışında olduğunu ifade 
etmiştir.27  

Bu sıralarda CHP’nin devlet kadrolarına, “sol” görüşlü olduğu bilinen isimleri 
atamaya başlaması, Ülkücü ve İslâmcı kesimlerdeki muhalefeti rahatsız etmiştir. 
Buna bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanı hakkında AP, Demokratik Parti (DkP), 
MHP, CGP tarafından gensoru verilmiş, ancak MSP’nin destek vereceği 
beklentileri boşa çıkmış ve reddedilmiştir.28 

Fakat koalisyon partileri arasında problemler çoğalmaya başlamıştır. 
MSP’nin: “Ayasofya mutlaka ibadete açılmalıdır.” ısrarına CHP niçin açılmaması 
gerektiğini ispat etmeye çalışarak karşılık vermiştir. Ahlak derslerinin içeriğinin 
ve kimler tarafından okutulacağının tespiti de koalisyon arası sorunlardandır. 
MSP, 18 yaşındakilere oy hakkı verilmesine karşı çıkarak bunu seçim yasasında 
yapılmasını istediği bütün değişikliklerin gerçekleşmesi koşuluna bağlamıştır. 
CHP içinde ise, Atatürk ilkelerinden kopma temasını vurgulayanlar çoğalmıştır. 
MSP’nin içinde cemâatler, iki partinin protokoldeki anlaşmasına aykırı olarak 
yasanın solculara ait kısmını işletmemek için kazan kaldırmışlardır. MİT 
Müsteşarlığı konusu da hükûmet ortakları arasında gerilime neden olmuş, 
Cumhurbaşkanı, ağırlığını kullanarak sorunu çözmüştür. Adalet Bakanı Şevket 
Kazan’ın başlattığı “Müstehcen yayınla mücadele” konusu da CHP’yle bağları 
sarsmıştır. Erbakan’ın Libya gezisi de problemleri arttırmıştır. Ayrıca MSP’nin 

                                                        
24 MMTD, D:4, C:III, B: 64, 27 Mart 1974,  s. 118. 
25 Yalansız, age., s. 303. 
26  “Af Koalisyonu Şaşırttı”, Hürriyet, 17.05.1974, s. 1.  “Erbakan: Hatamızı…”,  Milliyet, 

16.05.1974, s. 1. 
27 “AP Lideri ile Bayar…”, Cumhuriyet, 24.05.1974, s. 1. “Bayar, Demirel İle Görüştü”, Milliyet, 

24.05.1974, s. 1. 
28 MMTD, D:4, C:VI, B: 97, 18 Haziran 1974, s. 235., Hakan Akpınar, Kurtların Kardeşliği, 

Birharf Yayınları, İstanbul, 2005, s. 133. 
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Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ve Uçak Sanayi girişimleri CHP’yi, 
Ecevit’in, TSK’nın ihtiyacı olan Phantomların alınmasındaki olumsuz tavrı 
MSP’yi rahatsız etmiştir.29  

Bu arada Kıbrıs meselesi tekrar canlanmış ve 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs 
Barış Harekâtı yapılmıştır. Kıbrıs harekâtında ortak hareket eden hükûmetin, 
Kıbrıs meselesinin içte uyandırdığı sevinci kendi lehine oya döndürme eğilimi iç 
siyasette çalkantılı bir dönem başlatmıştır. Çünkü Ecevit oluşan ortamı, kendi 
çıkarına uygun şekilde, ülkeyi erken seçime götürüp tek başına iktidara 
gelebilmek için kullanmayı planlamıştır. Bunu için de yukarıda bahsedilen 
problemleri sorgulamaya başlamıştır. 

Bunun üzerine MSP’liler, on bir CHP’li bakanın çekimser kaldığı ve başta 
Ecevit olmak üzere diğer CHP’li bakanların harekâta karşı çıktığı 
propagandasına başlamış, CHP’liler buna, dış basından iktibaslarla MSP’yi 
kötüleme yoluyla karşılık vermişlerdir. Ecevit, bütün taktiğini azınlık hükûmeti 
veya erken seçim üzerine bina etmiştir.30 DkP’den de erken seçim sinyali aldığını 
düşünen Ecevit, MSP’lileri artık “sırtında taşımamaya” karar vermiştir. Ecevit 
İskandinav ülkelerine giderken, protokol kaidelerini çiğneyerek, yerine Başbakan 
Yardımcısı Erbakan olması gerekirken Orhan Eyüboğlu’nu vekil bırakması 
üzerine Erbakan ve MSP’li bakanlar kuzey gezisi kararnamesini 
imzalamamışlardır. Bu gelişmeyi bekleyen Ecevit, Erbakan’a tahammülü 
kalmadığını belirterek 18 Eylül 1974’te istifa etmiştir. 31  Ecevit’in kullandığı 
taktikler fark edildiği için muvaffak olamamış, tasfiye etmek istediği MSP ile 
birlikte kendisi de hükûmet dışında kalmıştır.32 
Milliyetçi Cephe Kavramının Ortaya Çıkışı ve Birinci Milliyetçi Cephe 
Koalisyon Hükûmetinin Kuruluşu 

Kıbrıs meselesine bağlı olarak CHP’nin oylarının yükseleceğini düşünen 
diğer partiler Ecevit’in erken seçim önerisini olumlu karşılamamışlardır. Erken 
seçim arayışı, CHP iktidarına engel olmak isteyen sağ partileri bir araya 
getirmiştir. Ayrıca milletvekilleri yeniden seçilmemeyi göze almak ve 

                                                        
29 “MSP: Ayasofya…”, Devlet, sayı: 253, 9 Eylül 1974, s. 1., Ali Yaşar Sarıbay, “Milli Nizam 

Partisi’nin Kuruluşu ve Programının İçeriği”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 2.baskı, VI. cilt 
İslamcılık, Ed. Yasin Aktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 585., Ayhan Kara, Türk Siyasal 
Yaşamında Koalisyon, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul,2007, s. 122-123., Orhan Koloğlu, Kim Bu? 
Ecevit, Boyut Yayınları, İstanbul,  2001, s. 437–438., Süleyman Arif Emre, Siyasette 35 Yıl, cilt: II, 
Keşif Yayınları, İstanbul, 2002, s. 120., Yorgancılar, age.,, s. 270, Tufan Çorumlu, Büyük Türkiye’ye 
Doğru Erbakan Olayı: Batılın Korktuğu Adam, Selamet Yayınları, İstanbul, 1975, s. 119. 

30 Sarıbay, agm., s. 585., Karib, age., s. 176. 
31  Soner Yalçın,  Erbakan: Eziyet Edilerek Yalnızlığa Yükseltilen Bir Siyasal Liderin Portresi, 

2.baskı, Kırmızı Kedi Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 110., Emre, age., s. 207., Erim, age., s. 1111., 
Sadettin Bilgiç, Hatıralar, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 236. 

32 Karib, age., s. 181. 
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ayrıcalıklarını kaybetmek istememektedir. Bu sebeple ülkeyi uzun süren bir 
politik krizin içine sokmuşlardır.33  

Hükûmeti tekrar kurmakla görevlendirilen Ecevit, “erken seçim” kaydıyla ilk 
ciddi teklifini götürdüğü DkP, CHP’yi reddetmiştir. 34  6 Kasım 1974 günü 
muhalefetin sert çıkışı üzerine Ecevit, azınlık hükûmetinden de vazgeçmiştir. 
Ecevit diğer partilerin hükûmet kuramamaları halinde Cumhurbaşkanına vekâlet 
görevini de bırakacağını aktarmıştır.35 11 Kasım 1974’te liderlerle bir toplantı 
yapan Cumhurbaşkanı’nın “Erken seçim ve tarafsız başbakan” şeklindeki formülü 
Sadi Irmak’a hükûmeti kurma görevi verilmesiyle sonuçlanmıştır. Böylelikle 60 
gündür devam eden hükûmet buhranı güven oylamasına kadar donmuştur.36 
Ancak siyasi partiler milli koalisyon için isabetli davranamadığı için Sadi Irmak 
Hükûmetine sıcak bakmamışlar ve “Seçim Hükûmeti” olarak görev yapmak 
isteyen bu hükûmete net bir tavırla güvenoyu vermemişlerdir. Başka seçenek 
bulunamadığından ülke güvenoyu alamayan bir hükûmetle yönetilme 
durumunda kalmıştır 37  

Gelişmeler ışığında DkP, seçim toplantısı çağrısı yaparken, CGP’ de 
beraberlik hükûmeti önermiştir. AP’nin tavrı ise “Sağ koalisyon kurmaya hazırız” 
şeklinde olmuştur. Milli koalisyon kurulmasını isteyen, siyasi yasaklı Celal Bayar 
ve eski DP’liler de 11 Aralık 1974’te siyasi haklarına kavuşmuşlardır. 5 bağımsız 
milletvekili de ”Milliyetçi Cephe”yi destekleme kararı almışlardır.38 Bu ortamda 18 
Aralık 1974’te AP, MSP, CGP ve MHP, “Milliyetçi Cephe Hükûmeti” için görüş 

                                                        
33 Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 3.baskı, Bilgi Yayınevi, 

İstanbul, 1979, s. 227–228., Nicole Pope, Hugh Pope, Çıplak Türkiye: Modern Türkiye’nin Kısa 
Tarihi, Çev. Deniz Öktem, Gelenek Yayınevi, , İstanbul,  2004, s. 132. 

34 Ferruh Bozbeyli, Yalnız Demokrat, Hazırlayan İhsan Dağı- Fatih Uğur, Timaş Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 366. 

35 “Hükûmet Askıda Kaldı”, Hürriyet, 07.11.1974, s. 1., “Ecevit Görevi İade Etti”, Hürriyet, 
08.11.1974, s. 1. 

36 “Değişik Bir Kabine”, Hürriyet, 18.11.1974, s. 1. 
37  “Erken Seçim ve Tarafsız Başbakan”,  Milliyet, 12.11.1974, s. 1., “Irmak Başbakanlık 

Görevine Atandı”, Milliyet, 13.11.1974, s. 11. Yalçın, age., s. 117., Hilmi Tutar, Türk Siyasetinde 
Sancılı Yıllar, Bizim Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 238. Turhan Dilligil, Adaletten Mektuplar: 
27 Mayıs’tan 12 Eylül’e, Adalet Yayınları, İstanbul, 1983, s. 113., MMTD, D:4,  C:VII, B: 9, 24 
Kasım 1974,  s. 132., Tutar, age., s. 238., “Irmak İstifa Etti”,  Milliyet, 30.11.1974, s. 1., Ali Yaşar 
Sarıbay, Türkiye’de Modernleşme Din ve Parti Politikası: Milli Selamet Partisi Örnek Olayı, Alan 
Yayıncılık, İstanbul, 1985, s. 196. 

38 “AP: Sağ Koalisyon Kurmaya Hazırız”, Milliyet, 03.12.1974, s. 1., Nedim Yalansız, “27 
Mayıs Darbesi Sonrası Celal Bayar ve Eski Demokrat Partililerin Türk Siyasi Hayatına Etkileri”, 
Turkish Studies, cilt 7, Sayı 3 (Yaz, 2012),  

http://www.turkishstudies. net/DergiPdfDetay.aspx?ID=3641, (Erişim tarihi: 02 Mayıs 
2013), s. 2592, “5 Bağımsız Milliyetçi Cepheyi…”, Milliyet, 17.12.1974, s. 1. Bu milletvekilleri: 
Mehmet Ali Arsan, Fuat Fırat, Kemal Gönül, İbrahim Aksoy, Kasım Emre’dir. 
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birliğine varmışlardır. Ancak DkP, Demirel ile bir koalisyona sıcak 
bakmamaktadır.39 Milliyetçi Cephe 7 Ocak 1975’te yayınladığı bildiri de: “Sayın 
Cumhurbaşkanı bizim dışımızdaki partilerin hükûmeti kurabileceğine ihtimal veriyorsa 
görevlendirmeyi o yolda yapmaları tabiidir. Aksi halde milliyetçi partiler topluluğunun 
hükûmeti kurmalarına imkân verilmedir.” sözleriyle yetkiyi açıkça istemiştir.40  

5 Şubat 1975’te Amerikan yardımının kesilmesi ve Kıbrıs’ta durumun 
gerginleşmesi üzerine, bütün çevreler dış politikada daha etkin bir tutum 
izleyecek ve cesaretli kararlar alacak parlamentoya dayalı bir hükûmetin en kısa 
zamanda kurulması görüşünde birleşmişlerdir.41 7 Şubat 1975’te Celal Bayar, AP 
ve DkP’den temsilcilerle görüşmüş, seçimle gelmiş herhangi bir parlamenterin 
başbakan olarak kuracağı hükûmete güvenoyu vermelerini istemiş, DkP’li 
Saadettin Bilgiç ve on iki kişi bu fikri desteklerken Genel Başkanı Ferruh 
Bozbeyli bu fikrin tersini savunmuştur.42 

Cumhurbaşkanı Korutürk ise Milliyetçi Cephe’den çok içinde CHP ve 
AP’nin de yer aldığı bir hükûmetten yana tavrını devam ettirse de, ona rağmen 
MC partileri, 24 Şubat 1975’te seçim ittifakı konusunda anlaşmışlardır. Ancak 
Cumhurbaşkanı 1 Mart 1975’te görevi tekrar Sadi Irmak’a vermiştir. 
Görüşmelerden ve beş lidere gönderdiği mektuplardan da istediğini elde 
edememiştir. Irmak, 13 Mart 1975’te görevi iade etmiştir. Cumhurbaşkanı, 17 
Mart 1975’te Ecevit ve Demirel ile görüşmüştür. Ecevit: “seçim koşulunu” 
tekrarlarken, Demirel: “Milliyetçi partiler topluluğunun hükûmeti kurmaya hazır 
olduğunu” Cumhurbaşkanı’na hatırlatmıştır. 19 Mart 1975’te Bozbeyli ile iki defa 
görüşen Ecevit’in de, Cumhurbaşkanı’na: “Bu aşamada başbakan olamayacağını” 
ifade etmesi üzerine Korutürk, görevi Demirel’e vermiştir. 43  Böylece 
Cumhurbaşkanı uzun süredir MC Hükûmeti kurulmaması için çıkarılmış olan 
suni bunalımın ortadan kalkmasına da imkân tanımıştır.  

                                                        
39 “4 Parti Milliyetçi Cephe…”, Milliyet, 19.12.1974, s. 1., “Fesat Cephesi DkP’den”, Milliyet, 

30.12.1974, s. 1. 
40 “Milliyetçi Cephe Hükûmet Kurmak…”, Milliyet, 08.01.1975, s. 6. 
41 “Milliyetçi Cephe Gücünü…”, Hürriyet, 06.02.1975, s. 1. 
42 Erim, age., s. 1133. 
43 “Korutürk: CHP ile AP’nin…”, Hürriyet, 13.02.1975, s. 11. Erim, age., s. 1134. Gürcan 

Bozkır, “ Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun Siyasi Kişiliği”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 
Dergisi, cilt 2, sayı 6–7,1 996–1997,  

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/gurcan.bozkir/Prof_Dr_%20Turhan%20Feyzio%C4%9Flu'n
un%20Siyasi%20%20Ki%C5%9Fili%C4%9Ficilt2_sayi6-7_gurcan_bozkir.pdf, (Erişim tarihi:02 
Mayıs 2013) , s. 250–251., “Başbakanlık Görevi Irmak’a…”, Milliyet, 02.03.1975, s. 1., “Irmak Beş 
Lidere…”, Milliyet, 09.03.1975, s. 1., “Demirel: Mektupla Hükûmet Kurulmaz”, Hürriyet, 
10.03.1975, s. 1., “Koalisyon ve Geniş Tabanlı…”, Cumhuriyet, 14.03.1975, s. 1., “Irmak Görevi 
İade Etti”, Hürriyet, 14.03.1975, s. 11. “Ecevit: Seçim Koşuluyla…”, Cumhuriyet, 18.03.1975, s. 1. 
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Demirel’e hükûmet kurma görevinin verilmesinin ardından, “Milliyetçi Partiler 
Topluluğu” olarak anılan AP, MSP, MHP ve CGP bir araya gelerek “Milliyetçi 
Cephe” (MC) oluşturmak için anlaşmışlardır. 44  Partilerin anlaştığı Milliyetçi 
Cephe kavramı; “Ülkenin çeşitli tehlikelerle içte ve dışta tehdit edildiği zor dönemde; 
devletin kudretini Türk milliyetçiliği bağı ile payidar kılmak mefkûresinden taşan bir milli 
beraberlik hareketidir.” şeklinde ifade edilmiştir.45 AP, MSP, MHP ve CGP’nin 
işbirliği için birbirlerini tercih etmelerinde siyasal görüş benzerliği de rol 
oynamıştır.46  

10 Kasım 1974’te milliyetçi-muhafazakâr aydınlar, sola karşı güç birliği 
çağrısında bulunmuş ve Türkiye’de sol cephe ile Milliyetçi Cephe’nin karşı 
karşıya olduğunu söylemişlerdir.47 Yayınladıkları bildiri48 çok geçmeden karşılık 
bulmuş ve Demirel partilere mektup göndererek: “milliyetçi partiler toplansın, sola 
karşı milliyetçi bir hükûmet kurulsun.” teklifinde bulunmuştur. 49 Bu teklife olumlu 
cevap veren partiler, 13 Aralık 1974’te “birlikte hareket etme” kararı almışlardır.50  

18 Aralık 1974’te AP, MSP, MHP ve CGP başkanları yaptıkları toplantının 
ardından bir bildiri yayınlamışlardır.”51 Bu bildiri ile MC Hükûmeti’nin temelleri 
de atılmış olmaktadır. Böylelikle AP ve DkP’nin farkı stratejileri ile 
gerçekleşmemiş olan “sağ koalisyon” yerine 1975 yılı başlarında AP, MSP, MHP 
ve CGP arasında “Milliyetçi Cephe” iktidarı kurulacaktır.  

                                                        
44 Sarıbay, age., s. 196. 
45  Acar Tuncer, Demirel’in Çizdiği Hedef: Milliyetçi Cephe Birliği, Karınca Matbaacılık, İzmir,  

1975, s. 5. 
46 Sabri Sayarı, Parlamenter Demokrasilerde Koalisyon Hükûmetleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 1980, s. 202–203. 
47 Tanıl Bora, “Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi”,Türk 

Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, Der. İnci Özkan Kerestecioğlu - Güven Gürkan Öztan, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 20. 

48  Arslan Tekin, Alparslan Türkeş ve Liderlik, Berikan Yayınları, Ankara,2011, s. 257. (Bu 
bildiriyi yayımlayan öğretim görevlileri: Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, 
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. 
Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Hayri Domaniç, Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Süleyman 
Yalçın, Prof. Dr. Ali Uras, Prof. Dr. Cevat Babuna, Prof. Dr. Nuri Muğan, Prof. Dr. Mustafa 
Köseoğlu) imzasının olduğu bildiride: “Demokrasi, memleketin ekseriyet tarafından idare edilmesi 
demektir. Türk milleti 14 Ekim 1973 seçimlerinde tercihini yapmış ve ekseriyeti,% 67 oyla, birbirine çok yakın 
partilerden oluşan Milliyetçi Cepheye vermiştir. Hükûmeti, milliyetçi partiler bir araya gelerek kurmalıdır. 
Milletin tercihinin dikkate alınmaması ülkeyi buhrana sürükler. Boykotlar, işgaller ve sokak hareketleri, 
memleketin dirlik ve düzenini tehdit etmektedir. Türkiye küçük hesapların şahıs ve parti çekişmelerinin, siyaset 
ve siyasi menfaat oyunlarının ikinci plana atılması lazım gelen fevkalade nazik günler yaşamaktadır. Kimse 
fedakârlıktan kaçamaz. Bu fedakârlıkları göstermeyenleri millet de tarih de asla affetmeyecektir. Beş partiyi 
gecikmeden hükûmeti kurmaya davet ediyoruz.” denilmektedir. 

49 Bozbeyli, age., s. 369-370. 
50 “Dört Sağ Parti Seçime…”, Milliyet, 14.12.1974, s. 1. 
51 Tuncer, age., s. 35-36. 
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Partiler uzun görüşmelerden sonra hükûmet kurma konusunda 
anlaşmışlardır. Ancak asıl mesele güvenoyu alabilecek sayıya ulaşmak olmuştur. 
Celal Bayar’ın AP’nin kuracağı bir hükûmete oy vermeye ikna ettiği Sadettin 
Bilgiç ve sekiz arkadaşı DkP’den istifa etmişlerdir. Bu gelişmeden üç gün sonra 
Demirel, 31 Mart 1975 günü  “Milliyetçi Cephe” Koalisyonu’nun hükûmet 
listesini açıklamıştır. 1 Nisan 1975’te de hükûmet resmen atanmıştır.52  

MC Hükûmeti’nin ilanının ardından, hükûmetin güvenoyu almasını önlemek 
maksadıyla CHP, geniş bir propaganda ve milletvekili transferine girişmiştir. 
Tabi bu esnada güvenoyu almayı kesinleştirmek isteyen AP’de diğer partilerde 
kendisi gibi düşünen milletvekillerini ikna etmeye çalışmaktadır. 53  Bu 
gelişmelerin ardından hükûmet, 12 Nisan 1975’te yapılan oylamada 218 ret 
oyuna karşı, 222 kabul ile güvenoyu almıştır.54 

Birinci Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmeti Döneminde İç Politik 
Gelişmeler 

I. MC Hükûmeti’nin kurulması CHP’nin muhalefetinin yanında iç politikada 
birçok sorunu da su yüzüne çıkarmıştır. Hükûmet, ekonomide halkın 
mutluluğunu sağlama isteğinden başka, bu dönemde öğrenci olaylarıyla, liderlere 
saldırılarla, yolsuzlukla ve acil çözülmesi gerekli dış politika konularıyla da 
uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu kavramların yanında en önemli gelişme ise 
seçimler olmuştur. 

Ara seçimler yaklaşmıştır. AP-MSP-CGP-MHP tarafından bazı bağımsız 
milletvekilleri ile kurulan hükûmetin ön şartlarından biri olan seçim ittifakı, 
aradan bir müddet geçtikten sonra iç çekişmeler nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.55 
Sadece CGP, 1975 senato yenileme ve milletvekili ara seçimlerine partisini 
sokmamış, bunun yerine AP ile seçim müttefiki olmuştur. 56  Bağımsızlar da 
seçimlerde AP ile işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır.57 AP ise MSP ve MHP 
ile işbirliğine razı görünmez. Çünkü Demirel, koalisyon ortaklarının en küçük 

                                                        
52  Süleyman Demirel, 1975’ten 1976’ya: Türkiye’nin Siyasal Görünüşü, Basın Yayın Genel 

Müdürlüğü, Ankara,  1976, s. 12. İsmet Bozdağ, Bilinmeyen Yönleriyle Celal Bayar: Türk milletine 
Vasiyeti, Emre Yayınları, İstanbul, 2005, s. 168. Teziç,age., s. 307., Yalansız,age., s. 324-325., Sanal 
Türker, Demirel Hükûmetleri, Sim Yayınları, Ankara,  2000, s. 147–148. 

53 Kamran İnan, Siyasetin İçinden, 2.baskı, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1995, s. 68., “Milliyetçi 
Cepheye Katılmayan DkP…”, Hürriyet, 07.04.1975, s. 1. 

54 MMTD, D:4,  C: XI, B: 65, 12 Nisan 1975, s. 455. 
55 Sevilgen,age., s. 178. 
56 Bozkır, “T.Feyzioğlu”, agm., s. 251. 
57 “Milliyetçi Partilerin Birleşmesini…”, Hürriyet, 01.08.1975, s. 3. 
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yanlışlarından faydalanarak DkP’nin tasfiyeye zorlanması ve MSP’nin 
ufalanması için hesaplar yapmaktadır.58  

Bu arada CHP’nin 3 Temmuz 1975’te İçişleri Bakanı hakkında verdiği 
gensoru, iktidar milletvekillerinin oy çokluğuyla reddedilmiştir. Ayrıca Ecevit, 
Demirel’i Yahya Demirel’in mobilya ihracatından aldığı öne sürülen 20 milyon 
liralık vergi iadesiyle köşeye sıkıştırma girişiminde bulunmuştur.59 

Yapılan seçimlerde seçim ittifakı kanununun çıkarılması çabalarını baltalayan 
AP, sağ cephenin, CHP’ye senatör kaptırmasına neden olmuştur. Erbakan’a 
göre AP, CGP, MHP ile hükûmet olmanın sonucu MSP’ye 2 senatörlükte 
kalmıştır.  Bunun için 15 maddelik muhtıra hazırlanmış ve liderlere verilmiştir.60 
Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Demirel, seçim biter bitmez, koalisyonun 
çözülmesi olasılığına karşı, birlik havasını canlandırma amacına yönelik 
girişimlerde bulunmuştur.61  

Seçim bitmiş, Senato’da AP ve Meclis’te de CHP’nin çoğunluk olması 
nedeniyle Meclis ve Senato başkanları seçilememiştir. Meclis başkanını seçmek 
için bir araya gelen MC Hükûmeti partilerinin grup başkanvekilleri 
anlaşamamışlardır. Çünkü MSP, Meclis başkanının kendisinden olması için 
diretmiştir. 62  Koalisyon ortakları uzun müzakerelerden sonra Meclis başkan 
adayının “Bağımsızlar” arasından “Kemal Ziya Öztürk” olmasında karar 
kılınmıştır. Ancak daha sonra MSP’nin, Meclis başkanının MC Hükûmeti’nden 
olması konusundaki ısrarı, turlar arttıkça MC Hükûmeti partileri arasında 
rahatsızlığa sebep olmasına rağmen 24 Aralık 1975’teki kırk sekizinci tur 
seçimde Güven 280 oy alarak Meclis başkanı seçilmiştir. Yani AP’nin çözümü 
Senato’da AP’li başkan, Meclis’te de MC Hükûmeti’ne rağmen bir CHP’li 
başkan olmuştur.63 

I. MC Hükûmeti döneminde binlerce kadro yaratılması ve bürokrasi de 
büyük boyutlarda atama ve yer değiştirmeler yapması, CHP’ye göre Türk siyasal 

                                                        
58 Sevilgen, age., s. 179. İsmail Cem, Siyaset Yazıları: 1975–1980 Türkiye’si, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 9. 
59 “CHP’nin İçişleri Bakanı Hakkında…”, Cumhuriyet, 04.07.1975, s. 1., “ Demirel, Ecevit’i 

İspata…”, Hürriyet, 09.09.1975, s. 3. 
60 Sevilgen,age., s. 182-183., Hakkı Öznur, Ülkücü Hareket: CKMP’den MHP’ye, cilt:1, Alternatif 

Yayınları, Ankara, 2000, s. 384., Bu  istekler için bkz. Yorgancılar,age., s. 315-316. 
61 Bülent Ecevit,  Ecevit’in Açıklamaları 1976, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 

2008, s. 28. 
62  Albayrak, age., s. 126., “Başkanlık İçin AP ve MSP …”, Milliyet, 13.11.1975, s. 1., 

Sevilgen,age., s. 185 
63 Sevilgen, age., s. 185., Yalansız,age., s. 338., MMTD, D:4,  C: XIV, B: 16, 26 Kasım 1975, s. 

186., MMTD, D:4,  C: XIV, B: 32, 24 Aralık 1975, s. 260., Albayrak, age., s. 126. 
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tarihinde görülmeyen “idarecilerin dama taşı gibi oynatıldığı” bir süreç olmuştur.64 
Yargı kararlarını uygulamayan hükûmetin özellikle Danıştay’la arası açılmıştır.65 
I. MC Hükûmeti ile özellikle MSP, “kadrolaşma” fırsatını elde etmiş 
gözükmektedir. MHP ise, kendisine bağlı bakanlıklarda karşıt görüşün 
güçlenmesine engel olmaya çalışmıştır. Ayrıca AP’deki MEB’de, MSP’de olan İç 
İşleri Bakanlığı’nda  DİE, Toprak Reformu müsteşarlığı gibi kuruluşlarla Tariş, 
Aliağa, Seydişehir gibi işletmelerde MHP kadrolaşmıştır. 66  Kadrolaşma 
konusunda Cumhuriyet gazetesine göre: bir buçuk yılda devlet kadrolarına 
toplam 148.838 kişi atanmıştır.67 

Ancak TRT konusu tam bir muamma olmuştur. 30 Nisan 1975’te İsmail 
Cem’in görevinden alınması ve yerine Nevzat Yalçıntaş’ın atanması 
kararlaştırılmıştır. 3 Mayıs’ta “Cem kararnamesi” Cumhurbaşkanına sunulmuştur. 
Korutürk önce kararnameyi imzalamayı reddetmiştir. 68  Başbakanlık 
komisyonunun İsmail Cem ve TRT için hazırladığı raporun Demirel tarafından 
Korutürk’e sunulmasının ardından kararname 12 Mayıs günü imzalamıştır.69 
Cem’in Danıştay’a açtığı davada, talebi yönünde yürütmenin durdurulması 
kararı alınır. Danıştay’ın kararı “iki genel müdürlülük” sürecinin de başlangıcı 
olmuştur. Ancak İsmail Cem açtığı bütün davaları kazanmasına rağmen TRT 
genel müdürlüğüne dönememiştir.70 

I. MC Hükûmeti döneminde en önemli konuların başında “mobilya 
yolsuzluğu” olarak bilinen dava gelmektedir. Yahya Demirel, yurt dışına sattığı 
mobilya satış tutarını 27.377.394 Türk lirası olarak göstermiş, bundan 
20.530.455 lira vergi iadesi sağlamıştır. Ancak Yahya Demirel’in kimlere satış 
yaptığı incelemeler sonucu saptanamamıştır.”71  

                                                        
64 Metin Heper, “Türkiye’nin Siyasal Hayatında Milliyetçi Cephe Hükûmetleri’nin Yeri”, Seha 

L. Meray’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt 2, yayın no:500, 
Ankara,1982, s. 392. 

65  Faruk Ataay, 12 Mart’tan 12 Eylüle Kriz Kıskacındaki Türk Siyaseti ve 1978–1979 CHP 
Hükûmeti, De Ki Basım Yayım, Ankara, 2007, s. 67. 

66  Doğan Duman, Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık, 2.baskı, Dokuz Eylül Yayınları, 
İzmir,1999, s. 91., Ağaoğulları,agm., s. 228., Tosun, age., s. 118. 

67 “MC Hükûmeti”, Cumhuriyet, 20.09.1976, s. 1-9. 
68 Resmi Gazete, sayı: 15239, 17 Mayıs 1975, Kararnameler s.  1–3., “Cem’i Görevden Alan 

Kararname…”, Milliyet, 04.05.1975, s. 1. 
69  Sibel Nart, 1964–1980 Arası TRT Radyo Yayın Politikaları: Toplumsal ve Politik Süreçte 

Radyonun Tarihsel ve Kurumsal Gelişimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara, 2009, s. 
237, “TRT’de Genel Müdür Krizi”, Cumhuriyetin 75 yılı: 1954–1978, II. cilt, 2.baskı, yayın 
yönetmeni: Feridun Aksın, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları,1999, s. 701, İsmail Cem’in alınma 
sebepleri için bkz. Resmi Gazete, sayı: 15239, 17 Mayıs 1975, Kararnameler s. 1–3. 

70 Nart,a.g.t., s. 237-238., “TRT’de Genel Müdür Krizi”, Cumhuriyetin 75 Yılı, II. cilt, s. 701. 
71 Uğur Mumcu,  Bir Pulsuz Dilekçe,14.baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul,1993, s. 33–36. 
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Ecevit’in, bu olayı seçim malzemesi yapması Demirel ile Ecevit arasındaki 
tartışmayı alevlendirse de Bu durumu 24 Mart 1976’da Meclis’e taşıyan CHP’nin 
gensoru girişiminin 228 oyla reddedilmesi, CHP’nin hedefine ulaşmasını 
engellemiştir.72  

I. MC Hükûmeti döneminin ikinci önemli yolsuzluk dosyası Lockheed uçak 
firmasının çeşitli kurumlara yardım adı altında, uçak alımlarıyla ilgili Nezih 
Dural aracılığıyla 876 bin $ rüşvet dağıttığı iddiası ile ilgilidir. Bu uçak şirketinin 
dağıttığı rüşvet için CHP’liler meclis soruşturması istemesinin ardından 10 Mart 
1976’da DkP’nin Meclis araştırması açılmasına dair verdiği önerge ittifakla kabul 
edilmiştir. Komisyon, ikinci parti uçak alımında rüşvet alındığını saptamıştır. 
Komisyon, Başbakan Demirel ve Milli Savunma Bakanı hakkında TBMM’de 
soruşturma açılması gerektiği kanısına varmıştır. Demirel’in sert tepkisi üzerine 
komisyon başkanı Demirel’i rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını önlemek ve 
gerçekleri kamuoyundan kaçırmakla suçlamıştır. Ancak Meclis araştırma 
komisyonu raporu 14 Nisan 1977’de meclis gündemine dahi alınmamıştır.73 

1970'ler boyunca, AP ile askerler arasındaki soğukluğun kalkmadığı, sivil 
iktidara tabi olmak düşüncesini hazmetmekte zorluk çeken askerlerin AP'nin 
emrinde görülmekten rahatsızlık duydukları açıktır. Bununla birlikte, 1970'lerin 
ortalarından itibaren yükselmeye başlayan siyasi tansiyonun normal düzeylerde 
seyretmediği de ortadadır. Ordu ile iyi ilişkilerini devam ettirebilmek için MC 
Hükûmeti ilk iş olarak Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’in görev süresini bir 
yıl uzatmıştır.74 Ancak Sancar, Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya’nın 
emekli olması üzerine Orgeneral İrfan Özaydınlı’yı bu göreve getirmek 
istemiştir. Demirel atama kararnamesini imzalamamıştır. Demirel, HKK’ya 
Korgeneral rütbesindeki Cemal Ersin’i getirmeye çalışmıştır.75  Fakat Ersin’in 
kararnamesi iptal edilmiştir.76 Bu durum üzerine Hükûmet, 23 Haziran 1976’da 
Orgeneral Ethem Ayan’ı istemeyerek de olsa HKK’ya atamıştır. 77  1976 

                                                        
72 “Demirel Ecevit’i …”, Hürriyet, 09.09.1975, s. 3., MMTD, D:4,  C:XVIII, B: 80, 24 Mart 

1976,286–396. 
73  “Bir ABD Firması Türkiye…”, Milliyet, 06.02.1976, s. 10., “Uçak Şirketinin Dağıttığı 

Rüşvet…”, Milliyet, 08.02.1976, s. 1., “Alpaslan: Demirel Sövme Değil Hesap …”, Milliyet, 
05.04.1977, s. 1, MMTD, D:4,  C:XIV, B: 84, 15 Nisan 1977, s. 526. 

74 Tanel Demirel, “12 Eylüle Doğru Ordu ve Demokrasi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, cilt 56, sayı 4,Ankara, 2001,  

 http://www.politics. ankara.edu.tr/dergi/pdf/56/4/3_tanel_demirel.pdf, (Erişim tarihi: 14 
Temmuz 2013), s. 57–58. , 74 “Sancar’ın Görev Süresi …”, Milliyet, 15.02.1976, s. 1. 

75 Öztürk-Yurteri, age., s. 36-38. 
76 “Hava Kuvvetleri Komutanlığına…”, Demokrasinin 50 yılı, II. cilt, s. 667. 
77 Ümit Cizre, AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin Anatomisi, 2.baskı, İletişim Yayınları, , İstanbul,  

2002, s. 115. 
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Mart’ında KKK’ya da Orgeneral Kemal Ersun getirilmiştir. Bu gelişmeler 
hükûmet ile ordunun ilişkilerini germiştir.  

Demirel ve ordu arasında diğer bir olay da Haziran 1977’de seçimlerden dört 
gün önce KKK Ersun’un darbe hazırlığında olduğu istihbaratının gelmesiyle 
yaşanmıştır. Bu istihbarata göre: seçim kararının ardından yaşanan siyasi 
cinayetlerin, suikast girişimlerinin arkasında Ersun ve ekibi vardır. Demirel 
harekete geçerek Yüksek Askerî   Şûraya iki ay olmasına rağmen Ersun’u 
görevden almıştır. Şûrada da Ersun’un ekibi tasfiye edilmiştir.78 

Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan şiddet ve terör olayları, MC Hükûmeti, 
iktidar olduğu bu dönemde 1975’te 37, 1976’da 108, 1977’de 319 vatandaşın 
ölümü ile sonuçlanmıştır. Alınan her türlü önleme rağmen iktidarı linç etme 
girişinde terör olayları gündemden düşürülmemiştir. 1973 yılında cereyan eden 
Petrol krizi ve 1974’teki Kıbrıs çıkarması, Türk ekonomisini derinden etkilemiş 
ve siyasi bir çalkalanmaya neden olmuştur. Bu durum karşısında toplum hızla 
politize olmuş ve yeni örgütlenmeler başlamıştır. Radikal sağcı ve solcu 
militanlar ideolojik kutupların öncüleri olmuş ve eylemlerinde şiddeti bir araç 
olarak kullanmaya başlamışlardır.79  

1974 sonrasında yükselen yeni terör, öğrenci ağırlıklı “ülkücü”, “devrimci” 
çatışmasının yanında profesyonel eylemlere dönüşmüştür. “Sağ” ve “Sol” olarak 
adlandırılan bir kısım insanlar, hem birbirleriyle hem kendi içlerinde çatışma 
içine girmişlerdir. 1975 yılında kurulan ASALA ise, Batı başkentlerinde Türk 
diplomatları öldürmeye başlamıştır.80  Hükûmet, “artan güvenlik sorunlarına” 
karşı bir kurul oluşturmuş ve Alparslan Türkeş bu kurulun başına getirilmiştir.81 

1973 seçimlerinin ardından sağ ve sol arasındaki ideolojik mesafe hızla 
artmıştır. Bu ideolojik kutuplaşma kendini bürokraside, seçmen kitlelerinde, 
iktidar ile muhalefet ve koalisyon ortakları arasında göstermiş, 1975 yılıyla 
birlikte, Türkiye’de planlı saldırı ve cinayetlerin birbirini izlediği, terör ve 
anarşinin egemen olduğu bir döneme girilmiştir. Saldırılar öğrencilerden işçilere, 
köylülere, memurlara, esnafa yayılırken devlet dairelerinin, üniversitelerin, 
liselerin, fabrikaların ve sokakların ele geçirilmesi açıktan açığa 

                                                        
78 Cizre, age., s. 115., Ecevit Kılıç,  Özel Harp Dairesi, Timaş Yayınları, İstanbul,2010, s. 199. 
79  Ruşen Keleş,  Artun Ünsal, Kent ve Siyasal Şiddet, AÜSBF Yayınları, Yayın no:507, 

Ankara,1982, s. 35., Fazilet Ahu Özmen, “Alevi Gençliğin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik 
Mücadelesi-I”, Alternatif Politika, cilt 3 sayı 1,Mayıs,2011,  

http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/mayis-2011-sayi-1/tam-metin/fazilet-ahu-
ozmen.pdf, (Erişim tarihi:16 Temmuz 2013), s. 44–45. 

80 Metin Aydoğan, Küreselleşme ve Siyasi Partiler,2.baskı, Umay Yayınları, İzmir, 2006, s. 422. 
81 Kılıç,age., s. 179. 
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sürdürülmüştür.82  Aslına bakılırsa şiddet olaylarındaki asıl tırmanmanın 1976 
yılından itibaren başladığı görülmektedir. 1977 ve onu izleyen yıllar İstanbul, 
Ankara ve İzmir başta olmak üzere mahallelerin çeşitli ideolojik eğilimdeki din 
ya da mezhep gruplarına bağlı insanlarla paylaşıldığı “kurtarılmış bölgeler”in 
yaratıldığı yıllar olmuştur.83 

Bu ortamda Hükûmetin “Milliyetçi Cephe” olarak tanımlanması soldaki 
cepheleşme ve radikalleşme eğilimlerini -hükûmetin devrilmesine yönelik- 
arttırmıştır. Demirel ile Ecevit arasındaki rekabette belirginleşen “biz-onlar” 
ayrımı liderlerden “anti-komünizm-anti-faşizm” olarak seçmenlere geçmiştir. 
Seçmenlerin yanında birçok kurumda kutuplaşma ileri bir düzeye ulaşmıştır.84 

Bu kutuplaşmada en önemli yere sahip olan güvenlik güçleri arasındakidir. 
MC Hükûmeti’nin iktidara gelmesinin ardından polis teşkilatında köklü 
değişmeler olmuştur. Siyasal İslâm’ın temsilcisi MSP kadrolaşabilmek için, polis 
teşkilatının İmam Hatip Lisesi mezunlarına açık olmasını istemiştir. Nitekim 
1976 yılında çıkartılan bir kararname ile İHL mezunlarına polislik yolu 
açılmıştır. Ancak Polis Derneği (POL-DER) Danıştay’a başvurarak kararnameyi 
iptal ettirmiştir.85 MHP’liler, İçişleri Bakanlığı MSP’de olmasına rağmen Ülkü 
Ocakları referansıyla polis teşkilatında yer almaya çalışmışlardır.86 Buna bağlı 
olarak polis teşkilatı içerisinde 1977 yılında MHP’ye yakın Ülkücü Polisler 
Birliğini (POL-BİR) kurulmuştur.87 Sağ-sol kavgasının artması polis dernekleri 
arasında da ister istemez sürtüşmeye neden olmuştur. Bu güvenlik gücünün 
zaafa uğraması anlamı taşımaktadır.88 

MC Hükûmetleri için başta gelen sorunlardan birisi de eğitim alanında var 
olan gerginliktir.  Sol kesimin TÖB-DER’i, sağ kesimin ise ÜLKÜ-BİR’i 
kurması ile gerginlik daha da artmıştır. TÖB-DER, tarafından yapılan ilk 
işlerden birisi yurt çapında düzenlenen “Faşizmi ve Pahalılığı Protesto” mitingleri 
olmuştur. TÖB-DER’in 6 Aralık 1975’te 15 ilde yapacağı “Baskı ve Kıyımları 
Protesto Mitingleri”nden rahatsız olan ÜLKÜ-BİR itiraz etmiştir. ÜLKÜ-BİR’in 
desteğiyle Öğretmen Okulları’na genel müdür olarak atanan Ayvaz Gökdemir, 
görev süresince bu okullardaki sol çizgiyi ve bu çizgiyi temsil eden grupları 

                                                        
82 Tanju Tosun, Türk Parti Sisteminde Merkez Sağ ve Merkez Solda Parçalanma, Boyut Matbaacılık, 

İstanbul,  1999, s. 116., Hikmet Bila, Sosyal Demokrat Süreç İçerisinde CHP ve Sonrası, 2.baskı, Milliyet 
Yayınları, İstanbul,1987, s. 441. 

83 Keleş,Ünsal,age., s. 36-37. 
84 Günal,age., s. 266., Tosun,age., s. 116. 
85 Ahmad, Demokrasi, s. 347. Öner,age., s. 37. 
86 Sıtkı Öner, Halkın Polisi: POL-DER Anıları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 33–35. 
87 Ağaoğulları,agm., s. 224. Hüseyin Akyol, Türkiye’de Sağ Örgütler: Bölüne Bölüne İktidar Olmak, 

Phoenix Yayınevi, Ankara, 2011, s. 137. 
88 Alatlı,age., s. 161. 
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tasfiye ederek TÖB-DER’e çok büyük bir darbe vurmuştur. Ayrıca amacının 
dışına çıkarak siyaset yaptığı gerekçesiyle TÖB-DER genel merkezi ve şubeleri 1 
Ekim 1976’da kapatılmıştır. Danıştay’ın kapatma kararının yürütülmesini 
durdurmasının ardından 5 Şubat 1977’de yapılan mitinge katılan TÖB-DER 
tekrar kapatılmıştır. 22 Şubat günü yeniden açılan TÖB-DER, siyasi 
faaliyetlerden vazgeçmemiştir. MC Hükûmeti’ni devirmeye çalışacaklarını, 5 
Haziran seçimlerinde tüm güçleriyle MC Hükûmeti’ni cezalandırmak 
istediklerini açıkça ilan etmişlerdir. 89  

Diğer önemli bir sorun ise öğrenci olaylarıdır. Özellikle fakülteleri işgal eden, 
dersleri boykot kararı alan bu kişiler, zaman zaman komünizm sloganları ile 
gerçek maksatlarını açığa vurmuşlardır. Buna karşı çıkan öğrenciler, 
üniversitelere sızmış olan, kürsüleri işgale hazırlanan Marksist öğretim üyeleri ile 
mücadele etmek ve masum öğrencilerin milli duygularla yetişmesine yardımcı 
olmak maksadıyla Ülkü Ocakları Derneği (ÜOD) adı ile teşkilatlanarak harekete 
geçmiştir. Sağ örgütlerden bir diğeri ise Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademili bir grup tarafından 1976’da kurulan ve MSP’li olduğu iddia edilen 
“Akıncılar”ın da devlet kademelerinde ve öğretim yuvalarında faaliyetlerde 
bulundukları şikâyetleri yaygınlık kazanmıştır.90  

1975 yılına gelindiğinde Ecevit, “Milliyetçi partilerin cephe girişimiyle olayların 
hızlanmış olduğunu” iddia ettikten sonra, öğrencilerin can güvenliği sağlanana 
kadar öğretim kurumlarının kapatılmasını önermiştir. Öğrenci olayları 
dolayısıyla 13 üniversite rektörü de Demirel’e başvurarak eğitim güvenliğinin 
sağlanması için emniyet kuvvetlerinin üniversitedeki olaylara müdahale 
etmelerini istemişlerdir. 8 Aralık günü Demirel başkanlığında 15 rektör ile 
yapılan toplantıda anarşik eylemlerin üniversite dışından planlandığını söyleyen 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Kemal Bıyıkoğlu, olaylardan “komünistleri” 
sorumlu tutmuştur. 91  

Ancak olayların devam etmesi üzerine Cumhuriyet Senatosu’nda gündem 
dışı söz alan İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk; “Katilleri biz yakalıyoruz, adliye 
serbest bırakıyor” sözleriyle hâkimlerin birilerini koruduğunu ima etmiştir. 92 

                                                        
89  Mahmut Tezcan,  Eğitim Sosyolojisi, AÜEBF yayınları no:150, Ankara,1985, (Erişim) 
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Devam eden öğrenci olayları üzerine hükûmet sert tedbirlere yönelmiştir. Buna 
göre: “Olay çıkan okullar kapatılacak, isteyen öğrenciler başka okullara yerleştirilecektir.” 
Demirel, öğrenci olaylarını bastırmak, aşırı sol ile komünistleri temizlemek için 
bundan başka çare olmadığını düşünmektedir.93 10 Aralık günü Demirel, anarşik 
olayların devam etmesi halinde “üniversitelere el konabilir” uyarısında bulunmuştur. 
Bu olayların sorumlusunu CHP, Demirel olarak ilan etmiştir. Demirel ise: “CHP 
anarşiyi körüklemiştir” sözlerinin devamında “boykotla, işgal aynı şey diyerek okulları 
okunmaz hale getirmiştir.” tespitinde bulunmuştur.94  

1977 yılı, öğrenciler açısından da halk açısından da çekilmez bir dönemi ifade 
etmektedir. Alınan tedbirlere rağmen ne anarşi olaylarında ne de öğrenci 
olaylarında bir durağanlaşma gözükmemiştir. Aksine MC Hükûmeti’ni 
düşürmek adına şiddetin dozajı daha da arttırılmıştır. 95 Bu dönemde olayların 
devam ettiği gerekçesiyle ODTÜ’de boykot kararı alınmış bunun üzerine de 
rektörlük bir süre okulu tatil etmiştir. ODTÜ-DER, ise “Sınavların yapılması 
halinde çıkan olaylardan MC Hükûmeti sorumlu olacaktır” sözleriyle hükûmeti tehdit 
etmiştir. 1 Eylül günü ODTÜ Mütevelli Heyeti, 100’den fazla öğretim üyesiyle 
öğretim görevlisinin sözleşmelerini feshetmiş, bu durum öğrenciler arasında 
tepkiyle karşılanmış ve dersleri boykot etmişlerdir. Gelişmeler karşısında Tüm 
Öğretim Üyeleri Derneği, ODTÜ rektör ve yöneticilerini istifaya davet ederken, 
MC Hükûmeti’nin de üniversiteden elini çekmesini istemiştir. 96 

Ancak, başkanlığına Prof. Ahmet Sonel’i seçen ODTÜ mütevelli heyeti, 23 
Aralık 1976’da Rektör Ilgaz Alyanak’ı görevinden almayı kararlaştırmış,13 Şubat 
1977’de Alyanak’ın, görevden alınması üzerine de rektörlüğe Hasan Tan 
atanmıştır. Bu gelişme üzerine öğrencilerin bir kısmı gösteri yaparken, ODTÜ 
İdari Bilimler Yönetim Kurulu ise oybirliğiyle Hasan Tan’ın görevi terk etmesini 
istemiştir. 15 Şubat günü 4 rektör yardımcısı istifa ederken Öğrenci Aileleri 
Derneği de Tan’ın istifasını istemiştir. 18 Şubat’ta 40 ODTÜ Üniversite 
Konseyi üyesinden 30’unun katıldığı toplantıda “ … Prof. Tan’ın rektörlük görevini 
daha fazla üzücü ve üniversiteye zarar verici gelişmelere meydan vermeden derhal terk 
etmesini zorunlu görmekteyiz” kararı alınmıştır. Öğretim üyelerinin protestosuna, 
üniversitedeki personel ve işçiler de katılmış, öğrenciler boykot başlatmışlardır. 
Boykotun şiddetlenmesiyle ODTÜ’yü 15 gün kapatan ve yurtları boşaltan 
Hasan Tan’ın bu kararını, 1 Mart günü Danıştay durdurmuştur. Rektör Tan 3 
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Mart günü ODTÜ’yü eğitim ve öğretime yeniden açmıştır. 7 Mart’tan itibaren 
Hasan Tan’ın istifasını isteyen öğrenciler birer günlük boykota başlamışlardır. 3 
Mayıs günü Rektör Tan’ın çağrısı üzerine yapılan ODTÜ Üniversite Konseyi 
toplantısında rektöre istifa etmesi önerilmiştir. Önergede ayrıca alınan işçilerin 
çıkarılması, Danıştay kararlarının uygulanması ve personelin görevden 
uzaklaştırılması işlemlerine son verilmesi istenmiştir. Durumun gerginleşmesi 
üzerine Hasan Tan, 14 Mayıs’ta izin almış, Haziran seçimlerinden sonra CHP 
Hükûmeti kurulup işe başlayınca, Hasan Tan 22 Haziran’da istifa etmiştir.97  

Ancak öğrenciler 7 Kasım günü eğitime başlayan ODTÜ’de polisin eğitim 
alanı dışına çıkmadığı ve Hasan Tan döneminde alınan işçilerin işlerine son 
verilmediği takdirde 8 aydır kapalı bulunan okulda öğrenime başlamayacaklarını 
ilan etmişlerdir. Olayları değerlendiren üniversite konseyi, derslerin devamına ve 
Hasan Tan döneminde alınan işçilerin işlerine son verilmesine karar vermiştir. 
Hasan Tan’ın ODTÜ rektörlüğüne atanmasının ardından başlatılan olaylar bu 
kararla sona ermiştir. 98 

Siyasal Şiddet 
1974 yılından sonra yalnızca öğrenciler değil, toplumun değişik 

kesimlerinden insanlar çatışma içine çekilmiştir. 1975 seçimlerinin öncesinde 
olduğu gibi şiddet olayları ve liderlere saldırılar, yine bir seçim arifesinde 
artmaya başlamıştır. Nisan 1977’de, 5 Haziran’da erken seçim yapılması 
kararının alınmasından sonraki süreçte 133 kişi öldürülmüştür. 99  1977 
Türkiye’sinde siyasi cinayetler ve anarşi geniş boyutlarına ulaşmıştır.100 

Anarşiyle uğraşan Hükûmetin bir başka problemi de sendikaların yapılan 
hizmetler karşısında takındığı tavır olmuştur. 1975 yılının sonlarında Hükûmet, 
SSK işyerlerinde çalışan 30 bin dolayında işçiyi memur statüsüne aldığında, 
sendikal hakların ortadan kalkması üzerine TÜRK-İŞ sessiz kalırken, DİSK işçi 
sınıfının birliğini savunmuştur.101 

                                                        
97 “ODTÜ Olaylarının İçyüzü”, Milliyet, 10.10.1977.s. 8., “ODTÜ Rektörü Ilgaz…”, Milliyet, 

24.12.1976.s. 7., “ODTÜ’nün Yeni Rektörü Hasan Tan: …”, Cumhuriyet, 14.02.1977.s. 1., 
“ODTÜ’de 5000 Öğrenci…”, Milliyet, 15.02.1977.s. 1–10., “ODTÜ’de Forumda…”, Milliyet, 
16.02.1977.s. 1., “ODTÜ Konseyi: Rektör Tan…”, Milliyet, 19.02.1977.s. 1., “ODTÜ Olaylarının 
İçyüzü”, Milliyet, 10.10.1977.s. 8., “Danıştay, ODTÜ’ye İlişkin…”, Cumhuriyet, 02.03.1977.s. 1., 
“ODTÜ ve Yurtları Dün…”, Cumhuriyet, 04.03.1977.s. 1., “ODTÜ’de rektör Hasan Tan’ın …”, 
Cumhuriyet, 08.03.1977.s. 1., “ODTÜ Öğretim Üyeleri…”, Milliyet, 04.05.1977.s. 1–14., “ODTÜ 
Olaylarının İçyüzü”, Milliyet, 10.10.1977.s. 8. 

98  “Öğrenime Başlayan ODTÜ’de…”, Milliyet, 08.11.1977.s. 1–12., “ODTÜ’de Çıkan 
Olaylarda…”, Milliyet, 03.12.1977.s. 12. 

99 Aydoğan,age., s. 423., Yalçın, age., s. 169. 
100 Alpay Kabacalı, 1977 Yılında Sağ Basın Ne Dedi, Derinlik Yayınları, İstanbul, 1977, s. 9. 
101 Canan Koç, Yıldırım Koç, DİSK Tarihi Efsane mi Gerçek mi?, Epos Yayınları, Ankara, 2008, 

s. 278. 
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1975–1977 döneminde DİSK ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
yönetiminin yakınlaşması, DİSK’in siyasallaşması ve TKP’nin işçi sınıfı içinde 
örgütlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durumun Türkiye’de işçi-işveren ve 
işçi sınıfı arasındaki kutuplaşmayı arttırdığı ve sağ-sol arasındaki siyasal şiddetin 
bu dönemin ardından ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğu söylenilebilir.102 
Özellikle bu dönemde grevlerde hızlı bir artış yaşanmış, 1975’te 90, 1976’da 
105, 1977’de 167 grev ortaya çıkmıştır.103 DİSK grevlerle aşırı sola karşı polis 
tepkisini provoke ederek, MC Hükûmeti’ni “zalim” ve “faşist” olarak göstermeye 
çalışmıştır. DİSK’in 1975’te “Faşizme karşı düzenlediği mitingler” halkı 
kutuplaştırarak anarşik ortamın doğmasında etkili olmuştur. 104 

1977 seçimleri sendika-siyaset ilişkilerini tekrar göz önüne sermiştir. TÜRK-
İŞ’ten, 1977 genel seçimlerinde herhangi bir siyasi parti lehine destek kararı 
çıkmamıştır. DİSK 1977 seçimlerinde de CHP’yi, MİSK MHP'yi HAK-İŞ de 
MSP’yi desteklemiştir. 105  Bu arada sendikalar Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
(DGM) konusunda da taraf olmuştur. TÜRK-İŞ, anayasanın temel ilkelerine 
ters düşen ve bağımsız ve hâkim kavramıyla bağdaşmayan bir hükmün DGM’de 
yer alması halinde yurt çapında işçi eylemi yapacağını duyurusunda 
bulunmuştur. 106  DİSK ise, 16 Eylül 1976’da MC Hükûmeti’nin anayasal ve 
demokratik yoldan düşürülmesine ve halktan yana bir iktidarın kurulmasına 
kadar  “Genel Yas” ilan etmiştir. 16 ve 17 Eylül’de “Genel Yas” fiilen genel greve 
dönüşmüştür.107 

1 Mayıs 1977 ise siyasal şiddet seçimlere dört hafta kala yapılan bu gösteriler 
sırasında en yüksek noktaya ulaşmıştır. DİSK, 1 Mayıs’ı MC Hükûmeti’ni 
çökertmeye yönelik bir gösteriye dönüştürmeyi planlamış ve bu amaçla aşırı 
görüşte olmayan diğer sol gruplarla işbirliği yapmıştır. 1 Mayıs 1977 olaylarının 
ardından MC Hükûmeti’ne güven azalmış bu durum CHP’ye yaramıştır.108  

                                                        
102 Haluk Yurtsever, Yükseliş ve Düşüş: Türkiye Solu 1960–1980, Yordam Kitap, İstanbul, 2008, 

220. 
103 Koç, agm., s. 306. 
104  Abdullah Çelik, Şuayip Alkanat,  “Sivil Toplum Örgütlerinin Siyasi İktidarı Etkileme 

Yöntemleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 16, sayı 2, Elazığ, 2006,  
www.politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/sivil_toplum_orgutlerinin_siyasal_iktidar
i_etkileme_yollari.pdf, (Erişim tarihi: 20 Temmuz 2013), s. 224., Çelik,agm., s. 57-60. 

 105  Adnan Mahiroğulları, “Türkiye’de Sendika- Siyasi Parti İlişkileri”, Sosyal Siyaset 
Konferansları Dergisi, sayı 46, 2003,  

http://arastirmax.com/system/files/dergiler/51602/makaleler/46/1/arastirmax_9803_pp_4
3-88.pdf   (Erişim tarihi:19 Temmuz 2013), s. 11-13. 

106 “ TUNÇ: 163, DGM Dışında Kalırsa…”, Milliyet, 16.09.1976, s. 7. 
107 Yurtsever,age., s. 224. 
108  Ahmad, Modern, s. 214., Bülent Ruscuklu,Demokrat Partiden 12 Eylül’e, Alfa Yayınları, 

İstanbul, 2008, s. 167., Koloğlu,age., s. 491. 
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İkinci Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmeti Dönemi  

Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmetinin Kurulması Öncesi Siyasal 
Gelişmeler 

Kargaşayla geçen 1973–1977 dönemine, yaşanan kriz ve karışıklık ortamına 
son verecek siyasal iradenin ortaya çıkması için bütün beklentiler 1977 genel 
seçimlerine kalmıştı. 109  MC Hükûmeti ortakları arasında cepheciliğin yerini 
particilik almış110 , bunlara devalüasyon ve artan anarşik olaylar da eklenince 
genel seçimler bir çare olarak gündeme gelmiştir.111 

Bu süreçte MHP sürekli olarak hükûmetten çekileceğini vurgulamış, CGP ise 
yetkili kurullarında AP’nin MSP’ye taviz verdiğini belirterek “gerekirse 
koalisyondan çekiliriz” söylemini sürdürmüştür.112 CGP Genel Başkanı Feyzioğlu; 
“Atatürk düşmanları kabine içinde de vardır.” sözleriyle Erbakan’a çok sert tepki 
gösterdiği bakanlar kurulunun ardından seçimlere kadar MC Hükûmeti ortakları 
bir araya gelememişlerdir. 113  Erbakan ise yüze yakın fabrikanın temelini 
atmışken, tesis kurulması için AP’nin istekli görünmemesi nedeniyle Demirel’i 
hedef alan sert eleştirilerde bulunmuştur.114 

Bu gelişmelerin ardından Ecevit’in erken seçim isteğini AP’de benimsemiş, 
MSP grubu seçimi engelleme kararı almıştır. AP erken seçimin 5 Haziran günü 
yapılmasını kararlaştırmıştır. Ecevit de, “Rejimin tehlikeden kurtarılmasını isteriz” 
diyerek erken seçimi kabul etmiştir. 115  Meclis içtüzüğüne göre erken seçim 
kararının alınabilmesi için Meclis Danışma Kurulunda konunun görülerek 
benimsenmesi gerekmektedir. Ancak MSP bu kurula üye vermeyerek seçim 
kararını bir süre engellemiştir. 4 Nisan 1977’de içtüzük değiştirilerek erken 

                                                        
109 Ataay,age., s. 69. 
110 Alpay Kabacalı, 1977 Yılında Sağ Basın Ne Dedi, Derinlik Yayınları, İstanbul,1977, s. 27-28. 
111 Hikmet Bila, CHP : 1919-1999, 2.baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 1999, s. 314., Bilgiç, 

age., s. 242. 
112 “Hükûmette MSP Sorunu”, Demokrasinin 50 yılı, II. cilt, s. 680. 
113 Albayrak,age., s. 150-151. 
114 Kara,age., s. 148., Sayarı,age., s. 225. 
115 Yaltırık,age., s. 17., Süleyman Arif Emre, Siyasette 35 Yıl, cilt 3, Keşif Yayınları, İstanbul, 

2002, s. 83., “CHP Grubunda Erken Seçim Onaylandı”, Cumhuriyet, 24.03.1977, s. 1. İnan,age., s. 
194.,“CHP’nin Erken Seçim Önergesi de…”, Cumhuriyet, 25.03.1977, s. 1.,  Bülent Ecevit, Umut 
Yılı 1977, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 31. 
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seçimin önü açılmasının 116  ardından CHP bir seçim hükûmeti kurulmasını 
istemiş ve AP ile koalisyonda bulunmayı da kabul etmiştir. Ancak MC 
Hükûmeti partileri bunu kabul etmemişlerdir.117 

Seçim çalışmalarına başlayan AP, MSP’yi eritme politikasını sürdürmüştür. 
Demirel MSP’ye verilen her oyun CHP’ye yaradığını savunarak aslında iktidara 
gelebilme projesini CHP ve komünizm tehlikesine dayandırılmıştır.118 MSP ise 
seçmenin karşısına yatırımlarla gitmek isterken, erken seçimler nedeniyle 
bitmemiş yatırım projeleriyle çıkmak zorunda kalmıştır. MSP’nin çizgisini 
onaylamayan bazı milletvekilleri, 10 Nisan 1977’de Erbakan’a seçimlerde aday 
olmayacaklarını bildirmişlerdir. Kurdukları Nizam Partisi de MHP’yi destekleme 
kararı almıştır. 119  MHP ise seçimler öncesinde kendini AP’den ve sağcı 
partilerden farklı göstermeye dikkat etmiş, 120  CHP ise seçimlere, MC 
Hükûmeti’nden hesap sorma sloganıyla girmiştir. Bir kısım dernekler, örgütler, 
kuruluşlar, işçiler ve memurlar Ecevit’e destek vermişlerdir.121 

1977 genel seçimi, Türkiye tarihinde en kargaşalı seçimlerden biri olmuştur. 
Çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Liderlere seçim esnasında 
saldırılar olmuştur. MHP Lideri Türkeş’in aracı 21 Mayıs günü, Hacıbektaş’ta 
taşlanmıştır. Demirel ise Sivaslı’da seçim konuşması esnasında saldırıya 
uğramıştır. En fazla saldırı ise Ecevit’in gezilerine yöneliktir. Ecevit 26–28 
Nisan günlerinde Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Erzincan’ı kapsayan 
seçim gezisinde saldırıya uğramıştır. 1 Mayıs 1977 Taksim olayları siyasi gerilimi 
iyice tırmandırmıştır. 21 Mayıs’ta Malatya’da çıkan olayların ardından, Ecevit 
22–23 Mayıs’taki Kars ve Erzurum gezilerinde de aynı akıbeti yaşamıştır.122 
Hatta Demirel, 25 Mayıs 1977’de; “Seçimlere üç gün kala talihsiz işler olabilir, hiç 
öngörmediğimiz talihsiz işler!” iddiasıyla, 2 Haziran günü Ecevit’e suikast ihbarında 
bulunmuştur.123 

Bu ortamda 5 Haziran 1977 günü yapılan milletvekili genel seçiminin en 
belirgin özelliği: geçen yasama döneminin hükûmet formüllerine bir tepki 
olarak, seçmenlerin çok geniş bir çoğunlukla oylarını tek parti iktidarı oluşturma 

                                                        
116 Yalansız,age., s. 361., MMTD, D:4, C:XXVI, B:75, 4 Nisan 1977, 335–369. 
117 Ataay,age., s. 88. 
118 Sarıbay, MSP, age., s. 202., Cizre, age., s. 134–137. 
119 Sarıbay, MSP, age., s. 201.,Öznur,age., s. 415-416. 
120 Ağaoğulları,agm., s. 229. “Demirel: MHP ile İşbirliği…”, Milliyet, 15.04.1977, s. 1. 
121 Bila,age., s. 314.Yaltırık,age., s. 23-24. 
122  Ataay,age., s. 88-89., Özbek: “Parti Liderleri…”, Milliyet, 18.04.1977, s. 1., “Ecevit 

Konuşurken…”, Milliyet, 22.05.1977, s. 1. “Demirel Sivaslı’da Saldırıya Uğradı”, Milliyet, 
25.05.1977, s. 1., “Ecevit: Bunları Burunlarından Fitil Fitil…”, Milliyet, 28.04.1977, s. 1. 

123 Alatlı,age., s. 188. 
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yönünde kullandıkları açıktır.124 Ancak en fazla milletvekilini CHP çıkarmasına 
rağmen, seçimlerinin asıl galibi Meclisteki çoğunluğu oluşturan Milliyetçi Cephe 
olmuştur.125 

İkinci Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmetinin Kurulması 
Seçimlerin ardından I. MC Hükûmeti dönemi de resmen sona ermiştir. 

Cumhurbaşkanı Korutürk, yeni hükûmeti kurma görevini Ecevit’e vermiştir.126 
CHP’nin bir azınlık hükûmeti kurma ihtimali üzerine Demirel, yeni bir MC 
Hükûmeti’ni gündeme getirmiştir. Bunun üzerine Ecevit, “Sorumluluğunun 
bilincinde 13 insan çıkacağını umuyorum.” diyerek hükûmetine bağımsızlardan ve 
MC milletvekillerinden oy verecekler olabileceğini ifade etmiştir.127 22 Haziran 
günü Korutürk Ecevit Hükûmeti’ni onaylamıştır. “Çankaya Hükûmeti” adı 
verilen Ecevit Hükûmeti ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve şiddet 
sorunlarını azınlık hükûmetinin çözemeyeceğini bilmesine rağmen, iktidar 
olmayı denemiştir.128 

Hükûmetin ilk işi, MC Hükûmeti döneminde uygulanmayan Danıştay 
kararlarını yürürlüğe koyarak görevden alınan, kamu görevlilerini görevlerine 
iade etmek olmuştur. Ayrıca MC Hükûmeti tarafından yapılan bütün atamaları 
durdurmuştur. TRT Genel Müdürü Şaban Karataş görevden alınmıştır. Üst 
düzey atamaları gerçekleştirmiş, partisine yakın kişilerle kadrolaşmaya 
başlamıştır. Henüz program dahi okunmadan yapılan bu atamalar AP, MSP ve 
MHP’nin sert tepkilerine yol açmıştır.129 

Seçimden önce olduğu gibi, birtakım unsurlar tekrar ortaya çıkarak CHP 
azınlık hükûmetinin güvenoyu alabilmesi için çaba harcanmaya baskı yapmaya 
başlamışlardır. 3 Temmuz 229 ret oy alan “Çankaya Hükûmeti” Meclis’ten 
güvenoyu alamamış, Oylamanın ardından Demirel “İşgal Hükûmeti gitti. Yerine 
Cumhuriyet hükûmeti kurulacak”,derken Erbakan da “Hükûmetin kurulması için 
MSP gereğini yapacaktır” demiştir. Türkeş ise “CHP’nin hesabının yanlış 
olduğuna” vurgu yapmıştır. Hükûmetin düşmesinin ardından Ecevit; “Bizim 

                                                        
124 Hikmet Sami Türk, “Nasıl Bir Seçim Sistemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

sayı 36,1979, s. 39-40. 
125 Kongar,age., s. 239. 
126 “Ecevit Görev Aldı, Temaslara Başladı”, Milliyet, 15.06.1977, s. 1. 
127 Sarıbay, MSP, age., s. 202.,Kara,age., s. 163. 
128 Cüneyt Arcayürek,  Demokrasi Dönemecinde Üç Adam, Ankara, Bilgi Yayınevi,1999, s. 45., 

Ruscuklu, age., s. 175. CHP Azınlık Hükûmeti için bkz. MMTD, D: 5 , C:1, B: 6, 22 Haziran 1977,  
s. 21. 

129 Yaltırık,age., s. 29. Ataay, age., s. 114.. 
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dışımızda hükûmet kurulur; ama hükûmet edemez” tavrıyla CHP’nin dışlanmasının 
Türkiye’de bir huzursuzluk doğurabileceğini ifade etmiştir.130 

Cumhurbaşkanı tarafından 4 Temmuz günü görevlendirilen Demirel’den, 
AP grubundan 25’e yakın milletvekili MSP ve MHP ile değil CHP ile koalisyon 
kurulmasını istemiştir.131 Ancak Demirel MSP ve MHP liderleriyle 7 Temmuz 
günü görüşmüş ve “koalisyon kurmada prensip olarak anlaştıklarını” belirtmiştir.132 
Ecevit, II. MC Hükûmeti’nin kurulmasını önlemek için Demirel’e beklenmedik 
tekliflerde bulunmuştur. Ama asıl istediği bağımsız bir parlamenterin 
başbakanlığında bir AP-CHP koalisyonudur. Demirel ise bu önerileri kesin bir 
dille reddetmiştir.133  

12 Temmuz günü iki kere daha bir araya gelen Demirel, Erbakan ve Türkeş 
protokolde anlaşmaya varmışlardır. Ancak aynı gün, TÜRK-İŞ, MC Hükûmeti 
güvenoyu alırsa genel greve gideceklerini açıklamıştır. Bu arada Ecevit ise, II. 
MC Hükûmeti’nin güvenoyu almaması için var gücüyle çalışmaya başlamış ve 
elinden geldiğince tahriklerde bulunmuştur. 134  Problemlerin giderilmesinin 
ardından 20 Temmuz gecesi hükûmet kurulmuştur. 21 Temmuz’da 
Cumhurbaşkanı onaylamıştır. Kabinede AP’nin 15, MSP’nin 8 ve MHP’nin 5 
bakanı bulunmaktadır.135 

İkinci Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmeti Döneminde İç Politik 
Gelişmeler 

Milliyetçi Cephe adı ikinci koalisyonda “Milliyetçi Partiler Topluluğu” olarak 
değiştirildiyse de II. MC Hükûmeti’nin.136 kurulmasından sonra daha güvenoyu 
alınmadan AP içinde muhalefet baş göstermiştir. MSP ve MHP’ye büyük 
tavizler verildiğinin öne sürülmesi yanında önemli bakanlıkların MSP ve 
MHP’ye kalması yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır. Demirel, parti içi ve 
kamuoyundan gelen bu tepkilerle oldukça sıkıntılı günler içinde kendini 
bulmuştur. Ancak yerel seçimlere az bir süre kalması nedeniyle partiye zarar 

                                                        
130 Yaltırık, age., s. 29-30. CHP Azınlık Hükûmeti  programı için bkz. MMTD, D: 5 , C:1, B: 8, 

28 Haziran 1977,  s. 28-45., MMTD, D: 5, C:1, B: 12, 03 Temmuz 1977,  s. 75., Alatlı,age., s. 221., 
Cem, Siyasi, s. 55.  

131 MMTD, D: 5, C:1, B: 13, 05 Temmuz 1977,  s. 82–83., Tutar,age., s. 253-254. 
132 Yaltırık,age., s. 30. “Cepheci Liderler Koalisyon İçin…” Cumhuriyet, 08.07.1977, s. 1. 
133 Yaltırık,age., s. 30-31. “Demirel, Bülent Ecevit’in AP-CHP…” Cumhuriyet, 09.07.1977, s. 1. 

Ruscuklu,age., s. 175. 
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135 Yaltırık,age., s. 31. Bakanlar Kurulu Listesi, MMTD, D: 5, C:1, B: 21, 21 Temmuz 1977,  s. 

110-111.  
136 Tutar,age., s. 252. 
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vermemek için anlaşılmış, Hükûmete güvenoyu verilmesinin ardından gerekenin 
yapılması kararlaştırılmıştır.137 

1 Ağustos 1977’de de hükûmet 229 kabul oyu ile güvenoyu almasının 
ardından karşılaştığı ilk ciddi sorun Meclis başkanının seçilememesidir..138 AP ve 
MHP’nin Meclis başkanının AP’li olması isteğine, MSP’liler bir MSP’linin 
başkan olması gerektiğini söyleyerek karşı çıkmışlardır. Bu durum nedeniyle 10 
Ağustos günü toplanan danışma kurulundan da MSP’nin tutumu nedeniyle 
sonuç çıkmamıştır. MHP ise Meclis tatile girmeden Meclis başkanının 
seçilmesini ısrarla vurgulamıştır. 139  CHP ise 12 birleşim sonunda CHP 
grubunun çoğunluğunu sağlayamadığı için bu problemin sona ermesini 
istemiştir. CGP bu problemin çözülebilmesi için AP ve CHP’nin bir araya 
gelmesi gerektiği görüşünü ortaya atmıştır.140 

8 Ekim günü toplanan MC Hükûmeti grup başkanvekilleri, Meclis başkanı 
seçimi konusunda AP’den bir başkan seçiminde anlaşmışlar, ancak belirli bu 
aday gerekli oyu alamadığı takdirde, MSP’nin ya da başka partilerden gösterilen 
adayın desteklenmesi konusunu da karara bağlamışlardır. Ancak AP’nin 
gösterdiği başkan adayı Ali Nail Erdem’i ne MHP ne de MSP beğenmemiştir.141 

15 Kasım günü MHP, CHP’nin 15 isim getirmesi –ki MHP bu isimlerin 
“komünizme karşı mutedil ve zarif” olmasını istemiştir- ve bu adaylardan birinde 
ittifak yapmaları koşuluyla Meclis başkanını CHP’den seçmeyi kabul etmiştir.142 
CHP-MHP işbirliği ile ortaya çıkan CHP’li Cahit Karakaş, 17 Kasım günü 38. 
tur oylamada 227 oyla Meclis başkanı seçilmiştir.143 

Karşılaşılan diğer bir sorun ise Ecevit’in azınlık hükûmetinin Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Mustafa Üstündağ’ın, Öğretmen Okulları Genel Müdürü Ayvaz 
Gökdemir’i, bakanlık işlemlerinin yürütülmesini engelleme suçundan 18 
Temmuz 1977’de açığa almasıdır. Ancak asıl açığa alma nedeni MHP’li olması 
ve kadrolaşmaya gitmesidir.144 II. MC Hükûmeti kurulduğunda milliyetçilerin 

                                                        
137 Yaltırık,age., s. 33-35. 
138 Hükûmet programı üzerinde görüşmeler için bkz. MMTD, D: 5, C:1, B: 24, 30 Temmuz 

1977,  s. 136–206., MMTD, D: 5, C:1, B: 25, 1 Ağustos 1977,  s. 208–216. Yalansız,age., s. 376. 
139 “Atalay: Meclis…”, Milliyet, 06.08.1977, s. 10. “AP ve MHP…”, Milliyet, 08.08.1977, s. 1., 

“Meclis Başkanlığı İçin…”, Milliyet, 11.08.1977, s. 1., 
140 “AP, CHP ile Her Konuyu…”, Milliyet, 17.08.1977, s. 10. “Meclis…” Milliyet, 19.08.1977, 

s. 10., 
141 “AP’nin Başkan Adayını…”, Milliyet, 21.10.1977, s. 9., 
142 “Meclis Başkanlığı İçin AP…”, Milliyet, 06.11.1977, s. 1. “MHP…” Milliyet, 16.11.1977, s. 

12. Yalansız,age., s. 377. Arcayürek,age., s. 220. 
143 Ruscuklu,age., s. 179. MMTD, D: 5, C:1, B: 69, 17 Kasım 1977,  s. 400–402. Cüneyt 

Arcayürek, Demokrasinin Son Baharı: 1977–1978, Bilgi Yayınevi, Ankara,  1985, s. 221. 
144 “Görevden Alınan Gökdemir…”, Milliyet, 19.07.1977, s. 1. Yalansız,age., s. 377., “Ayvaz 

Gökdemir’i”, Milliyet, 24.07.1977, s. 1. 
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gözü Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe’nin üzerindedir. Ancak Türkeş’in 
ısrarına rağmen, Cumhurbaşkanı Menteşe’den Ayvaz Gökdemir’e görev 
vermemesini istemiştir. 145  MHP ile sıkıntıya yol açan bu gelişme üzerine 
Menteşe, Türkeş ile görüşmüştür. Menteşe’nin bu tutumu milliyetçileri devlet 
kadrolarından temizlemeye çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır. 146  AP, Ayvaz 
Gökdemir’i 11 Eylül’de Sağlık Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne 
getirerek MHP ile arasındaki bu problemi ortadan kaldırmaya çalışmıştır.147 
Ancak bu çatışmanın daha sonra da görüleceği üzere AP içerisinde, AP’nin 
MHP’ye kaydığı iddiasıyla ortaya çıkan muhalefete bir ödün olarak çıkartıldığı 
görülmüştür. Çünkü AP, MHP’ye karşı AP’de oluşan muhalefeti susturabilmek 
adına bakanlarını dahi değiştirmek durumunda kalmıştır.  

Türkiye’de millet hayat pahalılığı, yokluklar ve döviz sıkıntısından etkilenince 
şiddet odakları da bunu fırsat bilerek anarşiyi arttırmışlardır. II. MC Hükûmeti 
kurulur kurulmaz da aynı kavramlar bahane edilerek anarşik olaylar 
başlamıştır.148 İçişleri Bakanı Korkut Özal, Türkiye’deki güvenlikle ilgili bütün 
sorunların mihraklarının İstanbul’da bulunduğunu düşünmektedir. İstanbul sıkı 
bir düzene sokulursa, hükûmet bütün Türkiye’yi kontrol edebilirdi. Ancak 
mevcut güvenlik güçleriyle yapılan çalışmalarla bu mümkün görünmemektedir. 
Özal, ilk iş danışman olarak Hasan Celal Güzel’i atamış ve çok geniş yetkiler 
vermiştir. Galip Demirel müsteşar, Vecdi Gönül de emniyet müdürlüğüne 
getirilmiştir. Yine Abdülkadir Aksu’da Özal’ın danışmanı olmuştur.149 Özal’ın 
bu ve buna benzer önlemleri geçici de olsa anarşi de bir azalmaya yol açmıştır. 
Ancak yerel seçimlerin yaklaşması, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi anarşi 
olaylarının tırmanmasına neden olmuştur.  

II. MC Hükûmeti ayrıca, huzurlu ortamın tesisi için yeni bir Kara Kuvvetleri 
Komutanı atamak istemiştir. 150  Ecevit’in, Hükûmeti’nin bazı ortaklarının 
TSK’da kendi hesaplarına göre değişiklik yapmak istediği çıkışı ve buna karşı 
Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanmasını isteği 151  atamaya siyasal boyut 
kazandırmıştır. Bu gelişmeye rağmen Başbakan, Erbakan ve Türkeş’in de 
ısrarlarını dikkate alarak, Genelkurmay Başkanı’na KKK için Ali Fethi Esener’i 
teklif ettirmiştir.152 Fakat Cumhurbaşkanı, 5 Ağustos’ta yapılan Yüksek Askeri 
Şûra’da bir üst rütbeye terfi ve atamalarla ilgili kararnameleri Jandarma Genel 

                                                        
145 Yalansız,age., s. 377. Akpınar,age., s. 149. 
146 Kabacalı,age., s. 32-33. Akpınar,age., s. 149. 
147 “Ayvaz Gökdemir’i…”, Milliyet, 12.09.1977, s. 10. 
148 Ruscuklu,age., s. 179. Arcayürek,age., s. 162. 
149 Korkut Özal, Devlet Sırrı, Yakın Plan Yayınları, İstanbul, 2010, s. 41-44. 
150 Albayrak,age., s. 186. 
151 Arcayürek,age.,a.167. 
152 Bilgiç,age., s. 246-247. 
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Komutanlığı hariç imzalamamıştır.153  30 Ağustos’ta terfi ve tayin edilenlerin 
görevlerinin başında olmaları gerekmektedir 154  fakat Hükûmet ile 
Cumhurbaşkanı arasındaki bu çekişme yüzünden KKK’ye kimse tayin 
edilememiştir. Hükûmetin istediği Ali Fethi Esener ile Ecevit’in desteklediği 
Adnan Ersöz de emekli olmuşlardır. Bu durumda Ege Ordu Komutanı Kenan 
Evren, Türkeş’in teklifi ile KKK’ye atanmıştır.155 

Hükûmeti, 10 I. MC Hükûmeti döneminde çıkarılan bir kanunla mahalli 
idare seçimlerinin 11 Aralık 1977’de yapılması kararlaştırılmıştı. 156  II. MC 
milletvekili fazlasıyla güvenoyu almış olması nedeniyle, CHP ve sol “muhalefet” 
bu seçimlerin “referandum” niteliği taşıyacağı görüşünü ortaya atmıştır. MC 
Hükûmeti partileri ise bu seçimlerin sadece yerel seçim olduğunu 
savunmuşlardır. 157  Seçim çalışmalarının başlamasının ardından Ecevit’in 
Nevşehir ve Urfa gezilerinde seçim otobüsüne yönelik saldırılar olmuş ve seçim 
sürecinde yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylarda 13 kişi ölmüştür.158 

Bu ortamda 11 Aralık seçimleri yapılmıştır. Seçim sonuçları açıklandığında 
67 il merkezindeki belediye başkanlıklarından 42’sini CHP, 15’ini AP, 5’ini 
MHP, 3’ünü MSP ve 2’sini de bağımsızlar kazanmışlardır. CHP ve MHP seçim 
sonuçlarını memnunlukla karşılarken AP’de sessizlik egemen olmuştur.159  

İkinci Milliyetçi Cephe Koalisyon Hükûmeti’nin Sonu  
II. MC Hükûmeti, seçimlerin ardından göreve bıraktığı yerden devam 

etmiştir. Ancak onu bekleyen en önemli sıkıntılardan birisi ekonomik, diğeri de 
artık önü alınmayan anarşi ve bunun sonucu öğrenci olaylarıdır.160  Özellikle 
temel tüketim mallarında yaşanan kıtlıklar çok önemli bir sorun oluşturmuştur. 
Döviz bulunamadığı için akaryakıt ve yedek parça sıkıntısı çekilmektedir. 
Tüpgazın ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda Enerji Bakanı dahi endişelidir. 
Bulgaristan’dan alınan elektrik ile Irak’tan alınan 210 milyon dolarlık petrolün 
borcu ödenememiş, bu sebeple bu ülkeler verdikleri hizmetleri kesmişlerdir. 
Enerji kısıtlaması nedeniyle kimi fabrikalar üretimlerini düşürmek zorunda 
kalmışlardır.161 

                                                        
153 Arcayürek,age.,a.167-168. 
154 Bilgiç,age., s. 247-248. 
155 Albayrak,age., s. 188. Tekin,age., s. 259. Arcayürek,age., s. 179. 
156 Resmi Gazete, sayı: 15846, 10 Şubat 1977, s. 1. 
157 Kabacalı,age., s. 49. Yalansız,age., s. 389. 
158 Ataay,age., s. 119. “Yerel Seçimin Galibi CHP”, Demokrasinin 50 yılı, II. cilt, s. 697 
159 “Yerel Seçimin Galibi CHP”, Demokrasinin 50 yılı, II. cilt, s. 697. 
160 Tutar,age., s. 257. Arcayürek, age., s. 199-200. Ruscuklu, age., s. 178., 
161 Ataay, age., s. 118. Tutar,age., s. 257. Arcayürek, age., s. 201-202.. 
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Bu yetmezmiş gibi döviz darboğazından istifade edenler, doların değerini 27 
TL’ye kadar çıkarmışlardır. Hükûmet döviz sıkıntısına tedbir anlamında turistik 
döviz satışını durdurmuştur. Hatta AP, kolera bahanesiyle hacca gidenlerin 
sayısını azaltma girişiminde bulunmuştur.162  Döviz sıkıntısının giderilmesinde 
AP kanadı, IMF’nin önerilerini kabul ederken, MSP bu duruma karşı çıkmıştır. 
MSP’nin, hem devalüasyon hem de zam oranlarına itiraz etmesi üzerine, iki 
parti arasında ekonomik istikrar önlemlerinin belirlenmesinde önemli bir sorun 
olmuştur.163 

Bu yetmezmiş gibi İçişleri Bakanı Korkut Özal’a göre eğitim kurumları, 
siyasi partilerin “militanları” tarafından ele geçirilmiştir. Bu sebeple boykot, 
kavga ve yaralamalar sürüp gitmektedir.164 Ayrıca Dışişleri bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil’in Mısır’ı resmen ziyaret etme isteğine, MSP tepki göstermiş, 
kamuoyuna bunun Çağlayangil’in  “özel ziyareti” olduğunu bildirmiştir. 165 Bu 
sürtüşmelere ek, MHP’nin memurlara kira yardımı tasarısını, Erbakan’ın basın 
toplantısı düzenleyerek anlatmasına MHP’liler tepki göstermişler ve hükûmetin 
bir bunalıma gittiğini bunun sebebinin de Erbakan olduğunu ifade 
etmişlerdir.166 

Bunların yanında koalisyonu uzlaşmazlık noktasına getiren son neden 1978 
mali yılı bütçesidir. I. MC Hükûmeti döneminde ortakların anlaşamamaları 
nedeniyle dördüncü beş yıllık kalkınma planının hazırlanamaması, yatırım 
noktasında problem oluşturmuştur. II. MC Hükûmeti’nin kurulmasının 
ardından, MSP’nin plana manevi kalkınma ile ilgili bir bölüm koyma ısrarı 
üzerine çıkan anlaşmazlık sonucu bütçe, 30 Kasım’da plan müsveddeleri 
şeklinde Meclis’e sunulabilmiştir. Erbakan, Arabistan dönüşü bütçesinden %70 
kısıntıya gidildiğini öğrenince Demirel’e bütçeyi imzalamayacağını bildirmiştir. 
Demirel bu talepleri reddetmiş, Erbakan direnince de kabul edip problemi 
çözmüştür.167 

Problemler çözülmesine rağmen AP’liler hükûmet bunalımına sebep 
olmuşlardır. AP’de parti içi muhalefet CHP ile bir hükûmet kurulmasını 
istemektedir.168 Sadece AP içinde değil, basın ve etken çevrelerde de II. MC 
Hükûmeti benimsenmemiştir. Bu çevreler ve işveren kuruluşlarının önemli bir 
bölümü de merkezdeki bir koalisyonu desteklemektedirler. Çünkü Erbakan ve 

                                                        
162 Emre, age., s. 144. Tutar,age., s. 257. 
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MSP kanadı, ağır sanayi hamlesinde yatırımların çoğunu devlet sektörüne 
yaptırmış holding sahiplerine vermemiştir.169 

28 Eylül günü 30 kadar milletvekili gidişattan sızlanarak, özellikle AP’li 
bürokratların diğer bakanlıklarda kıyıma uğradığını Demirel’e şikâyet etmişlerdir. 
AP tabanının MHP’ye kaydığını düşünen bazı AP’liler, MHP’nin hükûmet 
ortağı olmasından rahatsız olduklarını açıklamışlardır. MHP ve Türkeş’in artan 
rolü ve inisiyatifi yanında Erbakan’a verilen ödünler de AP içerisinde rahatsızlık 
yaratmıştır. 170  AP içerisindeki bu rahatsızlığı kendi lehine çevirmek isteyen 
Ecevit, Hükûmeti düşürmek adına AP içinde istifa hareketi başlatmıştır. 
CHP’nin iki yerde yapacağı girişimin ilki Marmara Otelinde olmuştur.171 

CHP, bakan yapacağı ve CHP’ye geçerlerse seçilme garantisi vereceği 8 
milletvekili istemiştir. Bu öneriyi olumlu bulan AP muhalefeti, önce Ecevit ile 
protokol yapmaya daha sonra da bu 8 milletvekilini seçmeye karar vermişlerdir. 
Marmara Oteli tam bir karargâh haline getirilmiş ve tüm gizli toplantılar burada 
yapılmaya başlanmıştır. Başka partilerden milletvekili almaya çalışan bir 
muhalefet bu zamana kadar görülmüş bir şey değildir. Ama gerçektir. Bu gerçeği 
Demirel de görmüş ve hükûmetin düşeceğini anlamıştır.172  

Süreç başlamıştır. Enerji Bakanlığı’nda toplanan muhaliflerin tek birleştiği 
nokta hükûmetten ayrılmaktır. Oğuz Atalay’ın başını çektiği grup, partiden 
tamamen istifa düşüncesinde, Kamuran İnan taraftarları ise partide kalıp önce 
hükûmeti, arkasından da genel başkanı düşürmek niyetindedirler.173 11 Aralık 
1977’de yerel seçimlerin yapıldığı gün, iktidar arayışlarıyla ilgili ilk hamle 
yapılmıştır. Seçimle alakası olmayan bir furya ile AP’den ayrılmalar olmuştur. 
Oğuz Atalay, Mustafa Kılıç ve Şerafettin Elçi, AP’den istifa etmişlerdir. Böylece 
Meclis aritmetiği koalisyon ortakları aleyhine bozulmuştur.174 

AP’den istifa eden bu milletvekilleri bağımsız olduklarını ilan etmiş ve 18 
Aralık günü Bağımsız milletvekili Ali Rıza Septioğlu ile bir araya gelerek ortak 
bir deklarasyon yayınlamışlar, koalisyon hükûmeti kuracaklara yardımcı 
olacaklarını bildirmişlerdir. 175  Bu deklarasyondan kısa bir süre sonra 20 
Aralık’ta Ecevit, Feyzioğlu ve Bozbeyli ile ayrı ayrı görüşmüş, hükûmet kurma 
noktasında onlarında desteğini sağlamıştır.176 

                                                        
169 Kara, age., s. 170., Emre,age., s. 148. 
170 Kara,age., s. 171. Tutar,age., s. 263. Yaltırık,age., s. 51-52. 
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Sıra CHP ile bağımsız AP’lilerin görüşmesine gelmiştir. 177  Yer olarak 
İstanbul’daki “Kalyon Otel” seçilmiş, ancak “Kalyon Oteli”nde yapılan bu toplantı 
kısa zamanda gazeteciler tarafından öğrenilmiştir. Bunun üzerine yer 
değiştirilerek “Çınar Otel”e geçilmiş, bu otel de gazeteciler tarafından öğrenilince 
Florya’daki “Güneş Motel”de toplantıya devam edilmiştir.178  

Güneş Motel olayıyla aynı gün içerisinde CHP’li Altan Öymen de, 
gensorunun hazır olduğunu söylemiştir. AP ortak grubu ise hükûmetin istifasını 
uygun görmemiş, gensorunun beklenilmesi eğilimini benimsenmiştir. Ve 
beklenen 22 Aralık’ta gerçekleşmiş, CHP gensoruyu vermiştir.179 31 Aralık günü 
yapılan oylamada II. MC Hükûmeti’ne 228 red oyu verilmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk defa gensoruyla bir hükûmet düşürülmüştür.180 

Böylece CHP’nin iki yılı aşkın süredir iktidardan el çektirmeye çalıştığı, arada 
zorlamayla azınlık hükûmeti kurarak şeklen çok kısa süre başardığı, tüm 
zorluklara rağmen yeniden kurulan MC Hükûmetleri dönemi sona ermiştir.  

Sonuç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte komünizm mücadelesi başlatan 

hükûmetler silsilesinde,   MC Hükûmetleri’nin önemli bir yeri ve rolü olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu rolün bir cephe olarak üstlenilmesinde darbenin etkisinin 
olduğu izlenimi kendini belirgin olarak yaşanan gelişmelerde hissettirmektedir. 
Muhtıranın ardından komünizm mücadelesi yapacak olan bu cepheyi engelleme 
girişimlerinin başarısızlığı ise seçimlerin yapılmasıyla açığa çıkmıştır. 

Seçimlerin ardından Milliyetçi Cephe dışında gerçekleştirilmek istenen her 
türlü siyasi oluşum, başarısızlıkla sonuçlanmış, zıt kutupların ittifakı ise iki 
tarafında yıpratıcı faaliyetleri neticesinde hüsrana uğramıştır. 

Elde ettiğimiz bilgiler ışığında Milliyetçi Cephe Hükûmeti’ni oluşturan 
partiler, varlıklarının yok oluş riskine rağmen, komünizm ile mücadele için bu 
ittifakı kurma yolunu tercih etmişlerdir. Bu ittifakta yer almayan sağ partilere ise 
millet bir sonraki seçimde etkisizleştirmiştir. Bu bağlamda Milliyetçi Cephe 

                                                        
177 AP’den istifa ederek CHP ile görüşen milletvekilleri şunlardır:Tuncay Mataracı,Şerafettin 

Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Oğuz Atalay, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza 
Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt. Bu 12 kişi arasından Cemalettin 
İnkaya daha sonra güven oylamasına katılmamış ve bu grup 11’ler olarak anılmıştır. Bu 11 kişiden 
Oğuz Atalay bakanlığı kabul etmemiş diğer 10 milletvekili kurulan Ecevit hükûmetinde bakan 
olmuştur.  

178 Tutar,age., s. 266-267.  Yaltırık,age., s. 129-130. Arcayürek, age., s. 239. 
179  “AP, Gensoruyu Bekleme Kararı Aldı”, Milliyet, 22.12.1977, s. 1. “Gensoru Verildi”, 

Milliyet, 23.12.1977, s. 1. 
180 MMTD, D:5, C:II, B:85, 31 Aralık 1977, s. 96–98,117–120. 
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Hükûmeti’nin savunduğu kavram: “Milliyetçi güç ve organların sol ve komünizm 
tehlikesine karşılık bir birliktelik kurması ile devlet ve milletin bu tehlikelere karşı 
direncinin arttırılması”  olmuştur. 

Amaç olarak her ne kadar komünizm tehlikesi esas tehdit olarak algılansa da 
kuruluşunun ardından MC Hükûmetleri, bir iktidarın yapması gereken 
yatırımları yapma, istihdam oluşturma ve en önemlisi de ambargo ve Kıbrıs 
meselelerinde güçlü bir iktidar olma arzusunu taşımışlardır. Ancak ortak 
politikalardaki bu güç birlikteliği partilerin kendi politikalarını hükûmete 
yansıtmalarını engellememiştir. 

Partiler çekişmesi yanında öğrenci boykotları, siyasal şiddet ve terör olayları 
ile de Milliyetçi Cephe yıpratılmak istense de yapılan her seçimin ardından 
Milliyetçi Cephe’nin ortadan kalkacağı beklentisi, komünizm tehdidi ve 
CHP’nin iktidar olasılığı karşısında, partilerin iktidara devam demesi ile 
sonuçsuz kalmıştır. İstenen son, farklı yapıları olan bu partilerin birbirlerini 
yıpratması ile değil, CHP’nin AP içinden bulduğu muhaliflerin desteklemesiyle 
verdiği gensoru sonucunda gerçekleşmiştir. 

Bu bağlamda Milliyetçi Cephe, zor şartlarda ve Türk milletinin istediği 
doğrultuda görev yapmış ve 1970’li yılların koalisyonları içinde en uzun süre 
dayanması açısından örnek teşkil etmiştir. 
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ÖZ 
OKUR, Mehmet Akif, 12 Eylül 1980 Darbesi‘nin Eşiğinde Amerikan Jeopolitik 
Çıkarları ve Türkiye, CTAD, Yıl 11, Sayı 21 (Bahar 2015), s. 199-222. 
Carter yönetiminin Türkiye’deki askeri darbe ile ilişkisinin doğası, 12 Eylül 1980 
darbesi hakkında sık gündeme gelen sorular arasında yer almaktadır. Washington’un 
darbeye verdiği desteğin önemli motivasyonları hakkındaki sorular, o döneme ait 
jeopolik kaygılara odaklanmaktadır. ABD’nin Türkiye’den, Yunanistan’ın 
NATO’nun askeri kanadına dönüşüne izin vermesi talebi ile İran Devrimi ve 
Sovyetlerin Afganistan’ı işgali gibi önemli gelişmelerin Ortadoğu’daki güç dengesinde 
meydana getirdiği ciddi değişimlere, literatürde işaret edilmektedir. Nitekim 
çalışmamızda da, 12 Eylül 1980 darbesinin meydana geldiği tarihsel konjonktürün 
parçası olan bu meselelere, Ortadoğu’da meydana gelen jeopolitik belirsizliğin 
çözümü için gerekli oyunculardan biri olarak Türkiye’yi gören Amerikan politika 
yapıcıları tarafından en üst düzeydeki öncelikler olarak yaklaşıldığı hususu resmi 
belgelere dayanılarak gösterilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: 12 Eylül 1980 Darbesi, Türk-Amerikan İlişkileri, Ortadoğu, 
Soğuk Savaş, İran Devrimi 

ABSTRACT 
OKUR, Mehmet Akif, The American Geopolitical Interests and Turkey on the 
Eve of the September 12, 1980 Coup, CTAD, Year 11, Issue 21 (Spring 2015), p. 
199-222. 
Since the 1980’s one of the key questions which has been repeatedly asked about the 
September 12, 1980 coup in Turkey is the nature of the relation of Carter 
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Introduction 
As the establishment of a special commission by the Turkish Parliament to 

investigate it after more than thirty years and ongoing trial of the once powerful 
coup leaders indicate that, September 12, 1980 Coup keeps its vivid place in the 
political memory of Turkish people. Since the 80s, one of the key questions, 
which have been repeatedly asked about the coup, is the nature of the relation 
between the Carter Administration and the military takeover in Turkey. Many 
people, both inside and outside of the academia, continue to believe that 
September 12 was part of the chain of coup d’etats supported, if not planned, 
by the United States due to Cold War related interests. According to this 
hypothesis, some significant geopolitical concerns affected the White House’s 
backing of the generals in Ankara. Among them, facilitating the return of 
Greece to NATO’s military wing and fears raised from tectonic power shifts 
caused by both Iranian Revolution and Russian invasion of Afghanistan have 
been mostly cited.1 

In this article, I will analyze the available primary sources to test the 
hypothesis above. Did the Carter Administration really associate those great 
changes and challenges of the time with its Turkey policy? The answer is 
explored through the declassified government documents, including the written 
correspondences between top level officials and special reports prepared by 
                                                        

1 Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Routledge, London; New York, 1993, p. 184.; 
İlhan Uzgel, “ABD ve Nato’yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası : Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, 
Belgeler, Yorumlar Cilt 2: 1980-2001, Ed. Baskın Oran, İletişim Yayınları, 12. Edition, İstanbul, 
2010, p. 37.; Çetin Yetkin, Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika 27 Mayıs 1960-12 Mart 1971-12 
Eylül 1980, Kilit Yayınevi, 5. Edition, Ankara, 2011. 

administration to the military takeover in Turkey. The focus of the questions about 
the major motives of Washington’s support for the Coup is over the geopolitical 
concerns of the time. U.S.’ demands from Turkey to allow the reintegration of 
Greece to NATO’s military wing and the changes in the balance of power in the 
Middle East following two significant developments, namely the Iranian Revolution 
and the Soviet invasion of Afghanistan, which have been widely debated through 
the literature. In this article, it is shown that those issues which were part of the 
historical conjuncture in which September 12, 1980 coup occurred were among the 
top priorities of the White House and the American policy makers who had looked 
to Turkey as one of the essential players to solve the emerging geopolitical puzzle, 
by relying on the government documents of the time.  
Keywords: September 12, 1980 Coup in Turkey, Turkish-American Relations, 
Middle East, Cold War, Iranian Revolution. 
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government agencies. I have reduced the number of references to secondary 
materials, even if they are valuable like published works of the experts and 
memoirs of the Statesmen in order to keep the argument specifically focused 
over foreign policy decision making circles of the Carter era. 

How Has Greece Been Able to Return to NATO’s Military Wing? Coup 
Leader General Evren’s First Foreign Policy Decision 

On September 12, 1980, news from Greece was added to the ‘Evening 
Notes’ prepared by the Situation Room for President Carter’s National Security 
Advisor Zbigniew Brzezinski. McCloskey, then U.S. Ambassador in Athens, 
had reported interesting points associated to our study of inquiry while telling 
the reactions of Greek people towards the Coup in Turkey. According to 
McCloksy: “...some ‘conspiratorial-minded citizens’ are speculating that the U.S. was 
somehow behind the military takeover because, by coincidence, several morning papers carried 
an article claiming NATO "circles" were expressing a hope that the Turkish military would 
find some means of pressuring Ankara into accepting Greece's reintegration into NATO‘s 
military. The fact that local radio noted that a U.S. State Department spokesman first broke 
the news of the coup to the world helped fuel the speculation...”.2 

This document displays that both sides of the Aegean Sea had similar 
impressions about the reasons of the military takeover. The historical context 
which was full of debates on the reintegration of Athens to NATO and 
pressures over Turkey with the contributions of the powerful ‘Greek Lobby’ in 
Washington explains why the people have easily accepted this interpretation.3 

                                                        
2 “Situation Room”, White House, Memo, (1980, September 12), “National Security Adviser 

Zbigniew Brzezinski is provided with evening notes on the following world events: Indian press 
coverage of the U.S.  Congressional vote to supply nuclear fuel to India; Greek reaction to the 
coup in Turkey; UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Director-
General Amadou-Mahtar M’Bow’s offer of assistance in securing the release of the American 
hostages held in the 11/4/79 seizure of the U.S.  embassy in Tehran.”, TOP SECRET, Issue 
Date: Sep 12, 1980, Date Declassified: Nov 17, 2005, p. 2. 

3  Paul B. Henze, “Turkish-American Relations”, Dış Politika, Vol. XXIX, No. 3-4, 2004; 

Richard Haass, “Alliance problems in the Eastern Mediterranean ‐Greece, Turkey and Cyprus: 

Part I”, The Adelphi Papers, Vol. XXVIII, No. 229, 1988; Robert Mcdonald, “Alliance problems in 

the Eastern Mediterranean ‐Greece, Turkey and Cyprus: Part II”, The Adelphi Papers, Vol. 

XXVIII, No. 229, 1988. 



Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 11 Sayı 21 (Bahar  2015) 
 

202    

The Greek Lobby’s influence over the US policy towards Ankara had been 
so great to the extent that National Security Advisors’ key staff who was 
responsible from Turkey, had openly criticized it multiple times even he himself 
was a firm supporter of Greece’s reintegration to the NATO. In his report to 
Brzezinski, dated November 27, 1979, Paul Henze says: “..It takes the myopia of 
the Greek Lobby to see the Turks’ faults outweighing their virtues...”. 4  In another 
instance, while analyzing the process of lifting the arms embargo imposed 
Turkey after the Cyprus crisis, Henze blames the Greek Lobby as an obstacle to 
the fulfillment of US national security interests expected from the relations with 
Turkey: “...In reality this Administration waited too long to commit itself actively to lifting 
the Embargo and in the process jettisoned the Kissinger-Caglayangil DCA negotiated in 
1976. Too much deference was shown to the Greek Lobby in the process-—and thus the task 
of getting the Embargo lifted was made more difficult. Negotiating a new DCA with Turkey 
has, as a result, been an unduly complicated process--which has inhibited other efforts toward 
restoring a fully satisfactory relationship...”.5  

Besides this, proGreece bias of the US Administration could give the 
Soviets an opportunity to improve its ties with Turkey. Soviet attempts to move 
Turkey away from Washington by using the economy as a leverage, had been 
always among the major concerns of the U.S. Documents prove that this 
matter had been discussed multiple times in the White House. For example, 
Speaker of the Supreme Soviet, Shitikov’s request for Turkey’s decline to allow 
U-2 flights6 was followed by a joint economic protocol “...including a promise of 
more than 1.5 million metric tons of oil supplied to Turkey; a dam, iron and steel 
investments, aluminum production, and an oil refinery may lead to 8 billion dollars in Soviet 
financing.”.7 

                                                        
4 Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1979, November 27), CK3100155768, 

“Paul B. Henze expresses disappointment over President Jimmy Carter’s negative attitude toward 
relations with Turkey. Henze feels Turkey is an indispensable ally in U.S.  efforts to maintain 
stable relations with NATO countries and the Middle East.”, SECRET, Issue Date: Nov 27, 
1979, Date Declassified: May 20, 1999, pp. 1-2. 

5  Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, March 26), CK3100151967, 
“Memorandum for Al Friendly from Paul B. Henze on the performance of the Carter 
administration toward relations with Turkey and the administration’s role in the lifting of the 
Turkish arms embargo.”, CONFIDENTIAL, Issue Date: Mar 26, 1980, Date Declassified: Feb 
26, 1999, pp. 1-2. 

6  William Odom, White House, Memo, (1979, May 29), CK3100591214, “Presidential 
military adviser William Odom provides National Security Adviser Zbigniew Brzezinski with a 
weekly report on the following Soviet affairs: signs of a succession struggle within the Soviet 
government; Soviet foreign policy items; military and arms control items; longer-term issues 
relating to the Warsaw Pact; Soviet economic data.” TOP SECRET, Issue Date: May 29, 1979, 
Date Declassified: Jun 15, 2009, p. 2. 

7  William Odom, White House, Memo, (1979, June 11), CK3100663461. “Presidential 
military assistant William Odom provides National Security  Adviser Zbigniew Brzezinski with 
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Henze tells how the Soviets tried to exploit Turkey’s problems with White 
House backed Greece during his further steps aiming rapprochement with 
Ankara: “The first concrete sign of well-planned Soviet efforts to split the U.S. from one of its 
NATO allies, according to Embassy Moscow, came in the form of a hastily arranged and 
unprecedented luncheon given last week by the Soviet deputy foreign minister for the Turkish 
ambassador and his staff. The Soviets used the occasion to toast Soviet—Turkish friendship 
and relations. While vaguely offering to be helpful to Turkey on "Aegean issues," the Soviet 
official not so subtly warned the Turks not to go too far with their base-rights agreement with 
the U.S.”.8 

But clear foreign policy costs of the Lobby were not limited by weakening 
ties between US and Turkey. Thanks to the support of the Lobby, Karamanlis 
government even found enough courage to threaten US with the shutdown of 
the bases if the Greece’s NATO reintegration process would not be completed 
before long. McCloskey, American Ambassador to Greece, reported in his 
August 28, 1979 meeting with Karamanlis as: “...Karamanlis emphasized that 
Turkish resistance to Greece’s return to NATO is creating intense popular resentment in 
Greece, and the US is being blamed for not doing more to resolve the issue. The issue causes 
serious internal problems for Karamanlis who ‘must always apologize for his pro-NATO 
policy.’ If Athens finally rejects NATO’s reintegration proposals, it would then withdraw its 
request to reintegrate, thus jeopardizing the continued existence of US bases on Greek 
soil...”.9 

                                                                                                                                  
his weekly report on Soviet affairs.  Odom provides background information on the following in 
preparation for President Jimmy Carter’s Vienna, Austria, summit conference with Soviet 
General Secretary Leonid Brezhnev: Soviet domestic politics; Soviet economic situation; Soviet 
relations with Iran, Jordan, Yemen, Syria, Oman, Mozambique, the Canary Islands, Grenada, and 
Nicaragua; Soviet pre-summit diplomatic tactics. ”, TOP SECRET, Issue Date: Jun 11, 1979, 
Date Declassified: Jan 31, 2005, p. 2. 

8  Paul B. Henze, White House, Memo, (1980, January 23), CK3100650625, “National 
Security Adviser Zbigniew Brzezinski is provided with evening notes on the following world 
events: Soviet efforts to persuade Turkey to give up its NATO membership; Soviet anticipation 
of the boycott of the Moscow Olympic Games resulting from that country’s occupation of 
Afghanistan; possible U.S.  grain embargo against Switzerland, resulting from the Swiss sale of 
grain to the Soviet Union, which the Swiss had originally purchased from the U.S. ”, TOP 
SECRET, Issue Date: Jan 23, 1980, Date Declassified: Nov 14, 2005, p. 1.  

9  Robert J. McCloskey, Department Of State, Cable, (1979, August 30), CK3100670182, 
“Bureau of Intelligence and Research (INR) morning telegraphic summary. Issues include: update 
on the Havana, Cuba, summit conference of countries in the Non-Aligned Movement (NAM); 
Chinese strategy in Cambodia; U.S. -Greek relations; call for Moroccan elections.  Also attached 
is an intelligence summary concerning the following countries and issues: political differences 
between Cuban President Fidel Castro and Yugoslav President Josip Broz Tito; reported cease-
fire between the Iranian government and the Kurds; Romanian-Palestinian Liberation 
Organization (PLO) relations; Chinese concern over a Soviet threat in South Asia.”, TOP 
SECRET, Issue Date: Aug 30, 1979, Date Declassified: Apr 19, 2005, p. 4. 
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In another report sent from the Situation Room to Brzezinski, we can see 
the underlined concerns of the US vis a vis Greece again: “...He (Karamanlis) 
believes that Greece has reached agreement with NATO on Greek reintegration into the 
military wing and since the stumbling block was created by Turkish objections, the problem is 
one of NATO-Turkish relations. Karamanlis went on to state that Greece will closely 
examine any future U.S.-Turkish military agreements and will then seek negotiations to 
conclude a similar defense cooperation agreement. Without amplification he added that the 
continued status of U.S. military installations in Greece would depend on the outcome of these 
negotiations.”.10  

Two other documents dated after the September coup show that the Greece 
government had kept the pressure over the White House to help lift Turkish 
veto. On September 22, Henze reminded Brzezinski the urgent need to solve 
the problem. Otherwise: “Greek govt is serious about starting to close down US bases at 
end of year if NATO reintegration has not been accomplished.”.11 The same warning was 
repeated just a few days before the Turkey’s final decision about the return of 
Greece to NATO: “Karamanlis is making firm plans to close US bases by end of year if 
NATO reintegration fails.”.12  

The above mentioned documents clearly show the degree of the importance 
and urgency of Greece’s reintegration to the NATO for Washington. To reach 
this significant goal, the White House had repeatedly tried to use all available 
leverages over Ankara during the bargains with Turkey – aid was being one of 
them. A short handwritten note of President Carter on the Memorandum sent 
by Secretary of State Vance clearly shows the perspective of Washington: “Re: 
Cyprus & NATO & Greece. We must hold Ecevit’s feet to the fire. If we help economically 

                                                        
10  “Situation Room”, White House, Memo, (1980, January 3), CK3100694061, “National 

Security Adviser Zbigniew Brzezinski is provided with evening notes on world events.  Issues 
include: update on the political situation in Afghanistan resulting from the Soviet occupation of 
that country; Greek intentions to continue its foreign policy diplomacy with Western countries. ”, 
TOP SECRET, Issue Date: Jan 3, 1980, Date Declassified: Nov 14, 2005, p. 2. 

11 Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, September 22), CK3100696360, 
“National Security Council (NSC) staff member Paul Henze provides National Security Adviser 
Zbigniew Brzezinski with his evening report. Issues include: U.S. -Ethiopian relations; formation 
of a new government in Turkey; possible decision by Greece to close down U.S.  bases in that 
country; new outbreak of fighting between Ethiopia and Somalia near the Kenyan border.”, 
SECRET, Issue Date: Sep 22, 1980, Date Declassified: Mar 22, 2001, p. 1. 

12  Paul B. Henze, White House, Memo, (1980, October 17), CK3100694084, “National 
Security Adviser Zbigniew Brzezinski is provided with evening notes on world events.  Issues 
include: update on Board of International Broadcasting matters; renewed aggression between 
Ethiopian and Somali forces; Ethiopian-U.S.  relations; Greek plans to close all U.S.  bases in that 
country by the end of 1980.”, TOP SECRET, Issue Date: Oct 17, 1980, Date Declassified: Mar 
27, 2001, p. 1. 
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real “linkage” but no acknowledgement of it. Also stick with IMF standards.”.13 For key 
personnel in the White House, aid was important not just to force civilian 
leadership to change his stand but also to influence the General Staff. Henze 
says:“...Grant aid continues to be of enormous importance, psychologically to the Turkish 
military leadership. If we press for concessions of them to permit Greece's return to NATO, 
they will have an additional reason to expect substantial military aid...”.14 U.S. was not 
the only source of aid to Turkey. She had also played the role of “aid organizer” 
by persuading her allies, namely Germany and Japan, to provide financial 
support to Turkey. Interestingly, Washington requested from Germany to ask 
Turkey the lift of his veto on the Greece’s return to NATO. Those lines are 
from the letter sent by Carter to then German Chancellor Helmut Schmit: 
“...Perhaps as you proceed in this work it will be possible for you or your representatives to 
emphasize to Turkey the increased importance of assuring the re-integration of Greece into 
NATO.”.15 

“Aid for lifting the Veto” equation can be seen in another important 
document prepared by the Secretary of State for President Carter after Turkey’s 
decisions about economic reform on January 24, 1980. Two days later, Cyrus 
Vance sent his report including the Warren-Elekdağ meeting under the subtitle 
‘Turkish Request for Economic Assistance’ to the White House: “...Warren also stressed 
our desire to wrap up our bilateral defense talks by February 22, and our hope that, in light 
of Soviet aggression in Afghanistan, Ankara would help us find an expeditious way to bring 
Greece back into the military wing of NATO.”.16 Vance was not alone. In numerous 

                                                        
13 Cyrus Vance, Department of State, Memo, (1979, January 12), CK3100503983, “Secretary 

of State Cyrus Vance provides President Jimmy Carter with his daily report. Issues include: U.S. -
Taiwanese relations; situation in Cyprus between Greek and Turkish Cypriots; Sudanese financial 
and security problems. ”, SECRET, Issue Date: Jan 12, 1979, Date Declassified: Jun 18, 2001, p. 
1. 

14 Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1979, November 2), CK3100155765, 
“Memorandum for Zbigniew Brzezinski from Paul B. Henze regarding Secretary of State Cyrus 
Vance’s advice that the U.S.  not seek fiscal year 1981 grant aid for Turkey.”, CONFIDENTIAL, 
Issue Date: Nov 2, 1979, Date Declassified: May 20, 1999, p. 2.  

15  Jimmy Carter, White House, Letter, (1980, January 17), CK3100110489, “Letter to 
Chancellor Helmut Schmidt from President Carter regarding West Germany’s lead in the 
organization of an assistance program for Turkey. Carter hopes that West Germany will 
emphasize to Turkey the importance of the re-integration of Greece into NATO.”, SECRET, 
Issue Date: Jan 17, 1980, Date Declassified: Jan 17, 1997, p. 2.  

16 Cyrus Vance, Department of State, Memo, (1980, January 29), CK3100535066, “Secretary 
of State Cyrus Vance provides President Jimmy Carter with his daily report. Issues include: the 
situations in El Salvador and Nicaragua; British-Guatemalan relations; reports of major Israeli 
military movements into Southern Lebanon; status of Afghan refugees in Pakistan; Turkish 
request for U.S.  economic assistance; prospects for a postponement, change of venue or 
cancellation of the Moscow Olympic Games. ”, SECRET, Issue Date: Jan 29, 1980, Date 
Declassified: Jul 31, 2002, pp. 2-3. 
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reports like this, Paul Henze advised the White House to use aid as a leverage 
to persuade Turkish leaders: “Announce more aid for Turkey and make an obvious, 
public gesture of good will. Simultaneously, tell Demirel in no uncertain terms that we want 
him to acquiesce in Greek NATO re-entry and we want Denktaş to behave in Cyprus.”.17 

More than seven months before the coup, Brzezinski submitted a note to 
Carter, indicating General Evren as key person to solve Greece reintegration to 
NATO stalemate. 18  And after September 12, US officials delivered their 
demands to the Turkish counterparts in various occasions. The conversation 
between Turgut Ozal and Deputy Secretary of State Warren Christopher was an 
example. Even so the agenda of the meeting was about the Turkish economy, 
Warren expressed his hope that in the councils of government Ozal would be 
one of those advocating trying to solve the reintegration problem as soon as 
possible.19  Three days later, Henze sent a note advising Brzezinski how to 
negotiate with Ozal during the planned meeting in Washington, D.C.: “Ozal may 
have other economic points to make but suggest you not let the meeting dwell too long on this 
topic—-simply say we support them and will do everything we can to help--and shift the 
political plane by observing that our efforts to get economic and military support for them will 
be easier if they can also move to get some of the political issues that are important both to 
them and us settled soon: e.g. relations with Greece and Cyprus issues. Use the kind of 
arguments you have used before with good effect: "You won on Cyprus; you are a big country 
with a mature view of the world. Don't let the Greeks rattle you or harass you—-put them on 
the defensive by taking bold steps to get these rancorous issues settled--you'll be farther ahead if 
you do.".20 

                                                        
17 Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, February 19), CK3100151507, 

“Memorandum regarding the psycho-political significance of U.S.  influence toward a settlement 
of differences between Greece and Turkey.”, CONFIDENTIAL, Issue Date: Feb 19, 1980, Date 
Declassified: Feb 26, 1999, p. 4.  

18  Bernie Rogers, Department of Defense, Memo, (1980, January 29), CK3100127780, 
“Memorandum for President Carter from Bernie Rogers regarding the reintegration of Greece 
into the NATO military structure.”, SECRET, Issue Date: Jan 29, 1980, Date Declassified: Jun 
24, 1998, p. 1. 

19 Warren Christopher, Department of State, Cable, (1980, September 29), CK3100147265, 
“Cable regarding Deputy Secretary Christopher’s meeting with Turkish Economic Coordinator 
Ozal. Topics include: Turkish economic stabilization program; detained Turkish politicians; 
Greek reintegration into NATO; Turkish military leadership.”, CONFIDENTIAL, Issue Date: 
Oct 1, 1980, Date Declassified: Feb 25, 1999, p. 4.  

20  Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, October 2), CK3100535998, 
“Paul Henze provides Zbigniew Brzezinski with background information and talking points in 
preparation for his meeting with Turkish Deputy Prime Minister Turgut Ozal. Issues include: the 
extent of U.S.  economic and military assistance to Turkey; the Iraqi-Iranian war; the situation in 
the Middle East.”, CONFIDENTIAL, Issue Date: Oct 2, 1980, Date Declassified: Jun 04, 2003, 
p. 1. 
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The next document, which I want to mention, is the letter of General Evren 
to President Carter. In this letter, Evren expresses his “gratitude for the 
understanding shown by the Government of the United States for the decision of the Turkish 
Armed Forces to assume total responsibility of Turkey.” Then, he tells his known 
position on Greece’s return to NATO as the leader of the coup: “I should like to 
underscore that Turkey has never failed to support the return of Greece to the integrated 
military structure of NATO. As is well known by Saceur, General Rogers and his 
predecessor, I, on my part, have spared no efforts to arrange for a formula to achieve this 
end.”.21 

Ten days after General Evren’s letter, Turkey lifted its veto and let Greece 
rejoin to the NATO’s military wing, without demanding any kind of concession 
from Athens either in the Aegean Sea, or about any other subjects of dispute 
between two countries.22  

After the Iranian Revolution and the Soviet Invasion of Afghanistan: 
Turkey and the US in the “New” Middle East 

The CIA’s important interagency intelligence report, “New Realities in the 
Middle East”, was prepared after the Iranian revolution and finalized just 
before the Soviet invasion of Afghanistan. This report defines the boundaries 
of the Middle East from Morocco to Pakistan. The interesting point is that, 
there was no place for Turkey in the map of the Middle East which was drawn 
as part of the report. Although Turkey was not seen as an integrated part of the 
Middle East, it was still thought as a potential player which had been 
encouraged to take more responsibilities in the region. 

The report summarizes the main interests of the US and significant 
dynamics in the Middle East as follows: increasing dependence of the US to 
Middle Eastern oil, the growing tendency of the states to pursue their national 
interests independent of the great powers, growing anti-American feelings and 
the decline of the US influence in the region basically “as the result of a historical 
trend that is not likely to be reversed”.23  

                                                        
21  Kenan Evren, White House, Letter, (1980, October 10), CK3100144873, “Letter to 

President Jimmy Carter from General Kenan Evran regarding the decision of the Turkish armed 
forces to assume total responsibility for Turkey.”, OMITTED, Issue Date: Oct 10, 1980, Date 
Declassified: Feb 25, 1999, p. 1. 

22 Christos Kassimeris, “From Commitment to Independence: Greek Foreign Policy and the 
Western Alliance”, Orbis, Vol. LII, No. 3, 2008.  

23 Central Intelligence Agency, Report, (1979, December 1), CK3100663969, “Intelligence 
report entitled: “New Realities in the Middle East.” This document explores the following 
developments during the 1970s which resulted in anti-American feelings in the Middle East: the 
1973 Arab-Israeli war; the rapid increase in oil prices; the revolution in Iran; the resurgence of a 
politicized Islam and a rejection of Western culture; the Egyptian-Israeli peace treaty; Soviet 
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The concrete reflections of those general trends were underlined in the 
report: “...the rapid increase in oil prices, the revolution in Iran, the resurgence of a 
politicized Islam and a rejection of Western culture, and the Egyptian-Israeli peace treaty... 
Egypt is isolated within the Arab world, Iran is militarily weak and nearing anarchy, the 
pro-US Arab states often called moderates are taking a more independent course, seeking new 
allies in the area, an cooperating more often with radical, anti-Western Arab governments... 
The greatest potential for substantial Soviet gains in the near term is in Iran, where 
continuing serious instability could give way to a leftist regime more sympathetic to the 
USSR.”.24  

The goal of the American strategists, who wrote the paper, was to construct 
a new strategy to secure the US interests in this turbulent region. According to 
Zbigniew Brzezinski, the National Security Adviser of that time, the Iranian 
revolution had made this an urgent necessity: “...The fall of the Shah's regime in Iran 
has added a new and dangerous dimension to the crisis in the Middle East. Immediately, we 
face a problem of perceptions and expectations. For all countries, and especially those with 
whom we have good relations, the future is uncertain and threatening. They lack confidence in 
the direction of US policy and in the willingness of the U.S. to use its power on behalf of their 
security. This political and psychological crisis can only be contained by forceful and purposeful 
U.S. action...”.25 

As a response to this challenge, Brzezinski offered a two tiered security 
architecture under the label of “Broad Consultative Security Framework for the 
Middle East”. He placed Israel and Egypt at the core of this concept. The place 
of Turkey was outside of the inner circle with Sudan. 26  But, its unique 
geocultural attributes and potential desires made Turkey’s geopolitical value 
much more worth than other actors of the second tier. “...Turkey has been showing 
more interest in involving itself in regional questions and could serve as a natural bridge 
between the Muslim world and the West.”.27 The unique characteristics of Islam in 
Turkey was possibly a significant factor contributed to the determination of 

                                                                                                                                  
influence in the Middle East.“New Realities in the Middle East”.”, SECRET, Issue Date: Dec 1, 
1979, Date Declassified: Jan 30, 2005, p. 1. 

24 Ibid, p. 1. 
25  Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1979, March 3), CK3100152359, “Paper 

outlines the U.S.  security framework for the Middle East. Sources of instability include: Arab-
Israeli conflict; Palestinian political status; socio-economic development; Soviet intervention.”, 
SECRET, Issue Date: Mar 3, 1979, Date Declassified: Feb 19, 1999, p. 1. 

26 Ibid, pp. 2-3. 
27 Peter Tarnoff, Department of State, Memo, (1980, January 16), CK3100664598, “State 

Department executive secretary Peter Tarnoff provides National Security Adviser Zbigniew 
Brzezinski with background information on U.S.  relations with radical Arabs in the following 
countries: Algeria; Libya; Iraq; Syria; South Yemen.”, SECRET, Issue Date: Jan 16, 1980, Date 
Declassified: Oct 19, 2001, p. 3. 
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Turkey’s position as a “bridge”, what we can see in Brzezinski’s sentences 
written for Carter: “...Islam in Turkey is essentially a force for bourgeois stability. Only on 
the fringes does it become involved with reaction or divisive tendencies.”. 28  In his other 
report to Carter titled as “Islamic Fundamentalism”, Brzezinski expresses the 
same considerations: “…Egypt, Turkey, the North African states, and Jordan do not 
appear to be particularly vulnerable to Islamic fundamentalist movements…”.29 So, it is no 
surprise to see that, avoiding any major crisis with the “bridge” was among the 
four priorities of the US in the turbulent Middle East: “...Another major setback to 
U.S. policy in the area, such as ...another slump in US—Turkish relations, could put the 
region dangerously out of control.”.30 

As was noted by Brzezinski, one of the greatest strategic fears of the White 
House about the Middle East was determined Soviet efforts to exploit stresses 
in the region “to displace U.S. influence and to expand that of the U.S.S.R. for 
ideological, strategic and economic purposes.”.31 The comments made by the Secretary 
of State Cyrus Vance, two days before the arrival of Khomeini to Tahran, 
clearly indicates the relation between those fears and Turkey. In January 29, 
1979, Vance said to Deng Xiaoping that: “...NATO’s strong view is that Turkey is of 
great strategic importance in the region. Obviously, the importance increases as we see the 
instability in Iran. Concern about this is shown not just by the NATO Alliance but also by 
the European Community in general.”.32  

The Department of Defense Report, dated in June 15, 1979, warned the US 
and his allies about the possible dangerous developments and increasing need 
for a new force structure in and around the Gulf: “...We and our major 
industrialized allies have a vital and growing stake in the Persian Gulf region... ...Given this 

                                                        
28 Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1979, January 19), CK3100543668, “Zbigniew 

Brzezinski provides President Jimmy Carter with National Security Council (NSC) Weekly Report 
no. 85. Issues include: a summary of Paul Henze’s report on the political and economic situation 
in Turkey; Pakistani and Indian political situation; British defense spending; the Polish economic 
situation.”, SECRET, Issue Date: Jan 19, 1979, Date Declassified: Sep 30, 2003, p. 1. 

29 Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1979, February 2), CK3100137193, “Zbigniew 
Brzezinski’s memo to President Carter (NSC Weekly Report No. 87) in which he analyzes the 
political strength of Islamic fundamentalists in Middle Eastern countries.  Several government 
studies are nearing completion.”, TOP SECRET, Issue Date: Feb 2, 1979, Date Declassified: 
May 04, 1998, p. 2. 

30  Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1979, March 3), CK3100152359, “Paper 
outlines the U.S.  security framework for the Middle East. Sources of instability include: Arab-
Israeli conflict; Palestinian political status; socio-economic development; Soviet intervention.”, 
SECRET, Issue Date: Mar 3, 1979, Date Declassified: Feb 19, 1999, p. 1. 

31 Ibid, p. 1. 
32 Cyrus Vance, Department of State, Memo, (1979, January 29), CK3100154043, “Secretary 

of State Cyrus Vance meets with Chinese Vice Premier Deng Xiaoping regarding U.S.  military 
assistance for Turkey. They also discuss the conflict between Turkey and Greece over the island 
of Cyprus. ”, SECRET, Issue Date: Jan 29, 1979, Date Declassified: Jun 29, 1999, p. 3. 
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situation, and also the fact that we cannot even predict who will be the enemy of whom five 
years hence in the Middle East, it follows that our contingency force should be diverse and 
flexible. Today’s contingency force is not well suited to many of the problems it is likely to the 
face...”. 33  An important note, in one of the reports sent by Paul Henze to 
Brzezinski, leaves us face to face with a great question: Did Turkey involve or 
prepare to involve any US military operation related with the Iran? Paul Henze 
wrote those words on February 12, 1979: “...Reviewed with State problems that arose 
from mishandling of issue of marines and helicopters going to Iran via Turkey – if we aren’t 
careful we could make it much more difficult...”.34  

Due to the fact that, I could not reach any other completing document 
shedding light to the mentioned operation above, it is not possible to make 
broader comments about the issue, at least for a while. But we know that the 
main reason of Washington’s fear about the developments in Tehran was a 
possible Soviet military intervention in Iran as it was written in the Department 
of Defense’s report: “... The Soviets might invade Iran in order to seize a historic 
opportunity such as the civil chaos in Iran to alter suddenly the worldwide balance. 
Alternatively, they might create a Persian-Gulf crisis to divert the West if there were a crisis 
between NATO and the Warsav Pact, or between the Soviet Union and China.”.35 

                                                        
33 Department of Defense, Agenda, (1979, June 15), CK3100440761, “[Near East] The USS 

Liberty (AGTR-5) Struck by Torpedo [the S. S.  [US and allied interests in the Gulf, Soviet 
objectives and concerns, historical great power rivalry in Persia, sources of stability and instability 
in the Gulf and Arabian peninsula, Soviet military options, and military threats to US interests are 
considered. Discussion also covers the threat to the oil SLOC’s outside the Gulf, vulnerability of 
the Strait of Hormuz, and the danger of local insurgencies and conflicts.  The section on a 
possible Soviet invasion of Iran is not attached].” Office of the Asst. Secy of Defense (PA&E) 
Study, Part One only. June 15, 1979. 39 p., il. [p. 3-5, 7-13, and others, not attached]. Security 
classification not given. SANITIZED copy. Released date not given., CONFIDENTIAL, Issue 
Date: Jun 15, 1979, pp. 3-4. 

34 Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1979, February 12), CK3100590189, 
“National Security Council (NSC) staff member Paul Henze provides National Security Adviser 
Zbigniew Brzezinski with his evening report on the following: Board of International 
Broadcasting (BIB) matters; Soviet efforts to keep Sudanese President Gaafar Nimeiry and 
Ethiopian head of state Mengistu Haile Mariam from meeting.”, TOP SECRET, Issue Date: Feb 
12, 1979, Date Declassified: Jan 31, 2001, p. 1. 

35 Department of Defense, Agenda, (1979, June 15), CK3100440761, “[Near East] The USS 
Liberty (AGTR-5) Struck by Torpedo [the S. S.  [US and allied interests in the Gulf, Soviet 
objectives and concerns, historical great power rivalry in Persia, sources of stability and instability 
in the Gulf and Arabian peninsula, Soviet military options, and military threats to US interests are 
considered. Discussion also covers the threat to the oil SLOC’s outside the Gulf, vulnerability of 
the Strait of Hormuz, and the danger of local insurgencies and conflicts.  The section on a 
possible Soviet invasion of Iran is not attached].” Office of the Asst. Secy of Defense (PA&E) 
Study, Part One only. June 15, 1979. 39 p., il. [p. 3-5, 7-13, and others, not attached]. Security 
classification not given. SANITIZED copy. Released date not given., CONFIDENTIAL, Issue 
Date: Jun 15, 1979, p. 7. 
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What was the plan of the Washington against such a kind of nightmare scenario? 
In the Brzezinski-Henze correspondents we see a discussion over an interesting 
possibility which gives us some clues about the US plans and shows the critical 
position of Turkey in the eyes of the American policy planners of the time. 
Henze begins with a question: “Do the Soviets want to invade? In the final analysis, I 
find it impossible to believe that the Soviets could resist temptation to take over most or all of 
Iran if the opportunity presented itself to them in a form where they could get themselves 
invited in as a protecting power...”.36 The second question of Henze opens the road 
to a possible Turkish role “What does this mean for us? If we are going to take action 
the Iranians are going to regard as provocative, we must be prepared not only to face but to 
capitalize on the consequences. This means occupying a significant portion of the country--
certainly the oil producing regions, preferably the entire, thinly populated SE coastal area and, 
lf at all possible, and at least temporarily, Tehran itself. I am convinced that the Soviets 
would not want to fight us head—on in Iran. What we would have then, would be a division 
of the country between them and us, with their getting the rebellious Azeris, Kurds and 
Turkmen and a good proportion of Persians in the north and our taking the south with its oil 
and ports... ...In contemplating possibilities for unusual, far-reaching actions against Iran, we 
should at least think about the potential for more effective action we might have if we were able 
to utilize bases in Turkey for this purpose. The state of our relations with Turkey during rue 
l970's has, in spite of the recently concluded DCA, left us sadly limited in our capacity to 
utilize that country's facilities. But how much is release of the hostages and settlement of our 
festering crisis in Iran worth to us? How much have we already expended on it? A half- 
billion dollars in military aid firmly committed to Turkey for the next three or four years 
would go a long way toward satisfying their needs for force modernization, would tie them in 
more firmly to NATO and would enormously strengthen the alliance in its southeastern 
sector. It does not seem to me that this would be too high a price to pay for utilization of 
Turkish bases for mounting a strike against Tehran.”.37 

But a second document prepared by “Situation Room” and being sent to 
National Security Advisor says that, Turkey would not give permission to 
Washington to use US/NATO bases against Iran. Besides this, Turkey would 
not join US for the implementation of the sanctions and embargo against 
Iran.38 This position of the elected Turkish government arises the unanswered 

                                                        
36  Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, April 11), CK3100469805, 

“Memorandum to Zbigniew Brzezinski from Paul B. Henze regarding possible Soviet 
involvement in Iran due to U.S.  retaliation against the Iranian seizure of the U.S.  embassy in 
that country.”, SECRET, Issue Date: Apr 11, 1980, Date Declassified: Jan 19, 2000, p. 1. 

37 Ibid, pp. 1-2. 
38  “Situation Room”, White House, Memo, (1980, April 21), CK3100616594, “National 

Security Adviser Zbigniew Brzezinski is provided with noon notes on the following world events: 
changes within the Yemeni government; U.S.  policy in the Middle East; curtailment of Iran’s 
industrial output resulting from a lack of U.S. -origin machinery and equipment. The U.S.  has 
imposed a boycott against Iran resulting from the 11/4/1979 Iranian seizure of the U.S.  embassy 
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question about a potential expectation of the White House from a future 
military administration in Turkey: Did the US see a Turkish military leadership 
aiming to overthrow the elected politicians as a closer ally in a possible Iran 
campaign? 

Another significant development which was increased the strategic value of 
Turkey in the geopolitical calculations of the US was the Soviet invasion in 
Afghanistan. About seven months before the September 12th, 1980 Coup 
D’etat, deployment of the 40th Soviet Army in Afghanistan began by raising 
the alarm bells at the White House. Archival documents of the time clearly 
indicate that Carter Administration started to review military options against 
Soviet expansionism after immediately the invasion.39 

Among the advises of the security bureaucracy of the U.S. to counter the 
Moscow’s expected ambitious steps Turkey had a place. On January 2, 1980 
National Security Council (NSC) staff member Marshall Brement provided 
National Security Adviser Zbigniew Brzezinski with a list of the U.S. 
contingency plans. One of the Brement’s proposals was: “...Undertake new security 
relationships with Turkey, Somalia and Oman...”.40 

On the following day, National Security Advisor Brzezinski submitted a 
report to Carter emphasizing the seriousness of the situation with a reference to 
Turkey: “...You have the opportunity to do what President Truman did on Greece and 
Turkey, and I believe that this is desirable both for domestic and international reasons.”.41  

On January 9, Brzezinski put a more detailed report on the table of Carter 
titled as “A Long-Term Strategy for Coping with the Consequences of the Soviet Action in 
Afghanistan”. In this paper, Brzezinski offers a couple of regional strategies. 

                                                                                                                                  
by Islamic student militants in the capital city of Tehran.”, TOP SECRET, Issue Date: Apr 21, 
1980, Date Declassified: Nov 16, 2005, p. 2. 

39 Congress, Report, (1980, June 30), CK3100635741, “Text of a 10:10 a.m. hearing before 
the Subcommittee on Priorities and Economy in Government of the Joint Economic Committee 
on the intelligence community’s assessment of the allocation of economic, military, and power 
resources in the Soviet Union and China for the year 1980. This session concentrated on the 
following: examination of Soviet resource allocations that provide the capability for projecting 
power and influence outside of its borders; Chinese political stability, modernization, and recent 
developments in strategic weapons. ”, OMITTED, Issue Date: Jun 30, 1980. 

40 Marshall Brement, National Security Council, Memo, (1980, January 2), CK3100579988, 
“National Security Council (NSC) staff member Marshall Brement provides National Security 
Adviser Zbigniew Brzezinski with a list of U.S.  contingency plans in light of the 12/27/1979 
Soviet invasion and occupation of Afghanistan.”, SECRET, Issue Date: Jan 2, 1980, Date 
Declassified: Nov 12, 2008, p. 3. 

41 Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1980, January 3), CK3100098578, “Memo to 
President Carter from Zbigniew Brzezinski details a U.S.  strategic reaction to the Afghanistan 
problem, including a wider security arrangement for the region around Afghanistan.”, SECRET, 
Issue Date: Jan 3, 1980, Date Declassified: Dec 09, 1996, p. 1. 
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“U.S.-Turkish Security Consultations” was one of them: “We will review the possibility 
of sending a mission to Ankara to consult with the Turks on the situation resulting from the 
Iran and Afghanistan situations.”.42  

These documents indicate that parallel to the advised strategy, the White 
House begun to cooperate with key allies. On January 11, Carter sent a letter to 
the German Chancellor Helmut Schmidt regarding a Western response to the 
Soviet invasion and occupation in Afghanistan. In the letter Carter underlines 
the perceived level of danger: “In my view, the Soviet action represents one of the most 
serious security challenges which our countries have faced in the post-war era.”.43 One of the 
requests of Carter from Schmidt was to lead on the aid efforts to Turkey. In the 
letter, Turkey was described as “the NATO member nation most directly affected in the 
region by recent developments, and most in need of support itself.”. Carter listed aims of 
the aid as: “...a major and sustained commitment to the military and sustained commitment 
to the military and economic security of Turkey, and to its direct engagement in discussions 
and planning about events further east.”.44 Japan and Saudi Arabia were other sources 
of aid to Turkey orchestrated by Washington.45 

New strategic perspective focusing on the threats beyond the eastern 
frontiers of Turkey was reflected to the priority plannings of the State 
Department. We see Turkey, at the list of State Department’s foreign policy 
goals, dated to April 4, 1980, in the “primary” category.46 Turkey also kept his 
primary position in other significant document which carries the signature of 
the National Security Advisor just four months before the military takeover. On 

                                                        
42 Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1980, January 9), CK3100092090, “Memo 

from Brzezinski to President Carter on a long-term strategy for coping with the consequences of 
the Soviet action in Afghanistan. Includes handwritten additions and revisions. ”, SECRET, Issue 
Date: Jan 9, 1980, Date Declassified: Jun 11, 1996, p. 2. 

43 Jimmy Carter, Department of State, Cable, (1980, January 11), CK3100138889, “Text of a 
letter from President Jimmy Carter to West German Chancellor Helmut Schmidt regarding a 
Western response to the Soviet invasion and occupation of Afghanistan.”, SECRET, Issue Date: 
Jan 11, 1980, Date Declassified: Oct 27, 1998, p. 2. 

44 Ibid, p. 6. 
45  Fumihiko Togo, White House, Letter, (1980, February 23), CK3100565596, “Japanese 

Ambassador Fumihiko Togo provides President Jimmy Carter with text of Prime Minister 
Masayoshi Ohira’s letter in which Ohira discusses the following: the U.S.  hostage crisis in Iran; 
U.S. -Japanese relations; stability in the Middle East; Indian-P”, CONFIDENTIAL, Issue Date: 
Feb 23, 1980, Date Declassified: Aug 03, 2005, p. 2.; Paul B. Henze, National Security Council, 
Memo, (1980, September 2), CK3100504763, “Paul Henze provides Zbigniew Brzezinski with his 
evening report. Issues include: developments in the wake of a U.S-Somali agreement; Italian 
equipment sales to Somalia; Saudi loan to Turkey; U.S. -Egyptian Radio Free Europe/Radio 
Liberty (RFE/RL) transmitter agreement.”, TOP SECRET, Issue Date: Sep 2, 1980, Date 
Declassified: Mar 22, 2001, p. 1.  

46 Department of State, Memo, (1980, April 4), CK3100701674, “List of State Department 
primary and secondary foreign policy goals. ”, CONFIDENTIAL, Issue Date: Apr 4, 1980, p. 1. 
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May 16, 1980 “Status Report on the Security Framework for the Persian Gulf” was 
submitted to Carter. In this paper, Brzezinski mentions Turkey with Pakistan 
among the key foreign policy issues which was necessary to be held to counter 
Soviet strategy.47 

Building a material/economic base with the aid flow was not enough to 
position Turkey to play a more active role in the new geopolitical theater. The 
persuasion of the Turkish leadership was also necessary. Documents indicate 
that the American government supported a series of meetings to encourage 
“significant Turks”. Henze reports to Brzezinski about the activities of Albert 
Wohlstetter aiming to fulfill this mission: “Albert and his colleagues working with key 
people in the Pentagon (Andy Marshall, Jim Siena, Bob Murray) and in Germany (Uwe 
Nerlich) are now organizing a conference... In light of events in Afghanistan they have decided 
to devote one day of it to joint U.S.-German-Turkish initiatives in the Middle East, with 
special emphasis on what the Turks can do for us throughout the Middle East, but especially 
in Iran and Afghanistan. They are inviting several significant Turks.”. 48  Back-door 
diplomacy events that Wohlstetter played a major role were numerous and 
Istanbul was among the hosting cities just two months before the Coup: 
“...Finally Albert Wohlstetter wanted to urge me to go to Istanbul to participate in a meeting 
the Turks are organizing to talk about Afghanistan, Persian Gulf, etc. He pointed out that 
he (like me) had been urging the Turks for a long time to reach out and concern themselves 
more, on behalf of the alliance as well as in their own interest, in the affairs of their part of the 
world—and the fact they are holding this meeting seems to be evidence of some response. The 
meeting is going to take place 3-5 July in Istanbul.”.49 

Were those mounted efforts able to create desired reactions which could 
satisfy the raised expectations of Washington on the part of the civilian Turkish 
officials? To find a clue for an answer we can look at the top level 
correspondences covering the term about seventeen months before the Coup. 
Two significant letters sent to Carter by successive prime ministers of Turkey, 
Ecevit and Demirel, indicate the cautious perspective of civilian governments in 

                                                        
47 Zbigniew Brzezinski, White House, Memo, (1980, May 16), CK3100152446, “Zbigniew 

Brzezinski’s Weekly Report no. 141 regarding the status on the security framework for the 
Persian Gulf region. Topics include: political conditions; U.S.  force capabilities; local defense 
capabilities; economic issues. ”, SECRET, Issue Date: May 16, 1980, Date Declassified: Dec 01, 
1998, p. 2. 

48  Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, January 10), CK3100611752, 
“National Security Council (NSC) staff member Paul Henze informs National Security Adviser 
Zbigniew Brzezinski of a proposal for closer U.S. , West German, and Turkish collaboration.”, 
CONFIDENTIAL, Issue Date: Jan 10, 1980, Date Declassified: Aug 04, 2000, p. 1.  

49  Paul B. Henze, National Security Council, Memo, (1980, June 3), CK3100162387, 
“Memorandum for Zbigniew Brzezinski from Paul B. Henze regarding U.S.  military assistance 
for Turkey.”, OMITTED, Issue Date: Jun 3, 1980. Date Declassified: Feb 24, 1999, p. 2.  
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Ankara vis a vis the new demands of Washington related with the tectonic 
geopolitical shifts in the region.  

On April 21, 1979, Ecevit sent Ankara’s answer to Carter about demanded 
new responsibilities from Turkey, some of them related with the request to 
accept the installation of intelligence facilities once functioning in Iran: “...I am 
sure you would appreciate Mr. President, that Turkey, being situated in a most sensitive part 
of the world and faced with immense problems, would not wish to risk her own security and 
endanger her own relations with the soviet union and other neighboring countries while trying 
to contribute to improved east-west relations and to world peace… …The modernization of 
the already existing installations in Turkey for improved verification can be considered 
separately. Since this may be interpreted and explained within the framework of our existing 
co-operation. But any new arrangement should be initiated in a way that would not create new 
problems either for Turkey or for our region and for the east-west relations in general.”.50  

But the Turkish policy what was aiming neither to provoke Soviets nor to 
alienate the U.S., required to fulfill other minor demands of Washington to 
keep ties alive. This concern can be observed in the letter of Demirel sent to 
Carter on May 23, 1980: “Mr. President, I would like to further inform you that the 
Turkish government, in a special meeting held today, examined the situation once again 
taking into account the continued occupation of Afghanistan, has decided to boycott the 
summer olympic games in Moscow.”.51 

There is no doubt that, Washington would prefer to see a kind of Ankara 
that was more motivated to take greater risks against suspected Soviet 
intentions in the region. Did this expectation affect the White House’s stand 
towards the Coup plot of the Turkish generals? The changes mentioned above 
in the USA’s geopolitical priorities, make to ask this question legitimate. 

Conclusion 
Recent research on the September 12, 1980 military takeover of Turkey 

brings elucids both the awareness and positive attitude of the Carter 

                                                        
50 Bülent Ecevit, White House, Letter, (1979, April 21), CK3100483933, “Letter to President 

Jimmy Carter from the Turkish government regarding Turkish support of the U.S. -Soviet 
Strategic Arms Limitation Talks (SALT II).  Turkey will work to contribute to the improvement 
of East-West relations and world peace as long as Turkey’s national security is not 
compromised.”, SECRET, Issue Date: Apr 21, 1979, Date Declassified: Feb 19, 1999, pp. 1-2.  

51 Süleyman Demirel, White House, Letter, (1980, May 23), CK3100111002, “Prime Minister 
Suleyman Demirel informs President Jimmy Carter that Turkey will not participate in the 1980 
Olympic Games to be held in  Moscow. Turkey condemns the invasion of Afghanistan by Soviet 
troops and feels it poses a serious threat to world peace. Dept. of State transmittal form from 
Peter Tarnoff is attached to Demirel’s letter.”, OMITTED, Issue Date: May 23, 1980, Date 
Declassified: Jun 05, 1997, p. 1. 
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administration towards the Coup.52 The focus of the questions about the major 
motivations of Washington’s support for the Coup is over the geopolitical 
concerns of the time. U.S.’ demands from Turkey to allow the reintegration of 
Greece to NATO’s military wing and changing balances of power in the Middle 
East after two significant developments, namely the Iranian Revolution and the 
Soviet invasion in Afghanistan, are mostly cited through the literature.  

The governmental documents, analyzed during the research process for this 
paper, also indicate that those issues were among the top priorities of the White 
House. Beside this, the American policy makers perceived Turkey as one of the 
required players to resolve the emerging geopolitical puzzle. Although, civilian 
governments in Ankara had tried to fulfill American expectations to a certain 
degree, documented evidence shows that the Turkish military was seen as a 
valuable partner which was both able and willing to assume some of the 
demanded responsibilities.  

In this article, I tried to show the importance of Turkey and its relations 
considering the mentioned geopolitical issues above, which were part of the 
historical conjuncture during the September 12, 1980 Coup. But, to draw a 
more direct link between the Turkish generals and the White House we still 
need further research supported by more empirical evidence. 
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CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
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Yayın İlkeleri 

1.Ulusal hakemli bir dergi olarak yayınlanan Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 
amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı 
modernleşme döneminden başlayarak siyasî, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
yönleriyle ele alan bilimsel çalışmaları ortaya koymak; bu alanda tartışma zemini 
oluşturmak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet Tarihi 
Araştırmaları Dergisi’nde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihî 
mirasın bir gereği olan coğrafî komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, 
pek çok farklı disiplinden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji, sosyal 
psikoloji vd.) faydalanılarak 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 
durum belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.  

4. Yazarlar, 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Microsoft Word programında 
yazılmış 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 
numarası ve e-posta adresi ) ve unvanı yazılmalıdır.  
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teknik imkânlar yazar tarafından sağlanmalıdır. Türkçede Türk Dil Kurumu’nun 
yürürlükteki yazım kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Dolayısıyla inceltme ve 
uzatma işaretleri, nisbî (î) kullanımına uyulmalıdır; aslî, millî, fikrî gibi, kâr, mebusân 
vs. Yararlanılan kaynaklar, metin sonunda yazarların soyadına göre alfabetik 
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olarak yazılmalı, aynı yazarın birden fazla eseri olduğu takdirde yayım tarihine göre 
sıralanmalıdır. Kaynaklarda eserler/kitapların gösterilmesinde şu yol izlenmelidir: 
Örnek: LEWIS Bernard (1993) Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin KIRATLI, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Kaynaklarda Makaleler/Bildiriler ise: 
[Makale Yazarı], Soyad Ad (Makalenin yayınlandığı dergi/Gazetenin, Bildiri 
Kitapları, edisyon kitapların basım yılı) Makalenin başlığı (İtalik yazılmamalı), 
Eser adı (Kitap, Dergi vb.İtalik olmalı), Yayın Yılı, Sayfa tam aralığı belirtilmelidir. 
Örnek: İLHAN Suat (1990) Türk Çağdaşlaşması, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 
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Arşivi ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Genelkurmay ATASE Arşivi için), fakat 
ilk atıfta bu kısaltma yapılmadan uzun açılımı (Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet 
ve ATASE arşivlerinin varsa arşiv rehberleri esas alınmalıdır, Örnek: Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi, Dahiliye, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti, BOA DH.KMS) mutlaka 
verilmelidir. Arşiv malzemesinde belgenin ayrıntılı künye bilgisi verilmelidir. (Belge 
tanımlaması, Belge tarihi yazılmalıdır.). Yazar eğer özel şahıs ve kendi arşivinden bir 
belge kaynak kullanıyorsa, belge/lerin tasnifli veya tasnifsiz olduğunu belirtmeli, 
tasnif tarafından yapılıyor ise kendi kısaltma tasarrufunun uyarısını yapmalıdır. 
Araştırma döneminin süreli yayınları kullanıldığında, ilgili gazete/dergiden bir 
makale veya yazı alıntılamasında ve bunun 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 referans alınıyorsa yine aynı şekilde gösterilmelidir: 
Örnek: Türk Yurdu (1913) Gün, Ay. Kaynaklarda makale, kitap, arşiv, sözlük vs. 
kaynakların iç tasnifine gerek yoktur.  

5.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar önce Yayın Kurulu 
tarafından incelenerek, uygun görülenler konusunda uzman iki hakeme gönderilir. 
Yazar ve hakem adlarının gizli tutulduğu raporlar olumlu olduğu takdirde makale 
yayımlanır. Yayın Kurulu veya hakemlerin yazıya ilişkin eleştiri ve önerileri varsa 
yazının yazara gönderilmesinden itibaren bir ay içinde gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra makale yayımlanır. Yayın Kurulu ve Editör tarafından esasa 
yönelik olmayan düzeltmeler yapılabilir. Yayımlanması kabul edilmeyen makaleler 
iade edilmez. Yazara yazısı ile ilgili bilgi verilir.  

6.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak makalelerin telif hakkı 
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne devredilmiş 
sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve 
fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Dergide yazısı çıkan yazarlara 
çıkan sayıdan 5 dergi verilir.  

7.Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 
yayınlanan “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve 
Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. 

 

 


