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THE EDUCATION LEVEL OF SHUIZU LOCATED AROUND THE SOUTHERN EAST 

OF GUIZHOU REGION IN CHINA 

中国贵州东南部地区水族的教育情况 

 

Research Assistant Nuray PAMUK OZTURK 

Ankara University, Department of Sinology, nuray_panuk@hotmail.com 

助教，安卡拉大学，汉学系 

 

ABSTRACT 

There have been totally living 55 different ethnic groups in the territory of China that 49 out of 55 

different groups have been located at the region of Guizhou. The main theme of this article is to 

investigate the education level of ethnic groups which are located around the southern east of 

Guizhou region in China. Due to the cultural diversity of this region as well as the existence of 

different ethnic groups, the main focus into the article shall be solely one of them that is Shuizu. 

During the selection of this related group for this article, it is primarily taken into account their 

population level, historical background and cultural identification. At the beginning, there shall be 

presented the education level of Shuizu community and intensively analyzed the general 

educational policy of Turkey in comparison to the related ethnic groups located in China in terms 

of their school agenda. 

Keywords: China, Ethnic Groups, Educational Level, Shuizu, Turkey 

 

 

中文摘要 

中国有 55个少数民族，在贵州就有 49个。本文章主要内容是中国贵州东南部地区少数民

族的教育情况。因为中国贵州东南地区少数民族众多，所以我们就选择水族的教育情况进

行研究。我们选水族主要是因为他们人口多，文化、历史悠久。本文主要研究该族的教育

情况。本文章还包括土耳其教育的基本情况和同阶段孩子的教育情况。 

关键词：中国，少数民族，教育情况，水族，土耳其 

 

 

 

1. 导言  

民族教育是民族地区实现可持续发展的基础。只有搞好民族教育，提高人口素质、实现人

的现代化才能使其成为可能。教育引领社会发展，在增强民族凝聚力和科技进步中发挥着

重要作用。民族民间的思想智慧和科学的自然伦理观、民族教育的内容和方法对今天的可

持续发展具有深刻的启示作用。中国贵州是个多民族的省份，多达 49个少数民族; 其中在

贵州世居的有水族，苗族、侗族、维族、仡佬族等 16 个少数民族。本文章主要内容是中

mailto:nuray_panuk@hotmail.com
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国贵州东南部地区水族的教育情况。为研究这些内容，我们参观了一些水族寨子，在跟当

地老师们和学生们交流过程中得到了第一手的资料。 

 

2. 中国贵州水族的基本情况： 

 水族是人口多的、历史悠久的古老民族之一。根据 2000 年全国人口普查的结果，

55 个少数民族中概十个民族的人口是 50—10 万人之间。他们是：拉祜族、水族、佤族、

纳西族、羌族、土族、仫佬族、锡伯族、柯尔克孜族、达斡尔族等。水族是第二个人口较

多的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水族主要聚居地区是贵州、广西、云南、江苏、广东、浙江等。贵州水族人口较多。在贵

州省该族主要生息于南部及东南部地区的三都水族自治县、独山县、荔波县、榕江县、雷

山县、从江县、丹寨县、都匀市、福泉市等。 

 

位次 地区 总人口 水族 占水族人口比例（%） 

   合计 1,245,110,826 407.000 100 

1 贵州 35,247,695 369,723 90.84 

2 广西 43,854,538 15,476 3, 80 

3 云南 42,360,089 12,533 3, 08 

4 江苏 73,043,577 2,775 0.68 

5 广东 85,225,007 1,948 0.48 

6 浙江 45,930,651 1,421 0.35 

7 其他 919,449,269 3,124  ----- 

 

 

图表 1: 人口 50-10万人之间的中国少数民族 

图表 2: 中国水族人口分布表 
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关于水 族起源有一些不同的说法。例如: 江南迁移说法、龙番氏后裔说法、水上的族群说

法等。关于这些说法韦学纯先生按照<<水族>>的指出: 这是“江南”迁移说。据调查，三都

水族自治县百分之八十多的老人说祖先来自江西省白米街朱氏巷。这反映主流说法。唐宋

时期与壮、侗、苗、布依等诸民族交往融合，但其族称“任睢（水人）”一直没变。曾被汉

人统称为“僚”。后于唐始称为“水”，明清时期称为“水族”。 

 

胡羽高先生于民国年间曾在其编撰的《三合县志略》中，根据《宋史·南蛮传》记载，牂牁

郡诸蛮进贡团的代表龙光进尊宋太宗令，演本国歌舞后自名其为“水曲”的记载，论断水族

因曲名而得御赐族称，并说水族是宋代西南龙番氏的后裔。但孙易教授则认为：“史料中

记载番龙氏演„水曲‟时用的是芦笙伴奏，芦笙并不是水族最擅长的乐器。”。 

 

关于水上的族群说法另有学者从一些地名的字面上分析，又结合水族的一些风俗习惯，认
为水族就是居住在今南方水上的群族。 

 

关于该族的起源有不同的说法可是一些肯定的情况是水族是历史悠久的古老民族之一与他

们有自己的语言和有一种古老的文字，称为“水书”。一直很注意保护自己的文化和语言。

水族有自己的方言，称为 “水语” 他们住的地区苗族人口比较多，所以水族人除了水语和

普通话之外会说苗语。 

 

水族人住在那个地区时间长了，他们的生活条件、经济情况、交通方式得到进一步发展，

愈来愈好，但同时也存在很多问题，这些问题对水族教育情况产生了很大的影响。  

 以前水族人不会跟其他少数民族人结婚，但是现在这样的情况已经没有了。少数民

族父母可以生两个孩子。孩子们在成长过程中会学两个民族的语言，上学以后开始学普通

话。政府规定到 7岁的孩子必须上小学一年级，从小学一年级到中学毕业都是义务教育，

免交学费。初中生必须通过中考才能进入高中进一步学习。因为人口比其他的少数民族少

，加上教育情况和经济情况也欠佳，所以上高中和大学的水族学生比其他少数民族少。 

 2015年我们参观的贵州民族大学有各种不同的民族语言系。上民族语系的学生先高

考而后进行民族语言考试。大部分民族语没有文字，有的民族有文字，可是能读的人很少

。该大学的学生在上学期间可以选其他的民族语言课程，但是这种课不是必选课。 

我们研究水族教育情况的时候参观了一座水族村，叫高寨水族文化村 。本文将介绍那座

村的教育情况于说明中国少数民族和土耳其同阶段孩子的教育情况。 
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2.1. 高寨水族文化村的教育情况 

高寨水族文化村是一个面积较小、建筑较原始、人口很少、大家都彼此熟悉、大家都是同

一个姓“潘”  、大家以农活为主。该村大概有不到一百个户，也就是说居住在村子里的人

不到一千个水族。 

 

关于孩子们的受教育情况，我们与当地家庭进行了交流 ，得到了不少的重要信息: 以前该

村没有学前班，村子附近也没有学校。因此，孩子们上学极为不便，只能到县城去。目前

，村子里有一个学前班，附近也有一所于 2013年新开的小学。自从 2013年开始，孩子们

就能正常上学了。和其他地方一样，孩子们在小学和初中的九年内接受的都是义务教育，

学费由国家来承担。上小学之前、大概三四岁左右时要上幼儿园，一学年的费用大概一千

元左右，需要自费。幼儿园之后、小学一年级之前、大概五六岁时，还需要上为期一年的

学前班，父母需要缴大概八百元的学费，上完学前班的孩子到了 7岁就可以进入小学上一

年级。我们参观的水族文化村里没有幼儿园，只有一个学前班，村子里的孩子都不上幼儿

园，一直上学前班。这样一来，孩子们上一年级的时候所受教育水平差距很大，这种差距

等到他们上高中的时候就会体现得更明显。这些孩子要想上高中、上大学，就要比其他学

生付出更多的努力。 

 

小学一年级到初中三年级是义务教育，但孩子们要想上高中，就需要参加中考。在高寨水

族文化村，中考之后能进入高中的孩子不到全部参加考试人数的 50%。 没有考上高中的

孩子们可在下一年重考，在等待下次考试的这一年里，他们通常在家自己复习，同时也做

一些家务和农务。考上高中的孩子们，父母还需要为孩子付学费。因为“丹寨民族中学”是

离高寨水族文化村最近的一所学校，所以它是孩子们和父母的第一选择。高中毕业之后要

想进入大学，孩子们还需要参加高考，但是能通过高考的孩子非常少。在我们参观那个村

子的 2015年，高寨水族文化村里的十个学生中只有一两个能够顺利进入大学，占全村同

龄学生的 10%--20%。 

 

我们参观的高寨水族文化村就有一个学前班，全班一共有十四个学生，九个男生和五个女

生。该校只有一位老师，名叫唐广福 。他不是一位专业的老师，但是村子里没有别的老

师，所以他就承担了学校的相关教学工作。从唐老师那里了解到，班里年龄最小的孩子四

岁，最大的七岁，他们在这所学校学习两三年之后就可以上小学一年级。 

2015年是唐老师在这所学校工作的第二年。因为他不是专业的老师，所以只能给予学生简

单的教育。在到退休年龄之前，这位老师可以一直留在这所学校；但如果他不想继续教书

的话，另外一位老师会代替他来上课。唐老师每个月都有工资，不算太高，但是比起农民

的收入来则要好得多。学生们早上 8:30上课，下午 4:20下课，下课之后，学生们自己回家

，而老师则一个人打扫教室。 
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他们以前的学楼是非常破败的。现在的学楼是国家维修的，教育材料也是国家提供的。学

校里有卫生室，可是没有人。每年有小孩子的打针时间，那时候就在卫生室有一两个人。

如果孩子在学校的时有一些健康问题，他们就把孩子带走城市的医院去看病。 

 

我们在学校的时候看见了年龄非常小的一个孩子。老师说那个孩子是他的孙子。因为孙子

的父母去了大城市打工，所以他带着孙子一起去给村子学前班的孩子们上课。大部分学生

的普通话说得很好，他们还会用普通话跟我们朗诵一些简单的诗歌，会唱儿童的中文歌。 

 

我们在村子里注意到留守儿童问题。很多家长为了赚钱养家都会选择离开小村子到发达的

城市打工。因为不能带孩子，所以只能把孩子留给家里的老一代也就是爷爷奶奶。老年人

呆在村子里又要干农活干家务又要看孩子实在是不容易。因此很多老年人会选择早一点把

孩子送到学前班 。 

 

3. 与土耳其同阶段孩子的教育情况的比较 

在土耳其，小学、初中和高中都是义务的，并且都是免学费。小学和初中一共八年，高中

四年。所有的老师必须本科毕业。老师们毕业以后参加一种考试，得到成绩以后选择学校

。如果他们的成绩够好，才能去选择的学校讲课，如果不够好的话再重考一次。这种考试

每年有一次。成绩好一点的老师们选择去大城市，成绩不够好的老师们就选择去比较普通

的学校讲课。他们到 65岁时必须退休。大部分学校都有幼儿园，但学校并没有强制性地

要求每个孩子都必须上幼儿园。可是许多父母认为幼儿园对孩子的教育发展有很大的影响

，所以把孩子送到幼儿园。4-5岁的孩子可以上幼儿园，在幼儿园度过 2-3年。 

 

孩子上小学的时候没有考试，可是上中学的时候有的学校会有一种考试。住在农村或者教

育情况不太好的地区，父母希望孩子能在好一点的学校上学，所以让孩子参加这种考试。

如果成绩好，孩子可以选择去比较好的中学上学。学费和住宿费都是免费的，这样一来，

父母不需要为孩子上学花很多钱。这种情况对孩子的生活和教育情况有很大的好处。 

 

有的农村有小学和中学，住在没有学校的农村的孩子去其他的农村上学。7岁的孩子必须

上小学一年级，这是政府规定。大部分的学校有学生宿舍可是有的学校没有。去别的农村

上学的交通费也是国家出的。住在宿舍的孩子的早餐、午餐和晚餐也都免费，没有宿舍的

小学每天给孩子们提供一两瓶牛奶和午餐。土耳其教育部给经济情况不太好的孩子提供政

府奖学金。上高中的时候有中考但这种考试不是必须的。为上学，有的学校需要中考有的

不需要。如果参加中考和得到过好的成绩，孩子可以选择好一点的学校上学，如果成绩不

够好的话上比较普通的学校，如果不要考中考的话去一般的学校上学。 
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上大学的学生必须通过高考。上大学一年级的学生没有学费。如果他们都通过期中考与期

末考的话从本科一年级到毕业不需要付学费，可是如果没有通过一两个或者更多课的考试

的话必须付学费。每一节课的学费都不一样，没有通过考试的课愈多学费愈高。在土耳其

一般成绩不够上大学的学生上一个两年的学院，毕业后可以考另外一种考试，然后可以再

学习两年。可是这种考试不是必须的，如果学生不想再学两年的话他也能拿到学院的毕业

证书。 

 

现在要说明土耳其东边的一座农村教育的基本情况 。在这座农村，人口比较多，但是幼

儿园不太受欢迎。因为孩子也做一些家务和农务，所以这里的大部分父母不希望孩子小学

一年级之前上幼儿园。在这座农村小学、中学和高中学生在同样的学楼上学。这里的学校

有 600余个学生，40余位老师。 每一个班大概有 40个学生。老师们都是本科毕业的。有

30位 25到 35岁的老师，7位 36到 45 岁的老师，3位 45岁以上的老师。学生接受的都是

义务教育，免学费。那个学校没有学生宿舍，所以学生的交通费和午餐也是免费的。 

该学校的所有老师们都有专业的教育背景，但有时候他们所任课程和他们的专业不一样。 

 

因为那个地方是农村，所以有的老师不愿意去那边授课。那个地区有自己的方言，孩子们

在成长过程中学习他们自己的方言，大部分老师不是本地人，他们不会说那个地区的方言

。上小学一年级的时候他们开始认真学习土耳其语。因为没有上过幼儿园，所以上小学一

年级的时候，孩子的土耳其语水平低一点。老师们上课时必须说土耳其语，这个是国家的

教育规定。 

 

那个学校教育水平比较一般，学生的水平也不太高，所以上大学的学生也很少，不到 25%

。 孩子们上高中之前考中考，可是中考不是必须的。中考试卷以土耳其语命制，考生必

须用土耳其语作答。高中毕业的学生都同时参加同样的考试——高考。如果考试成绩够好

的话，孩子可以选择去大城市上学。可是他们学校的经济情况不太好、学习材料不够、教

学基础设施也不太完善，所以该校上大学的学生也很少。一位老师说他们的教学楼已经很

破旧了，学习材料不够并且没有电脑室，交通也不太方便，可是老师们为了孩子们能得到

美好的将来，依旧很努力地工作着。 

 

4. 结论 

本文章主要内容是贵州水族的教育基本情况，高寨水族文化村教育的基本情况和水族和土

耳其同阶段孩子的教育情况的比较。这两个学校的最清楚的区别是; 我们在中国参观的那

座学校是一个少数民族学校，在土耳其研究的学校不是一个少数民族的。在土耳其没有少

数民族学校，都是国家学校。两国的教育情况跟经济条件和国家规定有密切关系。虽然在

中国父母去比较发达的城市打工，但是他们在大城市的时候也算农民，所以他们的工作环
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境比较辛苦，生活水平也不太高。他们去大城市打工的时候不能带孩子去，孩子应该在农

村上学，上大学的时候才可能去大城市上学。这个是国家规定，不但水族，所有住在农村

的人都有一样的规定。因此，水族父母去比较发达的城市打工的时候不能带孩子，孩子应

该留在村子里。 

 

在中国住在农村的父母不能带孩子去大城市打工，但是在土耳其没有这样的规定。 如果

父母去大城市或者其他的地区打工，可以带孩子去，而且孩子在那边可以上学。因为小学

，初中和高中都是义务教育，而且都是免学费，所以孩子的上学情况跟父母的经济情况没

有那么密切的关系。上中学和高中的时候有考试，可是有的学校有考试，有的学校没有，

这种考试不是必须的。考完之后如果成绩好，孩子可以选择去比较好的学校上学，如果成

绩不好，孩子在比较普通的学校上学。如果孩子不参加考试，可以去不要考试的学校。 

 

世界上很多国家的教育情况有问题，土耳其的教育情况也有很多问题，可是在土耳其留守

儿童非常少。我介绍的那个学校的教育情况不太好，会上大学的孩子也不太多，可是他们

跟父母在一起，如果父母搬到别的地方，他们可以带孩子去。 

 

中国水族有很长历史。我们研究水族的教育情况的时候，也了解到了他们的文化。虽然水

族和住在土耳其东边的一座农村的人的经济情况不太好，但是中国父母和土耳其父母都为

了孩子们能得到美好的将来，很努力地工作着。 
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             MAARĠF VEKÂLETĠNĠN HALK EĞĠTĠMĠ ÇALIġMALARI 

                                         

                                                                              

Doç. Dr. M. Salih Mercan 

Bitlis Eren Ünin. Fen-Edb. Fakültesi, msmercan@beu.edu.tr 

                

ÖZET 

Halk Eğitimi, yetişkinlerin hayat standartlarını yükseltmek, sorunların çözebilmelerine ve 

yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen 

eğitimdir. Halk Eğitimine çeşitli isimler verilmektedir. Yaygın eğitim, hizmetiçi eğitim, okul dışı 

eğitim, yetişkinler eğitimi, beşikten mezara kadar eğitim, hayat boyu eğitim. Bu 'ifadelerin 

şüphesiz hepsi doğrudur. Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki 10.6.1933 

tarih ve 2287 sayılı kanunu değiştiren 9.6.1937 tarih ve 2325 sayılı kanunun 1. Maddesinde 

gösterilen daireler arasına ―Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü‖ adı ile bir daire ilave edilmiş, böylece 

halk eğitimi sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu 

eğitim Türkiye’de 657 Halk Eğitim Merkezinde sürdürülmektedir. Bu 657 Halk Eğitim Merkezine 

bağlı 25 bin kurs faaliyeti vardır. Yani en ufak köylere kadar artık kurs faaliyetleri ulaşabilmiştir. 

İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün teşkilatından sonra Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

teşkilatı içinde, belki de devlet kurumlan içinde en yaygın, kurumlaşmaya adım atmış bir 

kurumdur. Yaygın veya halk eğitimi, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim 

faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve 

temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir 

kademesinde bulunan,  ya da bu kademeden  çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya 

dışında; Okuma-yazma öğretmek eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı 

hazırlamak, bilimsel,  teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını 

kolaylaştırıcı eğitim imkânı sağlamak, Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve 

benimsetici nitelikte eğitim yapmak,  toplu yaşama,  dayanışma,  yardımlaşma,  birlikte 

çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, ekonominin gelişimi doğrultusunda 

ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, beslenme ve 

sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek, çeşitli mesleklerde çalışanlara,  gelişmeleri için gerekli bilgi 

ve becerileri kazandırmak, boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma 

alışkanlıkları kazandırmak gibi amaçlarla yürütülmektedir 

Anahtar Kelime: Maarif, Eğitim, Halk, Halk eğitim 

 

ABSTRACT 

Public Education is education designed to help adults improve their living standards, solve 

problems and contribute to the development of their community. Various names are given to Public 

Education. Non-formal education, in service training, out-of-school education, adult education, 

cradle-to-cradle education, lifelong education. These 'expressions' are, of course, true. A circle was 

added to the circles indicated in Article 1 of Law no. 2325 dated 9.6.1937, dated 10.6.1933, dated 
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10.6.1933 and related to the Central Organization of the Ministry of Education and its duties, with 

the name of "Public Education General Directorate" so that the development and dissemination of 

the public education system an important step has been taken in. This training is being carried out 

in 657 Public Education Centers in Turkey. It has 25 thousand courses related to 657 Public 

Education Centers. So the course activities are now available to the smallest villagers. After the 

organization of the General Directorate of Primary Education, within the organization of the 

Ministry of National Education Youth and Sports, perhaps it is the most common institution in the 

state institutions. Widespread or folk education covers the entire range of educational activities 

organized beside or outside formal education. The special purpose of non-formal education, beside 

or outside of the formal education of the citizens who have never entered the formal education 

system, or are at any stage, or who have emerged from this stage, in accordance with the general 

objectives and basic principles of national education; To educate literacy, to provide continuing 

education opportunities for completing incomplete trainings, to provide educational opportunities 

to facilitate adaptation to scientific, technological, economic, social and cultural developments, to 

educate our national culture values, to develop to gain the understanding and habits of collective 

life, solidarity, solidarity, cooperation and organization, to prepare opportunities for the economy 

in line with the development and employment policy in accordance with the employment policy, to 

adopt the nutrition and healthy lifestyle, to give the employees in various professions the necessary 

knowledge and skills for their development, to provide evaluation and usage habits in a useful way. 

Key Words: Education, Education, Public, Public education 

 

GĠRĠġ                                                                                               

Eğitim, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik pek çok alanla ilişki içinde olup, hayat 

boyu süren ve sadece tek bir tanımlamayla açıklanamayacak karmaşık bir olgudur. Eğitimin amacı, 

kişileri hem kendi toplumuna hem de yaşadığımız dünyaya uyumlu bir birey haline getirerek, 

onları çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatmaktır. Eğitim, bireylerde demokrasi ve 

vatandaşlık bilincinin oluşturulması,  bireylere analitik ve yapıcı, düşünme becerilerinin 

kazandırılması, milli kültürün tanıtılması,  benimsetilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda önemli 

görevleri yerine getirmektedir. Bir ülkenin kalkınabilmesi için vatandaşlarını hem nitelik hem de 

nicelik bakımından yüksek düzeyde bir eğitimle yetiştirmesi gerekir. Böylece ülkenin sahip olduğu 

sosyal ve ekonomik kaynaklar, yetiştirilen eğitimli bireyler tarafından daha planlı ve verimli bir 

şekilde kullanılır. Nitelikli insanların ortaya çıkaracağı eserler ve yapacakları görevler, ülkenin 

zenginleşmesini ve insanların daha mutlu ve müreffeh bir hayat sürmesini sağlar. Tarihte uzun 

ömürlü olmuş güçlü devletler, eğitim yoluyla kazanılan bilim ve teknolojide ileri gitmiş toplumlar 

tarafından kurulmuşlardır.
1
 

 

 

                                                           
1
-Türkiye’de Yaygın Eğitim, Anakara, 2013, s. 3 
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Eğitimin farklı felsefelere göre farklı tanımı yapılmıştır. Ülkemizdeki en yaygın tanıma göre ise 

eğitim; 

• Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana 

getirme süreci olarak ifade edilmiştir. 

Eğitim Türleri; Formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere iki tür eğitim vardır. 

1- Formal Eğitim: Okulda ve eğitim kurumlarında verilen eğitimdir. 

Özellikleri: 

-Uzmanlarca, profesyonel eğitimciler tarafında yürütülür. 

-Planlı ve programlıdır. 

-Gelişimin yönü bellidir ve olumlu davranışlar kazandırmak esastır. 

-Kurumsal bir yapısı (belirli bir ortam) vardır. 

-Kontrollüdür. 

-Öğretim yoluyla gerçekleştirilir. 

-Belirli aşamaları ve sonunda değerlendirme vardır. 

 Formal eğitim kendi içinde «Örgün» ve «Yaygın» olarak ikiye ayrılır 

a. Örgün eğitim: Okul eğitimidir.  

- Birbirini takip eden kesitlerden oluşan eğitim türüdür.  

- Belirli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda okul çatısı 

altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.   

-Eğitim basamakları birbirinin şartlıdır.
2
 

b. Yaygın Eğitim: Her yaĢ grubuna yayılmıĢ olan eğitimdir
3
 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 

kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 

olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan,  ya da 

bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında; Okuma-yazma öğretmek, 

eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanıı hazırlamak, bilimsel,  teknolojik,  

ekonomik,   sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim imkanı sağlamak, 

Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak,  

toplu yaşama,  dayanışma,  yardımlaşma,  birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve 

alışkanlıkları kazandırmak, ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun 

meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını 

benimsetmek, çeşitli mesleklerde çalışanlara,  gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri 

kazandırmak, boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları 

kazandırmak gibi amaçlarla yürütülmektedir. 

 

Ülkemizde yaygın eğitim kapsamına giren bireylerin gelişmesini ve değişmesini sağlayacak bilgi 

ve becerilerin kazandırılması ―Halk Eğitimi” yolu ile gerçekleşmektedir Halk eğitimin temelleri 

                                                           
2
 -Ali Gurbetoğlu, Eğitim Bilimine giriş, İstanbul, 2015, s, 17-18 

3
 -Yaygın Eğitim, Ankara, 2013, s. 9 
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ülkemizde 1928 yılında ülke genelinde Halk Evleri açılarak atılmıştır. 1950’li yıllarda Halk 

Eğitimi Merkezleri olarak daha da yaygın hale gelmiştir.1960’lı yıllarda planlı kalkınma ile 

birlikte programlı eğitime geçilmiştir.1970’li yıllardan sonra yaşam boyu eğitim felsefesi 

benimsenmeye başlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitimin, MEB’in yanı sıra diğer resmî, özel ve 

gönüllü kuruluşlar tarafından yapılabildiği, kurumlar arası eşgüdümün MEB tarafından yapıldığı 

bilinmektedir.
4
(Halk Eğitimi ile ilgili açıklama aşağıda verilmiştir). 

 

Ülkemizde bu eğitimi veren kurumlar; MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 

kurumlar olup, teşkilatlanma sağlandıktan kısa bir süre sonra, 969 Halk Eğitimi Merkezi,333 

Mesleki Eğitim Merkezi,4 Açık Öğretim Okulu, 15 Olgunlaşma Enstitüsü, 10 Pratik Kız Sanat 

Okulu ve 9 Turizm Eğitim Merkezleri olarak teşkilatlanmıştır. Bu kurumlar aracılığı ile yaklaşık 

40.000 yerleşim biriminde 61 alan altındaki1.860 programda kurs düzenlenmektedir. 
5
 

Bu kurslar; 

-Beceri Geliştirmeye Yönelik kurslar, 

-Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar, 

-Okuma Yazma kurslarıdır 

 

-Sargın Eğitim: Örgün ve yaygın eğitim dışında kalan, bireylerin günlük yaşantı içinde belli bir 

eğitim almadan kendiliğinden gerçekleştirdiği öğrenme faaliyetleridir.  

Örnek: Bireyin kendiliğinden çorap örmeyi, halı ve kilim dokumayı öğrenmesi. 

-Hizmet Ġçi Eğitim: Kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin artırılmasını, gelişmeye yol açan 

bilgi, beceri ve tutumların zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini 

sürekli olarak etkileyen eğitimdir. 

 -Hizmet Öncesi Eğitim: Kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaya hak kazanmış ancak henüz 

işe başlamamış bireylere yapacakları işi pekiştirmeleri için verilen eğitimdir.  

-Halk Eğitimi: Yetişkinlerin hayat standartlarını yükseltmek, sorunların çözebilmelerine ve 

yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen 

eğitimdir. Halk Eğitimine çeĢitli isimler verilmektedir. Yaygın eğitim, hizmetiçi eğitim, okul 

dıĢı eğitim, yetiĢkinler eğitimi, beĢikten mezara kadar eğitim, hayat boyu eğitim. Bu 

'ifadelerin Ģüphesiz hepsi doğrudur. Maarif Vekâleti Merkez Teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki 

10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı kanunu değiştiren 9.6.1937 tarih ve 2325 sayılı kanunun 1. 

Maddesinde gösterilen  daireler arasına ―Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü‖ adı ile bir daire ilave 

edilmiş ve böylece halk eğitim sisteminin geliştirilmesi,  yaygınlaştırılması konusunda önemli bir 

adım atılmıştır
6
. Bu eğitim Türkiye’de 657 Halk Eğitim Merkezinde sürdürülmektedir. Bu 657 

Halk Eğitim Merkezine bağlı 25 bin kurs faaliyeti vardır. Yani en ufak köylere kadar artık kurs 

faaliyetleri ulaşabilmiştir. İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün teşkilatından sonra Millî Eğitim 

                                                           
4
 -Türkiye’de Yaygın Eğitim, Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü yayını, Ankara, 1912, s. 3 

5
 -A.g.e, s. 4 

6
-Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü Kurulması Hakkında Kanun Layihası ve Mucip Sebepler, Ankara, 1936, s. 1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatı içinde, belki de devlet kurumlan içinde en yaygın, 

-kurumlaşmaya adım atmış bir kurumdur,  

 

Halk eğitimi hizmetlerinin taĢra teĢkilatı: 

Öncelikle her ilde bir Halk Eğitim Başkanı bulunmakta, Başkan il çapında hizmetleri koordine 

etmekte, planlamakta ve denetlemektedir. Yönetim hizmetleri açısından son derece iyi 

teşkilatlanmış bir kuruluştur. Türkiye’ye gelen yabancı uzmanlar da Türkiye’nin bütün 

imkânsızlıklarına rağmen bu eğitimde nasıl başarılı olduğunu çok defa ifade etmektedirler. Halk 

eğitim başkanları bilindiği gibi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür yardımcısı statüsündedir. İl'de 

yaygın eğitim faaliyetlerini düzenleyen, plânlayan, koordine eden bir kurulun da baştanıdır. Bütün 

'il. ilçe hatta bazı kasabalarda Halk Eğimi Merkezlerimiz bulunmaktadır. Bu merkezlerimiz 

gerçekten Türkiye'de şu anda iyi hizmet veren kurumlardan biri haline gelmiştir. Tabii bu hizmet 

belli bir tarihî gelişimi takip ederek bu noktaya gelmiştir. Bu arada ufak tefek şanssızlıklar da 

olmuştur. Bir ara Genel Müdürlüğümüz Köyişleri Bakanlığına bağlanmış, bu işin yanlışlığı 

anlaşılınca yeniden Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır. Bu gelişmelerin 

başarıyı etkileyeceği açıktır. 

Bugün teşkilâtımız şahsiyetini bulmuş Türk eğitim ve idari sisteminde yerine oturmuştur
7
. 

 -ĠĢbaĢında Eğitim: Herhangi bir işte çalışan bireylerin, çalıştıkları iş  ortamından ayrılmadan 

işle ilgili gelişmeleri öğrendikleri eğitimdir. 

Halk eğitimi ve hizmetiçi ya da hizmet öncesi eğitim kavramları karıştırılabilen kavramlardır. 

 Burada dikkat edilmesi gereken nokta halk eğitiminde bireylerin kendi branşları (ihtisas alanları) 

dışında bir eğitim alıyor olmasıdır. Oysaki hizmet öncesi ya da hizmetiçi eğitimde kişi kendi 

mesleğinin direkt olarak gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilgili eğitim almaktadır. Ayrıca hizmet 

öncesi ve hizmetiçi kurslara kişinin çalıştığı/çalışacağı kurum yönlendirir ya da eğitimleri bu 

kurumlar verirken, halk eğitimi genellikle bireylerin kendi kişisel tercihleri ile bağımsız olarak 

katılabilecekleri kursları ifade etmektedir.
8
  

Her ne kadar eğitim kapsadığı alan olarak yukarıda belirtildiği şekilde sınıflandırılsa da,  eğitim 

sistemleri, örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak iki başlık altında ele alınmaktadır; Türkiye’de de 

eğitim sistemi bu yapıdadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, 

amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim, okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.Yaygın 

eğitim,  örgün eğitim sistemine hiç girmemiş,  örgün eğitim sisteminin herhangi bir aşamasında 

bulunan ya da örgün eğitimini tamamlamış bireyler için örgün eğitimin yanında veya dışında 

düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yaygın eğitimde, genel 

veya mesleki eğitim eksikliklerini gidermek isteyen kişilerin gönüllü katılımı söz 

konusudur.Ülkemizin Cumhuriyetin ilanıyla birlikte demokratik ve ekonomik devresine girmiş 

bulunması ve dünya şartlarındaki süratli değişim ve gelişmeler, halk eğitimine olan ihtiyacı vakit 

                                                           
7
-Ahmet Erdoğan, Halk Eğitiminin Sorunları, Ankara, 1987, s  106 

8
-Gurbetoğlu, aa.g.e. s. 20-21 
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kaybetmeden karşılanması gereken bir zaruret halini almıştı. Klasik okul eğitiminin yalnız 

çocuklara ve gençlere hitap etmesine karşılık halk eğitimi halkın, yani milletin bütününe hitap eden 

bir eğitim sistemidir. 

  

Cumhuriyetle Beraber Halk Eğitimi Meselesi 

Nitekim Cumhuriyetin ilanıyla beraber yeni Türk Devleti halk eğitimine acil ihtiyaç duymuş 

Mustafa Kemal PaĢa, 1.3.1339/1923 tarihinde Türkiye büyük Millet Meclisi’nde yaptığı 

açıklamada “halk eğitimi” ile Ģu hususları belirtmiĢtir. 

―Yeni sene zarfında memleketimizde ilk ve orta tahsilin mümkün mertebe ıslahı için Anadolu on 

beĢ darülmuallimîn mıntıkasına ayrılacaktır. Buralarda tam devreli birer sultani mektebi ile iki 

yüz talebelik bir darülmuallimîni iptidaî, bir de darülmuallimat bulunacaktır. Bu mekteplerin 

terbiye ve tedrisat heyeti takriben altmış kişiye baliğ olacaktır. Bu suretle memleketin muhtelif 

aksamında kuvvetli anasırdan mürekkep birer merkezi irfan kurulmuş olacaktır. Bu merkezlerde 

ilmî müsamereler ve konferanslar tertip etmek ve halkın okuyup yazmayan kısmını en kolay 

vesaitle okutarak onlara birinci derecede lâzım olan malûmatı verecek gece dersleri açmak, 

matbuatı mahalliyede bilhassa terbiyei umumiye ve halk bilgilerine ait neşriyatla meşgul olmak 

heyeti mualliminin muntazaman ifa edeceği vazifeden olacaktır. Mekteplerin tatilinde yirmi beş, 

otuz merkezde bütün köy imamlarını cemederek kendilerine üç aylık bir tatbikat dersi vermeyi 

Maarif Vekâleti bu sonraki teşebbüsatı meyanına ithal eylemiştir. Efendiler, İptidai tahsilin muhtaç 

olduğu müessesattan biride leylî iptidai mektepleridir. Hükümetin son zamanlardaki tetkikat ve 

müşahedatı her tarafta leylî iptidailere karşı umumi bir temayül hâsıl olduğunu göstermiştir. Birkaç 

vilâyetin küçük yavrularım bir yere toplamanın vahdeti terbiye, yurt sevgisi ve kardeşlik üzerinde 

icra edeceği tesir meydandadır. Bu sebeple Maarif Vekâletiniz bu mekteplerin açılmasını her türlü 

vesaitle teşvik edecektir. Efendiler! Mekteplerde tedrisat vazifesinin şayanı itimat ellere teslimini 

evlâdı memleketin o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir mefkûre addedecek fazıl ve 

muhterem muallimler tarafından yetiştirilmesini temin için muallimlik, sair serbest ve yüksek 

meslekler gibi, tedricen terakkiye ve her halde temini refaha müsait bir meslek haline konulmalıdır. 

Dünyanın her tarafında muallimler cemiyeti beşeriyenin en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. 

Vatanın fedakâr evlâtlarından mürekkep olan muallim ve müderrislerin terfih ve ikdarına ait olarak 

ihzar edilen kanun lâyihası yakında Meclisi Âliye arz edilecektir.‖
9
 

Mustafa Kemal Paşa’nın bu beyanından sonra, Cumhuriyet Hükümeti’nin ilk Maarif Vekili İsmail 

Safa Bey 25 Kasım 1923 tarihli ve 7971/3655 sayılı tel tamimi ile valilerden halk eğitiminin ele 

alınmasını istemiştir. 

1926 tarihinde de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ―Halk Terbiyesi Şubesi‖ kurulmuştur. Fakat 

ne yapılacağı açık olarak bilinemediği, gerekli hazırlıklar yapılamadığı ve halk eğitiminde ihtisas 

sahibi elemanlar mevcut olmadığından bir başarı elde edilememiştir. 

 1928 yılında yeni harflerin kabulü halk eğitimini kaçınılmaz bir fırsat haline getirmiş, 

Atatürk’ün önderliği ile millet mektepleri açılmış ve bu halk eğitimi hareketinde bütün 

                                                           
9
-T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ, Birinci İçtima, 1.3.1339 Perşembe, XXVIII, s. 11-12 
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öğretmenlerle birlikte birçok münevverlerde seferber edilmiştir. Bu seferberlik ruhunun verdiği 

heyecanla ve yeni harflerin sağladığı kolaylıkla kısa bir zamanda ve az bir masrafla milyonlarca 

vatandaş okuma yazma ile birlikte bir takım temel bilgilerde verilmiştir. 

 

8.11.1928 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına verilecek olan ek ödenek durumu görüşülürken 

Maarif Vekili Mustafa Necati Bey şu açıklamayı yapmıştır: 

MUSTAFA NECATİ BEY (MAARİF VEKİLİ (İzmir ) 1929 yılında önemli olarak şu konulara ele 

alınacaktır: 

 1. Dil heyeti tarafından basılan alfabe, gramer imlâ lügati vesainanin her türlü neşriyat masrafını 

temin etmek. 

2. Dil heyeti hakla huzuru sağlamak. 

3. Yeni harflerle mektep kitapları basmak ve basılan kitaplara mükâfat vermek, bu kabil neşriyatı 

satın almak ve buna mukabil tabbı vesaire masraflarını karşılamak. 

4. Halk dershanelerine ve millet mekteplerine ait her nevi masrafı yapmak, bu dershaneler ve 

mektepler için yeni harflerle mevkut, gayrı mevkut mecmua ve kitap vesaire basmak.  

5, Devlet matbaasının tesisat ve inşaatına sarf etmek üzere ödenek temin etmek.
10

 

Burada dikkati çeken önemli nokta, Halk dershanelerine ve Millet mekteplerine yapılacak 

masrafların dile getirilmesidir. 

 Yine 8.11.1928 tarihindeki meclis toplantısında Başvekil İsmet Paşa şu beyanatta 

bulunmuştur. 

 Başvekil İsmet Paşanın beyanatında halk eğitimiyle ilgili şu hususları belirtmektedir.:

 ―Türk harflerinin bütün vatandaşlara kapılarının önünde, ve işlerinin başında 

öğretilebilmesi için daha bu sene içinde millet mektepleri teşkilatı yapacağız. Bu teşkilat şehir ve 

köy, bütün yurdu kaplayacak, vatandaşların işlerinin maişetlerinin en müsait devirlerinde ve 

yanlarında ya iki aylık ya dört aylık kurslar açılacak, şehirde ve köyde mektepler, muayyen içtima 

mahallerine  gelmeye vakitleri müsait olmayan vatandaşlar için seyyar muallim teşkilatı 

yapılacak; Devletin en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün memurları millet mektepleri 

teşkilatının ihtiyaca göre çalışacakları. Reisicumhurumuz millet mektepleri teşkilatının Umumi 

Reisliğini ve Başmuallimliğini kabul buyurmuşlardır. Bu teşkilat ile bir senede, vatandaşın maişet 

hayatındaki düzenini hiç sarsmaksızın geçkin yaşlarda bir kaç yüz bin nüfusu okutabileceğimizi 

hesap ediyoruz‖.
11

 

 

Maarif vekili Esat Bey 25.6.1932 Tarihindeki Meclis görüĢmelerinde, halk eğitimi (millet 

mektepleri) hakkındaki geliĢmeleri Ģöyle ifade etmiĢtir: 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) : Maarif hizmetlerimiz içinde halka harfleri okuyup yazmağı öğreten, 

halk mekteplerimizden bidayetteki neticeleri sonradan göremedik. İhsaiyat mecmuasındaki 

neticeye göre Arap harflerini bilen vatandaşlardan 928-929 senesinde (427 97) kişi halk 

                                                           
10

-T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ, Sekizinci İnikat, 26 Teşrinisani 1928 Pazartesi, V, 23 
11

-T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ, Sekizinci İnikat, 26 Teşrinisani 1928 Pazartesi, V, 26 
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mekteplerine devam etmek suretiyle yeni harfleri öğrendiği halde 929 - 930 senesinde bu nispet 

(396 484) 930 - 931 senesinde (127 383)’e inmiştir. Hiç bir lisanda okuyup yazma bilmeyenlerin 

miktarı 1928 - 1929 senesinde 174,984 iken; 1930 -1931 senesinde 399 77’a inmiştir. Demek ki 30, 

31 senesinde açılan halk mekteplerinin üçüncü senesindeki hâsılası (174) bin küsurdan (39) bin 

küsura inmiştir. Beş misli bir tenakus üzerinde, okuyup yazmak bilmeyen anasırı okutmak 

yolundaki programımızın tatbikatı üzerinde tevakkuf etmek ve bunların esbap ve avamilini görerek 

bidayette başladığımız canlılık üzerinde devam etmek lâzımdır. 
12

 

Hakikaten istatistikler takip edilirse millet mekteplerine devam eden vatandaşların seneden seneye 

miktarlardın azaldığı görülür. Bu azalma meselesi bir kısım vatandaşların "B" kurslarında da 

meşgul olmalarından neşet etmiştir.. Şimdiye kadar millet mekteplerinde okuyanların adedi 2,5 

milyonu geçmiştir. Okuma yazma bilen. bu vatandaşların miktarı tamamıyla hatırımda değildir. 

Fakat bu miktar evvelce söylediğim gibi iki buçuk milyon kadardır. Bu vatandaşlara şüphesiz 

böyle yalnız okuyup yazmak öğretmek kâfi değildir. Asıl halk terbiyesini ve kendilerine lâzım olan 

şeyleri öğretmek lâzımdır. Bunun temini için bu seneki neşriyatımızda bir şey düşünüyorum. Bunu 

arkadaşlarıma arz edeyim. Malûmu âlileri köylülerimiz; esasen okumak için zaman bulamazlar. 

Onların görecekleri ve uğraşacakları işler vardır. Böyle büyük kitaplar ne kadar açık yazılsa da 

köylü bunu okuyacak ne zaman bulur ,ne de anlayabilir. Esasen bizim neşrettiğimiz eserlerdeki 

yazılar kendilerini alâkadar etmez. Bunları ancak orta ve yüksek tahsil gören tabaka anlayabilir. Bu 

eserlerden köylü varestedir. Köylü için lâzım gelen gazete değildir. Çünkü onu da okuyamaz, çok 

vakti yoktur. Esasen gazetelerin hacimleri de büyüktür. Böyle olmakla beraber onları tatmin eder 

malûmat ta yoktur. Bunu nazarı itibara aldık; hazır okuma öğrenmişken büsbütün terk etmemesi ve 

okuyup yazmayı unutmaması için çocukların da anlayabileceği, köy hayatı için istifadeli kitaplar 

çıkarmayı düşündük. Meselâ: Şu hacimde 16, 20 sayfalık broşürler yaparak halka açık ibare ve kısa 

cümlelerle tam Türkçe olarak anlatabilecek bir şekilde tarihî bilgilerimiz hakkında malûmat 

verelim eledik. Meselâ Türk ne imiş, nereden gelmiş, neler yapmış, nerede oturuyor, Cumhuriyet 

nasıl teessüs etmiş, Türkün bu günkü vaziyetinin kıymet ve ehemmiyeti nedir.. İkincisi coğrafî 

malûmat verelim... Anadolu’nun şehirlerini, dağlarını denizlerini, limanlarını öğretelim. Mücavir 

memleketler hakkında malûmat verelim. Üçüncü bir broşür olarak ta medenî malûmat verelim. 

Cumhuriyet sistemimizin esasları nelerdir. Devletin vatandaşlara, vatandaşların Devlete karşı 

vazifeleri nelerdir, intihap hakkı nedir, Dördüncüsü, sağlık bilgilerini öğretmek yemekte, içmekte, 

köy, sokak ve ev temizlikleri hakkında malûmat vermek, hastalık, çocuk bakımı, çocuğu 

hastalıktan kurtarmak ve saire gibi sağlık bilgileri verelim. Diğerinde de içtimaî bilgiler meselâ aile 

ne demektir, kadın nedir, erkek nedir, kadının erkeğe, erkeğin kadına karşı vazifeleri nelerdir, 

kavakçılık nedir. Kaçak mal almanın gerek kendi kesesine gerek memlekete yaptığı fenalıklar, fena 

tesirler nelerdir. Yalan yere şahitlik, kumarbazlık, esrarkeşlik gibi bir takım fenalıklardan 

kurtarmak, bunlara dair iyi bilgileri 10, 15 kadar broşür halinde müsabaka ile yazdırmak ve 

neticesini Bütçe encümeni arkadaşlarınıza da arz ettiğim  gibi, meccanen köylülere tevzi etmek ve 

                                                           
12

-T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Yetmişinci İnikat, 25 - VI - 1932 Cumartesi, IX, s.312-313 
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kendilerini okutmağa ve millet mekteplerindeki köy muallimlerimizin ve diğer, nahiyelerdeki 

muallimlerimizin yardımı ile anlatmağa çalışmak ve bu suretle millet mekteplerinden çıkan 

vatandaşların öğrendikleri malûmattan istifade imkânını vermek ve bilgi sahibi kılmaktır. Millet 

mektepleri için düşündüğümüz budur. Bu sene millet mekteplerinde okuyan vatandaşların adedi, 

180 bin kadar tahmin ediyorum, 200 bine yaklaşmıştır. 
13

 

Halk eğitimi seferberliği hummalı bir şekilde birkaç sene sürdükten sonra, harareti azala azala, 

1935’te büyük bir kıymet ifade etmeyecek hale gelmiştir, çünkü artık hemen hemen her kurum ve 

kuruluş bir halk eğitimi uygulamaya başlamıştır. Bundan sonra halk eğitimi çalışmaları sanat 

okullarında çeşitli kurslar, gezici köy kursları, kitaplıklar, müzeler ve sairenin mahdut 

faaliyetlerine münhasır kalmıştır.
14

 

25.5.1935 tarihinde Maarif Bakanı Abidin Özmen, Mecliste yaptığı konuşmada halk eğitimi ile 

ilgili özet olarak şu konulara değinmiştir: 

Mektepler kâfi gelmez ve bilhassa mektepten çıkan çocuk okuduğunu unutur gibi düşüncelerle 

umumî kültürün seviyesini muhafaza etmek, yükseltmek için mektep sonu teşkilâtına ehemmiyet 

vermek pek lâzımdır. Biz de mektep sonu teşkilâtının ehemmiyetli bir şey olduğunu kabul 

ediyoruz. Mektep sonu teşkilâtını idame ettirmek için köylerde okuma odaları tesis ediyoruz ve 

onlara meccanen kitap göndermeğe çalışıyoruz. A ve B kursları diyerek mektep muallimleri 

tarafından tekrar kurslar açılıyor ve onlar mektepten çıkmış olanlar A kursuna alıyorlar ve 

okumalarını ilerletiyorlar, hiç okuma bilmeyenleri de okutuyorlar. Bu suretle çalışılmaktadır. Bu 

yönde halkevlerinin bize gösterdiği muzaheret ve memlekete yaptığı hizmetler büyüktür.
15

 

1951 yılında Maarif Vekâleti halk eğitimini esaslı bir şekilde ele almaya ve gerekli hazırlıkları 

yapmaya karar vermiştir. Türkiye’de halk eğitimi üzerine çalışma yapanlardan rapor istemiş, 

anketler yaptırmış ve Amerika’dan bir halk eğitimi uzmanı getirilmiştir. Bu uzman 1951 yılında 

ülkede incelemeler yapmış, düzenlenen Bakanlıklar arası semineri idare etmiş ve Türkiye’de halk 

eğitimi alanında yapılmasını tavsiye ettiği işler hakkında rapor vermiştir. 1952 yılında bir Halk 

Eğitimi Bürosu kurulup, Vekâletlere ve vilayetlere anketler göndererek ülkede halk eğitimi 

konusunda yapılan ve yapılması düşünülen işler hakkında bilgi ve fikir toplamıştır. Bundan başka 

öğretmen okullarına yeni konulan Eğitim Sosyolojisi dersi içinde halk eğitimi ilmi bir şekilde ele 

alınmıştır. 

 

Gazi Eğitim Enstitüsü’nde bir halk eğitimi dersi ihdas edilmiştir. Diğer taraftan Birleşik 

Amerika’ya halk eğitimi inceleme ve öğrenimi için öğretmenler ve öğrenciler gönderilmiştir. Halk 

eğitiminin ileri olduğu diğer ülkelerde de incelemeler yaptırılmıştır.  

Bütün bu hazırlıklar Maarif Vekâleti halk eğitimi teşkilatını kurabilecek ve başarı ile yürütebilecek 

bir durma getirilmiştir. Beşinci Maarif Şurasında teşkilatın bir an önce kurulması istenmiş olduğu 

                                                           
13

- T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Yetmişinci İnikat, 25 - VI - 1932 Cumartesi, IX, s.321-322 
14

 -Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü’nün Kurulması Hakkında Kanun Layihası ve Mucip Sebepler, Ankara, 1956, s. 
12-13 
15

 - T. B, M. M. ZABIT CERİDESİ, Yirmi dokuzuncu inikat, 25-V- 1935 Cumartesi, III, s. 60 
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gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke basını, UNESCO Merkez Teşkilatı ve Türkiye Milli 

Komisyonu da devamlı olarak aynı istekte bulunmuştur.
16

 

 

Cumhuriyet idaresi, halka okuma – yazma öğretmek, ameli bilgiler vermek ve kendilerine inkılâp 

esaslarını hazmettirmek için bir çok önemli tedbirler aldı. Cumhuriyetin ilanından beri ülkenin her 

tarafında halk dershaneleri açıldı. Öğretmenlerimiz bu dershanelerde halka bir taraftan okuma 

yazma öğretmeye, bir taraftan da onlara hesap, yurt bilgisi derlerle ameli bilgiler vermeğe ve 

inkılâp esaslarını telkin etmeye başladılar. Atatürk’ün Türk Milletine en büyük armağanı olan 

Latin harflerinin kabulü, halk eğitimi sahasında çok önemli bir adım oldu. Her yerde millet okulları 

açıldı, Atatürk bu okullarda bizzat başöğretmenliği üstlendi. Millet okullarında A ve B kurslarına 

ayrıldı. Halka A kurslarında yeni kabul edilen harflerle okuma yazma öğretildi. B kurslarında, 

hesap, tarih, coğrafya, yurt bilgisi derslerinin esasları okutuldu. Millet okulu mezunlarından birer 

hatıra olmak üzere, millet okulları başöğretmeni olan Atatürk’ün imzasıyla müzeyyen Teşkilat-ı 

Esasiye Kanununun birer nüshası hediye edildi. 1928-1929 ders yılında 1934-1935 ders yılına 

kadar millet mekteplerinden her iki kursa devam eden kadı ve erkeğin sayısı 2.346.845’i buldu. 

Buna 11935-1936 ders yılında millet okullarına devam eden 59.202 kişi ile,  1936-1937 ders 

yılında devam eden 84.732 ilave edilirse, millet okullarına devam eden halkın sayısı 2.520.779’a 

çıktığı görülür. Her tarafta halk için okuma yazma odaları açıldı ve bunlar halk için birçok eğitici 

kitaplarla zenginleştirildi. 

 

Nüfusu az olan köylerde çocuklar ile köy halkının kültür ihtiyaçlarını karşılamak için köy 

eğitmenlerinin yetiştirilmesi halk terbiyesi sahasında atılmış yeni ve önemli bir adım oldu. Her yıl 

köy eğitmenlerini çoğaltmak için esaslı tedbirler alan bakanlık birkaç yıl içinde nüfusu az olan 

köylerde de okuma yazma bilmeyen tek bir Türk çocuğu bırakmamağa azmetmiştir. Atatürk’ün 

Türk kültürü sahasında en feyizli ve en güzel eseri olan halkevleri de halkı terbiye sahasında 

cumhuriyet devrinde atılmış en mühim adımlardan biridir. Halkevlerinde öğretmenlerimiz her 

şubede halk için çalışmayı kendilerine mesleki ve ulusal bir görev saymışlardır.
17

 

 

Halk eğitimi teşkilatının kurulmasıyla ilgili mevzuat ise şu şekilde tespit edilmiştir: 

Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı Ve Vazifeleri Hakkındaki 2287 sayılı Kanuna Bazı 

Maddelerin Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Olan 

“2325”Sayılı Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında kanun Layihasıyla 

Milli Eğitim Teşkilatı içerisinde halk eğitimi teşkilatı kurulmuştur. 

 

 

 

 

                                                           
16

 - Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü’nün Kurulması Hakkında Kanun Layihası ve Mucip Sebepler, Ankara, 1956, s. 14 
17

 -XV. Yıl Kitabı, Ankara 1938, s. 174 
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Halk Eğitimi TeĢkilatının kuruluĢuyla ilgili Yasal maddeler Ģöyledir:
18

 

 

1-Maarif vekâleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki 110.6.1933 tarih ve 2287 sayılı kanunu 

tadil eden 9.6.1937 tarih ve 32225 sayılı kanunun ı. maddesinde gösterilen daireler arasında ―Halk 

Eğitimi Umum Müdürlüğü adı ile bir daire ilave edilmiştir. 

2- Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü’nün resen veya sair ilgililerle işbirliği yaparak gerçekleşmesine 

çalışacağı başlıca işler şunlardır.  

1- Okuma-yazma bilmeyen vatandaşların okuma-yazma öğrenmelerinin, vatandaşlık, milli 

korunma, sağlık, üretim ve güzel sanatlar konularında bilgi, görgü ve hüner edinmelerinin, 

teşebbüs ve işbirliği ruhu sağlanması geliştirmenin sağlanması. 

2- Okullarda ve bu işe elverişli sair binalarda halk eğitimi merkezi kurulması. 

3- Öğretmenlerden, öğrencilerden ve sair münevverlerden halk eğitiminde faydalanılması. 

4- Halk eğitimi mütehassısları ve elemanları yetiştirilmesi. 

5- Halk eğitimi alanında inceleme ve araştırmalar yapılması ve bu konuda gerekli neşriyatın izhar 

ve teşvik edilmesi. 

6-Halk eğitimi ile ilgili yerli ve yabancı çalışmaların takip edilmesi ve tanıtılması. 

7-Halk için örnek neşriyat hazırlanması ve bu gibi neşriyatın teşvik edilmesi. 

8-Halk eğitimi ile ilgili yayınların memleket ölçüsünde yayılması. 

9-Göze ve kulağa hitap eden araçların halk eğitiminde daha geniş bir ölçüde ve artan bir verimde 

kullanılması. Yeni araçlarım memlekete getirilmesine ve basın yolundan ve sair yollardan göze ve 

kulağa hitap eden araçlarla halk üzerinde tesir yapan kimselerle halk eğitimi içtimai mesuliyet 

ruhunun gelişmesi. 

10-Gençliğin boş vakitlerini, kendi yetişmeleri ve başkalarının fert ve topluluk halinde 

yetişmelerine yardım bakımından değerlendirilmesi. 

11- Meslek sahiplerinin mesleklerinde ilerlemelerine, umumi kültürlerini, meslek ahlak ve içtimai 

vazife ve mesuliyet duygularının geliştirilmesine, meslek değiştirme ihtiyaç ve arzusunda olanlar 

ile yeni mesleğe girecek olanlara rehberlik ve öğretim yolu ile yardım edilmesi. 

12-Eğlence zamanlarının, bilhassa güzel sanatlar, terbiyevi eğlenceler ve spor çalışmaları ile yapıcı 

ve yükseltici bir şekilde değerlendirilmesi. 

13-Vatandaş topluluklarının problemlerini çözme, kalkınma ve ilerlemelerini kendi ellerine alma 

işlerinde teşkilatlanmalarına yardım edilmesi. 

14- Halk eğitimi çalışmalarında devlet dairelerinin, kurumların, şahısların ve halkın teşvik 

edilmesi, yapılan ve yapılacak çalışmalara, bilhassa programlaştırılmaları bakımından ve mümkün 

olan sair şekillerde yardım olunması. 

15- Vekalet daireleri tarafından yapılan halk eğitimi çalışmaları arasında ve Vekaletler, kurumlar 

ve halk arasında ve vekaletler, kurumlar ve halk arasında, halk eğitimi çalışmaları arasında ve 

vekaletler, kurumlar ve halk arasında, halk eğitimi çalışmaları bakımından işbirliğinin 

geliştirilmesi. 

                                                           
18

 -A.g.e. s. 4 
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Kurulması Teklif Edilen TeĢkilat: 

Kurulması teklif edilen teşkilat, işin önemi ve büyüklüğü karşısında çok ufak görülür. Fakat halk 

eğitiminin temel prensibi, bu işi başkaları için yapmak değil, daha ziyade herkesin ve her 

topluluğun kendi ilerlemesini kendi eline almasına ve kendi problemlerinin kendisi çözmesine 

yardım etmektir. Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü yalnız mevcut eğitim teşkilatı ile değil bütün 

devlet teşkilatı ve halk ile daimi bir işbirliği halinde çalışacaktır. Nitekim Umum Müdürlüğe bu 

görevini geliştirmesinde yardım etmek üzere bir ―Halk Eğitimi Danışma ve İşbirliği Kurulu‖ 

kurulması gündeme gelmiştir. Daha açık bir ifade ile Umum Müdürlüğün yapacağı iş, yapılmakta 

olan işlerin daha iyi yürütülmesini ve ihtiyaç duyulan işlerinde ilgili organlar ve halk tarafından ele 

alınmasına hizmet etmektir. Ele alınacak işlerden birisi, o günkü tabirle ümmilikle mücadeledir 

(okur-yazar olmayan) etmek ve ikinci husus ise, halk eğitimcilerini yetiştirmekti. Okuma yazmayı 

öğrenen halk bunu kalkınması ve ilerlemesi için bir vasıta olarak değerlendirmeyi de öğrenmelidir. 

Umum Müdürlük devlet yardım ve müdahalesi ile kalkınma yerine, halk eğitimcilerinin 

rehberliğinden yararlanarak halk topluluklarının kendi gayretleri ile kalkınmalarına yardım etmek 

suretiyle, demokrasinin gelişmesine hizmet edecek ve bu surette halktaki her şeyi devletten 

bekleme alışkanlığının giderilmesine çalışılacaktır.
19

  

 

Demokrasi Ve Halk Eğitimi ĠliĢkisi: 

Tahsil çağlarındakileri okutmak için okul açmak zorunda olan devlet, diğer taraftan da okul dışında 

olanların, kısa bir tahsil görenler ve bilgilerini yenilemek ihtiyacında olanlar için devletin genel 

teşkilatı çerçevesinde birde halk eğitimi teşkilatının kurulmasına lüzum vardır. Hayatın suratlı ve 

devamlı değişmesi, tahsil görenlerinde yeni bilgilere olan ihtiyacını artırmaktadır. Bundan başka 

bazı bilgiler vardır ki ancak okul çağını geçtikten sonra hayatta konuyla temasa gelindiği zaman 

layıkıyla öğrenilebilir. Diğer taraftan kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmeler ve değişmeler içinde 

olan yurdumuzda vatandaşın cemiyete şuurlu intibaklar yapmasına yardım edilmesi lazımdır. 

Yurdumuzda her alanda gelişmeler olmakta ise de, bütün diğer gelişmelerin kaynağı olan 

demokrasinin büyük bir hızla gelişmekte bulunması şüphesiz bunların en önemlisidir. Demokrasi, 

baskı ve disiplinin yerine hür insandaki ruh ve ahlak disiplinine bırakması ve hür vatandaşın 

cemiyetteki yerini ve rolünü ve yerini kendi bilgi ve teşebbüsü ile bulması, devletin bir ferdi olarak 

hak ve görevlerini idrak etmesi demektir. Bu ise esaslı bir kültüre ihtiyaç gösterir. Bu kültürü 

yalnız okul tahsili ile vermek mümkün olmadığından bütün demokrasilerde halk eğitimi önemle 

ele alınmıştır.
20

 

 

Ġktisat, Savunma, Kültür ve Sağlık Açısından Halk Eğimi 

 Maarif Vekâleti bazı halk eğitimi çalışmalarını şu teşkilat kanalı vasıtasıyla yapılmaya 

çalışılmıştır. 

 1- Halk Eğitimi Şubesi 
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 - Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü’nün Kurulması Hakkında Kanun Layihası ve Mucip Sebepler, Ankara, 1956, s. 14 
20

 - Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü’nün Kurulması Hakkında Kanun Layihası ve Mucip Sebepler, Ankara, 1956, s. 8 
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 2- Halk Eğitimi Merkezleri 

 3- Halk Dershaneleri 

 4- Okuma odaları 

 5- Mesleki ve Teknik Eğimi Umum Müdürlüğü’nün Halk Eğim kursları 

  

Halk Eğitimi Şubesi: 

1951 yılında Vekâlet bünyesi içerisinde idari olarak Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğü’ne bağlı 

bir Halk Eğitimi Şubesi kurulmuştur. Bu şube tertiplenen halk eğitimi anketleri, vekâletçe diğer 

vekâletlere, müesseselere ve Valiliklere gönderilmiş ve gelen cevaplar incelenerek özetlenmiştir. 

 

Cahillikle mücadele edilmesi ve halkın okuma- yazma ihtiyacının karşılanması, kültürün, milli 

duygunun, istidat ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi ve halk eğitimi 

ile ilgili diğer hususların tahakkuku için şu yönetmelikler hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

 a- Halk Eğitimi Merkezi Geçici Yönetmeliği 

 b- Halk Dershaneleri geçici yönetmeliği ve programı 

 c- Okuma odaları geçici yönetmeliği 

 

Ayrıca Halk Eğitiminin ülke çapında mahalli ihtiyaçlara göre daha esaslı ve planlı bir ele alınarak 

amaca ulaşabilinmesi için bir halk eğitimi Umum Müdürlüğü kurulması gündeme gelmiş ve bir 

kanun hazırlanmıştır. 

 5830, 6195 sayılı kanunlarla hazineye intikal eden binaların Milli Eğitim Vekâletine tahsis 

edilenlerden uygun görülenler, çeşitli kültür hizmetlerinde, çeşitli kur, konferans, sergi, müsamere 

ve törenlerin yapılması, öğretici filimler gösterilmesi ve her türlü halk eğitimi faaliyetlerinde, birer 

halk eğitimi merkezi olarak kullanılmaya başlamıştır. 1956 yılına kadar aşağıda adları ve açılış 

yıları gösterilen 14 halk eğitimi merkezi faaliyet geçirilmiştir.
21

 

 

 

Sıra no                Adı Açıldığı Yıl 

1 Edirne Halk Eğitimi Merkezi 1953 

2 İzmir Halk Eğitimi Merkezi 1953 

3 Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi 1953 

4 Ordu Halk Eğitimi Merkezi 1953 

5 Trabzon Halk Eğitimi Merkezi 1953 

6 Adana Halk Eğitimi Merkezi 1954 

7 Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi 1954 

8 Samsun Halk Eğitimi Merkezi 1954 

9 Bergama Halk Eğitimi Merkezi 1955 

10 Çankırı Halk Eğitimi Merkezi 1955 
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 -Maarif Vekaleti’nin bazı Halk Eğitimi Çalışmaları, Ankara, 1956, s. 6 
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11 Ağrı Halk Eğitimi Merkezi 1956 

12 

13 

Erzurum Halk Eğitimi Merkezi 

Maraş Halk Eğitimi Merkezi 

1956 

1956 

14 Yalova Halk Eğitimi Merkezi 1956 

  

 Yukarıda belirtilen halk eğitimi merkezleri dışında Van, Muğla, Sakarya halk eğitimi 

merkezleri 1957 yılı başında faaliyet başlamıştır. 

 Bu merkezlere çeşitli giderlerine yardım etmek üzere Milli Eğitim Vekaleti 1953 

bütçesinin 613 faslından 53.800, 1954 yılı bütçesinden 52.67, 1955 yılı bütçesinden 130.00 ve 

1956 yılı bütçesinden de 178.70 olmak üzere toplam olarak 415.170 liralık ödenek verilmiştir. 

 Halkımızın kalkınmasında ve kendi işini kendi eline almasını ve ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere teşkilatlanmasını sağlamak ve geçici yönetmeliğin gösterdiği hedeflere toplum  olarak 

ulaşabilmek amacıyla halk eğitimi merkezlerinin kurulmuş olduğu vilayet ve kazalarımızda birer 

halk eğitimi derneği kurulması gündeme getirilmiş ve Adana, Bergama, Çankırı, Edirne, İzmir, 

Kadıköy,  Kastamonu, Samsun ve Trabzon’da belirtilen dernekler kurularak faaliyete 

geçirilmiştir. 

 Okuma Odaları Geçici Yönetmeliği esaslarına göre valiliklerce 1954-1955 yıllarında 

açılması teklif edilen 1630 Okuma Odası açılmış ve bunların kitap ihtiyacını karşılamak üzere 

81.500 lira ödenek verilmiştir.1956 yılında 219 Okuma Odası açılmış ve bunların kitap ihtiyacı 

Milli Eğitim Vekâletince karşılanmıştır. 

 Halk Eğitimi Geçici Yönetmeliği esasları dâhilinde açılan ve Halk Dershanelerine devam 

eden öğrencilerin durumu yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
22

 

 

     

Ders yılı A-B Dershaneleri 

sayısı 

Devam Edenlerin 

Sayısı 

Bunlardan 

Mezuniyet Belgesi 

Alanların Sayısı 

1953-1954 1744 32.893 14.793 

1954-1955 1566 32.529 16.868 

1955-1956 1701 37.417 18.056
23

 

 

 Bu dershanelerin çeşitli masraflarını karşılamak üzere iki yılda toplam olarak 133.300 

liralık ödenek verilmiştir. 
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-Maarif Vekaleti’nin bazı Halk Eğitimi Çalışmaları, Ankara, 1956, s. 7 
23

 -Eğitim veren dört vilayetten sonuç alınmamıştır. 
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Mesleki ve Teknik Halk Eğitimi Kursları: 

 Mesleki ve Teknik Öğretim Umum Müdürlüğü’nün halk eğitimi konusunda her yıl açtığı 

kurslar şunlardır: 

 A- Kadın Kursları 

 1- Köy kadınları gezici kurslar 

 2- İlçe kadınları gezici kursları 

 B- Erkek Kursları 

 1- Gezici köy demirciliği ve marangozluğu kursları 

 2-Gezici köy yapı kursları 

 3- Orman bölgesi gezici köy yapı kursları 

 4-İlçe demirciliği ve marangozluğu kursları 

 Yukarıda belirtilen kurslardan 1955-1956 yılında 587 kurs açılmış, bunlara 17.613 kişi 

devam etmiş ve 10.413 mezuniyet belgesi almıştır. 

 Aynı ders yılında şu kurslarda açılmıştır. 

 1- Ticaret Kurslar ( Daktilografi, muhasebe, stenografi, büro, v.s.) 

 2- Halk Eğitimi Meslek Kursları (elektrikçilik, tornacılık, teknik resim, oksijen 

kaynakçılığı, radyo tamirciliği, bobinajcılık v.s.) 

 Bu kursların sayısı 127 dır; 4412 öğrenci devam etmiştir.. 

 

 Yukarıda belirtilen kursların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam olarak 1.355.700 

liralık ödenek tahsis edilmiştir. 

 

 Millet Mektepleri Talimatnamesi (1929) 

Mahiyet ve gaye  

Madde 1 — Türkiye halkını okuyup yazmağa muktedir bir hale getirmek ve ona hayat ve 

maişetinin istilzam ettiği ana bilgileri kazandırmak maksadıyla millet mektepleri teşkilâtı vücuda 

getirilmiştir.  

Madde 2 — Millet mekteplerinin umumî teşkilâtı sabit ve seyyar olmak üzere (A) ve (B) 

dershanelerinden, halk okuma odalarıyla köy yatı dershanelerinden mürekkeptir.  

Madde 3 — Şehir ve kasabalarda ve mektebi bulunan köylerde açılan millet mektebi 

dershanelerine sabit; mektepsiz köylere bir devre için muallim göndermek suretiyle açılan 

dershanelere de seyyar dersineler denir. 

 Madde 4 — Sabit ve seyyar (A) dershanelerinin vazifesi hiç okuma yazma bilmeyen veya Arap 

harflerini öğrenmiş olan yetişkinleri okuryazar bir hale getirmektir. (A) dershanelerinde tedrisat 

her sene 1 teşrinisanide başlayıp şubat nihayetinde hitama erer. 

Madde 5 — Sabit ve seyyar (B) dershanelerinin hedefi (A) dershanelerini ikmal etmiş ve okuyup 

yazmayı öğrenmiş olan vatandaşları hayat ve maişetlerinin ve vatandaşlık sıfatlarının istilzam 

ettiği ana bilgilerle teçhiz etmektir. Bu dershanelerde de tedrisat (A) dershanelerinde olduğu gibi 1 

teşrinisani de başlayıp şubat nihayetinde hitama erer.  

Millet mekteplerinin miktarı ve müdavimleri  
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Madde 6 — İlk mektep bulunan her yerde mevcut ilk mektep muallimi adedince ve mektepsiz 

köylerde de talimatnamenin seyyar tersanelere ait maddelerinde muharrer şartların istikmali 

derecesiyle mütenasip olarak 15 ilâ 40 talebeden mürekkep millet mektebi dershaneleri küşadına 

çalışılır.  

Madde 7 — Millet mektebi dershanelerinde yaşları 16 ile 45 arasında bulunan blûmum kadın ve 

erkek vatandaşlar okutulur.  

TeĢkilât  

Madde 8 — Kadın erkek her Türk vatandaşı millet mektepleri teşkilâtının yardımcı uzuvları ve aslî 

talebesidir. 

 Madde 9— Millet mektepleri teşkilâtının Umumî Reisi ve millet mekteplerinin Başmuallimi 

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleridir.  

Madde 10 — Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, İcra Vekilleri, Büyük Erkânıharbiye Reisi ve 

Halk Fırkası Kâtibi Umumisi bu teşkilâtın reisleridir.
24

  

Madde 11 — Maarif Vekâleti millet mekteplerinin umumî teşkilât ve faaliyeti için veçhe gösterir 

ve emir verir.  

Madde 12 — Maarif Vekâleti tarafından irae edilen veçhe ve verilen emirler dairesinde memleket 

dahilinde millet mekteplerinin tesis, kuşat ve idaresi vazifesi valiliklere mevdudur.  

Madde 13 — Millet mektebi dershanelerine muallim tayini bu dershanelerin nevrinin tespiti 

tedrisatın irae edilen veçhe ve verilen emirler dâhilinde cereyanının temini gibi meslekî vazifelerin 

ifası da derece derece Maarif idarelerine ait olup maarif memurları bu vazifeleri kendilerine 

rehberlik etmek üzere vücuda getirilen dahilî talimatname ahkâmına tevfikan ifa ederler.  

Vilâyetler  

 Madde 14 — Millet mekteplerinin umumî teşkilât itibariyle cüzütamlarını vilâyetler teşkil eder. 

 Madde 15 — Her vilâyette millet mekteplerinin ihzar ve idaresi derece derece vilâyetteki mülkî 

taksimat ve teselsüle muvazi olarak teşekkül eden vilâyet, kaza, nahiye, köy veya mahalle 

heyetlerine mevdudur. Vilâyet Heyeti valinin riyaseti altında Maarif Müdürü 

 ( Heyetin umumî kâtipliğini yapar) Encümeni Vilâyetten müntahap bir aza, Halk Fırkası 

Mutemedi, Belediye Reisi, Türk Ocağı Reisinden terekküp eder. Bu heyet icabında karar vermek 

ve işleri tedvir etmek hususundaki salâhiyetlerini Vali, Maarif Müdürü ve Halk Fırkası 

mutemedinden mürekkep bir encümene bırakabilir.  

Medde 16 — Vilâyet İdare Heyetinin vazifeleri şunlardır.  

A — Her sene vilâyet dahilinde azamî mikyasta vatandaşı okutmaya müsait olacak şekilde vilâyet 

hususî bütçesinin Maarif kısmına millet mektepleri için tahsisat vazını temin etmek.  

B — Millet mekteplerine yer ihzar etmek levazım ve tedrisat vesaiti temin etmek.  

C — Bu talimatnamenin verdiği salâhiyetleri kullanarak mütenevvi irşat ve teşvik faaliyetlerine 

tevessül veya talimatnamenin tasrih ettiği müeyyidelere müracaat ederek vatandaşların millet 

mekteplerine devamlarını temin etmek.  

                                                           
24
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D — Millet mekteplerinde okutulacak kitapları ve alelumum halk için yapılan neşriyatı zamanında 

celp etmek ve halka tevziini temin etmek.  

E — Şehir, kasaba, ve köylerin münasip mahallerinde Emlâki Milliye binaları dahilinde veya 

umumun menfaatlerine hadim müesseselerde halk okuma odaları tesis etmek ve bu odaların tefriş, 

teshin, tenvir, tathir ve idaresi ve halk neşriyatının celbiyle umumun istifadesine vazı için tedbirler 

almak - okuma odalarının tesis ve idare tarzı bu hususta rehberlik etmek üzere hazırlanan 

talimatname ahkâmına Tevfik olunur-.  

F — Halk terbiyesine müteallik işlerde maarif teşkilâtı ile teşriki mesaiyi kabul etmiş olan ve 

gayelerinde halkın seviyesini yükseltmek mündemiç bulunan Halk Fırkası ve Türk Ocağı nevinden 

millî müesseselerinin mahallî teşkilatıyla bunların ne suretle yardım edeceklerine ait programlar 

tespit etmek.
25

 

 G — Gerek millet mektepleri faaliyetini temin, gerekse halk okuma odaları tesisi için bu 

maddenin (F) fıkrasında mevzuubahis müesseselerden ve diğer hayırlı maksatların husulü için 

çalışan teşekküllerden veya fertlerden teberrular derç etmek. 

 H — Malî şeraiti istikmal eylediği takdirde her vilâyet ve kaza merkezinde veya yalnız münasip 

görülecek yerlerde birer köy yatı dershanesi tesis ve vilâyet merkezinde açılanını bizzat idare 

ettirmekle mükelleftirler. — Köy yatı dershanelerinin tesis şartları ve idare tarzı bu hususta 

rehberlik etmek üzere vücuda getirilen dâhilî talimatname ahkâmıyla tespit olunmuştur  

Madde 17 — Vilâyet millet mektepleri idare heyeti reisi sıfatıyla valiler her sene şu iki raporu 

Maarif Vekâletine göndermekle mükelleftirler. 

 A — Birinci rapor: 15 kânunuevvele kadar gönderilmiş olacak ve bu raporda vilâyet dâhilinde 

muhtelif neviden ne kadar millet mektebi dershanesi açıldığı, kaç muallimin tedrisatla tavzif 

edildiği ve kaç vatandaşın devama başladığı bunların cinsiyetleriyle kurslara sureti inkısamları 

bildirilecektir. 

 B — İkinci rapor: 14 nüsha olarak Mart’ın 15 inde mahallerinde postaya verilmiş olacaktır. Bunda 

da valiler birinci raporlarında arz ettikleri vaziyette husule gelen ihsaî tahavvülleri, millet 

mekteplerini ikmal eden vatandaşların miktarını, cinsiyetlere ve muhtelif kurslara sureti inkısamını 

ve halkı okutma faaliyeti hakkındaki umumî mütalaalarıyla temennilerini bildireceklerdir.  

Madde 18 — Millet mektepleri idare heyetleri umumî kâtibi sıfatıyla Maarif müdürleri şu 

vazifelerin ifasıyla mükelleftirler. 

 A — Valinin tasvibi ile vilâyet idare heyetine ait vazifelerin ifasını teshil ve temin edecek surette 

müzakere ruznameleri tertip ve ne nevi tedbirlere tevessül edilmek lâzım geldiğini gösteren bir 

mesai programı hazırlayarak valiye vermek.  

B — Tahsillerini ikmal ederek imtihanda muvaffak olan vatandaşlara vesika ita etmek.   Madde 

19 — Millet mektebi teşkilâtının kaza heyeti Kaymakamın riyaseti altında kaza Maarif Memuru, - 

heyetin umumî kâtipliğini yapar. - Belediye Reisi, Halk Fırkası Mutemedi varsa Türk Ocağı 

Reisinden terekküp eder. Bu heyet de Kaymakam, Maarif memuru ve Halk Fırkası mutemedinden 
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müterekkip bir encümen intihap edebilir. Kaza heyetleri de 16.ncı maddenin B, C, D, E, F, G, H 

fıkralarındaki vazifeleri kendi sahaları dahilinde ifa ederler. Madde 20 — Millet mektepleri 

teşkilâtının nahiye heyetleri Nahiye Müdireyle mektep Başmuallimi veya mualliminden ve 

mevcutsa Belediye Reisiyle Halk Fırkası nahiye mutemedinden terekküp eder.  

Madde 21 — Köy ve mahallelerde ihtiyar heyetleriyle köy veya mahalle muhtarları ve köy 

muallimi millet mektepleri teşkilatının ilk faaliyet nüvelerini temsil ederler ve gerek bunlar gerekse 

nahiye heyetleri 16.ncı maddenin B, C, D, E, F, G, fıkralarında muharrer ahkâmı kendi sahaları 

dâhilinde tatbik ederler. 

Madde 22 — Millet mekteplerinde ders okutan her muallime dört aylık hizmetine mukabil 

maktuan en az 50 lira verilir. Mektebinde ikiden fazla millet mektebi dershanesi kuşat edilen 

başmuallimlere ve kaza Maarif memurlarına munzam vazifelerine mukabil maktuan 50 ilk tedrisat 

müfettişlerine 60 Maarif Müdürlerine de bir devre için 90 lira ücret ita olunur.  

Madde 23 — Millet mekteplerinin maarif müdürü ve ilk tedrisat müfettişleri tarafından teftişini 

mümkün kılmak üzere her sene vilâyet maarif bütçesinin hususî faslına kâfi miktarda harcırah 

konur, 

 

Millet mektepleri dershanelerinin nevileri ve tedrisat zamanları  

Madde 24 — Münhasıran erkeklere veya kadınlara veya müştereken her iki cins vatandaşlara 

mahsus olmak üzere üç nevi dersene açılabilir.  

Madde 25 — Bir mahalde açılacak dershanelerin nevini tayin ve her neviden ne kadar dershanenin 

nerelerde açılacağını tespit etmek hakkı mahallin millet mektepleri idare heyetine aittir.  

Madde 26 — Her millet mektebi dershanesinde cumadan gayri günlerde her gün birer saat olmak 

üzere haftada altı saat tedrisat yapılır. Mahallî şerait 6 saatlik tedrisatın daha az günlere 

sıkıştırılmasını istilzam ettiği takdirde mahallî idare heyetinin kararıyla nihayet tedrisat icra 

edilecek günlerin adedi üçe kadar indirilebilir. Ancak hiç bir suretle aynı sınıfta bir günde iki 

saatten fazla tedrisat icra edilemez.  

Madde 27 — Millet mekteplerinde tedrisatın günün hangi saatinde icra edileceği mahallî idare 

heyeti tarafından tespit olunur 

Derslere başlangıç ve imtihanlar  

Madde 28 — Millet mekteplerinde tedrisata başlanmadan bir kaç gün evvel idare heyeti tarafından 

gazete ve mevkutelerde neşriyat yapılarak, beyannameler neşredilerek münadıler çıkarılarak davul, 

yafta ve bunlara  mümasil her nevi neşir ve tebliğ vasıtalarından istifade olunarak millet 

mekteplerinde tedrisata başlanacağı bu müesseselere devam etmenin fertlere ve cemiyete 

bahşedeceği mazhariyetler vatandaşlara ilân olunur. Madde 29—1 teşrinisanide köy, şehir ve 

kasabalar bayraklarla donatılmak, mekteplerde orkestralarla konserler tertip etmek, halkı büyük 

meydanlarda, içtimaa müsait mahallerde toplayarak nutuklar irat etmek suretiyle kuşat günü tes'it 

olunur. Madde 30 — Her millet mektebinin ilk dersinde muallim millet mektebinin gayesi, okuyup 
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yazmanın lüzum ve faydası hakkında nihayet on beş dakika sürecek bir musahabe yapar bunu 

müteakip tedrisat başlar.
26

  

Madde 31 — Millet mektepleri (A) ve (B) dershanelerinin dörder aylık tedrisatı nihayetinde 

müdavimler imtihana sevk olunur. Muvaffak olanların mezuniyet vesikaları mart ayı içinde verilir. 

Her iki nevi dershaneyi ikmal edenlere verilecek vesikanın suretleri talimatnameye merbuttur.  

 

Seyyar dershaneler ve muallimler  

Madde 32 — Mektebi olmayan köylerin halkını okutmak için bu köylerde seyyar millet mektepleri 

dershaneleri kuşat ve seyyar muallimler istihdam olunur.  

Madde 33 — Mektebi olmayan köylerde seyyar dersineler açılabilmesi vilâyet bütçe sine mevzu 

tahsisatın kifayetine ve 37 inci maddede muharrer şartları haiz anasırın mevcudiyetine ve köy halkı 

tarafından da 39 uncu maddede yazılı hususun istikmalinin taahhüdüne mualladır.  

Madde 34 — Seyyar muallimler de memur edildikleri köyde sabit millet mekteplerinde olduğu gibi 

teşrinisani iptidasından şubat nihayetine kadar çalışırlar.  

Madde 35 — Seyyar dershanelerin tedrisat nizamı da sabit millet mektebi dershanelerinde 

olduğunun aynıdır.  

Madde 36 — Seyyar muallimler öğleden evvel köyün yaşları 12-16 arasında bulunan çocuklarını 

öğleden sonra da yaşları 16-45 arasında tefavüt eden yetişkinlerini okuturlar. Yetişkinler için ayrı 

ayrı kurslar tertip olunabilir.  

Madde 37 — Seyyar muallimler vilâyet maarif idaresi tarafından eminliğin de tasvibine iktiran 

eylemek şartıyla şu zevat meyanından intihap olunur: A — Kadro fazlası muallimler.  

 B — Kadro fazlası muallim bulunmadığı veya mevcudu kâfi gelmediği takdirde muallimlik 

evsafını haiz münevverler.  

Madde 38 — Seyyar muallimlikte istihdam edilecek münevverlerden orta tahsilini görmemiş 

olanlar imtihanla seçilirler. Namzetler maarif müdürünün riyaseti altında bir ilk tedrisat 

müfettişiyle tam devreli muallim mektebi mezunlarından ve Maarif Müdürü tarafından intihap 

edilecek bir muallimden mürekkep komisyon marifetiyle imtihan edilirler.  

Madde 39 — Seyyar muallimlerin tedrisat yapacakları mahal köy ihtiyar heyeti tarafından temin 

olunur.  

Bu yerin tedrisat icrasına müsait olacak şekilde ihzarı, tenvir ve teshini; tathiri köy ihtiyar 

heyetlerine ait vazifelerdendir. Bu hususta ihtiyarı icap eden masarif, varsa köyün tasarruf 

sandığından tesviye olunur. Sandık mevcut olmadığı takdirde ihtiyar heyeti köy halkını yardıma 

davet eder. 
27

 

Madde 40 — Seyyar muallimlerin çalıştıkları köylerde kaç nevi kur tertip olunacağı ve bunlarda 

tedrisatın günün hangi saatlerinde icra edileceği köy ihtiyar heyetiyle muallim tarafından 

bilmüzakere tespit olunur. 

                                                           
26- Resmî Gazete 16 Teşrinievvel /Ekim, 1929, s. 8400 
27

- Resmî Gazete 16 Teşrinievvel /Ekim, 1929, s. 8401 
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 Madde 41 — Seyyar muallimler gidecekleri yerlere tebeşir, kâğıt, kalem, defter ve kitap ve siyah 

mat muşamba veyahut buna müşabih portatif kara tahta gibi malzemeyi beraberlerinde götürürler.  

Madde 42 — Seyyar muallimlere 41 inci maddede muharrer levazım bedeliyle hususî kanuna 

tevfikan verilecek harcırahtan maada ayrıca idare heyetlerince münasip görülecek miktarda bir 

ücret verilir. - Bu miktar ayda elli lirayı geçemez. 

 Madde 43 — Seyyar muallimler usul harekelerini çalıştıkları köye en yakın nahiye merkezlerinde 

tesis, kendilerine vuku bulacak emirleri tebellüğ etmek ve kitap, mecmua ve sair levazım ve vesaiti 

tedrisiyeyi celp etmek üzere bu merkezlerle daima irtibatı muhafaza ederler.  

Madde 44 — Seyyar muallimler kendilerine lâzım olan tedris vesaitini beraber taşıyacaklarından 

köylü için müziç olacak metalipten ihtiraz ederler 

Devlet müesseselerinin, hapishanelerin, hususî ve ticarî müesseselerin vazifeleri   Madde 45 — 

Devlet müesseseleriyle şehremanetleri ve belediyeler, inhisar idareleri, banka, demiryolu ve liman 

idareleri daimî müstahdemleri ile hamallarını okutmakla mükelleftirler. Madde 46 — 

Hapishanelerde bulunan vatandaşlara da okumak yazmak öğretilecektir. Altı aydan fazla 

mahkûmiyeti olanları hakkiyle okutup yazdırmadan çıkaran hapishane müdürleri mensup oldukları 

vekâletçe mesul edilecektir. Hapishane müdürleri muhtaç oldukları muallimleri maarif 

idarelerinden talep ederler. Hapishaneler dâhilinde tesis edilecek millet mektebi dershanelerinde 

tedrisat nizamı aynen diğer dershanelerdeki gibi olup bunlar gibi teftişe tabidirler. 

 Madde 47 — Daimî asgari yirmi, memur, amele yahut rençper çalıştıran şirket, fabrika, 

müteahhitler ve çiftlik sahipleri maarif teşkilâtına dair kanunun altıncı maddesi mucibince 

istihdam ettikleri anasıra okuyup yazmağı öğretmek vazifesiyle mükelleftirler. Bu vazifeleri kendi 

anasıriyle yapmayanlar bulundukları mahal maarif idaresine müracaat ederek muallim temin 

ederler. Bu müessese ve müteşebbisler açacakları mekteplerin her nevi levazım ve vesaitini temin 

ve muallimlerin ücretlerini, harcırahlarını tediye ederler.
28

 

  

Planlı Dönemde Halk Eğitimi 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ve planlı kalkınma dönemi olarak 

adlandırılan bu dönemlere bakıldığında II. Beş Yıllık Kalkınma Planında halk eğitimi ele alındığı 

görülmektedir. II. Beş Yıllık Kalkınma planın (1968-1972)  göre: 

Yaygın eğitim yetişkinlere okuma - yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri 

öğretim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetleri geliştirmek ve hayatını kazanmasını 

sağlayacak yeni imkânlar kazandırmak amacıyla verilen okul dışı eğitimdir. Yaygın eğitim, örgün 

eğitimin eksiklerini tamamlayıcı, üst okula gitmeyenler bakımından geliştirici bir eğitim ve örgün 

eğitimden yararlanma imkânları olmayanlar bakımından tek imkândır. Bu bakımdan yaygın 

eğitim, örgün eğitimden, bağımsız olarak ele alınmaz, örgün eğitim için geçerli ilke ve kuruluş 

düzeni yaygın eğitim için de geçerlidir. Bugün yaygın eğitimi, eşitli kamu kuruluşları kamu 

hizmetleri içinde yürütmektedirler. Çalışmalar arasında işbirliği yoktur. 1968 - 1972 döneminde 

yaygın eğitim alışmaları arasındaki ilişki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak, eşitli 

                                                           
28

- Resmî Gazete 16 Teşrinievvel /Ekim, 1929, s. 8402 
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kuruluşlar tarafından tekrarlanan alışmaların belirli ağırlıklarla tutarlı olarak yürütülmesi için 

bütünlüğü olan yaygın eğitim programlan yapılacak, yaygın eğitimin örgün eğitim ile sıkı ilişkisi 

gözetilecektir. Yaygın eğitimde bugün yürütülmekte olan programlarla, ikinci Beş Yıllık Planın 

gereklerine uyarak başlatılacak yeni programlanın belirli bir kamu hizmetinden ayrılamadığı 

durumlar dışında Milli Eğitim Bakanlığı içinde toplanması ve örgün eğitim tesislerinden bu amaçla 

yararlanılması sağlanacaktır
29

 

Yaygın eğitim içinde, ekonomik talebe göre programlanan ve belirli özellikleri olan «Hizmet 

içinde eğitim» ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır,  öte yandan “Halk Eğitimi‖ programlan halkı 

okur - yazar duruma getirmek, temel bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak ve öğrenme, daha ileri 

daha iyi bir hayat seviyesine ulaşma isteği uyandırmak, sorunlarım kavramalarına, çözmelerine ve 

bu  yönde teşkilatlanmalarına yardımcı olmak, kişilerin meslek edinmelerini ve mesleklerinde 

ilerlemelerini sağlamak, halkın ilgisini eken konularda eşitli alışmalar yapmak, kişileri evrelerinin 

gereklerine göre eğitmek ve ilgilerini geliştirmek amacına yönelecektir. 

Halk eğitimi çalıĢmaları halkın aktif olarak katılacağı nitelikte alışmalar olmakla birlikte halk 

eğitimi Devletin vatandaşlara sağladığı. bir hizmet olarak yürütülecektir. 

Yaygın eğitim programları için kadınların ―Ev kadını ve anne olarak‖ Türk toplumundaki üstün 

değerini etkin bir şekilde artırmayı hedef tutan ―Kadın eğitimi Programları‖nı uygulamanın önemi 

büyüktür. Halen bu eğitim. Ana çocuk Sağlığı, halk sağlığı, aile planlaması programları içinde 

köye yönelen eşitli yaygın eğitim faaliyetlerinde ve kız teknik öğretimin eşitli kademelerinde bir 

ölçüde verilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde kadına yönelen bu programlar özel bir nemle ele alınarak 

geliştirilecek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değişik sosyal ortamdaki kadınlara 

uygulanabilecek eşitli ve özel kadın eğitimi programları ve kız teknik öğretim kurumlarının desteği 

ile ev kadınlığı ve annelik bilgilerinin geniş kitlelere ulaştırılmasına çalışılacaktır. Bu alışmalarda 

bölge okullarından yararlanma imkanları sağlanacak, köy kadınları gezici kursları Milli Eğitim 

Bakanlığı bünyesine alınarak kız teknik öğretim kurumlarının imkanları ile desteklenerek 

yürütülecektir. 

Kız teknik öğretimin bütün programlarında kadın eğitimi konusu zerinde gereken nemle 

durulacaktır. 

Yaygın eğitim niteliğinde olan Akşam Kız sanat okulları programları da bu anlayış içinde 

geliştirilecektir. 

Kadınların eğitimi konusundaki bütün alışmalar özel bir ağırlıkla ele alınacak, memleket çapında 

benimsenmesi ve  uygulanabilmesi amacı ile bu konuya eğilen bakanlıklar, kamu kuruluşları,  

amme yararına çalışan dernekler ve gönüllü teşekküllerin de yardımı ile Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından bir «Kadın eğitimi» kampanyası açılması yoluna gidilecek ve Türk kadının toplum 

hayatında gereken yerini almasına yardımcı olacak özel kadın eğitim programlarının uygulanması 

için alınması lüzumlu görülen bütün tedbirlere öncelik verilecektir. 

                                                           
29

-Devlet Planlama Teşkilatı II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 179 
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Yaygın eğitimde film, radyo, televizyon ve grafikten geniş ölçüde yararlanılacaktır.
30

 

II. Beş Yıllık Kalkınma Planında Halk eğitimi kapsamında hizmet içi eğitime de yer verilmiş ve bu 

eğitimin veriliş ilkelerini şöyle belirlemiştir: 

İlkler: 

a. Toplumun bütününe yönelmiş, eğitimin genel amalarını bir bütün olarak gerekleştirmek isteyen 

örgün ve yaygın eğitim programlarından amalarının sınırlılığı ve kapsamının belirli şartlarda alışan 

kişileri içine almasıyla farklı olan hizmet içi eğitim iş veriminin, artırılması, üretilen mal ve 

hizmetlerin niteliklerinin yükseltilmesi için gerekmektedir. Böylece iktisadi gelişme içinde, 

zamandan ve eğitim maliyetlerinden tasarruf edilerek bütün sektörlerde her kademede ihtiyaç 

duyulan vasıflı işgücü belirli bir süre içinde yetiştirmek ama olacaktır. 

b. Çalışanlara okul süresi içinde kazanamadıkları işleri ile ilgili bilgi ve kabiliyetleri vermek ve 

geliştirmek, İşgücünün kademeler arasındaki dikey hareketliliğini sağlamak, teknolojik 

gelişmelere göre alışanları bilgi sahibi kılmak, eşitli sektörlerde teknolojide ortaya çıkacak 

gelişmeler ve sektörler arasındaki ilişkilerde değişmeler sonucu olan işgücü fazlalığının diğer 

alanlara geçmesini sağlamak amacıyla bütün sektörlerde ve her kademede ―hizmet içi eğitim‖ 

verilecektir. 

c. Hizmet içi eğitim programları, örgün ve yaygın meslek eğitimi programları ile ilişkili kılınacak 

meslek içi eğitim programlarının, diğer meslek eğitimi programlarını tamamlayıcı ve geliştirici bir 

nitelikte olması sağlanacaktır.
31

 

 

Sanayide çeĢitli Kursları Bitirenler ve Dağılımı
32

         

  (1958 – 1966 

 

Yetiştirilen eleman sayısı                                     A tipi                  B tipi 

                                                                             Kurslar               

Kurslar 

                 Usta           Kalfa         Çırak                sayısı                  

sayısı 

Yıllar         (1)             (2)               (3)                       (4)                    

(5) 

1959         479           1001           796                     320                    214 

1960         298           1068           966                     194                      87 

1961         287            888          1071                     587                      29 

1962         423            649          1096                     350                    260 

1963         481            633          1203                     776                    313 

1964         477            591          1221                     422                    306 

1965        280             316           751                     515                     175 
                                                           
30

-Devlet Planlama Teşkilatı II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 180 
31

- Devlet Planlama Teşkilatı II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 181 
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- Devlet Planlama Teşkilatı II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 181 
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1966       222             527         1043                     7 35                       52 

Toplam    2947           5673         8147                   4009                     1845 

 

Not: A ve B tipi kurslar Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca işbirliği içinde yapılmaktadır. A 

tipi kurslar meslekle ilgisi olmayanların ve mesleğe yeni girenlerin katıldıkları kurslardır. B tipi 

kurslar A tipi kursları bitirenler için açılan geliştirme kurslarıdır. 

Sonuç olarak: Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan öncede çeşitli şekillerde halk eğitimi söz 

konusuydu. Cumhuriyetle beraber, Halk Eğitimi Maarif Vekalet bünyesinde teşkilatlı olarak ele 

alınmış ve durmadan geliştirilmiştir. Son yıllarda bu eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

katkı ve gözetimiyle daha da yaygın bir duruma getirilerek yürütülmektedir.  
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ABSTRACT 

This article gives description of geographical feature of the touristic object “Issyk-Kul”. 

Discussing the differences in the formation of morphological structure and geographical location 

of the lake Issyk-Kul, it shows that the tourism object is a healing area. In addition, geographical 

conditions of reserves and scenic area in the area of the lake Issyk-Kul considered. 

Keywords: Tien-Shan, Issyk-Kul, Cholpon-Ata, Issyk-Ata, Zhetyogiz, Altyn Arashan, tourism, 

geology, tectonics, landscape, toponym, mineral springs. 

 

INTRODUCTION 

The success of the tourism industry is one of the fastest growing international trade services. 

Modern tourism is having annual paid holidays, which gives opportunity and right to a person to 

relax and spend his free time. It has become a factor of development of mutual understanding 

between people and nations.  In this article we have decided to focus on geographical features of 

the tourist object "Issyk-Kul", which is located in Kyrgyzstan. 

 

Land of Kyrgyz Republic is mainly mountainous location, where the highest point of the Tien Shan 

Mountain is the “Zhenis”(Victory) peak, which is 7439-meter. Intermountain valleys between Chu, 

Issyk-Kul, Talas, which are separated by mountain ranges are located mainly in the latitudinal 

direction. Their geological and tectonic structure and the nature of the landscape are very complex. 

More than 95% of Kyrgyz part of the land is located at an altitude of 1000 m above sea level, and 

over 40% of its altitude of 3000 m. Mountain landscape and nature, form good nature conditions, 

which gives a strong impact on the development of the country's economy. 
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The mountainous terrain has very strong impact to the spreading of air temperature and moisture. 

In such cases, the structure of soils and vegetation will be very strong. Especially, where mountains 

are very high. Therefore, the natural conditions suitable for vacationers. The majority of the annual 

and perennial plants in the South-Western Tien-Shan gray soils are bluegrass, elymus, knotgrass 

etc. In the Eastern Tien Shan grow joint – pine (euphedra), in some places saksaul grows and the 

rest of them tarragon and salt marshes. Semi dessert located in 1600-2100 m of the north - eastern 

part of Piedmont area 2200 m of the south slopes in the Tien Shan. In the gray soil grows – 

sagebrush – fescue - salt marsh range of the plant communities. There are in the red brown and 

brown soils grow different types of grains of the steppe vegetation between 1000 - 2000 meters and 

2500 - 2600 meters in the northern slope of Western Tien Shan, also between 1800 - 3000 meters in 

the eastern southern slope of the Tien Shan. The forest does not format entire belt, meadows and 

steppes alternate in the northern part. 

 

In the lower regions on the forest's gray soils grow wild fruit trees and deciduous trees. Nuts, fruit 

trees are spreaded in the South - Western Tien Shan. Coniferous forests of spruce, fir grow above 

2000 meters. Subalpine and alpine meadows mainly cover 3000 - 3200 meters high northern 

slopes. Cold desert covers exterior of the Central Tien Shan. Glacial - nival zone begins on the 

3600 - 3800 meters height. Rocky desert, semi - desert and dry steppe landscapes characteristically 

high height internal closed pits. 

 

Issyk-Kul is a closed lake, which is located in the North Tien Shan between Kungey Alatau and 

Terskey Alatau mountain ridges at the 1608 meters an altitude above the sea level in the Issyk-Kul 

pits. It is one of the largest mountain lakes in the world. The total area is 6280 km2, the volume 

1738 km³ and the length - 182 km. Previously it was called Tsinchji and Datsinji (from Chinese 

means "transparent" and "very transparent"), Suye lake, Zhexay, Yanxay, also translated from 

Chinese as a "Lake of the river Chu", "hot or warm", "salt". Tuzkol or Tuzkol - Nor (from Turkic 

and Mongol "salt lake"). According to Chinese data, from VII century local people called the lake - 

Issyk- Kul. The present name of the lake can be explaned by two different meanings. The first 

version is very famous version. It is in Turkic languages "ystyk, yssy, issyk” means "hot". 

Therefore, it does not freeze in winter. According to a second version, locals considered it as a 

sacred lake, therefore they did not fished, did not wash their clothes in this lake and even they did 
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not swim, and this actions were forbidden. In this case, the main bases to these toponyms are 

ancient words  "ïduk" or "ytyk" (means "holy"). 

 

In both versions live truth and it has a right for it. The oldest name of the lake is Tianchi ("full"). 

This Chinese toponym has two thousand years history. This name shows that in the past from this 

lake flowed rivers such as Chu River. Mongol name of the river is Temurtu - Nor (correctly Temir 

Nur) then Temir (Iron). The name of the lake was caused by availability of the large amount of 

magnetite in the soil, and the locals had melted it to get iron. 

 

Tien - Shan Mountains is located in the Issyk - Kul and it is considered as the country's most 

important recreational resources, it is called "the pearl of the Tien - Shan". There is located 

beautiful places of recreation and entertainment of the Kyrgyzstan. The length of the coastal line is 

597 km. More than 50 small rivers flow into the lake, their annual flow is 3 km³. The Largest are 

Zhyrgalan, Tup. Issyk - Kul array area is 21.9 thousand km². Coast badly sliced, deep bays are 

found in the Eastern and South - Eastern coast. The climate is temperate continental. Air 

temperature on the coast is 16 - 17 ° C in July and -2°C to 7°C in January. The amount of annual 

rainfall is 110 - 470 mm. The amount of evaporation from the surface of the lake is 700 mm. Strong 

wind speed is 30 - 40 m/s and it influence 3 - 4 meters height waves. The amplitude of the 

fluctuations is 10 - 50 cm. The surface water temperature is 2 to 3°C in January and 19 - 20°C in 

July - August. Water does not freeze in winter; only bays freeze in very cold seasons. Transparency 

- 12 m, salinity 5.8 ‰. There are different ranges of fishes especially herring, carp etc. Ship sails. 

Nature Reserve was organized in the lake area in 1958. The main port is Balykshi. 

 

Issyk - Kul is tectonic lake because of its geological structure; depth of it is 702 meters. Because of 

the high volume of the water, Issyk-Kul does not freeze in the winter, and the name of the lake 

explains it itself. The lake including the surrounding lake Issyk -Kul enters into the territory of the 

reserve. In the lake there are more than 100 leisure, medical and health places on the shore of Lake 

Issyk - Kul. They use it not only salt to therapeutic healing; also they use it in the coastal 

therapeutic mud procedures. There are a lot of mineral springs in the pit of Issyk - Kul. In 

particular, Cholpon - Ata, Issyk - Ata, Zhetyogiz, Altyn - Arashan healing waters are very popular. 

A cattle grows for meat and dairy products in the foothill belt and mid mountainous areas, yak in 

high mountains. Comparatively numbers of horses are 300 thousand. In mountain areas farms 
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produce favorite drink of locals – kumis (horse milk). On the shore of the lake Issyk - Kul have 

farms for breeding thoroughbred horses [3].  

It is impossible to consider all geographical features of the region Tien Shan in one article. 

Therefore, we tried to compact all geographical, toponymic characteristics of the lake Issyk-Kul, 

which is located on the mountain valley of the Tien – Shan. 
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OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ’NDE İPEKÇİLİK 

FAALİYETLERİ VE HARÎR DÂRÜ’T-TALİMİ 

 

Okt. Dr. Nursal KUMAġ

 

Uludağ Üniversitesi, nkumas@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

19.yüzyılın baĢlarında Hudâvendigâr vilâyetinde; Museviler kuyumculuk alanında, Ermeniler 

eğlence sektöründe, Rumlar ticaret iĢlerinde ve Müslümanlar da esnaf olarak ön plana 

çıkmaktaydı. Bu dönemde ipekçilik özellikle gayrimüslimler arasında önemli bir faaliyet alanı 

olarak görülmekteydi. Evlerde kurulmuĢ olan ilkel sayılabilecek mancınık denilen aletlerle ve 

geleneksel yöntemlerle ipek ipliği elde etmeye çalıĢan Bursa halkı, bir taraftan da zirai 

faaliyetlerine devam etmekteydi. Ġpekçilik faaliyetleri Rum ve Ermeni cemaat arasında yaygınlık 

gösterirken, Müslümanlar arasında çok yaygın değildi. Kozaların yetiĢtirilip ipek ipliğine 

dönüĢtürülme sürecinin oldukça zahmetli ve riskli olması ve üstelik havaların soğuk gitmesi veya 

kozalarda meydana gelebilecek bir hastalığın üreticiler açısından önemli ekonomik kayıplara 

neden olabileceği endiĢesi, ipekçiliğin Müslümanlar arasında çok fazla yaygınlaĢıp temel 

ekonomik faaliyet alanı haline gelmesini engellemekteydi. Müslümanlar açısından bu faaliyetler 

özellikle kadınların bir uğraĢ alanı olarak görülmekte ve zirai faaliyetlerin bir yan alanı olarak 

değerlendirilmekteydi. Avrupa’da ipek endüstrisi alanında yaĢanan devrim niteliğindeki 

geliĢmelerin 1830’lu yıllarda Bursa’ya ulaĢması, mancınık denilen ilkel üretim araçlarının yerini 

buhar gücüyle çalıĢan flatür (iplik çekme) fabrikalarının almasına ve Ģehrin klasikleĢmiĢ ekonomik 

dokusunda önemli değiĢimlerin oluĢmasına yol açmıĢtır. Endüstri alanında yaĢanan bu değiĢim, 

kısa süre içinde hayatın değiĢik alanlarına da yansımıĢ ve Ģehrin sosyal hayatı 19.yüzyıl boyunca 

önemli değiĢikliklere uğramıĢtır. Fransız etkisi altında 1888 yılından itibaren Ģehirde faaliyetlerine 

baĢlayan Düyȗn-ı Umȗmiyye Ġdaresi, koza üretiminin arttırılmasında önemli bir baĢarı sağladı. 

Fransızlar, koza üretiminde eğitimin önemli olduğunun farkına vardılar ve bu amaçla Düyȗn-ı 

Umȗmiyye Ġdaresi’ne bağlı bir ipekçilik okulunun açılmasına öncülük ettiler. Ġpekçilik okulu 

Bursalı gayrimüslimler için önemli ölçüde yararlı oldu. Özellikle Ermeni ve Rum gayrimüslim 

tebaanın tercih ettiği bu okul, verdiği eğitim ve düzenlediği kurslar yanında, üreticilerine diploma 

zorunluluğu getirerek, üretim sürecini disiplin altına almayı baĢardı. Okulun ipek üretim tarzına 

getirdiği yenilik, ipek ipliği üretimini önemli ölçüde artırdığı gibi dıĢarıdan yapılan koza tohumu 

ithalatının da büyük ölçüde azalttı. Bu çalıĢmanı amacı; 19.yüzyılda Bursa’da yeni açılan ipekçilik 

okulunun ve Ģehirde ipek ipliği üretim tarzında yaĢanılan değiĢimin; Ģehrin ekonomik ve sosyal 

hayatına olan yansımasını belirlemektir. Bu amacı gerçekleĢtirmek için çalıĢma iki bölüme 

ayrılarak incelenmiĢtir. Birinci bölümde; Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Hudâvendigâr 
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vilâyetinde yürütülen ipekçilik faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal boyutları üzerinde durulmuĢtur. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde; Harîr Dârü’t-Talimi ismiyle açılan ipekçilik okulunun eğitim ve 

öğretim faaliyetleri incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġpekçilik, Osmanlı Döneminde Ġpekçilik, Bursa’da Ġpekçilik, Ġpekçilik 

Okulu, Harîr Dârü’t-Talimi 

 

“SERICULTURAL ACTIVITIES AND HARIR DÂRU’T TRAINING IN THE 

HUDÂVENDİGÂR PROVINCE IN THE OTTOMAN PERIOD” 

 

ABSTRACT 

At the beginning of the 19
th

 century, in the Hudâvendigâr province, Jews worked in the field of 

jewelry, Armenians were in the entertainment sector, Rums were engaged in commercial activities 

and Muslims were craftsmen. In this period, sericulture was an important field of activity 

especially among non-Muslims. In Bursa, people trying to produce silk yarn by using traditional 

methods and via tools called catapult, which were set up at homes and could be counted as 

primitive, also continued to perform their agricultural activities. While sericulture activities were 

common among the Greek (Rum) and Armenian communities, they were not common among 

Muslims. Since growing cocoons and spinning into silk thread was a rather laborious and risky 

process and, additionally, worries related to cold weather or a disease in cocoons could cause 

important economic losses for producers, sericulture activities did not inspire much interest among 

Muslims and become a basic economic activity field. Muslims regarded these activities as a field of 

occupation especially for women and evaluated them as a side branch of agricultural activities. 

After revolutionary developments lived in silk industry in Europe had reached Bursa in 1830’s, the 

primitive production tools called catapult were replaced by steam power operated filature factories 

and the classic economic texture of the city changed significantly. This change lived in the 

industrial area reflected into various areas of life within a short period of time and the social life of 

the city underwent important changes during the 19
th

 century. The Ottoman Public Debt 

Administration having gone into action in the city under the French effect from 1888 on achieved 

an important progress in cocoon production. Having realized that training was important in cocoon 

production, the French led the opening of a sericulture school connected to the Ottoman Public 

Debt Administration. The sericulture school benefited non-Muslims of Bursa to a considerable 

extent. This school especially preferred by the Armenian and Greek (Rum) non-Muslim subjects 

did not only give training and organize courses, but it also managed to take the production process 

under discipline by making it necessary for silk producers to get a diploma. The novelty which the 

school brought to the silk production method did not only increase the production of silk yarn, but 

it also decreased the cocoon seed importation considerably. The purpose of this study is to 

determine the effects of the sericulture school newly opened in the 19
th

 century in Bursa and the 

change lived in the silk thread production method used in the city on the economic and social lives 

of the city. To achieve this aim, the study was divided into two sections. In the first section, the 

economic and social dimensions of sericulture activities carried out in the Hudâvendigâr province 
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in the last periods of the Ottoman State were discussed. In the second section of the study, the 

educational activities of the sericulture school opened under the name of Harîr Dârü’t-Talimi were 

examined. 

Key Words: Sericulture, Sericulture in the Ottoman Period, Sericulture in Bursa, Sericulture 

School, Harîr Dârü’t-Talimi 

 

1.GİRİŞ 

Bursa halkı çok eski tarihlerden beri ipekçilikle uğraĢmaktadır. Bununla beraber, ipekçiliğin 

gerçek değerini bulması ve bir sanayi kolu haline gelmesi Osmanlı döneminde olmuĢtur. ġehir, 

15.ve 16. yüzyıllarda, ipekli kumaĢların ihraç edildiği, ipek endüstrisinin merkezi 

konumundayken
1

, 17.yüzyılda ilk dut ağaçlarının dikilmeye baĢlanmasıyla
2

 üretici niteliği 

kazanmıĢ, 19.yüzyılın baĢlarında da artık yedi ayrı tür dut ağacının dikildiği
3
 bir ipek Ģehri 

olmuĢtur. 

 

Bursa halkının bir kısmı yaĢamını temel geçim kaynağı olan ipekçilik üzerine kurmuĢtur. Dut 

ağaçlarının bakımı ve kozaların ham ipek ipliğine dönüĢüm süreci oldukça emek isteyen zahmetli 

ve riskli bir iĢtir. Kozalarda meydana gelebilecek bir hastalık üreticiler açısından önemli ekonomik 

kayıplara neden olabilmektedir. Üstelik dut ağaçlarının, ipek böceğini beslemek dıĢında herhangi 

bir ekonomik getirisinin bulunmaması
4
 koza üreticilerinin tüm dikkatlerini ve mesailerini bu konu 

üzerinde yoğunlaĢtırmıĢlarına neden olmuĢtur. Ġpekçilik uğraĢı alanının riskli ve zahmetli olması, 

Ģehirdeki Müslüman halk arasında çok fazla yaygınlaĢıp temel ekonomik faaliyet alanı haline 

gelmesini engellemiĢtir. Ġpekçilik daha çok gayrimüslimlerin bir uğraĢ alanı olmuĢtur
5
. 

 

 

                                                           
1
 Halil İnalcık, Devlet-i’ Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I Klasik Dönem (1302-1306) Siyasal, 

Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s.268. 
2
 Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, c.III, Cem Yayınları, İstanbul, 1997, s.192. 

3
 Zeynep Dörtok Abacı, “Avusturyalı Osmanlı Tarihçisi Joseph Von Hammer Purgstall’ın Bursa İzlenimleri (Ağustos 

1804)”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.15, sayı:15, Uludağ Üniversitesi, 
Bursa, 2008, s.404. 
4
 Fransa’da ipekböceklerinde ortaya çıkan “pebrine” hastalığı 1857 yılında Bursa’ya da ulaşmış ve ham ipek 

fiyatlarının ucuzlamasına neden olmuştur. Bu yüzden üreticiler ümitsizliğe kapılıp, kendi elleriyle diktikleri dut 
ağaçlarını kesmişlerdir. Bu olay, dut ağaçlarının ipek böceği beslemek dışında hiçbir ekonomik getirisinin 
olmadığının (odun olarak kullanımı dışında) bir kanıtıdır (Ergun Kâğıtçıbaşı-Enis Yaşar, Bursa Ekonomik Tarihi 
1326-1900, Bursa Ticaret Odası, Bursa, 2005, s.258). 
5
Bursa Ticaret Odası 1889 yılında kurulmuş ve ilk toplantısını da 18 Haziran 1889 tarihinde gerçekleştirmiştir. (Bursa 

Ticaret ve Sanayi Odası İlk Karar Defteri 1889-1904, Haz. Raif Kaplanoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa, 
2009, s.2) 1889-1923 döneminde odaya; 313 Müslüman Türk, 437 gayrimüslim olmak üzere, toplam 750 üye 
kaydedilmişti (Faruk Üsküdari, Eski Bursa’dan Notlar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa, 1972, s.5). Üye 
sayılarından da anlaşıldığı üzere bu dönemde Bursa’da ticari ve sanayi hayatını ellerinde tutan yabancılar ve 
gayrimüslimler, mesleki örgütlenme alanında da Müslümanlardan önde gözüküyorlardı. 
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2. 19. ve 20. Yüzyıllarda Hudȃvendigȃr Vilâyeti’nde İpekçilik Faaliyetleri 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Hudâvendigâr vilâyetinin merkezi konumunda olan 

Bursa’da yürütülen ipekçilik faaliyetlerini tam olarak anlayıp değerlendirebilmek için, 19.yüzyılın 

baĢlarına gitmek ve bu dönemden itibaren ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ipeğin öyküsünü iyi 

bilmek gerekir. 

 

2.1.Ekonomik Faaliyet Alanı Olarak İpekçilik 

Avrupa’da ipekçilik faaliyetlerinin geliĢmesi 19.yüzyılın baĢlarından itibaren büyük bir ivme 

kazandı. Nitekim 1824 yılında, ipekli kumaĢ üretiminin merkezi olarak bilinen Fransa’nın Lyon 

Ģehrinde dokumacılar, üretimde yeni bir yöntem geliĢtirdiler. Bu yeni yönteme göre; kozadan iplik 

çekilmesi iĢlemi, mekanik sistemle çalıĢan bir makine tarafından yapılmaya baĢlandı. Bu makine 

sayesinde dokumacılar, en önemli problem olarak gördükleri standart kalınlık sorununu da çözmüĢ 

oldular. Aynı zamanda yeni yöntem ile maliyetlerde de önemli bir düĢüĢ yaĢandı
6

. Ġpek 

üretimindeki ikinci dönüĢüm tarihi 1829 yılı oldu ve bu tarihte Ġsviçre’de, buhar gücü ile çalıĢan 

flatür (iplik çekme) makineleri kullanılmaya baĢlandı. Avrupa’daki bu yeni geliĢmeler kısa süre 

içinde Bursa’yı da etkiledi. 1834 yılında yeni teknoloji Fransa’dan Bursa’ya ulaĢtı ve Bursalı ipek 

dokumacılarının bir kısmı, elle çalıĢan ilkel mancınıkları bir kenara bırakarak geleneksel üretime 

son verdiler 
7
. Bursa’da, ipek üretiminde yeni teknolojinin kullanılıp Avrupa standartlarının 

yakalanması ve ipek üreticiliğinin çoğunlukla gayrimüslimler (Rum ve Ermeniler)
8
 tarafından 

yapılıyor olması, Avrupa sermayesinin Ģehre giriĢini kolaylaĢtırdı. Özellikle Fransızlar, Bursa’daki 

ipekçilik faaliyetleriyle yakından ilgilendiler ve 1830’lu
9
 yıllarda Ģehirde buhar gücüyle çalıĢan ilk 

flatür fabrikalarının kurulması aĢamasında önemli bir rol oynadılar. Nitekim Falkeisen isimli bir 

giriĢimci, Bursa’da ilk flatür fabrikasının kurulması için bir Osmanlı Ermenisi olan TaĢciyan 

Efendi’yle ipek makaraları üzerine çalıĢan bir Fransızı kendisine ortak olarak seçti
10

. 

 

                                                           
6
 Ayhan Aktar, “Bursa’da Devlet ve Ekonomi”, Bir Masaldı Bursa, Haz. Ergun Yenal, YKY, Bursa, 2008, s.121. 

7
 Leila Thayer Erder, The Making of Industrial Bursa: Economic Activity and Population in a Turkish City 

1835-1975, Princeton University, 1976, s.96. 
8
 Kâzım Baykal, 2000 Yıllık Bursa’nın Belediyesi, Özkardeşler Matbaası, Bursa, 1976, s.35. 

9
Bursa’da, buhar gücüyle çalışan ilk flatür fabrikalarının ne zaman kurulduğuna dair çeşitli kaynaklarda değişik 

tarihler verilmiştir. Kağıtçıbaşı, Yaşar, a.g.e, s.242’de verilen bilgiye göre; Bursa’ya yeni teknolojiyi 1834 yılında 
Fransa’dan gelen Glaizal ailesi getirmiştir. Anne-baba ve dört çocuktan oluşan bu aile Bursa’ya yerleşmiş ve ilk ipek 
çekme tesisini kurmuşlardır. Bununla beraber aile başarılı olamadığı için Tiflis’e göç etmiş ve tesisi İsviçre’den gelen 
M.Farkeisen devir alıp başarıya ulaştırmıştır. Kâzım Baykal, ilk flatür fabrikalarının şehrin Kayabaşı ve İshakşah 
mahallelerinde 1836 yılında kurulduğunu söylemektedir. Buna karşın Fahri Dalsar 1838 tarihini vermektedir (Fahri 
Dalsar, Bursa’da İpekçilik, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:856, İstanbul, 1960, s.410). Leila Erder de, Falkeisen 
tarafından inşa edilen ilk fabrikanın 1839 yılında yandığını ve ertesi yıl yeniden inşa edildiğini ifade etmektedir 
(Erder, a.g.e, s.100). 
10

 Erder, a.g.e, s.99. (İpek ipliği elde etmek için kullanılan makinelerin ilkel olanına “mancınık” ismi verilirken, 
gelişmiş olanlarına da “çıkrık” veya “makara” isimleri verilmiştir. Bu çalışmada “makara” teriminin kullanılması 
uygun görülmüştür) 
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Fransız yatırımcılardan sonra, yerli yatırımcılar da ipekçilik konusuyla ilgilenmeye baĢladılar. 

Ġstanbul’dan Bursa’ya gelen Bagos Bilezikçi ve kardeĢleri, makara sistemi Ġtalyan modeline 

dayanan flatür fabrikasını 1843 yılında kurmayı baĢardılar. Bu fabrikanın kurulmasında özellikle 

Bagos Bilezikçi’nin damadı ve aynı zamanda ipek iltizamı sahibi olan Agop Düzoğlu’nun büyük 

yardımları oldu. Fabrikalar küçüktü ama vilâyetin geniĢ alanlarına yayılmıĢtı. Aynı dönemde bir 

diğer yerli yatırımcı da Mustafa Nuri PaĢa’ydı. Bursa’da diğer giriĢimcilerden farklı olarak 

hidrolik enerjiyle çalıĢan bir fabrika kurdu fakat sermaye yetersizliğinden dolayı devretmek 

zorunda kaldı
11

. 

 

Bursa ipek sanayinde bir taraftan yabancılar ve gayrimüslimler tarafından yeni teknolojiye uygun 

fabrikalar açılırken, diğer taraftan genellikle Müslümanlar tarafından yapılan eski klasik yöntemle 

üretim devam etmekteydi. Bu durum, Ģehirde birbirinden tamamen farklı ikili bir üretim yapısı 

ortaya çıkarmaktaydı
12

. Osmanlı yönetimi, bu ikiliğin giderilip ipekçiliğin yeni yöntemlerle 

yapılmasını sağlamak için; Fransa ve Ġsviçre’den ipekçilik konusunda uzmanlar getirterek, yeni 

teknikleri Bursalı ipek üreticilerine öğretmek istiyordu. ġehirdeki ipekçilik faaliyetlerine büyük 

ilgi gösteren Fransızlar, Osmanlı merkezi yönetiminin bu isteğini bir fırsat görerek, Bursa’ya 

gelmeye devam ettiler. Yerli halkı eğitmek amacıyla gelen bir Fransız uzman, 1844 yılında 

KuĢbazlar Mahallesi’nde bir atölye kurarak 50 kadar kiĢiye, yeni teknikle ipeğin nasıl çekileceğine 

dair ders verdi
13

. 1845 yılında Zürih merkezli bir Ġsviçre firması olan “MM Henry et Daniel Muralt 

fils at Cie”, Goudard isimli bir Fransızın yardımıyla Fransa’ya ipek göndermeye baĢladı. ġirket 

baĢlangıçta 60 olan makara sayısını sonraki yıllarda iki katına çıkararak 120 yaptı
14

. 1846 yılında 

ipekçilikle uğraĢan bir baĢka giriĢimci olan Louis Brotte Bursa’ya geldi. 1847-1848 tarihlerinde, 

Fransa’nın çeĢitli yerlerinden 14 aile daha Bursa’ya gelerek yerleĢti. Gelen ailelerin çoğunluğunun 

ipekçilik ile uğraĢıyor olmaları, Bursa ipekçiliğine önemli ölçüde etki etti ve ham ipek ihracatında 

Fransa ağırlık kazanmaya baĢladı
15

. 

 

Ġpekböceği yetiĢtirip kozalarından çıkarılan ipeklerle çeĢitli kumaĢlar ve dokumalar imal etmek 

amacıyla Ģehirde birçok fabrika kuruldu. Bu fabrikalardan biri de Sultan Abdülmecid döneminde, 

1852 yılında, Demirkapı Mahallesi’nin hemen altında bulunan Cilimboz Deresi kıyısında, Osmanlı 

Devleti tarafından yaptırılmıĢ olan Fabrika-i Hümayun’dur
16

. Fabrika kurulduğunda 78 adet 

makaraya sahipti
17

. Bu fabrika, Hereke Fabrikası’nda dokunan ipekli kumaĢların, hammadde 

ihtiyacını karĢılamak amacıyla kurulmuĢtu
18

. 

                                                           
11

 Erder, a.g.e, s.103. 
12

 Aktar, a.g.e, ss.127-128. 
13

 Kağıtçıbaşı, Yaşar, a.g.e, s.244. 
14

 Erder, a.g.e, s.100. 
15

 Kağıtçıbaşı, Yaşar, a.g.e, s.243. 
16

Neslihan Dostoğlu, Osmanlı Döneminde Bursa, c.I, Akmed, 2001, ss.286-289; Mülazım Abdülkadir, a.g.e, s.199. 
17

 Erder, a.g.e, s.107. 
18

 Dalsar, a.g.e, s.411. 
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1855 yılında Sardunya Viskonsülü M.Teranneo, Bursa’da bulunan 22 ipek fabrikasının yalnızca 

ikisinin yabancılara ait olduğunu, diğerlerinin büyük çoğunluğunun Hristiyanlara ve az bir 

kısmının da Müslümanlara ait olduğunu bildirmektedir
19

. Hasan Tâib Efendi, II. Abdülhamid 

döneminde, Ģehirde 41 tane ipek fabrikası olduğunu ve bu fabrikalarda günlük 4000 kilo kozanın, 

bir senede de 1200 ton (240.000 kıyye) kozanın ipeğe dönüĢtürüldüğünü söylemektedir
20

. 

 

Fransızlar, Bursa’da ilk ipek fabrikalarının kurulmasından itibaren, Bursa’daki ipekçilik 

faaliyetlerine olan ilgilerini artırarak devam ettirmiĢlerdir. Bu ilgi özellikle 1853-1856 döneminde 

oldukça artmıĢtır. Bu ilgideki artıĢın nedeni; Fransa’da ipekböceklerinde görülen pebrine 

(karataban) hastalığının yıllık koza üretimini oldukça düĢürmesi, koza ve ipek fiyatlarını da büyük 

oranda artırmıĢ olmasıdır. Bu nedenle Fransa, Bursa’dan daha fazla hammadde talebinde 

bulunmaya baĢlamıĢtır. Hastalığın tedavisi ancak 1865 yılında Louis Pasteur tarafından 

bulunabilmiĢtir
21

. 

 

Osmanlı Yönetimi, 1888 yılında ipek gelirlerini Düyȗn-ı Umûmiyye Ġdaresi’ne devretti
22

. Ġdare, 

ipek üreticilerinin teĢvik edilerek üretimin artırılması yönünde önlemler almaya baĢladı. Ġdare 

yönetimi, Bursa ve çevresinde dut ağacı ekimini teĢvik ettiği gibi Osmanlı yönetimini de çeĢitli 

tedbirler alma konusunda ikna etti. Dut ağacı ekilmiĢ araziden vergi almamak, ücretsiz dut fidanı 

dağıtılmasını sağlamak, Osmanlı yönetiminin Fransızların isteği üzerine aldığı önlemlerden 

bazılarıydı
23

. 

 

Fransa’da ortaya çıkan pebrine hastalığı Bursa’daki kozaları da büyük ölçüde etkiledi. Düyȗn-ı 

Umûmiyye Ġdaresi yetkilileri bu sorunu çözmek için Pasteur usulünde iĢlem yapan bir mikrografi 

laboratuarı kurulmasını sağladılar. Düyȗn-ı Umûmiyye Ġdaresi’nin bu olumlu yöndeki çalıĢmaları 

Fransız talebinin sabit kalmasını sağladı ve ipek ihracatındaki Fransız payı % 80-90 oranında 

gerçekleĢmiĢ oldu
24

.  

 

                                                           
19

 Erder, a.g.e, 105. 
20

 Hasan Tâib, Hatıra ya da Bursa’nın Aynası Hatıra-Yâhud-Mir’ât-ı Burûsa, Haz. Mehmet Fatih Birgül, Gaye 
Kitabevi, Yeşil Şehir Kitaplığı:1, İstanbul, 2007, s.42. 
1908 yılı içinde Osmanlı Devleti’nde yaş koza üretimi 18.338.000 kg’dır. Bu üretimin 7.527.000 kg ile Hudâvendigâr 
vilâyetiyle İzmit sancağına aittir (Nuran Bayram, “1837-1923 Sürecinde Bursa’da İpekçilik Sektörünün 
Sosyo-Ekonomik Analizi”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:24, Bursa, 
2013/1, s.48.) 
21

 Abacı, a.g.m, ss.164-165. 
22

Donald Quataert, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım 1876-1908, Çev. Nilay Özok Gündoğan-Azat Zana 
Gündoğan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008 s.205. 
23

 Aktar, a.g.m, s.129. 
24

 Quataert, a.g.e, s.207, 217. 
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Fransızlar ipekten elde edilen ham ipliğin en kısa sürede Fransa’ya nakledilmesini istiyorlardı. Bu 

nakil için de en uygun yol Mudanya’dan gerçekleĢtirilecek denizyolu taĢımacılığıydı. 

Mudanya-Bursa arasındaki mesafe demiryolu ile aĢılacaktı. 1872 yılında projeye konulan ve bir 

bölümü yapıldığı halde tamamlanmayıp yapımı terk edilen demiryolunun yeniden iĢletmeye 

açılması için Fransızlar, Düyȗn-ı Umȗmiyye Ġdaresi içindeki etkinliklerini de kullanarak, Osmanlı 

yönetimini ikna ettiler. Fransız-Belçika ortak sermayeli bir Ģirkete inĢaat ruhsatı verilerek, 1892 

yılında demiryolunun açılıĢı gerçekleĢtirildi
25

. 

 

Ġpekböceği mahsulü alındıktan sonra, üreticiler ürünlerini Koza Hanı’na getirirlerdi. Handa 

tüccarların ayrı ayrı odaları ile ipek iĢlerinin yürütülmesi için Osmanlı yönetimi tarafından 

görevlendirilmiĢ memurların odaları bulunmaktaydı
26

. Kozalar hanın geniĢ olan meydanında 

bulunan hasırdan yapılmıĢ sepetlerin içine dökülür ve kalitelerine göre iyi-orta-kötü olmak üzere 

üç gruba ayrılırdı
27

. Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi kozaların kalitesine göre bir rayiç bedeli belirlerdi. 

Üreticiler ve tüccarlar belirlenen bu fiyat üzerinden alım-satım iĢlemini gerçekleĢtirirdi. Ürününün 

paraya çevrilmesi özellikle üreticileri rahatlatmaktaydı
28

. Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi de kendi 

hissesine düĢeni almaktaydı. Sonuç olarak Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi, tüccarlar ve üreticiler bu 

durumdan memnundu. Bununla birlikte, gelir kaynağı kesilen Osmanlı maliyesinin söz konusu 

durumdan memnun olduğu söylenemezdi. 

 

Ġpekçilik, zaman içinde geliĢen teknolojik imkânlardan da yararlanmaya baĢladı. Pasteur’un 

keĢfettiği yeni yöntem aracılığıyla, böceklerin koza yapmadan bozulmalarının önüne geçildi. 

Bursalılar da ipekçilik alanında birtakım giriĢimlerde bulundular. Nalbandoğlu Mahallesi'nden 

Mehmed Tevfik Efendi’nin, ipek sarıp bükmek için bir makine icat etmesi de bu giriĢimlerden 

yalnızca biridir. Tüm bu geliĢmeler kozadan elde edilen hâsılatın yükselmesini de sağladı. 1893 

yılındaki koza hâsılatı, Bursa gazetesinin haberine göre, iki milyon kuruĢa yakın olduğu tahmin 

edilmektedir
29

. 

 

 

 

 

                                                           
25

Beatrice St. Laurent, Ottomanization and Modernization The Architectural and Urban Development of Bursa 
and The Genesis of Tradition 1839-1914, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1989, s.125. 
(Mudanya-Bursa demiryolu ile ilgili ayrıntılı bilgi için, çalışmanın üçüncü bölümünde yer alan ulaşım bölümüne 
bakınız). 
26

 Hasan Tâib, a.g.e, ss.131-133. 
27

Edmond Dutemple, “Bursa’da İpek Endüstrisi”, Bursa’da Yaşam, Çev. Mehmet Demirpençe-Selahattin O. Tansel, 
Bursa, Kasım 2005, s.42. 
28

 Hüseyin Vassaf, Bursa Hatırası, Haz. Mustafa Kara, Bilal Kemikli, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Bursa, 
2010, s.73. 
29

 Bursa gazetesi, nr.132, 24 Muharrem 1311, ss.1-2. 
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2.2.İpekçilik Faaliyetinin Sosyal Hayat Üzerine Etkisi 

Fransızların Bursa’ya gelip yerleĢmesi ve ipekçilik alanında yatırımlarda bulunup fabrikalar 

açması, Bursa yerel sanayisinin ilk çekirdeklerini oluĢturup, geleneksel yöntemlerden 

makineleĢmeye geçiĢi sağladığı gibi Fransız sermayesinin değiĢik iĢ kollarına kayması, sosyal 

hayatın da etkilenmesine ve ileriye doğru bir ivme kazanmasına neden oldu. Sosyal hayattaki bu 

yeni farklı uygulamalara, Madam Augustine Brotte’nin çalıĢmaları örnek olarak gösterilebilir. 

Madam Brotte, Bursa’daki ticari hayatına kadın iĢçileri eğitmekle baĢlayıp kendi flatür fabrikasını 

kurduktan sonra, sermayesini değiĢik sektörlere kaydırdı. Gayrimenkul alımlarında bulundu, 

otelcilik ve lokantacılık alanında göstermiĢ olduğu baĢarıyla Bursa’da ilk kez Avrupai tarzda 

iĢletmecilik örneği sergiledi. Hotel D’Anatolie isimli bir otel açan Madam Brotte, müĢterilerine 

sunduğu güzel Ģarapları ve Fransız usulü yemekleriyle adından söz ettirdi ve otelcilik alanında 

Bursalı giriĢimcilere öncülük etti
30

. Madam Brotte,  bir yönüyle de Bursa’da yeni oluĢmaya 

baĢlayan ipek sanayinin, Bursa’nın yerli yatırımcıları tarafından eksik bırakılmıĢ olan arka planını 

doldurmaya çalıĢtı, hizmet sektörünün Avrupai tarzdaki ilk oluĢumlarını baĢlattı ve bunda da 

baĢarılı oldu
31

. 

 

Koza alımlarının yapıldığı ağustos ve eylül aylarında
32

 Ģehirde yaĢanan canlılık, halkın giyim ve 

kuĢamda da ipekli ürünleri tercih etmesi, ipeğin Bursa sosyal hayatı içindeki önemini 

göstermektedir. ÇeĢitli ipekli kumaĢlarla dikilen bu giyim ve aksesuar ürünlerinden bazıları; kefye 

(erkeklerin kullandıkları püsküllü bir tür baĢörtüsü), mendil, kravat, kemer ve boyun atkısıdır
33

. 

Bursa halkı ipekli giysileri, bir gösteriĢ veya özenti aracı olarak kullanmamaktadır. ġehirde ipeğin 

bol miktarda bulunması ve halkın da yoğun olarak bu iĢle geçimini sağlıyor olması, ipeğin halkın 

giyim ve kuĢamına da yansımasına neden olmuĢtur. 

 

Ġpek fabrikaları ekonomik anlamda yararlarının yanında toplumsal ve çevresel birtakım sorunlara 

da neden olmuĢtur. 1861 yılında, bir Osmanlı Ermeni giriĢimci tarafından Kurtoğlu ismiyle 

kurulmuĢ olan ipek fabrikasının lağımlarından gelen sular, fabrika yakınında bulunan mezarlığa 

ulaĢmaktaydı. Halk bu durumdan Ģikâyetçi olup fabrika sahibini uyardığı halde hiçbir önlem 

alınmamıĢtır. Bu nedenle yöre halkı ayaklanmıĢ ve ellerinde kazmalarla fabrikayı yakma 

giriĢiminde bulunmuĢlardır. Olaylar daha sonra asker tarafından bastırılmıĢ ve fabrikanın gördüğü 

                                                           
30

 Aktar, a.g.m, s.123. 
31

 Şehrin mimari dokusunun değiştirilmesi için Osmanlı yönetimi tarafından yaptırılmış olan şehir planlarında da 
yine Fransız etkisi görülmektedir. 1863 yılında Yeşil Cami, Ulucami ve Orhan Camisi’nin restorasyonun yapılması için 
dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Léon Parvillée isminde bir mimar görevlendirilmiştir 
(Laurent, a.g.e, s.120). 
32

 Aktar, a.g.m, s.123. 
33

Vasileios, I.Kandes, Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa, Haz. Selahattin O. Tansel, Gaye Kitabevi, 
İstanbul, Mart 2009, s.129. 
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zarar bu kiĢilerden karĢılanmıĢtır
34

. ġehirdeki tüm flatür ve dokuma fabrikalarının ısıtma iĢlemi 

için odun kullanmaları, çevredeki ormanlara büyük zarar vermiĢtir. Bursa Ticaret Odası bu zararı 

en az düzeye indirmek için Ereğli’den kömür getirtilmesi yönünde 9 Aralık 1890 tarihinde bir karar 

almıĢtır
35

. 

 

Bursa’da ipekçiliğin teĢvik edilerek geliĢtirilmesi yönünde birtakım uygulamalar yapılmaktaydı. 

Bunlardan biri de zaman zaman düzenlenen ipek kozası yarıĢmalarıydı. Bursa’da koza mevsiminde 

gerçekleĢen bu yarıĢmalarda; ilk kozayı ve en iyi kozayı yetiĢtirenlere çeĢitli ödüller 

verilmekteydi
36

. Bu faaliyetlerin dıĢında nakit para ve mikroskop ödüllü yıllık sergiler de 

düzenlenmekteydi
37

. 

 

2.3.İpekçilik Sektöründe Çalışan İşçiler 

Yeni yöntemlerin Ģehre gelmesi ve üstelik bu yöntemle çalıĢan bir fabrikanın kurulması, geçimini 

eski usul yöntemlerle ipek üretimi yapan özellikle gayrimüslimleri hem zor durumda bıraktı hem 

de fabrikanın açılması büyük oranda tepki çekti. Falkeisen hem bu tepkilere son vermek hem de 

fabrikada çalıĢacak eleman sıkıntısını gidermek için, ipekçilikle uğraĢan aileleri, kızlarını 

fabrikaya iĢçi olarak göndermeleri yönünde ikna etti
38

. ĠĢçi kızların, yapacakları iĢler konusunda 

eğitilmelerini sağlamak amacıyla da Falkeisen, Fransa’dan, Marie Bloche adında bir hanımı 

getirtti
39

. Yabancı sermaye, Ģehirde dokumacılık alanında çalıĢan ve bu iĢten az-çok anlayan 

ustaları eğitip iĢ gücü olarak değerlendirmek yerine ucuz iĢgücü olarak gördüğü özellikle 

gayrimüslim genç kız ve kadınlara yöneldi
40

. Avrupa’dan getirtilen ipek ustalarıyla da bu genç kız 

ve kadınlara pratik dersler verilerek kısa sürede iĢ ortamına hazırlanmaları sağlandı. 

 

Fransız sermayesinin Ģehirde ipek fabrikaları açarak yatırımlarda bulunmasıyla birlikte, civar köy 

ve kasabalarda zirai faaliyetlerde bulunan özellikle gayrimüslim genç kızlar ve kadınlar, ipek 

fabrikalarında çalıĢmak için, iĢ mevsimi olarak adlandırılan yaz aylarında gruplar halinde Bursa’ya 

gelmeye baĢladı. Rum, Ermeni ve Musevi kızlarından oluĢan bu kafilenin büyük çoğunluğunu 

Rum kızları oluĢturmaktaydı. Ġçlerinde az sayıda da olsa Müslüman kızı bulunmaktaydı
41

. Rum 

kızlarının evlenebilmeleri için erkek tarafına ödedikleri “Drahoma” denilen evlilik parasını ve 

                                                           
34

 Dalsar, a.g.e, s.413; Mülazım Abdülkadir (Kadri), Bursa Tarihi Kılavuzu, Haz. Mehmet Fatih Birgül, Levent Çanaklı, 
Bursa İl Özel İdaresi için Sistem Ofset tarafından Yeşil Şehir Kitaplığı:3, Ankara, 2009, s.201. 
35

 Üsküdari, a.g.e, ss.10-11. 
36

 Bursa gazetesi, nr.120, 21 Şevval 1310, s.3. 
37

 Quataert, a.g.e, s.213. 
38

 Erder, a.g.e, s.101. 
39

 Kağıtçıbaşı, Yaşar, a.g.e, s.242. 
40

 Aktar, a.g.e, 125. 
41

 A.de Rochebrune, Dilber Kethy’nin Bursa ve İstanbul Hatıratı (Mesaib-i İslâm), Haz. İlhami Yurdakul, Kitabevi, 

İstanbul, 2007, ss.101-102. 
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çeyizlerini hazırlamak için gereken parayı kazanmaları gerekiyordu
42

. Leila Erder, çalıĢan kızların 

birçoğunun çocuk denilecek kadar küçük yaĢta olduğunu söylemektedir. Genç kızların, askerde 

oldukları için sözlüleri veya niĢanlılarıyla yıllarca haberleĢtiklerini ve evleninceye kadar da bu 

fabrikalarda çalıĢtıklarını dile getirmektedir
43

. 

 

Köylerde zirai faaliyetlerde bulunan özellikle gayrimüslim genç kızların ve kadınların, 

fabrikalarda iĢçi olarak çalıĢmaya baĢlaması, onları evlerinin dıĢına çıkarmıĢ ve iĢ dünyasının bir 

parçası haline getirmiĢtir. Köyündeki tarımsal faaliyetlerde sadece emeğini ortaya koyan kadın, 

artık iĢ hayatıyla birlikte emeğini ücrete dönüĢtürmeyi baĢarmıĢtır. ĠĢçi kızlardan, Bursa Ģehir 

merkezinde oturan veya Bursa’da evi veya yakını olanlar, akĢam mesai bitiminde evlerine 

giderlerdi. Kalacak yeri olmayanlar da akĢamları fabrikalarda kalırlardı. Mağmumi, iĢçi kızların 

kalmaları için ayrılmıĢ yerlerin; istenilen geniĢlikte olmadığını, bazılarının ıĢıktan mahrum 

kaldığını ve ipek böceğinin ağır kokusu nedeniyle havasının kötü ve rutubetli olduğunu 

söylemektedir. Tüm bu sayılan olumsuz durumların iĢçi kızların sağlığı açısından uygun 

olmadığını ifade etmektedir 
44

. 

 

Ġpek fabrikalarının, koza alımlarının yapıldığı yaz aylarında birkaç ay faaliyet gösteriyor olmaları 

ve neticesinde köylerden gelen kadın iĢçilerin çoğunluğunun bu fabrikaları otel gibi kullanmaları, 

Ģehre geldiklerinde fabrikalarda kalıp Ģehir insanıyla bütünleĢememeleri ve iĢ bitiminde tekrar 

köylerine dönmeleri neticesinde toplumsal bir değiĢimin temeli tam olarak atılamamıĢ ve bu 

değiĢim çok sınırlı boyutlarda kalmıĢtır. ĠĢçiler fabrikada çalıĢmayı bir yan uğraĢ alanı görmüĢler 

ve bu nedenle de Ģehre doğru bir göç hareketi baĢlatmamıĢlardır. Bu nedenle, fabrika çalıĢanları 

Ģehrin sosyal hayatı üzerinde çok fazla bir değiĢikliğe neden olamamıĢtır Bununla beraber, 

Bursa’ya bağlı kasabalarda yaĢayan halk bir taraftan zirai faaliyetlere devam ederken diğer taraftan 

da kentsel faaliyetlere sıkı bir Ģekilde bağlanmıĢtır
45

. Dolayısıyla Bursa 19.yüzyıl ile 20.yüzyıl 

baĢlarında sanayileĢme hamlesini, tarımsal faaliyetlerle beraber yürütme eğiliminde olmuĢtur 

denilebilir
46

. 

 

                                                           
42

Şerafeddin Mağmumi, Bir Osmanlı Doktorun Anıları Yüz Yıl Önce Anadolu ve Suriye, I. Basım, Çev. Cahit Kayra, 
Büke Yayınları, İstanbul, 2001, ss.46-47. 
43

 Erder, a.g.e, s.113. 
44

 Mağmumi, a.g.e, ss.46-47. 
45

 Erder, a.g.e, s.114. 
46

 Bursa merkezde kurulan ipek fabrikaları dışında, zaman içinde değişik alanlarda üretim yapan fabrikaların 
açılmasına teşebbüs edildiği veya açıldığı da görülmektedir. Bunlardan bazıları, “Dumansız Barut Fabrikası” ile “Buz 
Fabrikası” kurulma girişimleridir (Bursa gazetesi, nr.121, 28 Şevval 1310, s.2; nr.134, 8 Safer 1311, s.5). Şehirde, 
“Yapağı Fabrikası” ve “Makarna Fabrikası” kurulmuş olduğunu ise Hudâvendigâr gazetesinin haberinden 
öğrenmekteyiz (Hudâvendigâr gazetesi, nr.1239, 19 Şevval 1304, s.4; nr.2222, 15 Şaban 1324, s.4.) Bazı fabrikaların 
ise üretimlerinde gerekli özeni göstermedikleri anlaşılmaktadır. Bursa gazetesi, şehirde bulunan gazoz fabrikasının, 
ürettiği gazozların sağlık yönünden sakıncalı olduğunu belirtmekte ve ilgilileri uyarmaktadır Bursa gazetesi, nr.115, 9 
Ramazan 1310, s.4.) 
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Agop Düzoğlu’nun Bursa’da bulunan fabrikasında 150 kız veya kadın iĢçi çalıĢmaktaydı ve bu 

iĢçilerin sorumluluğu iki Ġtalyan ustabaĢına verilmiĢti
47

. Hasan Tâib Efendi hatıralarında; her 

fabrikada mancınık sayısına göre 60-100 arasında iĢçi çalıĢtığını ve Ģehirdeki tüm fabrikalarda 

çalıĢan iĢçi sayısının da yaklaĢık olarak 3150 olduğunu ifade etmektedir
48

. Flatür fabrikalarında 

günde 12-13 saat çalıĢan bu iĢçilerin, ancak 30’ar dakikalık iki dinlenme vakitleri (yerel deyimle 

duraları) bulunmaktaydı
49

. Fatma Fahrünnisa Hanım hatıralarında, ipek fabrikasında çalıĢan iĢçi 

kızların çok zor Ģartlar altında çalıĢtıklarını söylemektedir. Kozaları ayırmak için 

ellerini sürekli sıcak su kovalarına daldırdıklarını ve bundan dolayı da hepsinin ellerinin üstündeki 

derilerinin buruĢtuğunu ifade etmektedir
50

. 

 

Genç kız (veya kadın) iĢçilerin çalıĢma Ģartlarındaki zorluklar 1909 yılına kadar aynı Ģekilde 

devam etti. Bu tarihte, iĢçilerden gelen Ģikâyetler üzerine Bursa Ticaret Odası olaya el koydu. 

ĠĢçiler ve iĢverenlerle görüĢüp, fabrikalara birer gözlemci gönderdi ve iĢ Ģartlarının iyileĢtirilmesi 

yönünde 22 Eylül 1909 tarihli bir karar yayınladı. Bununla beraber söz konusu karar uzun süre 

pratik olarak uygulanamadı
51

. 

 

Bursa’da, ipek fabrikalarının sayısının artması ve ipekçiliğe olan ilgi, iĢçi talebinin artmasına 

neden oldu. Fabrika sahipleri, iĢe aldığı çalıĢanlarını öncelikle eğitimden geçirmekteydi. Eğitimli 

iĢçiler, fabrikalarda deneyim kazandıktan sonra, maaĢlarını düĢük bularak iĢi bırakmakta ve daha 

yüksek ücretler karĢılığında baĢka ipek fabrikalarında çalıĢmaktaydılar. Bu durum iĢçiler için 

avantajlı bir durum ortaya çıkarırken fabrika sahiplerini zor durumda bırakmaktaydı. Bu sorunu 

çözmek için, “geçiĢ veya tezkere” ismi verilen bir sistem oluĢturuldu. Bursa’da bulunan ipek 

fabrikalarının yetkililerinin anlaĢtığı bu sisteme göre; fabrikada çalıĢan bir iĢçi, iĢten ayrılmak için 

iĢverenden izin yani tezkere alması gerekiyordu. Tezkeresi olmayan bir iĢçi, ne kadar kalifiye bir 

eleman olsa da yine de baĢka bir fabrikada çalıĢamamaktaydı. Bu sistem iĢçi ücretlerinin de 

düĢmesine neden oldu. Yeni sistem aynı zamanda deneyim ve performansa dayalı olarak iĢçileri 

değerlendirmeye ve maaĢlarını da bu kriterlere göre belirlemeye baĢladı
52

. 

 

 

 

 

                                                           
47

Erder, a.g.e, s.102. Fabrikada çalışan işçi kızlarının yanında, kendi hanelerindeki tezgâhlarda çalışan, yün kumaş 
veya kadife üzerine işleme yapan kadın işçiler de bulunmaktaydı. Bu işçilerin çoğunluğu Ermeni olmakla beraber, 
içlerinde Müslüman kadınları ve kızları da vardı (Rochebrune, a.g.e, ss.101-102.) 
48

Hasan Tâib, a.g.e, s.42. 
49

Mağmumi, a.g.e, ss.46-47. 
50

Fatma Hayrünissa Hanım, 1896 Baharında Bursa (Orijinal ismi: Hüdâvendigâr Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan), 
Haz. Nezaket Özdemir, Bursa Kültür A.Ş, Belediyesi, 2010, s.43. 
51

 Üsküdari, a.g.e, ss.74-76. 
52

 Erder, a.g.e, ss.110-112. 
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3.Harîr Dârü’t-Talimi 

19.yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin ekonomisi iflas etmiĢ ve aldığı dıĢ borçları 

ödeyemez bir konuma gelmiĢti. Borçlarını tahsil etmek isteyen Avrupa devletlerinin baskısı ve 

telkinleri sonucunda, 1881 yılında, ülke genelinde “Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi” kuruldu. Ġdare 

kısa sürede Anadolu’nun çeĢitli yerlerinde teĢkilatlandı ve bir Ģubesini de Bursa’da açtı. 

 

Osmanlı yönetimi 20 Aralık 1881 tarihinde ilan ettiği “Muharrem Kararnamesi”yle Hudâvendigâr 

vilâyetinin ÂĢar gelirini, Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi’ne bıraktı. Ġdare, ipekböcekçiliğiyle 

uğraĢanların kendisinden ruhsat almasını zorunlu kıldığı gibi ipekböceği yumurtaları ve koza 

satıĢına da büyük bir denetim ve kısıtlama getirdi
53

. Aynı zamanda gelirlerini artırabilmek için, 

neler yapılması konusunda uzman kiĢilerin görüĢlerine baĢvurdu. Gelen öneriler arasından; yerli 

ipekböceği tohumu üretilmesi ve Bursa’da bir ipekçilik okulunun açılarak, üreticilerin teknik 

bilgilerle donatılması Ģeklindeki fikirler benimsendi. Bu amaçla, “Harîr Dârü’t-Talimi (Enstitüt 

Sericcole)” kurulması yönünde karar alındı
54

. Tam anlamıyla Fransızların kontrolü altında olan 

idarenin, Osmanlı yönetimine etki etmesi sonucunda, Kevork Torkomyan isimli bir Ermeni, okulu 

kurmakla görevlendirildi. Sözü edilen kiĢi, 1883 yılında Fransa’ya gönderilerek, Montpellier 

Ziraat Okulu’nda ipekçilik üzerine eğitim alması sağlandı. Kevork Torkomyan, 1888 yılında 

eğitimini tamamlayarak Bursa’ya döndü. 

 

15 Nisan 1888 tarihinde, Bursa ġehreküstü Mahallesi’nde Ahmet Gazzaz isimli kiĢiden kiralanan 

binada okulun açılıĢı gerçekleĢtirildi. Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi’ne bağlı olan okulun ilk yıl on iki 

öğrencisi vardı
55

. Eğitim Fransız uzmanlar tarafından verildiği gibi okul müdürü de bir 

Fransız’dı
56

. Okulda öğrencilere böcek beslemek için gerekli bilgiler verilmekte ve bilimsel 

yöntemle nasıl tohum çıkartılacağı öğretilmekteydi
57

. Ġpekçilik okulu verdiği eğitimde baĢarılı 

olmuĢ olmalı ki eğitim vermeye baĢladıktan yalnızca iki yıl sonra, yabancı tohum kullanımında bir 

hayli azalma oldu. Bursa gazetesinde yer alan habere göre; Avrupa’dan her yıl on bin kutu böcek 

tohumu ithal edilmekteyken, 3 Ocak 1893 tarihi itibarıyla bu rakam 400 kutuya düĢtü. Bu geliĢime 

ek olarak; 1893 yılı içinde Yunanistan ve Bulgaristan’a da üç bin kutu böcek tohumu ihraç edildi
58

. 

 

Okul yönetimi, Bursa’da ipekçiliğin profesyonel yöntemlerle yapılması konusunda önemli 

düzenlemeler yaptı. Ġpek üreticilerine yeni eğitim usullerini öğrenmelerini teĢvik etmek için, Harîr 

                                                           
53

 Quataert, a.g.e, ss.207-208. (Bursa’da kurulan Harîr Dârü’t-Talimi’nin faaliyetleri, bu çalışmanın II. bölümünde 
ayrıntılı olarak verilmiştir). 
54

 Tahir Yetmen, “İpekböcekçiliği”, Uludağ, c.II, sayı: 20, Bursa, 1939, s.53. 
55

“Harîr Dârü’t-Talimi’nin Kurulması”, Bursa Ansiklopedisi, Haz. Yılmaz Akkılıç, c.III, Bursa: Burdef Yayınları, 2002, 
s.932; Raif Kaplanoğlu bu binanın istimlâk edilerek alındığını söylüyor (Raif Kaplanoğlu, Meşrutiyet’ten 
Cumhuriyet’e Bursa (1876-1926), Avrasya Etnografya Yayınları, İstanbul, 2006, s.90). 
56

“Dönemin Önemli Olayları”, Bursa Ansiklopedisi, Haz. Yılmaz Akkılıç, c.IV, Burdef Yayınları, Bursa, 2002, s.1380. 
57

 Dalsar, a.g.e, s.429. 
58

 Bursa gazetesi, nr.103, 14 Cemâziyelâhir 1310, s.2. 
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Dârü’t-Talimi bünyesinde sınavlar açtı ve baĢarılı olan üreticilere Ģahadetname vermeye baĢladı
59

. 

Üstelik Osmanlı topraklarındaki ziraat okullarıyla, ülke dıĢından özellikle Balkan ülkelerinden 

gelen öğrencilerin de Ģahadetname almaları için müracaatları kabul edildi. Tüm bu geliĢmeler 1893 

yılında yeni bir okul açılması için halktan yoğun bir talep gelmesine neden oldu
60

. Aynı yıl içinde 

okuldan mezun olan yirmi öğrenciden yalnızca dördünün Bursalı ve birinin Müslüman ve 

diğerlerinin de Ermeni olduğu dikkate alındığında, talebin büyük çoğunlukla gayrimüslimlerden 

geldiği görülmektedir
61

. Bu taleplere ek olarak, öğrenci sayısının devamlı artması okulun baĢka bir 

yere taĢınması yönünde bir kararın alınmasını zorunlu kıldı. 1893 yılında, yine Kevork Torkomyan 

yeni binanın taĢınma iĢlemleri için görevlendirildi. Bu kiĢi aynı zamanda Düyûn-ı Umûmiyye 

Ziraat ġubesi Fen MüsteĢarlığı görevinde de bulunuyordu
62

. 

 

Okulun yeni binasının yapımına 1893 yılı içinde baĢlanıldı. “Ameli ve Nazarî Harîr Dârü’t-Talimi” 

ismiyle yapılacak olan okulun, yapım keĢif bedeli 1400 lira olarak belirlendi. Binanın yapım 

bedeli, Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi adına Fransızlar tarafından karĢılandı
63

. Okulun bahçesine de 

Ġtalya ve Japonya’dan getirtilen dut fidanları dikildi. 

 

18 Ağustos 1893 yılında okulun yapımı tamamlandı
64

. Gerekli izinlerin alınmasından sonra okul, 

Ġpekçilik Caddesi’nin bitimindeki, yeni ve geniĢ binasına taĢındı ve yirmi öğrencisiyle 

eğitim-öğretim faaliyetlerine baĢladı. Kâzım Baykal, “Türk olmayan müdürü teorik bilgi verir, 

yine Türk olmayan muavini pratiğini yaptırırdı” derken,
65

 büyük olasılıkla müdür olarak Kevork 

Torkomyan’ı, muavin olarak da yine bir Osmanlı Ermenisi olan Yervant Beyazyan’ı 

kastediyordu
66

. 

 

Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi koza satıĢı yapacak kiĢilerin yetki belgesi almasını zorunlu hale 

getirdi. Bu belgeyi almak için koza satıĢı yapmak isteyenlerin okul yönetiminin açacağı sınavlarda 

                                                           
59

 Bursa gazetesi, nr.138, 8 Rebîülevvel 1311, s.3. 

60
 Bursa gazetesi, nr.120, 21 Şevval 1310, s.4. 

61
 Bursa gazetesi, nr.143, 13 Rebîülâhir 1311, s.2. 

62
 Bursa gazetesi, nr.120, 21 Şevval 1310, s.4. 

63
 Kâzım Baykal, 2000 Yıllık Bursa’nın Belediyesi, Özkardeşler Matbaası, Bursa, 1976, s.71. 

64
 BOA, Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı, nr.301/4, 21 Zilhicce 1311. Bursa Ansiklopedisi’ne göre, okul Mayıs 

1894 tarihinde, Temenyeri semtinde açılmıştır. Bu törenle ilgili habere 25 Mayıs 1894 tarihli Servet-i Fünun 
dergisinde de yer verilmiştir. (“Dönemin Önemli Olayları”, Bursa Ansiklopedisi, Haz. Yılmaz Akkılıç, c.IV, Burdef 
Yayınları, Bursa, 2002, s.1381). Kâmil Kepecioğlu’nun verdiği bilgiye göre de 8 Ağustos 1893 yılında Eşrefiler 
Mahallesi’nde okulun yapımı henüz devam etmekteydi (Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, c.II, Haz. Hüseyin Algül, 
Osman Çetin, Mefail Hızlı, Mustafa Kara, Asım Yediyıldız, Bursa Kültür A.Ş, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2009, 
s.239). 
65

 Baykal, a.g.e, s.71. 
66

 Abacı, a.g.m, s.101. Kâmil Kepecioğlu, 1896 yılında Kevork Torkomyan’ın müdürlük görevine devam ettiğini 
bildirmektedir (Kepecioğlu, a.g.e, c.II, s.238). 
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baĢarılı olup diploma alması gerekmekteydi. Bu zorunluluk okula olan ilgiyi artırdı. Okulun 1894 

yılı içinde açtığı sınava çok sayıda baĢvuru oldu. Bu baĢvuruların 89’u kabul edildi ve Harîr 

Dârü’t-Talimi Müdürü Torkomyan Efendi’nin gözetiminde yapılan sınavda baĢarılı olan 44 kiĢiye 

diplomaları verildi
67

. 

 

Müslüman Osmanlı vatandaĢlarının okula ilgisiz kalmalarında birçok neden arana bilinir. 

Bunlardan en önemlisi okulun, Düyûn-ı Umûmiyye Ġdaresi’ne bağlı oluĢu ve okul üzerindeki 

Fransız hâkimiyetidir. PadiĢaha ve ülkesine bağlı Müslüman Türk vatandaĢları, geliri doğrudan 

doğruya Fransızlara (Aynı zamanda alacaklı diğer Avrupa devletlerine) gidecek bir okula kayıt 

yapmayı büyük olasılıkla istememiĢ olabilir. Fransızlar da aynı Ģekilde düĢünmüĢ olmalılar ki 

okulu Ermenilerin yoğun olarak yaĢadıkları mahallede açmıĢlardır. Bundan dolayı okul, 

çoğunlukla Osmanlı Ermenileri’nin ipekçilik alanında uzmanlaĢmalarını sağlamıĢtır
68

. Ġpek 

endüstrisinin geliĢmesine önemli bir katkı yapan okul, “pebrine” hastalığının ortadan 

kaldırılmasında da önemli bir rol oynamıĢtır
69

. Okul yönetimi, Bursa halkını kozacılık faaliyetinde 

bulunması yönünde teĢvik etmiĢ ve bu amaçla bir kutudan en çok koza elde eden üreticilere para 

ödülü ile birlikte tohumların incelenmesi sırasında kullanılması için bir de mikroskop hediye 

etmiĢtir
70

. 

 

Okulun açıldığı 1888 yılından, 1905 yılına kadar, Harîr Dârü’t-Talimi’nde toplam 1234 öğrenci 

eğitim gördü. Bu öğrencilerin 778’i Hudâvendigâr vilâyetinden, geri kalanlar da ülkenin çeĢitli 

yörelerinden gelmiĢlerdi. Günümüzdeki Bursa iline bağlı ilçe, bucak ve köylerden gelen öğrenci 

sayısı aynı yıl 665’di
71

. 1905 yılında okulda 150 öğrenci bulunmaktaydı
72

. 1888-1907 yılları 

arasında da 769 öğrenciye Ģahadetname ve 465 öğrenciye de tasdikname verildi
73

. 

                                                           
67

 Hudâvendigâr gazetesi, nr.1608, 26 Rebîülevvel 1312, s.1. 
68

 Mürvet Özçelik Yaman, 19. Yüzyıl Sonunda (1890-1893) Bursa Sosyal Hayatının Basındaki Yansıması: Bursa 
Gazetesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyoloji Anabilim Dalı Bursa, 2005, ss.89-90. 
69

 Beatrice St. Laurent, “Bir Tiyatro Amatörü: Ahmed Vefik Paşa ve 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Bursa’nın Yeniden 
Biçimlenmesi”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, ed. Paul Dumont-François Georgeon, 2.baskı, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s.81. 
70

 Aktar, a.g.m, s.131. 
71

“Harîr Dârü’t-Talimi’nin Kurulması”, Bursa Ansiklopedisi, Haz. Yılmaz Akkılıç, c.III, Bursa: Burdef Yayınları, 2002, 
s.932. 
72

 Hudȃvendigȃr Vilȃyeti Sȃlnȃmesi, Hudȃvendigȃr Matbaa-i Vilȃyeti, Def’a 32, Bursa, 1323, s.432. 
73

 Mefail Hızlı, “Modernleşme Dönemi Bursa’sında Eğitim-Öğretim”, Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa 
Sempozyum Kitabı, Bursa, 2009, s.98. 
Harîr Darü’t-Talimi’ni kurmakla görevlendirilen Kevork Torkomyan, 1918 yılına kadar görevine devam etmiş ve 
yaklaşık 2032 civarında öğrenci yetiştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı’na kadar, Bursa ve çevresinde ham ipek 
üretiminde sürekli bir artış yaşanmıştır. 1926 yılında Düyûn-ı Umûmiyye’nin kaldırılmasından sonra okul, 
“İpekböcekçiliği Mektebi” adı ile yeniden çalışmalarına başlamıştır. 1930’da İpekböcekçiliği Mektebi yeniden 
düzenlenerek “İpekböcekçiliği Enstitüsü” ne çevrildi. Bursalılar tarafından “Tohum Mektebi” olarak da anılan okul 
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SONUÇ 

Hudâvendigâr vilâyetinde 19.yüzyılın baĢlarından itibaren koza üretiminde makineleĢmeye 

geçilmesi, Ģehirdeki flatür fabrikalarının sayısının artması ve Fransız ailelerin Bursa’ya gelip 

yerleĢmeleriyle beraber ipekçilik faaliyetlerinde bir devrim yaĢandı. 1888 yılında ipek gelirlerinin 

Düyȗn-ı Umûmiyye’ye terk edilmesinden sonra, Fransız sermayesinin Ģehir üzerindeki ilgisi arttı 

ve bu ilginin sonucunda, bir taraftan üretimin arttırılması yönünde çeĢitli düzenlemelere gidilirken 

diğer taraftan da bilinçli üretici yetiĢtirmek için Harîr Dârü’t-Talimi’nin kurulması ve bu okulun 

bünyesinde yerel halkın eğitilmesi sağlandı. Ġpekçilik faaliyetlerinde yaĢanan tüm bu olumlu 

geliĢmeler Ģehrin sosyal ve kültürel hayatının da renklenmesine ve geliĢmesine katkı sağladı. Buna 

mukabil çağdaĢ usullerle ipek ipliği elde edilmesi konusunda Fransızların ağırlıklı olarak 

gayrimüslimlere eğitim vermeleri, Müslümanların da bu duruma kayıtsız kalması ve ipekçilik 

gelirlerinin de tamamıyla Fransız sermayesinin eline geçmesi, ipekçiliğin Ģehrin ve ülkenin 

ekonomisine olan katkısını en az düzeye indirdi. KurtuluĢ SavaĢı’nın baĢlamasında sonra Fransız 

sermayesinin Ģehri terk etmesiyle beraber, ipekçilik üretiminde keskin bir düĢüĢ yaĢandı. Üstelik 

Cumhuriyet Dönemi’nden sonra yaĢanan göçler neticesinde Ģehrin nüfusunun artması ve 

sanayileĢmenin baĢlaması, Bursa ovasındaki dut ağaçlarının yerini fabrikaların ve konutların 

almasına neden oldu. ÇeĢitli dönemlerde ipekçilik faaliyetlerinin yeniden cazip hale getirilmesi 

için birçok çalıĢma yürütüldü. Bununla beraber üretimde yaĢanan o eski baĢarı bir daha elde 

edilemedi. 
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ĠÇ GĠRĠġĠMCĠLĠK KONUSUNDA SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR REKABET 

 AVANTAJI SAĞLANMASI 
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ÖZET 

İşletmeler sürdürülebilir kavramını uygularken rakiplerinden farklı olma starejilerini yeniden 

geliştirerek girişimcilik ruhlarıyla, pazara yeni ürünleriyle girerek üstünlük sağlamaya çalışırlar.  

İç girişimcilik anlayışı iş kurma, yenilik getirme, pazarı değiştirme ve işletmelerin sürdürülebilir 

bir rekabet avantajı sunma lider bir işletme olma gibi  rakiplarinden onlara  farklı olma 

avantajları sağlar. İç girişimcilik, yöneticilere işletmelerini yeni pazarlara taşıma, sürdürülebilirlik 

koşullarını iyi kullanarak fırsatları yaratmada  önemli bir araçtır. Porter’a göre, sürdürülebilirlik, 

işletmenin stratejisinin rakipleri tarafından taklit edilmesini zorlaştıran bazı engellerin varlığını 

gerektirir. Onun için rakiplerinden farklı olarak taklit edilemeyen ürünlerle pazara çıkmak 

farkındalık yaratacaktır.  Bu çalışmada bir işletmenin girişimcilik faaliyetlerini kapsayan iç 

girişimcilik faaliyeti ele alınarak ve sürdürülebilir bir rekabet avantaji için gerekli olan faaliyetler  

tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir rekabet, iç girişimcilik, iç girişimcilik boyutları 

 

Providing Sustainable Competitive Advantage in Domestic Entrepreneurship 

 

ABSTRACT 

When applying sustainable concepts, businesses aim to improve their stature to be different from 

their competitors and enter the market with entrepreneurial spirit and new products. Domestic 

entrepreneurship provides the advantages of being different from their competitors, such as 

establishing a business, bringing innovation, changing markets, and being a leader in providing 

businesses with a sustainable competitive advantage. Internal entrepreneurship is an important tool 

in creating opportunities for managers to move into new markets through the use of use of 

sustainability. According to Porter, sustainability requires the existence of some obstacles that 

make it difficult for the business strategy to be imitated by its competitors. Offering products which 

cannot be easily imitated by the competitors into the market will create differentiation. In this 

study, we discuss the domestic entrepreneurial activity involving the entrepreneurial activities of 

an enterprise and the activities required for a sustainable competitive. 

Keywords: Sustainable Competition,  Intrapreneurship, Intrapreneurship Dimensions 
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1.GiriĢ 

Girişimcilik kavramının ortaya çıkışı, tanımı ve kavramsallaştırılması, 20. yüzyılın sonlarındaki 

ticari gelişmelerin ürünleridir.  20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarında, teknoloji ve 

iletişimde yenilikler ortaya çıktı ve bu da pazarları ve tüm toplumları etkiledi. Firmalar, canlılık ve 

başarı için devam eden yenilikçi yeteneklerine büyük ölçüde güveniyorlar. Bilginin her yerde 

bulunduğu, fikirlerin yaygınlaştığı ve kaynakların birçoğu elverişli olduğu genel olarak 

anlaşılmıştır. Firmalar ve çalışanlar için hem zorlukları hem de fırsatları sunan bu kombinasyon, 

aslında girişimciliğin yeni bir çağının başlangıcını oluşturabilir. Girişimcilik, yaratıcılık 

potansiyellerini ve başarılarını en üst düzeye çıkarmak için tutku, yaratıcılık, yenilikçi kapasite ve 

yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Firmalar, çalışanlar arasında içten gelen bir zihniyetin gelişip 

gelişebileceği bir ortam yaratmaya zorlanmaktadır. Girişimcilik, yeni süreçlerin, ürünlerin ve 

hizmetlerin geliştirilmesi ile sınırlı değildir. yeni pazarlar geliştirilmesini ve mevcut ürünleri ve 

hizmetleri yeni boyutlara taşımayı içerir. Birçok yönden, başarılı girişimci günümüz dünyasındaki 

ticari başarının popüler vizyonunu ve tezahürünü somutlaştırıyor. Girişimci anlayışlı birey sıfırdan 

yeni bir girişim başlatır, gerekli kaynakları korur ve sürdürülebilir bir iş girişimine kurar. Elbette, 

bu muazzam miktarda vizyon, yenilik ve özveri gerektirir. Hırslı girişimcinin değerleri ve 

beklentileri yeni açılan girişimlerle sınırlı değildir. Girişimci fikir sahibi kişinin hedefleri ve 

ödülleri, aslında mevcut örgütlerin sınırları içinde gerçekleşebilir. İç girişimci ya da kurumsal 

girişimci olarak da bilinen girişimci, kuruluşun genel performansına ve başarısına değer katar ve 

katma değer sağlar (academlib.com).  

 

İç girişimcilikteki esas amaç, şirketin kimliği paralelinde yeni bir fikir ve proje üretmek ve bu 

girişim sonucunda elde edilecek nihai karın firmaya geri dönüşünü sağlayabilmektir. İç girişimci 

kendini gerçekleştirme güdüsü, kendi alanını yaratma isteği, sorumluluk potansiyeli ve firmanın 

ondan talebi gibi sebeplere dayanarak bu süreci başlatabilir (eticaretmag.com). 

 

Günümüzde küresel pazar ekonomisi, dünyada firma strajilerinin değişimine sebep olmuştur. Bu 

farklılaşmanın sonucunda firmaların amaçlarını yeniden gözden geçirmeleri ve onları başarıya 

götüren stratejilerini yeniden geliştirmeleri  uygula, kontrol et, geliştir yöntemini başarı ile 

sürdürmelerini gerektirmiştir. Günümüz firmalarının  küresel rekabet ortamında hayatta 

kalmaları,“sürekli yenilik” anlayışını temel felsefelerine koymalarıyla mümkündür. Birçok firma 

çalışanlarına daha  özgür ve yaratıcı enerjilerini kullanmalarına olanak sağlayan bir metot olarak 

“iç girişimciliği” önermektedirler. Birçok firmada başarılı  iç girişimcilik faaliyeti vardır. 

Örnegin, AT&T, IBM, Texas Instrument, Hewlett-Packard (HP), Microsoft, Google gibi büyük 

firmalar gösterilebilir 

 

2.Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik bir yaşam felsefesidir. Bu yaşam felsefesi içinde, yapılan her sürüçte çevresel ve 

sosyal etkimizi sormak, uzun vadeli düşünmek, çevremizde bulunan  tüm varlıkların geleceğini 

düşünmek ve onlara güzel bir yaşam tarzı bırakmaktır. Kurumsal sürdürülebilirlik ise 
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sorumluluklarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle paralel olarak yerine getirme bilinciyle hareket 

eden, sadece kendi çıkarını değil bütün sistemin çıkarını gözeten, uzun vadeli paydaş değeri 

yaratırken ekonomik getiriyle çevresel ve sosyal faktörleri bir arada dengeleyen ve bu yaklaşımı 

ölçülebilir hale getirerek tüm operasyonlarına ve kurumsal yönetim anlayışına entegre eden bir 

işletme modelidir (mondaq.com, 2017). 

 

2.1.Sürdürülebilirlik ne fayda sağlar  
Sürdürülebilirlik yaklaşımının işletme içinde farkındalığını yaratmak, bu yaklaşımı tüm 

operasyonlar içinde kullanmak başta işletmeler için bir ek maliyet olarak görülebilir. Ancak uzun 

vadede, işletmenin imajının geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, daha bilinçli müşteri kitlesine 

ulaşılması, müşteri sadakatının arttırılması, verimliliğin arttırılması, risk yönetiminin daha etkin 

hale getirilmesi, çalışanların motivasyonun yükseltilmesi ve şirkete olan bağlılıklarının arttırılması 

ile markanın değerlenmesi gibi birçok fayda sağlayacaktır(mondaq.com, 2017). 

 

2.2.Sürdürülebilir rekabet üstünlügü 

Bölgesel rekabetten daha çok uluslararası rekabetin yer aldığı günümüz ekonomisinde: 

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırabilmek için işletmelerin ürün ve işletme ölçeğinden 

saptanmış olan zayıf yönlerini geliştirmeleri gereklidir (İstanbul Sanayi Odası, 2002). 

Olağanüstü bir karlılığa erişmek için, rekabet üstünlüğü açısından taklidi güç kaynaklar 

kullanılması gerekmektedir (Pfeffer, 1995). 

İşletmelerin sürdürülebilir anlayışı, rakipler tarafından kolaylıkla taklit edilemeyecek ürenlerin 

üretilmesidir. Sürdürülebilir rekabet avantajını sahip bir firmanın karşısında rakipleri 

bulunmaktadır.  Rakip firmaların, müşterilerin isteklerine cevap verebilme, teknolojiye ayak 

uydurabilme, çevre koşullarını sürekli analiz etme amaçı içindedirler. Bu durumda, pazarda 

üstünlük sağlayan, sürdürülebilir rekabet avantajını elinde tutan firma üstünlük oluşturur.  

Firmalar  yeteneklerini geliştirebilmek ve rekabette piyasada yerlerini alabilmek için yeni 

stratejiler geliştirmektedir. Rekabetteki bu değişimlere karşı güçlü firmalar pazarda hayatta 

kalabilmektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajını eline geçirmiş bir firmanın karşısında çeşitli 

engeller bulunmaktadır. Müşterilerin yeni isteklerine cevap verebilme, teknolojiyi kullanma, çevre 

taraması ve şirket içi iletişimi geliştirme. Bu avantaja sahip firmalar kendilerini güçlü 

hissedebilirler. Fakat bazı durumlarda müşterileri isteklerine ve tedarikçilerin pazardaki durumuna 

bağlı olarak rekabetteki fırsatlar ve tehditler firmanın durumunu değiştirebilmektedir. 

Sürdürülebilir rekabet avantajına iyi kullanabilen firmalar  temel yeteneklerini çok iyi kullanması 

gerekmektedir. Firmalar temel yeteneklerini, güçlendirerek, sahip oldukları teknolojini 

güçlendirerek, stratejik  kararlarında ve işgücünde esneklik faktörlerini iyi kullanmaları 

gereklidir.  Temel yeteneklerini bütünleştirebilen şirketler sürdürülebilir rekabet avantajına 

yakalamış durumdadır. 

 

Bir işletmenin uzun dönemli rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için; maliyet liderliği, farklılaşma 

ve odaklanma stratejilerine sahip olması gereklidir (Porter, 1980). 
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Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kaynakların ve ürünlerin taklit edilememesine dayanmaktadır 

(Williams, 1992). Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü bir işletmenin uzun yıllar boyunca ortalamanın 

üzerinde karlılığını sürdürmesi şeklindedir (Hill ve Jones, 2004). Rekabet üstünlüğü işletmelerin 

kendine özgü değerli, nadir, kusurlu taklit edilebilir ve ikame edilemez kaynak ve yeteneklere 

dayalı olduğu şeklinde savunulan kaynak temelli kuramdır.  Kaynak temelli kuram,  iki temel 

felsefeye dayanmaktadır. Birincisi, işletmelerin verimli, kendine özgü kaynaklara sahip olduğu ve 

farklı işletmelerinde farklı kaynaklara sahip olabildikleri kabul edilmektedir. İkincisi kaynakların 

esnek olmaması veya taklit edilmesinin maliyetli olması, bu kaynaklara sınırlı sayıda işletmenin 

sahip olmasından dolayı kaynaklara sahip olan işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 

etmesine dayanmaktadır (Barney, 1991). 

 

3.Ġç giriĢimcilik  

Kurum içi girişimcilik, girişimci tarafından çalıştığı kurumunun ve ortaklarının yararına, iş 

hayatında faydalı olabilecek yeni girişimler, yeni atılımlar yapmaktır. Bu kişiler, mevcut olandan 

farklı yeni bir yaklaşımla kurumun gelişip, değişmesini sağlarlar. Kurum içi girişimci bireyin 

özellikleri: 

Yeni yaklaşımlar ile olaylara bakmaktan hoşlanırlar. 

Kurum içi girişimciler, girişimcilik yönleriyle, risk alıp, fırsatları değerlendirerek iş hayatına yeni 

katkılar sağlarlar. 

Yaratıcı kabiliyete sahiptirler. 

Çalışmaktan zevk alırlar. 

 

Her girişimci kendi şirketinin sahibi olmayabilir. Şirket bünyesinde çalışan girişimciler, risk 

almanın yanı sıra vizyon ve yaratıcılıklarını kullanarak şirkete katkıda bulunurlar. Düzenli olarak 

maaşlarını almaya devam ederlerken, yeni fikirlerini uygulama ve yeni ürünler geliştirme 

özgürlüğüne sahiptirler. Bunları gerçekleştirmek için gerekli finansal destek şirket tarafından 

sağlanır. Çalışanları girişimciler gibi düşünmeleri için cesaretlendirmek, yüksek gelir elde 

etmelerine şans tanımak ve yeni ürünler tasarlamalarına ortam hazırlamak şeklinde fırsatlar verilir 

(inploid.com, 2012). 

 

Girişimcileri iş dünyasının "gizli silahı" olduğunu iddia etmiştir (Koch, 2014).  Bu tanımlara 

dayanarak, bir girişimci olmanın hem girişimcilere hem de büyük organizasyonlara faydalı olduğu 

düşünülmektedir. Şirketler, girişimcilerin finansman ve kurumsal kaynaklara erişimi olan 

girişimcilere destek verirken, girişimciler şirketler için yenilik yaratır (Pinchot, 1984). 

 

Girişimcilik; girişimcinin bir değer yaratmak amacıyla gerekli faaliyetlerin yapılmasını içeren bir 

süreçtir. Girişimciliğin özel bir şekli olan iç girişimcilik, iş süreçlerini yeniden tanımlanmak 

amacıyla mevcut işletmelerde yenilik yaratmada kullanılan faaliyetleri içerir. İç girişimciliğin, 

yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni pazarlar, yenilik temelli süreçler arasında işletmenin 

stratejilerinin değiştirilmesini kapsayan çeşitli şekillerde ortaya çıkar (Ireland ve Webb, 2009). 
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İç girişimcilik yeni işletme faaliyeti değildir, yeni ürünler, hizmetler, teknolojiler, stratejiler ve 

rekabetçi olma gibi yenilikçi faaliyetleri  kapsar(Antoncic, 2000). 

 

İç girişimcilikteki esas amaç, şirketin kimliği paralelinde yeni bir fikir ve proje üretmek ve bu 

girişim sonucunda elde edilecek nihai karın firmaya geri dönüşünü sağlayabilmektir. İç girişimci 

kendini gerçekleştirme güdüsü, kendi alanını yaratma isteği, sorumluluk potansiyeli ve firmanın 

beklenen talebi yaratma gibi bir süreç başlatabilir (eticaretmag.com). 

 

Tablo 1:  Ġç giriĢimcilik 

Avantajlar  Dezavantajlar 

Bilinen, dostça çevrede kalınabilmesi Beklentileri karşılanamaması 

Yeteneklerin örgüt içinde ortaya çıkarılması Yeniliklerin değer kazanmaması 

Şirket kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak 

ismini duyurmak 

Yenilikçiliğin belirli kurallara uymaması 

Altyapı sağlayarak müşteriye kolay 

ulaşabilmek 

Kaynak: Maier ve Zenovia, 2011 

 

3.1. Ġç giriĢimciliğin boyutları 

İç girişimcilik çeşitli boyutlar içinde sınıflandırılabilir: yenilikçilik, risk alma, Girişimcilerin 

fırsatlara odaklanma özelliği, Stratejik yenilenme vs gibi. 

 

3.1.1.Yenilikçilik : Girişimcilerin en başta gelen kişilik özellikleri arasında yer almakta (Daft, 

2005, Drucker, 1998,  Hisrich vd., 2005, Hitt vd., 2005)  girişimciliğin temel özelliklerini 

oluşturmaktadır. Kurum içi yenilikçilik, yeni bir ürünün pazara sunulması veya yeni bir üretim 

metodunun uygulanması olarak ortaya çıkabilmektedir (Engle vd., 1997). Yenilikçi olmak, bilgiyi 

en iyi şekilde kullanmaktır. Kurumsal bilginin elde edilişi, kullanılışı ve çalışanların bu bilgiyle 

bütünleşmesi önemlidir. Çünkü Kurumlar çalışanlarının kurumsal bilgiye sahip oldukları oranda 

değişimi kabul etme ve birçok farklı biçimde rekabet etme olanağını elde edebilmektedir 

(Naktiyok, 2004). Teknolojide gelişmeye ve yeniliğe önem kazandırmak amacıyla ürün ve hizmet 

yeniliği ortaya çıkarılır (Antoncic ve Hisrich, 2001). 

 

3.1.2.Risk alma: Girişimcilerin ayırt edici yönlerinden biri olarak ifade edilmektedir (Zhao vd., 

2005). Bununla birlikte, hesapsız olarak ortaya çıkan risklerin  Kuruma faydadan çok, zarar 

getirebileceği düşünülerek, iç girişimciler yüksek seviyede riskten uzak durmaya çalışırlar (Hisrich 

vd., 2005). Girişimcilerin aldığı riskler fırsatlarla birlikte ortaya çıkan tehditlerin bir sonucudur. 

Fırsatlar ve tehditler, Kurum içinde yaşadıkları ortamda, hızlı bir değişim ile birlikte ortaya 

çıkmaktadır (Herron, 1992). Fırsatların yarattığı tehditler belirli riskleri beraberinde getirse de, 

sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanabilmesi için, bu noktada fırsatlara yönelme görülebilir 

(Porter, 1980). 
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3.1.3.GiriĢimcilerin fırsatlara odaklanma özelliği: Ortamdaki fırsatları keşfederek içinde 

bulundukları kurumları farklılaştırmak aynı zamanda rekabet avantajı sağlar (Wiklund ve 

Shepherd, 2005) ve kurum içi etkinleştirerek, büyümelerini ve rakiplerine karşı üstünlük 

kazanmalarını sağlayabilmektedir(Aloulou ve Fayolle, 2005). Fırsatlara odaklanma aynı zamanda 

risk almayı da ortaya çıkarabilir.  

 

3.1.4.Stratejik yenilenme: Kendini yenileme stratejiktir.Yenilik için sistemi, yeniden 

yapılandırmak, işletmenin yeniden tanımlanmasını kapsar (Antoncic ve Hisrich, 2001). Yeni 

ürünlerin ve pazarların elde edilmesinde yeni bilgilere ihtiyaç vardır.  

 

3.1.5. Proaktiflik: Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlardan, ihtiyaçlardan ve değişimlerden önce 

harekete geçme (Lumpkin ve Dess, 1996). 

 

3.1.6.Özerklik:Kurum içi gerçek özerkliği hayata geçirerek çalışanlar desteklenmelidir. 

Çalışanlara karar almada ve kendi kararlarını yönetmede özerklik tanınmalıdır. 

 

3.1.7. Takım OluĢturma:Girişimcilik fikri bir kişiden ortaya çıkabilir. Bunu tek başına bir kişinin 

uygulaması zordur. İç girişimci Kurum içinde takım oluşturarak takımı yönetmesi ve 

yönlendirmesi gereklidir. 

 

3.2.Ġç giriĢimciliğin önemi 

İç girişimcilik ürünlerin, süreçlerin, hizmetlerin, stratejilerin ya da bir bütün olarak organizasyonun 

yenilenmesini içeren stratejik bir yönelmedir.  Yeni bilgi kaynaklarından yararlanmak, sürekli 

üretim yoluyla sürdürülebilir bir rekabet avantajını destekler (Hayton, 2005). İşletmeler, iç 

girişimcilikle performanslarını arttırmaya çalışırlar. İç girişimcilik rekabet avantajı sağlar. Bu 

sayede işletmeler rakiplerinden öne geçebilirler ve hayallerini gerçeğe dönüştürürler. İç 

girişimcilik bir işletmenin hayatta kalması, kârlılığı ve büyümesi için önemlidir. İşletmenin 

faaliyetleri boyunca hesaplı risk almada cesaretli olmasını, yeniliği sürdürmede bir işletmenin 

sorumluluk almasını gösterir (Zahra vd., 2009). İç girişimciliğin amacı rekabet avantajı için 

şirketin amacına yardım eden önemli yenilikleri geliştirmektir. Bu yenilikler şirketin stratejisine, 

pazar odağına ya da işletme modellerine uyarlanabilir.  Girişimci fırsatları tanımlama ve 

fırsatlardan faydalanma kurumları güçlendirebilir (Worthington vd., 2009). İç girişimciliğin 

performans hedefleri büyüme ve kârlılıktır. İç girişimcilik başarılı kurumların önemli bir elemanı 

olarak ortaya çıkar; çünkü iç girişimcilik kurumsal yaşam, büyüme ve performansı bütünleştirir 

(Antoncic ve Prodan, 2008). 

 

İç girişimciliğin şirkete kattığı en büyük değer, şirketin varlığını daha uzun yıllara taşımasıdır. İç 

girişimci şirketinin daha karlı ve rekabetçi bir yapıya bürünmesinde önemli bir rol oynar 

(eticaretmag.com). İç girişimcilik kaynakları daha etkin kullanmak, dengeli bir şekilde büyümek 

için kurumlar tarafından kullanılan bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayış değişen dünya koşullarında 
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bireylerin ve kurumların amaçlarına gerçekleştirme sahasıdır.  İç girişimcilik kavramı kurumun 

yenilikler yaparak rekabetçileri ile baş etmelerinin yoludur. Günümüzde hızla değişen Pazar 

kurumların girişimci sisteme odaklanmalarını zorunlu hale getirmiştir.  

Tablo 2. Ġç GiriĢimciliğim Boyutları 

Yazar Adı Ana Özellikler 

Porter, 1980 Risk alma 

Yenilikçilik 

Herron, 1992 Risk alma 

Yenilikçilik 

Cox & Jennings 1995 Risk almak 

Yenilikçilik 

Takım oluşturma 

Lumpkin and dess 1996 Yenilikçilik   

Risk alma   

Proaktiflik   

Rekabetçi olma 

Knight 1997 Yenilikçilik 

Proaktiflik 

Davis 1999 Yenilikçilik 

Risk almak 

Pantry & Griffith 2000 Takım oluşturma 

Risk almak 

Thornberry 2001 Yenilikçilik 

Risk almak 

Antoncic ve Hisrich, 2001 Staretejik Yenilenme 

Yenilikçilik 

Sayeed & Gazdar 2003 Özerklik 

Risk almak 

Takım oluşturma 

Heinonen & Korvela 2003 Yenilikçilik 

Proaktiflik 

Risk almak 

Wiklund ve Shepherd, 2005 

 

Fırsatlara Odaklanma 

Rekabetçi olma 

Risk alma 

Aloulou ve Fayolle, 2005 Fırsatlara Odaklanma 

Rekabetçi olma 

Risk alma 

 

 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

61 

 

3.3. Ġç GiriĢimciliği Önem Veren Büyük ġirketlerden bazıları 
Günümüzde birçok büyük şirket, örgütleri içinde iç prensibi aktif bir şekilde desteklemekte ve 

çalışanlarının zamanlarının %10-20'sini normal işleriyle ilgisiz yenilikçi fikirlere harcamaktadır. 

Google Arama Motoru, 3M Post It ve Intel, Sony Play Station, Texas Instruments'ın Dijital Işık 

İşleme Teknolojisi gibi şirketler, bu konudaki başarılarıyla ünlüdürler. Bu işletmeler dünyadaki en 

iyi performans gösteren büyük firmalarından bazılarıdır  (entrepreneur.com). 

 

4. Kurum Ġçi ÇalıĢanları Etkin Bir ġekilde ġirkete Kazandırmanın Yolu 

Bir insanın girişimci olması için bir işletme sahibi olması gerekmez. Girişimci düşünceye sahip 

birçok kişi kendi şirketlerini kurmak için yıllarca beklemek ister. Diğerleri asla kendi şirketlerini 

kurmazlar. Onlar şirketler için çalışır. Ancak yine de kalpten girişimciler. Bir girişimci düşünceye 

sahip kişilerin daha kurumsal bir bakış açısına sahip kişilerden farklıdırlar. Şirketlerin girişimcileri 

için en iyi şekilde çalışabilecekleri bir ortam yaratmak istiyorlarsa, bunları uygun şekilde 

yönetmeye ve yönlendirmeye çalışmalıdırlar. Kuralları asgari seviyede tutarak onlara rahat bir 

ortam hazırlamalıdırlar. Bu ortam girişimcilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Aynı 

zamanda onlara en iyi yaptıkları şeyleri yapmalarına izin verecek:  

yenilik yapmak. 

Onların birşeylere meydan okumalarına fırsat tanıma 

Onlara çözmek için  sorular verme 

Politikayı ortadan kaldırma. Başarılarını tutarlı bir şekilde kutlama. 

Fikirlerini meyveye çevirmelerine firsat verme.  Girişimci çalışanlar kendi fikirlerini hayal etmeyi 

severler. Veya başkalarının fikir üretmesine yardımcı olmak isterler. Her iki durumda da, 

girişimciler bir şeyler gerçekleştirmek ister 

İş günlerini yapılandırmalarına izin verme. 

Onların başarısız olmasına izin verme (entrepreneur.com, 2014). 

 

5. GiriĢimcide olması gereken özellikler; 

Girişimciliğin önemli olduğu birçok neden vardır.  

5.1. Büyüme 

 Ekonomik kriz sırasında şirketlerin çoğu geleceğe yatırım yapmayı bırakır. Girişimciliğin amacı, 

büyümeyi desteklemek için gerekli olan girişimci zihniyet ve altyapıyı geliştirmektir.  

5.2. Yenilik 

Yenilik, iç girişimciliğin bir oranda büyümesini sağlayan önemli bir unsurdur. Yılda bir veya iki 

yenilik girişiminde bulunmak, yeniliği destekleyemez veya sürdüremez.Yenilik yalnız başına 

yeterli değildir. Kurum içi yenilik için doğru insanları, doğru süreçleri ve doğru çevreyi 

belirlemelidir. Yenilikçilik ve iç girişimcilik birbirini bütünleyen şeylerdir.  

5.3. Liderlik 

Girişimcilerin, düşüncelerini harekete geçirme için farklı motivasyonları ve istekleri vardır ve 

farklı çalışma ortamlarında çalışmayı tercih etmektedirler. Onların yeni büyüme girişimlerine 
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liderlik etmesi için mükemmel bir aday olmasını sağlayan bu farklılıktır. Girişimcilik, en girişimci 

liderlerini cezbetmek ve korumak için en iyi yollardan biridir. 

5.4. DeğiĢim 

Değişim en az anlaşılmış ve az gelişmiş yönetim disiplinlerinden biridir. Riskli olumsuz kültürler 

ve değişim direnci, bir organizasyonun büyümesine engel olur. Girişimci liderler değişim 

ajanlarıdır. Onlar başkalarınıda değiştirme çabası içindedirler. Girişimcilik, kurum içi değişimin 

etkin bir şekilde hızlandırılmasına ve yönetilmesine olanak tanımaktır. 

5.5. Katılım 

Girişimcilik, çalışanları zorlu ve anlamlı çalışmaya yönlendiren bir platform sağlar. Verimliliği 

artırır, yavaş büyümeye ya da büyümeye dönüşür. Girişimcilik, çalışanların zorlu ve anlamlı 

çalışmaya yönlendirilmesi için bir platform sağlar. Girişimciler işlerine son derece bağlılar. 

Onların tutku ve kararlılığı, başkalarını dahil olmaya ve yeni şeyler denemeye teşvik eder. 

Büyüyünce işletme büyür. Girişimciliği benimsemiş olan işletmeler, daha yüksek finansal getiri 

elde etmiş, üretkenliği artırmış, daha fazla yenilik ve daha yüksek düzeyde çalışan katılımı 

sağlamıştır (tr.scribd.com). 

 

6. Sonuç 

Günümüzde değişimlerler  sürekli ve hızlı bir şekilde meydana gelmektedir. Sürekli yenilenen  

bir ortamda bulunan işletmelerin bu değişimlerden etkilenmeden gelecekte yer almaları  mümkün 

görülmemektedir. Bu durum işletmelerin gelecegi için hem bir tehdit kaynağı ve hem de fırsat 

kaynağı olmaktadır. Değişimi bir fırsat olarak görmek ve çevresel koşullara  cevap vermek 

isteyen işletmelerin, kendilerini rakiplerinden üstün yapacak yönlerini ortaya koymayı zorunlu 

hale getirmiştir. Değişimi stratejilerine alan işletmeler, yönetim felsefelerinde,  ürünlerinde, 

süreçlerinde, değişiklikler yapmalıdırlar. İşletmeler bunuda iç girişimcilik yeteneklerini ortaya 

koyarak sağlayabilirler. Yenilikçilik, risk alma, girişimcilerin fırsatlara odaklanma özelliği, 

Stratejik yenilenme stratejik yenilenme gibi iç girişimcilik boyutlarını en iyi şekilde 

bütünleştirerek rekabette başarılı olmayı ve başarı sergilemeyi ifade eder. Bu faaliyetler rekabette 

öne geçme ve rekabette önde olma faaliyetlerdir. İç girişimcilik işletmelerin rakiplerine karşı 

fırsatları en iyi şekilde kullanma faaliyedir. Bu faaliyet işletmelerin karlılığını arttırmakta, 

işletmelere yenilik kazandırma, sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmalarıda olanak sağlar. 

İşletmeler iç girişimcilikle yeni süreçler geliştirmekle, yeni ürünler ortaya koymakla, yeni pazarlar 

yaratmakla,  rakiplerinden farklı olmakla bir değer yaratmaktadırlar. İç girişimcilik kullanılarak 

yapılan faaliyetler işletmeyi rakiplerin farklı kılarak, taklit edilmelerini zorlaştırmakta ve pazarda 

devamlılık saglayarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamalarıdır. Şirketler iç girişimcilik 

anlayışını misyonlarına alarak devamlılıklarını sağlamalıdırlar.İşletme içinde, yenilik, yaratıcılık 

ve farklı olmaya değer verilerek, çalışma grupları oluşturulmalıdır. Çalışanların her birinin iç 

girişimci olmaları için imkan sağlanmalı, özel ücretlendirme ile devamlılığı  sağlanmalıdır. 

Sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayan işletme yöneticileri bunu devam ettirerek daima 

yenilikçi olma faaliyetlerinin karlılığından yararlanmalıdırlar.  Başarılı İşletmeler Toyota 

fabrikalarında oldugu gibi üst düzey yönetim, üretim hattının sorumluluğunu kendi uzmanlarına  
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bırakmasıdır. İmalat sürecinde bir sorunu tespit etmek ve iyileştirmek için en iyi yetiştirilmiş 

olmalıdır. Toyota'nın gösterdiği gibi, iş, takım çalışması  içe dönük  planlar büyük yarar 

sağlamaktadır. Genellikle, bireysel projeleri geliştirme ve yürütme yetkisine sahip küçük ekipler 

oluşturmalıdır. Apple örnegi gibi Steve Jobs'un Mac'i oluştururken Apple'da yaptığı gibi. 

Çalışanlara çalışma saatleri işinde projelerini geliştirme fırsatı verilerek yeni ürünler ortaya 

çıkarılmalıdır.  

Kurum içi işletmelerin büyümesinde girişimciliğin önemi gözden kaçırılmamalıdır. Girişimcilik, 

mevcut büyük organizasyonlardaki yeni, yenilikçi fırsatların başlatılması ve yönetimi olarak 

tanımlanabilir. Yenilikçi organizasyon çalışanların güçlendirilmesinde öncülük etmektedir. 

Güçlendirme, iktidar vermek demektir ve çalışan katılımının doğal bir uzantısıdır. Bu, çalışanların 

kendileri kararlar verdikleri ve sonuçlarından sorumlu oldukları yüksek düzeyde bir katılımı temsil 

eder. Bu nedenle, yetkilendirmenin nihai amacı, çalışanların eksiksiz bir sorumluluk üstlenmeleri 

ve çalışmalarını başlatması ve izlemesi olan kendi kendine kalite kontrolüdür. Ve bu yetenek, 

girişimcilik zihniyetleri olan girişimcilere sunulabilir. Şirketler, bir girişimci ruhuna sahip kişilerin 

sayısını arttırarak yararlanacaklardır. Bir girişimci olmak, yenilikçi bir kabiliyete sahip olmak, 

hesaplanmış risk almak ve fırsat yaratmakla ilgilidir. Bir girişimci olmak, her işçi veya profesyonel 

kendi performansını artırmak, sonuçların iyileştirilmesi için hesaplanmış riskleri göze alarak, 

operasyonel süreç boyunca verimliliği arttırmak gibi hedeflere ulaşmak için fırsatlar yaratmaya 

cesaret veren yenilikçi bir yol bulacaktır (swissinnovision.com). 
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ТҤРКІМЕННІҢ ҦЛЫ ОЙШЫЛЫ АҚЫН М.ФРАГИДІ ТАНЫТУДЫҢ 

КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ 

 

п.ғ.д., профессор  Жҧмажанова  Тӛкен  Қонысбайқызы 

Абай  атындағы  Қазақ  ҧлттық  педагогикалық  университеті 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы 

medeubaeva_kt@mail.ru 

 

Мақтҧмқҧлы  

ХҤІІІ ғасырда ӛмір сҥрген тҥрікмен халқының классик ақыны. Есімі Шығыстың ҧлы 

ақындары Фирдоуси, Сағди, Низами, Науаилармен қатар тҧратын тҥрікмен әдебиетінің 

классигі. Мақтҧмқҧлы Фраги – ӛз кезінің, ӛз дәуірінің ӛкілі. Кӛшпелі тҥрікмен халқының ел 

бірлігін сақтаудағы, жас ҧрпақты елін-жерін қорғауға, биік адамгершілікке шақырудағы 

қҧрал поэзия болды. Сол себептен де М.Фраги шығармалары кӛбінесе 

дидактикалық-пәлсафалық сарында келеді. Ақпараттық-танымдық қҧрал да, тәрбиелік 

қҧрал да, шақырушылық қҧрал да ӛлең-жыр болғандықтан, елін жан-тәнімен сҥйетін 

Мақтымқҧлы поэзия арқылы халқына тіл қатады. Оларда ақын ізгілік мҧраттарды ту етіп 

кӛтереді, оның бірден-бір жолы – адамгершілік, рухани тәуелсіздік деп біледі. Бҧл жағынан 

оның поэзиясында сол заманның гуманистік қҧндылықтары алға шығарылады. 

Мақтҧмқҧлы достықты, махаббатты, адал еңбек пен ғылымды насихаттаған.  

Ойындағы қҧр қиял – 

Мақсат емес жиған мал. 

Еңбегіңе бол адал. 

Ғылым табар шақ керек, –  

дейді. 

 

Ол ӛзі ғылымға кеңінен қҧлаш сермей алмағанына ӛкінеді. Бірақ ӛз арман-қиялының биік 

екенін «Дегейсің» ӛлеңінде анық танытады. Ӛзі ӛмір қиындығын кӛп кӛрген, кҥнкӛріс ҥшін 

қолӛнершілікпен шектелген ақын ғылым, ӛнер жолын дамытуды кейінгі ҧрпақтан кҥтеді. 

Ӛзі оны кӛптеген ӛлеңдерінде насихаттаған. 

Мақтҧмқҧлы ӛлеңдерінің кӛпшілігі қоғамдағы әділетсіздікті сынап кӛрсетуге арналған. 

Ақын ӛз ӛміріне байланысты «Айырылдым», «Жар керек» сияқты ӛлеңдерін жазған.  

Бҧлбҧл қҧс зар шегіп, 

Гҥл бақшамнан айырылдым. 

Екі кӛзден жас тӛгіп 

Сҥйгенімнен айырылдым, – 

деп ақын іштегі мҧңын сыр ғып шертеді. 

 

Мақтҧмқҧлы шығармашылығында оның эстетикалық кӛзқарасы, ақындықтың 

мҧрат-мақсаты айқын тҧжырымдалған. Ақынның халық ӛмірімен тығыз байланысы, 
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еңбекші елдің әлеуметтік тіршілігіне ҥңілу, ӛз елінің бостандығы мен азаттығын аңсау, ӛз 

басының ӛнерімен халқына пайдалы қызмет ету идеялары – міне, ақынды батыл да ӛткір 

шығармашылық еңбекке жҧмылдырған – осылар. Оның эстетикалық кӛзқарастары да осы 

негізде қалыптасты. 

 

Ол ӛз туындысында адам жанын тҥсінуге, уақытында әр нәрсенің нарқын қасиеттеп, 

қадірлеуге ҥндейді. Елге, жерге деген махаббат, сондай-ақ сӛз қадірін білу, бағалау ҥлкен 

мәрттіктен туатынын анық аңғарта отырып, ӛзі саралап жауап беруге тырысады. Ақынның 

тҧжырымдап айтқан тҥйіні – береке, бірлік, тҥсіністік. Заманымыздың заңғар жазушысы 

Шыңғыс Айтматов: «XVIII ғасыр – Мақтҧмқҧлы ӛлеңдерінің ғасыры болды. 

Мақтҧмқҧлының ғасырдан ғасырға жеткен жыр мҧрасы халықаралық ӛлең әлемінде ӛзінің 

лайықты бағасын алды. Ол жҥрегі сӛйлеген философ болатын» деген екен. Бҧл – 

Мақтҧмқҧлы шығармашылығына дәл берілген баға. Басынан ӛткізген сан қилы замандарда 

да тҥрікмен халқы әдеби-рухани қҧндылықтарың қашан да жоғалтқан емес. 

 

Ол – елін сҥйген патриот. «Ердің ерлігі еліменен» деген идея оның ӛлеңдерінен жиі 

ҧшырасады. Ел бастар батыр ҧлдарды, олардың елімен ынтымағын ақын сҥйіп жырлаған.  

Батыр болса, бол білсін қайырлы, 

Кеудесі кең ақыл-ойға пайымды. 

Тҥзде жҥрсе, қарасын сан қиырға 

Ӛз жеріне ӛнер, ісі керек-ті. 

Зердесінде бары болса жігіттің, 

Қалмас жатып сыртқа шығар ол екпін. 

Елге біткен батырлықты, жҥректі. 

Басқаруға батыл кісі керек-ті. 

 

Бҧл тақырыпта Махтҧмқҧлы ӛлеңдерінде елдің тәуелсіздігін сақтау ҥшін тек бірліктің 

жеткіліксіздігі, ерлік пен батырлық дәстҥрді берік сақтау қажеттігі қозғалады. Осыдан 

барып оның шығармаларының басты кейіпкері – елі ҥшін еңіреген ердің жаңа образы 

толысады. Мҧндай жігіттің бейнесінен ақын бір сӛзді табандылықты, елін қорғау ҥшін 

әрқашан даяр батырлықты кӛреді. 

 

М.Фраги шығармалары қашанда қҧнды. Ақын жырының ӛміршеңдігі сондай, тіпті бҥгінгі 

кҥндегі кейбір ӛмір шындықтарын суреттеп отырғандай әсер қалдырды. Ел тағдыры, 

адамгершілік т.б. қашанда бірінші кезекте орын алады. Оның халықшыл ҥні, даусын 

естігендей боламыз. Ақынның сӛз қолданысында салыстырып, тҧспалдап сӛйлеу басым 

кӛрінеді. Кеселден айығудың жолын іздеп, шарқ ҧрады. Ақын ӛз заманының шындығын 

жаңаша бейнелеп жеткізуге тырысады. Ол қашанда ӛз ӛлеңдерін халқым тҥсінсе екен деген 

мақсатпен қарапайым тілмен бейнелейді. 
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Тҥрікмен халқының тарихындағы ауыр кезеңдерге байланысты (XVIII ғ.) Мақтымқҧлының 

елді азаттыққа, бірлікке шақырған отты жырлары туды. Батырлықты, елдікті, бірлікті ӛз 

шығармаларына арқау етті. Ақын ӛз халқының болашағына, қажымас қайратына, биік 

рухына ҥлкен сеніммен қарайды. Мысалы: «Тҥрікмен тағдыры» ӛлеңінде ойшыл ақын ӛз 

тағдырын халық тағдырымен бір тҧтастықта алып жырлайды. Халық мҧңы ӛз мҧңы екенін, 

халық бақыты ӛз бақыты екенін, ел тағдыры, бірлік, ынтымақта деп жарыла, ақтарыла 

жырлап, «әлі оңынан тҧрар желі тҥрікменнің» деп жақсылыққа сенеді.  

 

Мысалы:  

Әділ мекен, байтақ оның саясы. 

Жайылады шӛлінде нар, маясы. 

Кеңи тҥсер жайларының аясы, 

Қарық болар кӛлге шӛлі тҥрікменнің... 

Дос келетін болса достың қасына. 

Тебіренеді топырағы, тасы да. 

Жҧрт жиналса бір дастарқан басына, 

Бағы жанып тасар нҧры тҥрікменнің, –  

дейді. Ӛз халқының кӛкірегіндегі сӛзін сӛйлеу, арман-мҧңын жырлау, болашағын дҧрыс 

тани білуге кӛмектесу ақын ӛлеңдерінен анық байқалады. 

 

Ақынның «Ақырзаман» деген ӛлеңінде тағы бір терең сырға кездесеміз, ӛмірдегі небір 

келеңсіз жайларды тауып айтқан, дӛп басқан жерлерін оқи отырып, қалай жіті байқағанына 

риза боламыз. Ақын жҥрегін қорқыныш сезім билейді. Ақырзаман келіп қалған жоқ па?.. 

Кімді де болса ойландырар, сан сҧрақтың шешімін табуға ҧмтылдырар парасатты ойға, 

ізгілікке жетелей тҥседі. Ақын жырының ӛміршеңдігі сондай, тіпті бҥгінгі кҥндегі кейбір 

жағдайларды суреттеп отырғандай әсер қалдырады. Адамгершілік пен ел тағдырын ерекше 

қадірлеген ақынның халықшыл ҥні, даусы анық кӛрініп тҧр. Сӛз қолданысында салыстыру, 

тҧспалдап сӛйлеу басым. 

Мысалы:  

Тӛрағасы дӛкірленіп барады, 

Кӛзді жҧмып, алады да параны. 

Бет бақтырмай аппақ дейді қараны –  

Ақырзаман қалмады ма жақындап? 

Немесе: 

Әкелер мәз жебір болып ҧлы ӛссе, 

Шешелер мәз, жеңіл болып қызы ӛссе, 

Дҥниені бҥлдіріп жҥр не сабаз –  

Ақырзаман қалмады ма жақындап? 

Әдеп кетті, ҧят кетті жастардан, 

Ойнап-кҥлу, оларда жоқ басқа арман. 
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Бҧл сезімді, табылар ма қостар жан, 

Ақырзаман қалмады ма жақындап? 

Белшесінен кҥнәға ел батулы, 

Ҥйренді олар бірін-бірі атуды. 

Кәсіп қылды арақ-шарап сатуды – 

Ақырзаман қалмады ма жақындап? –  

дей келіп ӛзінің жігерін қайрай тҥседі: 

Мақтымқҧлы, мақсатыңды айқында, 

Аузың барды бҧның бәрін айтуға. 

Дҥние – еш, жҥрек келді алқымға – 

Ақырзаман қалмады ма жақындап? 

Әр шумақтарында кесек-кесек тҥйін жатыр. Осылай тереңнен толғап, ӛзі кӛрген 

шындықтың бетін аша отырып, одан айығудың жолын іздестіруге ҥндейді. 

 

Қорыта айтқанда, Тҥрікмен әдебиетінің XVIII ғасырда ӛмір сҥрген атақты классик ақыны 

Мақтҧмқҧлы Фраги кӛптеген ӛлеңдер қалдырған. Оларда ел қорғауға шақырған эпикалық 

сарын, лирикалық нәзік сезім, пәлсафалық насихат, ақыл-ӛсиет, ӛзіндік кӛркем жарасымды 

орын алған. Ӛз заманының шындығын жаңаша бейнелеуде ол ӛзінен кейінгі (ХІХ ғ.) лирик 

ақын Молланепес, Кеминелерге жарқын жол ашып берді. Бҧлар – Мақтҧмқҧлы мектебінен 

ӛткен ақындар. Тҥркменнің әйгілі ақыны Кеминенің: «Мақтҧмқҧлы ақындық аймақтың 

астығын тҥгел орып кетті, біз содан қалған бірді-екілі масақты терушілер ғанамыз», – деген 

сӛздерінен-ақ ақынға деген сҥйіспеншілігін, оның талантына деген ерекше ілтипат 

ықыласты анық кӛруге болады. Мақтҧмқҧлы тҥрікменнің ақындық тілін халықтың тіліне 

жақындата отырып, оны едәуір ӛзгертті. Мақтҧмқҧлының ақындық шеберлігі тҥрікмен 

поэзиясында ең озық деп есептелінеді. Ол ақындардың кейінгі ҧрпағына ҥлкен ықпал 

жасады. Ол ӛзінің ой-пікірлерінің жаңашылдығымен, ақындық ӛнерінің кҥшімен 

демократтық, ағартушылық әдебиеттің ҥздік ӛкілдерінің қатарын толықтыра тҥседі. 

Бҥгінде Мақтҧмқҧлы ӛлеңдері кӛптеген басқа елдер тілдеріне аударылып, оқырманын 

табуда. Фраги ӛлеңдері қазақ жҧртына Дҥйсенбек Қанатбаев аудармасында жетті деуге 

болады. 
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ABSTRACT 

The authors analyzed the diplomatic practice of the Kazakh Khanate and independent Kazakhstan. 

Based on the works Kussainova  A. and Gusarova A. try to describe the main diplomatic actors – 

the khans, sultans, biys, diplomats and the First President of sovereign Kazakhstan 

NursultanNazarbayev – which in their foreign-policy activity were used such diplomatic methods 

as the conclusion of inter-dynasty marriages, the use of interstate and intrastate conflicts, searching 

and finding allies, representation of amanats in the past and establish economical and political 

agreements, held multi-vector policy in nowadays.  

Keywords: The khans, sultans, biys, amanat, agreement. 

 

INTRODUCTION 

Kazakhstan's diplomacy has deep historical roots. “Steppe diplomacy dressed in tails” – this phrase 

emphasizes both the old and the young nature of the Kazakh diplomacy [1, p.27]. Since the second 

half of the XV century on the stage of history goes independent Kazakh feudal-patriarchal state. 

Diplomatic practice of the Kazakh Khanate not initially relied extensively on the forms and 

methods of the rich arsenal of predecessors – the ancient Turks and the Golden Horde [2, p.66]. 

Mainly dominated power solutions to international conflicts, which are followed sometimes by 

diplomatic means of gaining military allies and negotiations of belligerent sides about prisoners or 

making peace with certain conditions. 

 

In traditional society of the Kazakhs, the supreme authority was Kurultay, which considered all the 

important issues, including foreign policy. The composition of this assembly, regularity and place 

it convenes in Article 31 of the code “ZhetiZhargy” reported the following: "... Khan, as well as all 

the sultans, the elders, rulers gathered in autumn births in one place, in the middle of the steppe, to 

talk about people's affairs "[3, p.41]. 

 

Between Kurultay supreme overlord was Khan. He had the right to declare war and peace, to hold 

negotiations with other countries. The Khans have sufficient authority to foreign policy initiatives, 

but the most fundamental issues were resolved collectively with the representatives of the nobility 

and elders. Therefore, Khan was still not the sole bearer of power, since shared it with the sultans, 

and later with biys. In history there were names such distinguished statesmen as Tole bi, Kazybek 

bi, Aiteke bi.  
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Sultans and biys are known to have been educated from childhood literacy teaching, Arabic, 

Chagatai, less Persian and Russian, basis of usual and Islamic law. Practically all of the sultans and 

many biys owned military knowledge and skills. Diplomatic skill they are gained by experience, 

first by participating in ceremonial events, and eventually in the form of implementation of more 

complex functions, including a stay at the amanats. 

 

Kazakh Khanate has international legal personality and external relations, although it did not have 

special body. With the conquest of Tashkent and Turkestan in these cities there were fixed 

residences, palaces, where even in the absence of the Khan under the trustees have worked state 

officials, including focused on international affairs. 

 

It was mentioned about the amanats, who played a special role in the international relations of the 

Kazakh Khanate. Amanat Institute is one of the oldest institutions – the transfer of children of 

noble people to another State for bail enforcement of concluded treaties. Several researches have 

been interpreted as a phenomenon of hostage-taking, which is not entirely consistent with its true 

value. Hostage involves seizing human threat to his life or health in the event of non-compliance, 

and finally eliminates the replacement of one person by another [4, p.184].  

 

The governors in the sign of reconciliation exchanged their children temporarily or permanently. 

Son of recent enemy kept at the court and was brought together with the children of the governor. 

The governor, who gave his son, trying to prevent new conflicts and thus ensure the life of his own 

son. 

 

Resorting to the Amanat Institute, nomadic Asian rulers sought to achieve significant benefits or 

solve political problems their habitual diplomatic means. Amanat Institute was used in new times 

between China and Kazakhstan, Russia and Kazakhstan. It was a unique way of solving various 

foreign policy issues – the recognition of the rights to the throne till the expansion territory. 

In addition, the hostages executed to some extent a function Consulate of reporting, introduced the 

governor to the situation in the country and the court, taking care of the visiting compatriots, met 

and accompanied them and fought for their interests. 

 

Apart from the diplomatic aspects, this institute had some negative aspects to the holders of the 

hostages. Long-term residence in a foreign country made it possible to enter into the course of its 

political life, to obtain the necessary information. It is no accident the strongest argument of 

opponents of the hostage-taking Institute was that the hostages and the ambassadors were 

suspected of spying. If held hostage in the suburbs, here they bring up to his countrymen usually 

come here for trade exchange, as well as ambassadors. Therefore, the rulers sought to have 

constant contact with their representatives in a foreign country, that is, the hostages. Amanat 

Institute acted for centuries because of its optimality, along with other diplomatic institutions.   
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Prominent role in the diplomatic practice of the Kazakh Khanate played inter-dynasty marriages. 

Revealing the effect of this level of influence, it is emphasized that communication between the 

rulers facilitated through kinship relations: the official level contacts complemented by informal, 

increasing cause for mutual visits, circle of loyal people involved in the bilateral relations 

expanding by other relatives.   

 

To give birth to and raising heirs to the throne and future rulers of the state, Kazakh women, due to 

traditions of parental hearth, becoming a mother, worried about the formation of the sons of a sense 

of duty to their “nagashi” – maternal relatives occupying a special place in the hierarchy of related 

ties among Kazakhs.  

 

Hence the participation of Kazakh women in diplomatic practice, of course, was significant, 

although was manifested indirectly [4, p.183].However, one cannot ignore the limitations of 

diplomatic impact through the channel of inter-dynasty marriages. The fact is that by changing a 

ruler of Kazakhs “kin” component between monarchs could weaken or break, if the successor to 

the throne was not a brother or son of predecessor. In such cases it may be sharp downturns in 

international relations.Characterized in that sense changes in Kazakh-Nogai relations in changing 

Kazakh rulers in the first three decades of the XVI century: when Kasym Khan  –  stable 

relationships and friendships (his daughter is married to an influential Nogai mirza); when Takhir 

Khan – aggravated relations translate into armed conflicts (he is only cousin of  Kasym Khan 

therefore Nogais did not consider him as a relative); when Khak-Nazar Khan –  situation stabilizes 

and then improves (he is the son of Kasym Khan, his sister is married to an influential Nogai) [4 , 

p.184]. 

 

Based on the above it can be concluded that the origins of Kazakhstan's experience of the 

diplomatic service in the ancient past, and is inextricably linked with the history of the 

establishment and approval of the Kazakh Khanate [5]. And if we pay attention in nowadays 

diplomacy we can notice that the methods are change, but to have good and strong relations is still 

important. Over the past years of independency, Kazakhstan has been firmly entrenched in the 

international arena as one of the most active participants in the dialog on international issues.  The 

successful presidency of the country within the framework of two prestigious organizations, the 

OSCE and OIC, as well as in the regional structures of the SCO and CSTO, and, of course, the 

anti-nuclear and “green” initiatives of the President of the Republic of Kazakhstan, the nation’s 

leader, NursultanNazarbayev, became not just a worthy contribution to the global security, but also 

identified Kazakhstan as a well-developed country. 

 

The republic is facing a qualitatively new challenge, the need to reach a certain level of well-being 

among the citizens, which will allow Kazakhstan to enter the TOP-30 of the most well developed 

counties in the world by the end of 2050. This result could be achieved by applying a country 
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model of development, which fully justified itself. Strong social policy, social stability as well as 

ethnic harmony – that is the foundation of modern Kazakhstan. 

 

In the long term, the dynamic development of two strategic areas:  the integration of the country 

and the region into the global markets, as well as the developing of the energy security by 

switching to alternative sources of energy will allow Kazakhstan to implement the concept of the 

sustainable development in the most efficient way. 

Nowadays, the regional security is one of the most important conditions affecting the broad 

involvement of the private investment in the national economy and therefore the prosperity of the 

State. As such, Kazakhstan is making every effort to provide a stable security in the region of 

Central Asia. It is clear that it’s necessary to have a well-functioning infrastructure, including 

transport and transit, to be able to participate completely in global economy processes.  

 

Nowadays, a certain number of infrastructure projects are being implementing in the region, with 

the direct participation of Kazakhstan. In particular, this is a program of the Central Asia Regional 

Economic Cooperation (CAREC). For almost 15 years of existence, the program, which was 

initiated by the ADB, became a sustainable platform for the international dialogue in the field of 

planning and implementation of some priority regional projects. In the medium term, six of the 

CAREC transport corridors that passing through the territory of Central Asia and Kazakhstan will 

provide for not only a transportation between states, but  will also become a strategic links in a 

field of inter-region economic development. The reformation of the transport and communication 

projects within the CAREC trade and economics corridors will promote greatly to the integration 

of Kazakhstan, as well as the other countries of the region, in international relations and global 

markets. 

 

The next project is a special program for the countries of Central Asia (SPECA), which has been 

developed by the initiative of the President of Kazakhstan NursultanNazarbayev along with the UN 

commissions in 1997. The main aim of the SPECA, in the modern conditions, is the 

implementation of the various projects in the socio-economic field. The centerpiece of the program 

is assigned for the development of the transport infrastructure and to the efficient use of water and 

energy resources in the region. The EU and EBRD assistance in the field of the implementation of 

the program is represented by the creation of transport corridors, contributing greatly to the 

integration of Kazakhstan and Central Asia in the world economy. 

 

The “Western-Europe – Western-China” project is also on the list. The revival of the “Great Silk 

Road” trade highway, that links East and West, began in 2009.  With the financial assistance from 

multilateral development banks, the modernization of the road posts began in four regions:  

Aktobe, Kyzylorda, South Kazakhstan and Zhambyl, the length of which is about 33% of the 

general parameters of the “Western-Europe-Western-China” transit corridor. The completion of 

this project will not only help to expand the opportunities for economic growth, but also will 
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significantly increase the transit potential of the country, in accordance with the objectives for the 

development of infrastructure by the end of 2050.  The creation of transport and logistics facilities 

will have an impact on the Global Competitiveness Index of our country and the region, and later 

on it will help to take a more prominent position in these rankings. 

Another important direction that influences Kazakhstan potential joining of the top 30 of the most 

well developed countries is to provide a stable energy security in the country. Some of the modern 

trends in the global energy sector reflect the gradual transition of the world community to the 

alternative "green" energy. In particular, the European Union adopted a decision to reduce the 

import of hydrocarbons at 60 billion Euros, as well as an increase in the share of "green" energy to 

20% by 2020. 

 

In addition to the expected environmental and economic effects, the transition to alternative energy 

sources in the country will also help to solve social nature problems. To be specific, this will help to 

create additional workplaces as well as to the preparation of professionals in a field of high 

technologies and renewable energy. Nowadays, our country already has its own experience in the 

field of “green” energy. The mini hydro-electric power stations are already functioning in 

Kazakhstan. In addition, some of the wind and solar power plants are situated in Zhambyl, Almaty 

and Kostanay regions. Moreover, there will be the issue of country’s own large-scale wind farms in 

the nearest future, thanks to the cooperation between the national company Samruk-Green Energy 

and their German partners from KD Stahl- und Maschinenbau GmbH Company. 

 

Kazakhstani contribution to the formation of the “energy of the future” is also quite important.  It 

was supported during the OSCE summit in Astana, also during the sixth Ministerial Conference of 

the Asia-Pacific countries, as well as at the Global Summit on Sustainable Development in Rio de 

Janeiro. The so called “Green Bridge” initiative will be reflected within the scale of a new 

international organization later in this year. The further realization of this concept, will improve the 

mechanisms for transfer of technology and "green" investments as well as it will strengthen the 

inter-regional cooperation in the field of development of environmentally friendly energy.   

 

Finally, due to the perfectly designed application, our country won the right to host the EXPO 2017 

in Astana. It is not a coincidence that the main topic of the exhibition is devoted to the energy of the 

future. Hosting such a big international event will benefit our country in terms of achieving a 

unique experience in the field of energy conservation. It is mostly because there will be some 

world’s latest solar, wind and water technologies presented in Astana. Yet, with the support of the 

leaders in the field of “green” economy, such as EU, Japan, Korea, the United States and Canada, 

Kazakhstan as well Central Asia will be able not only to obtain and deploy advanced technologies 

in the field of alternative energy, but also largely contribute to solving the problems of social and 

economic sphere. This will reflect as the reduction of the unemployment rate, the growth of a social 

well-being and more. 
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Thus, a new start was given to the established State. All of those tasks should not be regarded as 

fantastic ones. They provide a very specific prospect for the future where social security, welfare 

and well-being of citizens will provide for guarantees of stability and prosperity of society and the 

state [6]. 
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BOR MİNERALLERİNİN ENERJİ ALANINDA KULLANIMI 
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Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ekapluhan@hotmail.com  

 

ÖZET 

Türkiye’nin sahip olduğu madenler içerisinde, rezerv ve üretim kapasitesi, yüksek tenörü, rezerv 

büyüklüğü, işletme kolaylıkları ile gerek kalite ve çeşitlilik, gerekse de üretim maliyetlerindeki 

rekabet üstünlükleri açısından dünyada söz sahibi olabileceği en önemli maden, kuşkusuz dünya 

rezervinin % 72.3’ üne sahip olması sebebiyle bor cevherleridir. Doğada 150 den fazla Bor 

minerali olmakla beraber ekonomik öneme sahip olanlarının başlıcaları Tinkal, Kolemanit ve 

Üleksit’tir. Türkiye dünyadaki en büyük Bor rezervlerine sahip bulunmaktadır. Gerek çıkarılan 

Bor minerallerinin kalitesi gerekse çıkarma koşullarının uygunluğu nedeniyle Bor, Türkiye için 

büyük bir ekonomik kaynak özelliği taşımaktadır. Bor ürünlerinin en çok kullanıldığı alanlar 

arasında cam ve cam elyafı, deterjan, tekstil, tarım, metalürji ve kimya sanayi başta gelmektedir. 

Bu stratejik özelliklerinden dolayı bor madeni Türkiye için büyük bir öneme sahiptir.  Bor 

mineralleri bazı alanlarda ham bor olarak kullanılmakta ise de genel olarak rafine bor bileşiklerine 

ve özel bor ürünlerine dönüştürüldükten sonra geniş alanda kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin 

% 72,3’üne sahip olan ülkemiz, söz konusu mineralin dünyadaki en büyük ihracatçısıdır. 

Endüstrinin hemen hemen her alanında kullanım potansiyeli olan bor mineralleri temel bir sanayi 

hammaddesi olarak nitelendirilebilir. Bor minerallerinin özel tekniklerle işlenmesi sonucu üretilen 

borik asit ve özellikle boraksın nükleer enerji sektörü için kritik öneme sahip maddeler olduğu 

düşünülürse, borun geleceğin madeni olduğu da söylenebilir. Bugün stratejik bir değeri olan bor 

madeni geleceğin Türkiye’sinde de ekonomik anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu 

çalışma kapsamında bu kadar öneme sahip olan bor madeni ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, 

ülke ekonomisi ve geleceği açısından önemi vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bor, Bor mineralleri, Bor rezervi, Bor’un Kullanım Alanları, Enerji. 

 

ENERGY USAGE OF BORON MINERALS 

 

ABSTRACT  

Among the mines Turkey has, Boron, having 72.3 % of the World reserve, is undoubtedly the most 

remarkable one that may make Turkey the leading country in the market according to its reserve 

and production capacity, high tenor, reserve destiny, management convenience, high quality and 

diversity and the superiority in the race because of the production costs. Although there are more 

than 150 Boron minerals in nature, mainly economical Boron minerals are Tincal, Colemanite and 

Ulexit. Turkey has biggest Boron reserves in the world. In addition this, Turkey’s Boron minerals 

have highest quality and production conditions are more economical from other productive 

countries. Boron has great importance for Turkey. Among the sectors that boron compounds are 

most widely used; glass and fiberglass, detergent, textile, agriculture, metallurgy and chemistry 
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come first. Due to these features, boron mine is of great importance for Turkey. Although the boron 

minerals are used as raw materials in many applications, they are mostly used in various areas after 

being converted to rafined boron compounds andto special boron deriatives. Our country is the 

biggest exporter in the world by possesing % 72.3 of all boron reserves. Boron minerals with the 

potential to use almost every field of ındustry be regarded as a basic raw materials for industry. 

Boron minerals produced as a result of special processing techniques, boric acid and borax, 

especially considering that nuclear materials are critical for the energy sector, boron can be said 

that the future is mine. Jet technology to fuel, textile to until the aircraft construction of an 

extremely wide range of uses of boron minerals, which have the use of new technologies is 

expected to be even larger. At the present day, boron is an important and strategic mineral that is 

possessed by Türkiye which will also have a significant role in the country’s future in this study, 

boron mine is evaluated as it has such importance, and its significance for the national economy as 

well as the country’s future is emphasised. 

Keywords : Boron, Boron Minerals, Reserve of Boron, Boron Using Areas, Energy. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde kullanılan enerji kaynakları hızla tükenmektedir ve mevcut enerji kaynaklarının 

kullanımı sonucu ortaya çıkan hava kirliliği sorunu da giderek artmaktadır. Son yıllarda fosil 

yakıtlarda görülen azalmaya karşın artan enerji talebi, elektrik enerjisinin depolanamaması, çevre 

konusunda artan duyarlılık gibi sebepler alternatif enerji kaynakları arayışlarını da beraberinde 

getirmiştir. Ayrıca artan sera gazı salınımı sonucunda küresel sıcaklığın artması en önemli çevre 

sorunlarından birisini oluşturmaktadır. 

 

Yapılan tüm bilimsel araştırmalar doğal çevreye zarar vermeyecek, tüm uygulama alanlarında 

enerji ihtiyacına cevap verecek, önceki enerji kaynaklarının ve çeşitli kirletici etkilerin doğaya 

verdiği kalıcı zararları yok etmeye yardımcı olabilecek ideal bir enerji kaynağının, en kısa zamanda 

kullanılması gerektiği sonucunda birleşmektedir.  

 

İdeal enerji kaynağı kolayca ve güvenli olarak her yere taşınabilmeli, taşınırken enerji kaybı 

minimum olmalı, her yerde kullanılabilmeli, depolanabilmeli, tükenmez olmalı, kendini 

yenileyebilmeli ve temiz olmalıdır. Birim kütle başına yüksek kalori değerine sahip olmalı, değişik 

şekillerde kullanılabilmeli, güvenli olmalı, ısı, elektrik veya mekanik enerjiye kolaylıkla 

dönüştürülebilmeli, çevreye hiç zarar vermemeli, dünyanın her yerinden elde edilebilmeli, çok 

hafif olmalı, çok yüksek verimle enerji üretebilmeli, karbon içermemeli ve ekonomik olmalıdır 

(Carpetis, 1985).  

 

1. BOR MİNERALİ YAPISI VE BİLEŞİKLERİ 

Bor adının Arapça Buraq veya Farsça Burah kelimesinden geldiği düsünülmektedir. Tarihte Bor’u 

ilk kez Babilliler altın elde etmek için kullanmışlardır. Bunun için, Tibet göllerinin sığ 

kesimlerinden çıkarılarak Himalayalar üzerinden Hindistan’a ve oradan da Mezopotamya’ya 
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uzanan yollar kullanılarak ithal edilen Boraks’dan yararlanılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalılar 

Bor bileşiklerini temizlik maddesi olarak kullanmışlardır. MS 875 yılında ilaç olarak Arap 

doktorlar tarafından kullanılmıştır. Borik asit 18. yüzyıl başlarında elde edilmiş ve yine aynı 

yüzyılda G.Amerika’da And Dağları’nda bulunmuştur. 19. yüzyıl başlarında ise elementer Bor 

bulunmuştur (Moseman, 1994). 

 

Bor ilk defa 1808 yılında Gay-Lussac ve Jacques Thenard ile Sir Humphry Davy tarafından bor 

oksitin potasyum ile ısıtılmasıyla elde edilmiştir. Daha saf bor, ancak bromit veya klorit 

formlarının tantalyum filamenti vasıtasıyla hidrojen ile reaksiyona sokulmalarıyla elde 

edilmektedir. Kimyasal olarak ametal bir element olan kristal bor, normal sıcaklıklarda su, hava ve 

hidroklorik/hidroflorik asitler ile soy davranış göstermekte, sadece yüksek konsantrasyonlu nitrik 

asit ile sıcak ortamda borik aside dönüşebilmektedir. Öte yandan yüksek sıcaklıklarda saf oksijen 

ile reaksiyona girerek bor oksit (B2O3), aynı kosullarda nitrojen ile bor nitrit (BN), ayrıca bazı 

metaller ile magnezyum borit (Mg3B2) ve titanyum diborit (TiB2) gibi endüstride kullanılan 

bileşikler oluşabilmektedir (Kılıç, 2004). 

 

Yer kabuğunda bolluk bakımından 51. yaygın element olarak boratlar ve borosilikatlar halinde yer 

alan bor elementi, yaklaşık 3 mg/kg’lık konsantrasyon düzeyindedir. Bor elementinin amorf toz 

halinde rengi koyu kahverengi ve çok gevrek; sert yapılı monoklinik kristal halinde ise sarımsı 

kahverengi renktedir. Ergime noktası yaklaşık 2300 °C’dir. Periyodik cetveldeki IIIA grubunda 

karbon ve silisyum elementlerine benzerliği çok fazla ve oksijene karşı afinitesi çok yüksek olan 

bir elementtir. Yer kabuğunda sırasıyla % 19,10-20,31 ve % 79,69-80,90 izotopik bollukta, 
10

B ve 
11

B şeklinde iki adet kararlı izotopu bulunur. Bor izotoplarının yerkabuğunda bulunan bolluk 

miktarları bölgelere göre farklılık gösterir, örneğin bilinen bor yataklarındaki 
10

B miktarı ABD 

Kaliforniya’da düşük, Türkiye’de ise yüksek düzeydedir (Özkan vd, 1995: 224). 

 

Bor, periyodik tabloda B simgesiyle gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 

2,84 gr/cm
3
 , ergime noktası 2300 

o
C ve kaynama noktası 2550 

o
C olan, metalle ametal arası yarı 

iletken özelliklere sahip bir elementtir. Genellikle doğada tek başına değil, başka elementlerle 

bileşikler halinde bulunur. Tabiatta yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. Oksijenle bağ yapmaya 

yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-oksijen bileşimi bulunmaktadır. Bor-oksijen 

bileşimlerinin genel adı borattır (Yılmaz, 2002). 

 

Bor doğada serbest olarak bulunmaz. Doğada 250’den fazla bor içeren mineral tespit edilmiştir. 

Sodyum, kalsiyum ve magnezyum tuzları en yaygın olanlarıdır. Küresel ölçekte kıtasal ortamlarda 

dört ana metalojenik bor bölgesi bilinir. Bunlar Anadolu (Türkiye), Kaliforniya (ABD), Orta 

Andlar (Güney Amerika) ve Tibet (Orta Asya)’dır. Bor yataklarının çökelme ortamı, volkanizma, 

sıcak su etkinliği, kapalı havzalar ve kurak iklimler ile yakından ilişkilidir. Boraks (tinkal), borun 

en önemli ticari kaynağıdır, rezervleri Türkiye, ABD ve Arjantin’de bulunur. Kolemanit, kalsiyum 

borat ve borik asit üretimi için ana üründür ve mevcut işletilebilir rezervleri Türkiye ile sınırlıdır. 
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Datolit ve szaibelyite mineralleri Rusya ve Çin’ de bulunmaktadır. Dünyada boraks (tinkal) 

yatakları, Anadolu’da (Kırka), Kaliforniya’ da (Boron), ve Andlar’da (Tincalayu ve Loma Blanca) 

16 bulunmaktadır. Kırka, Boron ve Loma Blanca bor yatakları mineralojik bileşim ve kimyasal 

özellikleri bakımından birbirleri ile benzerlikler sunarlar. Probertit ve hidroborasit içeren 

kolemanit yatakları Anadolu, Death Valley (Kaliforniya) ve Sijes (Arjantin) bulunur. Kuvaterner 

yaşlı bor oluşumları ise And’lardaki salarlarda, ABD ve Tibet’te playa göllerinde ve tuz 

tavalarında bulunurlar (TMMOB Bor Raporu 2016: 15,16). 

 

Bor mineralleri yerkabuğunda genellikle senozoik yaşlı sedimanter tabakalar arasında 

oluşmaktadır. Bununla beraber borlu bölgelerde volkanik kayaçlara da rastlanmaktadır. Volkanik 

kayaçlar genellikle andezit ve dasitlerdir. Bor mineralleri genellikle Na+, Ca++ ve Mg++ gibi bir 

alkali katyonla birleşmiş sulu boratlardır. Doğada bulunan 2000’i aşkın bor mineralinin birçoğu 

bileşim olarak birbirlerine çok benzer olmalarına rağmen yapılarında içerdikleri kristal su 

miktarının farklı olması nedeniyle farklılık gösterirler. Bor mineralleri yapılarında değişik 

oranlarda bor oksit (B2O3) içerirler. Bunlardan ticari değere sahip olanlar; Tinkal (Boraks), 

Kolemanit, Üleksit, Probertit, Borasit, Pandermit, Hidroborasit ve Kernit’tir (Tombal vd, 2016: 

87). 

 

Bor elementi doğada saf halde bulunmamakta, ancak diğer elementlerle yaptığı bileşikler halinde 

rastlanmaktadır. Bor mineralleri ise buharlaşmanın şiddetli olduğu alanlardaki sulardan kimyasal 

çökelme yoluyla oluşan Evaporitler sınıfına girerler (Carpetis, 1985). Kimyasal olarak ametal bir 

element olan kristal bor, normal sıcaklıklarda su, hava ve hidroklorik asitler ile soy davranış 

göstermekte olup, sadece yüksek yoğunluklu nitrik asit ile sıcak ortamda borik asit’e 

dönüşebilmektedir. Öte yandan yüksek sıcaklıklarda saf oksijen ile reaksiyona girerek bor oksit 

(B2O3), aynı koşullarda nitrojen ile bor nitrit (BN), ayrıca bazı metaller ile magnezyum borit 

(Mg3B2) ve titanyum diborit (TiB2) gibi endüstride kullanılan bileşikler oluşabilmektedir. Bor 

elementinin amorf bir toz halindeki rengi koyu kahverengi ve çok gevrek, sert yapılı kristal halinin 

rengi ise sarımsı kahverengi'dir. Kristal haldeki borun elde edilmesi için yüksek basınç ve sıcaklık 

gereklidir. Kristal bor, amorf bordan sertlik ve kırılganlık gibi fiziksel özellikleri bakımından daha 

çok tercih edilmektedir. Şekil 1’de bor elementinin kristal yapısı gösterilmiştir (Arslan, 1997). 

Şekil 1: Bor Minerali 

 
Kaynak: http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/bor, 2017. 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/bor
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Tablo 1: Önemli Bor Mineralleri ve Bulunduğu Yerler 

 
Kaynak: Yenmez, 2009: 70. 

 

Bor mineralleri bünyelerinde değişik oranlarda bor oksit (B2O3) içeren mineraller olup Türkiye’de 

yaygın olarak bulunan bor mineralleri Tinkal, Kolemanit ve Üleksit’dir. Başlıca tinkal yatakları 

Kırka, Emet ve Bigadiç , Kolemanit yatakları Emet, Bigadiç ve Küçükler, Üleksit yatakları ise 

Bigadiç, Kırka ve Emet civarında bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

Ekonomik boyutlardaki bor yatakları, borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri halinde daha çok 

Türkiye, ABD, Arjantin, Rusya, Kazakistan, Çin, Bolivya, Peru ve Şili’de bulunmaktadır (Kılıç, 

2004). Türkiye, ABD ve Rusya dünyanın en büyük bor cevheri üreticisidir. 

 

Bor madenleri, topraktan çıkarıldıktan (tüvenan cevher) sonra kırma, eleme, yıkama ve öğütme 

işlemlerini müteakip, ilgili sanayilerin kullanımına hazır hale getirilmektedir. 

 

BOR MİNERALLERİNİN KULLANIM ALANLARI 

Bor bileşikleri, özellikle de boraks binlerce yıldan beri kullanılmaktadır. Babillerin bor’u kıymetli 

eşyaların ergitilmesinde, Mısırlıların mumyalamada, Eski Yunanlıların ve Romalıların temizlikte, 
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Mısırlıların, Mezopotamya uygarlılarının ve Arapların bazı hastalıkların tedavisinde bor’dan 

yararlandığı bilinmektedir. 

 

Bor kimyasalları normal kullanım koşullarında insanlar, hayvanlar ve çevre sağlığı açısından 

herhangi bir risk taşımamaları, bazı kullanım alanlarında alternatiflerinin bulunmayışı, bazı 

kullanım alanlarında ise alternatiflerine göre daha avantajlı olmaları nedenleri ile geniş bir 

kullanım alanına sahiptirler. 

 

Endüstride çok yaygın ve çok çeşitli kullanım alanlarına sahip bor bileşiklerinin önemi ve kullanım 

alanı gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde 400’den fazla üründe vazgeçilmez bir element olarak 

kullanılmaktadır. Kullanım alanları günlük hayatımızın hemen her yerinde borun kullanıldığını 

görmek mümkündür. Bor camlarda, motor yağlarında ve çelik jandarda, araba boyalarının içine 

katılarak parlaklığı ve kolay çizilmemeyi sağlıyor. Lastiklerin içindeki çelik teller de borla 

güçlendiriliyor, bilgisayarlardan wolkmenlere kadar bilgi akışını kesintisiz sağlayan ince optik 

liflerde bor olmadan sağlam olmuyor, tarım ilaçlarında ve gübrelerde, gıda ve hamur işi yapılan 

kalıplarda da bor kullanılıyor (Çalık, 2002: 39). 

 

Bor kimyasallarının düşük ergime sıcaklıkları, camsı yapı oluşumunu kolaylaştırma ve ısıl 

dayanıklılık sağlama özelliklerinin yanında, alev geciktirme, ağartma ve leke çıkarma, 

anti-korrosif, antiseptik, antibakteriyel özellikleri, asidite ve alkalinite dengeleme, yüksek 

iletkenlik ve nötron absorbsiyonu kapasiteleri ve metabolizma üzerinde etkileri gibi temel 

nitelikleri bu ürünleri çok geniş bir yelpazede kullanılmalarını sağlamaktadır (TMMOB Bor Sektör 

Raporu, 2016: 26). 

 

Hafifliği, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı sebebiyle; plastiklerde, sanayi 

elyafı üretiminde, lastik ve kağıt endüstrisinde, tarımda, nükleer enerji santrallerinde, roket 

yakıtlarında da kullanılmaktadır. Camın ısıyla genleşmesini önemli ölçüde indirgediği, camı asite 

ve çizilmeye karşı koruduğu, titreşim, yüksek ısı ve ısı şoklarına karşı dayanıklılığı sağladığı için 

ısıya dayanıklı cam gereçleri ve elektronik ve uzay araştırmalarında kullanılacak üstün nitelikli 

camların üretiminde de önemli yeri vardır. 

 

Rafine bor ürünleri ve bor kimyasalları kuvvetli lehimlemede, kaynak işlerinde, sürtünmelerin 

azaltılmasında ve arıtma işlemlerinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Kimi bor ürünleri, 

mükemmel ergime maddeleri olmaları nedeniyle, metal arıtma ve çelik üretiminde; atomik 

reaktörlerde, geç ateşlemeli sigortalarda, radyo lambalarında ve güneş bataryalarında sıkça 

kullanılan vazgeçilmez maddelerdendir. Temel hammaddeleri bor bileşikleri olan “kübik bor 

nitrür”, elmastan daha sert olan “borazon” ticari adıyla bilinen maddenin yapımında; “bor nitrür” 

termik izolatör olarak; “bor karbür” dayanıklı malzemelerin yapımında; “bor triklorür”, “bor 

triflorür” ve bor esterleri ise çeşitli sanayi üretimlerinde, örneğin petrol rafinerilerinde katalizör 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, diboran (B2H6), pentaboran (B5H9), dekaboran (B10H14) ve alkali 
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boronlar gibi bor bileşikleri geleceğin potansiyel jet ve roket yakıtları katkısı olarak görülmektedir 

(TMMOB Bor Sektör Raporu, 2016: 27). 

 

Bazı bor bileşikleri yüksek sertlik derecesine sahiptir. (Moh skalasına göre sertlik derecesi 

9-elmasınki 10). Bu sebeple, aşındırıcı ve ışıkkıran olarak, metalleri ve süper alaşımları kesme, 

bileme ve cilalamada kullanılmaktadır. Bor bileşikleri tungsten karbüre göre daha yüksek kesme 

oranına, sürekli-ağır-iş görme kabiliyetine sahiptir ve soğutuculara ihtiyaç göstermez (Garrett, 

1998).  

 

Bor ve hidratları birim ağırlık başına yanma sıcaklığı en yüksek olan elementtir (25,120 Btu/lb 

yanma sıcaklığına sahiptir (hava gazınınki 18,500 Btu/lb)). Bu sebeple hava ve uzay taşıtları için 

yakıt olarak düşünülmektedir, ancak maliyetlerin yüksekliği ve zararlı son ürünleri ticari kullanımı 

engellemektedir. Dibor-hidrat (B2H6), penta bor (B5H9) ve dekabor (B10H14)’un yakıt amaçlı 

kullanılması düşünülmüştür. Diğer taraftan, 10-hidroksi-9,10- boroar-openatren hidrokarbon 

yakıtlar için çok etkin bir anti-oksidan katkı olup, sodyum bor hidrat da Amerikan Deniz 

Kuvvetlerinde aynı amaçla jet yakıtı olarak kullanılmaktadır. Yine, bor triklorid veya florid petrol 

arıtımında katalizör olarak ve bor nikel katalizörü de karbon monoksidin yakıta çevrilmesinde 

kullanılmaktadır (Garrett, 1998).  

 

Japon bilim adamlarınca, 2001 yılı Şubat ayında, magnezyum diboridin geleceğin süper iletkeni 

olabileceği keşfedilmiştir. Süper iletkenlik, sıcaklığın belli bir noktanın altına düşürülmesiyle 

(kritik sıcaklığın altına) her türlü elektriksel direncin kaybolması durumudur. Süper iletkenliğin 

genellikle -273 
0
C olan mutlak sıfır noktasına yakın sıcaklıkta gerçekleşmesi ve bu derece düşük 

bir sıcaklığı gerçekleştirmenin pahalı oluşu, çok daha yüksek kritik sıcaklığa sahip olan 

magnezyum diboridi ucuz ve verimli bir alternatif haline getirmektedir. Süper iletkenler, çok 

yüksek akım yoğunluklarını hiçbir enerji kaybına neden olmadan taşıyabildikleri için santrallerden 

şehirlere verimli enerji iletimi, güçlü mıknatıs isteyen uygulamalar (magnetik rezonans, maglev 

trenleri vs.), büyük miktarlarda enerjinin manyetik alan depolanması ya da mikro elektronikte 

istenmeyen ısının önlenmesi gibi bir çok uygulama alanına sahiptir (Yılmaz, 2002). 

 

Bor bileşikleri ve bor lifleri (fiber) plastiklerde veya metallerde yüksek dayanıklılığa ve esnekliğe 

sahiptir. Bu gelişmiş bileşikler askeri alanda, özellikle hava ve uzay araçlarında kullanılmaktadır. 

Plastiklerde borlu lifler, alüminyum ve titanyumun 6 katı kadar sertlik/yoğunluk oranına sahiptir. 

Yüksek ısıya dayanıklılığı, esnekliği, hafifliği, güç ve üretim kolaylığı ile birleştirmektedir. Bu 

özellikleri sebebiyle jet motorlarının kompresör bıçaklarında, kanatçıklarında, dümenlerinde 

kullanılmaktadır. Bor bileşiklerinin kullanılması, titanyumla karşılaştırıldığında F14, Tomcat, F15 

Eagle ve B1 bombardıman uçakların ağırlığını 91 kg azaltmaktadır. Uzay mekiklerinde 137 kg'a 

kadar ağırlık tasarrufu sağlanabilmektedir (Garrett, 1998).  
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Piyade tüfeği, tabanca, top, tank üretiminde, zırhlı personel taşıyıcıların zırhlarını güçlendirici 

seramik plaklarda da bor kullanılmaktadır. Borla güçlendirilmiş cam malzemelerin iletken 

olmayan ve düşük dielektrik özelliği onları radara karşı görünmez kıldığı için askeri teçhizat 

yapımında önemlidir. ABD ordusu tarafından kullanılan gizli teknoloji ürünü Stealth Fighter 

(hayalet uçaklar) ve donanımlarının imalinde de bor ve rafine bor ürünlerinin kullanıldığı 

düşünülmektedir (http://usgs.gov). 

 

 Bor karbid ve fiber camın bir bileşimi 30 kalibre kurşunu durduracak şekilde geliştirilmiş olup, 

AH-10 Kobra helikopterlerinin koltuklarında kullanılmaktadır (Garrett, 1998). 

BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle beyin 

kanserinin tedavisinde hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesine yaraması ve sağlıklı hücrelere 

zararının minimum düzeyde olması nedeniyle tercih sebebi olabilmektedir (http://usgs.gov). 

Bor, bitki gelişimi için önemli 16 temel bitki besininden biridir. Toprağın üst tabakalarındaki 

bor'un çoğunluğu çürümüş bitki dokularından kaynaklanmaktadır. Bor, bitkilerde şekerin hormon 

faaliyeti üzerindeki etkisini, fotosentez miktarını, köklerin büyümesini ve havadan emilen karbon 

dioksit miktarını artırır. Bor'un bir diğer işlevi hücre büyümesi ve yapısı olup, bor eksikliği hücre 

duvarlarını inceltici etki yapmaktadır. Ancak, bor'un çok yüksek konsantrasyonda bulunması 

toksik etki de yapabilmektedir (Garrett, 1998). 

 

Bor eksikliği görülen bitkilerde susuz boraks ve boraks pentahidrattan mamül bir gübre 

kullanılmaktadır. Ayrıca suda eriyebilen sodyum pentaborat veya disodyum ektaborattan 

mahsulün üzerine püskürtülmek suretiyle faydalanılmaktadır. Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi 

bileşiklerle birlikte yabani otların yok edilmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda 

da kullanılmaktadır (DPT, 2000). 

 

 Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları kullanılır. Paslanmaz borlu 

çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe 

etmektedir. Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile 

kapatılmasında (B
10

) bor kullanılır. Ayrıca, nükleer atıkların depolanması için kolemanit 

kullanılmaktadır. Nükleer reaktörlerde radyoaktif malzemenin fisyonu sonucunda ısı, alfa ve beta 

parçacıkları, gama ışınları ve nötronlar açığa çıkar. Nötronlara kalkan olarak kullanılan en önemli 

malzemeler, hidrojen, lityum, polietilen ve su olup, kalkan olarak kullanılan malzemelerin çoğu 

ikincil gama ışını yaymakta, bu da ısı düşürme ve tekrar kalkan uygulamayı gerektirmektedir. Bor, 

termal nötronları emme kabiliyeti açısından tektir. Sadece hafif bir gama ışını çıkarmakta ve alfa 

parçacıklarını kolayca emmektedir (Garrett, 1998). 

 

Termal depolama pillerindeki, sodyum sülfat ve su ile yaklaşık % 3 ağırlıktaki boraks dekahidratın 

kimyasal karışımı gündüz güneş enerjisini depolayıp gece ısınma amacıyla kullanılabilmektedir. 

Ayrıca, binalarda tavan malzemesine konulduğu taktirde güneş ışınlarını emerek, evlerin 

ısınmasını sağlayabilmektedir (DPT, 2000). 

http://usgs.gov/
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Çinko borat ve disodyum oktaborat tetrahidrat antimikrobiyal özellikleri sebebiyle ahşap koruyucu 

olarak kullanılmaktadır (Garrett, 1998). 

 

“(...) bor, demir ve nadir toprak elementleri kombinasyonu (METGLAS) % 70 enerji tasarrufu 

sağlamaktadır. Bu güçlü manyetik ürün; bilgisayar disk sürücüleri, otomobillerde direk 

akım-motorları ve ev eşyaları ile portatif güç aletlerinde kullanılmaktadır. Sodyum borohidrat, atık 

sulardaki civa, kurşun, gümüş gibi ağır metallerin sulardan temizlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır” (DPT, 2000). 

 

Bor Minerallerinin Enerji Alanında Kullanımı 

Bor mineralinin bir enerji hammaddesi olarak kullanılabilirliği hakkında 1950 yılından bu yana 

yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bor mineralinin; hidrojen taşıyıcısı olarak, doğrudan enerji 

hammaddesi olarak, füzyon reaktörlerinde yakıt olarak kullanımı üzerinde durulmaktadır. Yakıt 

pilleri üzerinde yapılan çalışmalar bor mineralini ön plana çıkarmıştır. Yeryüzünde bor yatakları 

belirli bazı bölgelerde toplanmıştır. Kaliforniya, Güney Amerika, Türkiye ve Orta Asya’daki 

önemli bor yatakları hep önemli fay kırıklarına yakın bulunmaktadır. Bu yatakların içerdikleri bor 

minerali cinsi ve konsantrasyonları çok değişik olduğundan birbirleriyle daha çok B2O3 (borat-bor 

trioksit) içerikleri açısından karşılaştırılmaktadırlar. Türkiye dünya görünür rezervinin % 66’sına 

toplam rezervin ise % 60’ına sahiptir. Ülkemiz görünür rezervleri bugünkü üretim hızımızla yıllık 

1.5 milyon ton B2O3’lük dünya tüketimini 250 yıl, toplam rezervlerimiz ise 570 yıl süreyle 

karşılayabilir. Bizim dışımızdaki görünür rezervler 125 yıl, toplam rezervler de 410 yıl süreyle 

dünya tüketimini karşılayabilecek miktardadır (Kalafatoğlu & Örs, 2003). 

 

Bordan yakıt eldesi 

Cowan (2002), yaptığı çalışmalar sonucunda borun hidrojenden daha iyi bir enerji taşıyıcı 

olduğunu ortaya koymuş, bütün yönleriyle diğer alternatif yakıt sistemleriyle kıyaslamıştır. Gerek 

benzin, gerekse hidrojen, alüminyum, magnezyum gibi alternatif yakıt sistemlerinden üstün 

yönlerini belirlemiştir. Bor yakıtlı motor sisteminde temel olarak bir yakma hücresi, piston kolu, 

yakıt besleme ünitesi, saf oksijen elde etme ve besleme filtreleri ve yakma sonrası çıkan atık 

üzerinde işlem birimi yer almaktadır. Normal bir benzinlı motora benzeyen yönleri olduğu gibi, 

farklı yönleri daha fazladır. Ayrıca, temel prensipleri hidrojen veya "boran" tabir edilen 

bor-hidrojen karışımlı yakıt sistemlerinden de farklıdır (Cowan, 2002). 

 

Bor ve hidratları yanma sıcaklığı en yüksek olan elementtir. Bu nedenle hava ve uzay araçlarında 

yakıt olarak düşünülmektedir. Bugün ABD  ordusu tarafından kullanılan ileri teknoloji  ürünü 

savunma ve saldırı silahları ile savaş uçaklarının tamamı Zip ya da Hermes olarak adlandırılan 

projenin ürünüdürler. Örneğin; U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Stealth Fighter, F-22, B-52 savaş 

uçaklarının tamamı Zip projesi kapsamında üretilen XB-70’in geliştirilmiş tasarımlarıdır. 

Geliştirilen yakıtlar, yaklaşık aynı tarihlerde üretilen  XB70 Valkyrie “Boron Bomber” 

bombardıman uçağı ve SR-71 Blackbird süpersonik stratejik bombardıman uçaklarında 
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“Pentaboran” ve “Etilboran” olarak isimlendirilen bor katkılı yakıt kullanılarak uçakların hem hızları 

hem de uçuş mesafeleri artırılmıştır. Daha sonra geliştirilen F-117 “Stealth Fighter” Meteor 

(MRAAM) uçakları ve General Dynamics firması tarafından üretilen BGM109 Tomahawk, 

UGM-109 Tomahawk füzelerinde de bor katkılı yakıtlar kullanılmaktadır. Bor üzerinde yürütülen 

araştırmalar sadece ABD ile sınırlı değildir. Örneğin Avrupa Uzay Ajansı’da aynı zamanda bor ve 

borlu yakıtlar üzerine çalışma yapan bir başka kurumdur. Anılan Ajans, geliştirdiği üç tip borlu 

yakıtı Avrupa Patent Ofisi’ne tescil ettirerek patentini almıştır. Bugün Ariane roketlerinde 

kullanılan yakıtlar da borlu yakıtlardır (TMMOB Bor Raporu, 2003:14). 

Yakıt eldesi yönteminde; sodyum borhidrit’in suyla karıştırılması sonucu elde edilen sıvı, “yakıt” 

olarak kullanılmaktadır. Söz konusu yakıtın kimyasal reaksiyonu: 

 

 

 

formülü üzerine kurulmuştur. Su içerisinde çözünen sodyum borhidrit (NaBH4), bir karışım olarak 

depolanmaktadır. Enerji üretmek için hidrojen ihtiyacı gerektiğinde bu karışım içine uygulanan 

katalizör aracılığı ile kimyasal reaksiyon başlatılmaktadır. Reaksiyon sonucunda gaz halinde 

serbest kalan hidrojen, yakıt pilinden geçirilerek elektrik enerjisi elde edilir. Bu reaksiyon sonunda 

sodyum bor tuzu (sodyum metaborat) atık olarak birikmektedir. Sistemde enerji kaynağı olarak 

kullanılan hidrojen, sadece ihtiyaç halinde üretileceğinden, burada kullanılan katalizör çözeltiden 

istenildiği zaman ayrılabilmekte ve reaksiyon kontrollü olarak durdurulabilmektedir 

(www.millenniumcell.com, 2017). 

 

Söz konusu teknolojinin avantajları şunlardır:  

1) Kullanılan karışımın içinde çözelti halinde bulunan sodyum borhidrit ve sodyum metaborat 

çözeltilerinin yanıcı olmaması,  

2) Tepkimenin kolayca kontrol edilebilmesi,  

3) Kullanılan hidrojenin yarısının sodyum borhidrit’ten diğer yarısının ise sudan alınması (100 gr 

sodyum borhidritten 21 gr H2),  

4) Katalizörün defalarca kullanılmaya uygun olması,  

5) Reaksiyon sonrası ortaya çıkan sodyum bor tuzunun kolaylıkla yeniden sodyum borhidrit 

üretiminde kullanılabilmesi,  

6) Sodyum borhidritte ağırlık/enerji oranının benzindeki orana yakın olması. Bu yeni yakıt sistemi, 

yüksek enerji yoğunluğu, mükemmel güvenlik özellikleri, tutuşmaz, alev almaz ve olumlu çevresel 

etkiye sahip olması nedeniyle, geliştirilmekte olan yeni enerji üretim sistemleri arasında dikkat 

çekicidir. Geliştirilen bu teknoloji, taşımacılığın yanı sıra taşınabilir enerji sağlayıcı piller için de 

uygulanabilir bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Yakıt pilleri 

Yakıt pilleri (hücreleri) bir reaksiyonun kimyasal enerjisini doğrudan elektrik enerjisine 

dönüştüren cihazlardır. Bir yakıt pilinin temel fiziksel yapısı veya yapı bloğu, bir yüzeyinden 

NaBH4+ 2H2O→ katalizör→ 4H2+ NaBO2 

http://www.millenniumcell.com/
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pürüzlü bir anotla, diğer yüzeyinden bir katotla temas halindeki bir elektrolit tabakasından oluşur. 

Tipik bir yakıt pilinde gaz akışkanlar sürekli olarak anot (negatif elektrot) bölümüne ve oksitleyici 

(yani havadan alınan oksijen) katot (pozitif elektrot) bölümüne beslenir. Elektrotlar arasında 

oluşan elektro kimyasal reaksiyonlar bir elektrik akımı üretir. Bir yakıt pili tipik bir pile benzer 

karakteristik ve bileşenlere sahip olmakla birlikte pek çok yönden pilden farklıdır. Pil bir enerji 

depolama cihazıdır. Elde edilebilecek maksimum enerji miktarı pilin içinde depolanmış kimyasal 

reaksiyona giren maddelerin miktarına bağlıdır. Reaksiyona giren maddeler tükendiğinde (yani pil 

deşarj olduğunda) pil elektrik üretimini durdurur. İkinci bir pil tipinde reaksiyona giren maddeler 

bir dış kaynaktan pile enerji doldurma (ya da reşarj) yolu ile yeniden üretilir. Diğer yandan yakıt 

pili bir enerji dönüşüm cihazıdır ve teorik olarak elektrotlar üzerine yakıt ve oksitleyici beslendiği 

sürece elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahiptir (Fuel Cell Handbook, 2000: 1-1,1-2). 

 

Güç üretim santrallerinden, cep telefonlarına kadar çok değişik kapasitede, geniş uygulama alanı 

ve farklı türleri vardır. Yakıt pilleri hidrojenin otomobillerde enerji kaynağı olarak kullanımının 

önünü açmıştır. Hidrojeni elektrik enerjisine dönüştürmekte; doğru veya alternatif akımla çalışan 

elektrik motorları ile aracın hareketini sağlamaktadır. Zararlı egzoz gazları üretilmeyen, sessiz bir 

kimyasal reaksiyon gerçekleşir ve atık olarak sadece saf su ve bir miktar ısı açığa çıkar. Yakıt pili 

(hücresi), hidrojen (H2) ve oksijenle (O2) çalıştırılan bir pildir. H2 ve O2’nin reaksiyonundan elde 

edilen enerji doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülür. Böyle bir yakıt pilinin verimi, alışılagelmiş 

içten yanmalı motorların veriminden çok daha yüksek olduğu için yakıt pili taşıtının (FCV) yüksek 

verimli olması beklenir. Polimer elektrotlu yakıt pili (PEFC), bir yakıt pili taşıtı için ana güç 

kaynağı olmanın yanı sıra, yakıt pili kesintisiz güç kaynağı (FCUPS) olarak da kullanılır. FCV ve 

FCUPS için en yaygın kullanılan yakıt H2’dir. Bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda sistemin 

çalıştırılması için bir H2 depolama tankı gereklidir.  

 

Borhidritli Yakıt Pili 

Bir yakıt pilinde sodyum borhidritin ağırlıkça %44’lük çözeltisi kullanırsa bir litre çözeltiden 5,11 

kW/h enerji elde edilebilir ki, bu değer bir litre benzinden teorik olarak elde edilebilecek enerjinin 

% 56’sına eşittir. Ancak yakıt pili elektrik motorundaki enerji dönüşüm veriminin, içten yanmalı 

motora oranla 2,5-3 kat daha fazla olması nedeniyle, mevcut yakıt tanklarıyla kat edilen yol, 

sodyum borhidrit için de geçerlidir.  

 

Yılda 50 milyon yeni araç üretilmesi ve bu araçların tümünün “hidrojen enerjisi” yakıtını 

kullanması durumunda, 20 milyon ton bor ihtiyacı vardır. Bu yakıtın geri dönüşüm ve yeniden 

kullanılabilme özelliği dikkate alındığında 20 milyon tondan daha fazla bor kullanılması 

gerekmektedir. U.S.Geological Survey’den Phyllis A. Lyday tarafından hazırlanan 2000 yılına ait 

bor raporunda, referans gösterilerek “Hydrogen on Demand
TM

” sisteminde % 30 sodyum borhidrit 

içeren sıvı çözelti, yan ürün olarak hidrojen ve sodyum borat üretmek üzere bir katalistle 

tepkimeye tabi tutularak üretilen hidrojenin enerjiye dönüştürüldüğü, reaksiyon atığının süt 

benzeri ve asla çevre kirliliği yaratmayan mayi olduğu, “Hydrogen on Demand
TM

” sisteminin 
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stoklama yoğunluğu açısından, litre başına 63 gram hidrojen üretimiyle, sıvılaştırılmış hidrojenle 

rekabet edebilecek güçte olduğu ifade edilmektedir (www.millenniumcell.com). 

 

Nükleer Enerji Alanında Kullanımı 

Bor, element olarak doğada B
10

 ve B
11

 olarak adlandırılan iki ayrı kararlı izotoptan oluşmaktadır. 

Bu izotopların doğada bulunma oranları sırasıyla %19,1-20,3 ve %79,7-80,9’dir. B
10

 izotopu, çok 

yüksek termal nötron tutma özelliği gösterir. Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer enerji 

santrallerinde kullanılabilmektedir. Bu amaçla kullanılan en önemli bor ürünü zenginleştirilmiş 

(enriched) borik asittir. Bu ürünün üretimi Uluslararası Atom Enerjisinin izni ile yapılmakta ve 

nükleer santrallarda nötron kalkanı olarak kullanılmaktadır (TMMOB Bor Sektör Raporu, 2016: 

33). 

 

Nükleer enerji reaktörleri, kullandıkları bor miktarı düşük olmasına rağmen teknolojik ilerleme 

açısından bor için büyük önemi olan bir kullanım alanıdır. Yüksek nötron yakalama kapasitesi 

nedeniyle bor bileşikleri nükleer santrallerde reaktör kalbinin etrafının betonlanmasında katkı 

maddesi olarak, ya da radyoaktiviteyi zırhlamada kullanım alanı bulur. Bunlara ilave olarak 

radyasyondan korunma zırhı olarak bordan yararlanılmaktadır (Uçar, 1989; Kurşun vd, 2016;  

Özkan vd, 1997). 

 

Nükleer Enerji santrallerinde Bor’lu çelikler, Bor karbürler ve Titanyum - Bor alaşımları kullanılır. 

Paslanmaz Bor’lu çelik, nötron absorbe edici malzeme olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık olarak 

her Bor atomu bir nötronu absorbe etmektedir. Reaktörlerin kontrol sistemleri ile soğutma 

havuzlarında ve reaktörün acil bir şekilde kapatılmasında bor kullanılır. Ayrıca, nükleer atıkların 

depolanmasında çevreye olan etkiyi azaltmak için Kolemanit kullanılmaktadır. Nükleer 

reaktörlerde radyoaktif malzemenin fisyonu sonucunda ısı, alfa ve beta parçacıkları, gama ışınları 

ve nötronlar açığa çıkar. Nötronlara kalkan olarak kullanılan en önemli malzemeler, Hidrojen, 

Lityum, Polietilen ve su olup, kalkan olarak kullanılan malzemelerin çoğu ikincil gama ışını 

yaymakta, bu da sıcaklığı düşürme ve tekrar kalkan kullanımını gerektirmektedir. Bor, termal 

nötronları emme kabiliyeti açısından eşsiz bir maddedir. Sadece hafif bir gama ışını çıkarmakta ve 

alfa parçacıklarını kolayca emmektedir (Yiğitbaşıoğlu, 2004: 18). 

 

Bor mineral ve bileşikleri B
10

 ve B
11

 izotoplarını içerirler. Bor izotopları nükleer reaksiyon 

sırasında nötron soğurma ve yavaşlatma özelliğiyle nötronların uranyum- 235 ile fisyon 

reaksiyonunu engelleyip yavaşlattığından, dimetil eter, elementer bor, zenginleştirilmiş bor oksit 

veya asit veya ferroboron haline dönüştürüldüğünde nükleer reaktörün kontrol çubuklarının ve 

moderatörlerinin yapımında da kullanılırlar. Kontrol çubukları % 2 bor içeren çelik-alüminyum 

alaşımlarıdır, nükleer reaktörlerde nötronları absorblayarak bunları uranyum-235 ile verdiği zincir 

reaksiyonu olan fisyon reaksiyonunu engellemekte veya durdurmakta böylece reaktörün 

durdurulması veya reaksiyon veren nötronların miktarını ayarlayarak fisyon enerjisinde güç 

kontrolü sağlamaktadır (Yörükoğlu, 2015; Osmanlıoğlu, 2015). 

http://www.millenniumcell.com/
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Bor karbürler Phenix reaktörlerinde dışarıya nötron sızdırmayan koruyucu kabuk inşasında 

kullanılmaktadır. Bor-304 adı verilen yeni bir paslanmaz çelik, atık nükleer yakıtın taşınmasında 

kullanılan kapların yapımında kullanılır. Nükleer sanayide kullanımda borun en yakın rakibi 

gadolinyum ve samaryumdur. Kaliforniya Üniversitesindeki araştırmalarda, B
11

’in protonla 

füzyon (kaynaşama) reaksiyonu sırasında radyoaktivitesiz enerji açığa çıkmıştır. Böylece temiz 

nükleer enerji elde edilmektedir (Kaya, 2008;  Osmanlıoğlu, 2015). 

 

Nükleer reaktörlerin çalıştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili temel gerekliliklerden biri, nötron 

yakalanmasını korumak, kontrol etmek ve fisyon reaksiyonu esnasında nötron üretilmesini 

sağlamaktır. Bor, nötron soğurucu olarak dikkate alınmaya değer, nükleer özelliklere sahip 

elementlerden biridir (Rebesdorff & Bart, 2000;   Ruggiero, 1992). 

 

Bor karbürün nötron absorblama kapasitesi B
10

 izotopunu zenginleştirerek artırılabilmektedir. İyi 

ısı iletkenliğine ve termal şok dayanımına sahip bor karbür içeren bir karma malzeme, nükleer 

füzyon reaktörlerinin ilk çeper malzemesi olarak uygun görülmektedir (Simeone vd, 1998). 

 

Hızlı üretken reaktörlerin kontrol çubuklarında nötron absorblayıcı olarak bor karbür, %80’e kadar 

zenginleştirilmiş 10B izotopundan elde edilir. Bu izotop acil reaktör kapatma işlevini yerine 

getiren hızlı nötron spektrumunda yeterli fiziksel absorpsiyon verimine sahip tek maddedir. 

İzotopik zenginleştirme işleminden dolayı bu malzeme oldukça pahalıdır. Diğer taraftan, kendi 

reaktör işletim koşullarına göre emniyet çubukları çoğu zaman yüksek bir konumdadır ve absorbe 

pimi sadece reaktör kalbine bitişik nötron akışının alt kısmına bağlıdır (Risovany vd, 1996). 

 

Hidrojen Yakıtı 

Günümüzde fosil yakıtların kullanıldığı birçok uygulama için hidrojenden de yararlanılmaktadır. 

Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarında yakıt olarak, ısı enerjisi üretiminde, gaz ve elektrik 

üretiminde hidrojenin yakıt olarak kullanımı hakkında çok sayıda uygulama ve araştırma vardır. 

Özellikle yakıt hücresi teknolojisindeki gelişmeler hidrojen kullanımının önünü açmıştır. Hidrojen 

üretimi için bilinen yöntemler; güneş-buhar güç çevrimi, elektroliz yöntemi, güneş 

enerjisitermokimyasal yolla suyun ayrıştırılması, ağır petrol kalıntılarından, kömürden, benzinden 

hidrojen üretimi şeklinde sıralanabilir. Söz konusu yöntemlerden elde edilen hidrojenin 

depolanması, taşınması ve kullanımı, hidrojenin tabiatından kaynaklanan bir çok zorluk 

taşımaktadır.  

 

Günümüzde hidrojen konusundaki çalışmaların önemlice bir kısmı otomotiv sektörünü esas 

almaktadır. Hidrojen içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ancak hidrojenin 

gerçek anlamda üstünlüğü yakıt pillerinde ortaya çıkmaktadır. Nitekim hidrojen üretimi ve 

depolanması konusunda son yıllarda yoğunlaşan araştırmalar paralelinde yakıt pillerinde de benzer 

geliştirme çalışmalarının yoğunlaşmasına sebep olmuşur (Ergül vd. 1997, Han vd. 2000, Yazaydın 

vd. 2003). 
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Bilim çevreleri hidrojenin araçlarda kullanımı için üç depolama alternatifi sunmaktadır:  

a) sıkıştırılmış gaz şeklinde, b) sıvı halde, c) metal hidritler şeklinde depolama.  

Yapılan araştırmalar bu alternatifler içinde metal hidritler şeklinde depolamayı ön plana 

çıkarmıştır.  

 

H2 tanklarda sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış olarak, aktifleştirilmiş karbon, karbon nanotüpleri, 

grafit nanofiber, hidrojen absorbe eden alaşımlar veya NaBH4, NaH, LiH veya NaAIH4 gibi 

kimyasal hidritler tarafından depolanabilir. Bu yöntemler arasında NaBH4 gibi kimyasal hidritlerin 

hidrolizi üzerinde durulmuştur. Bunun nedeni NaBH4’ün teorik hidrojen içeriğinin yüksek 

(ağırlıkça % 10.9) olmasıdır. NaBH4 diğer kimyasal hidritlere göre kararlıdır ve taşınması kolaydır 

(Kojima, vd, 2004: 22-26).  

 

Hidrojen karbon nanotüplerde de depolanabilmektedir (Darkrim vd, 2002). Karbon nanotüpler 

kısaca grafit tabakaların tüp şekline dönüşmüş halidir. Çapları birkaç nanometre veya 10-20 

nanometre mertebesinde, boyları ise mikron civarındadır. Nanotüpler tek-duvarlı olarak 

üretilebileceği gibi çok-duvarlı tüplerde üretilebilmektedir. Çeşitli ilavelerle oluşturulan, örneğin 

alkali-ilaveli (Li-K), nanotüpler de mevcuttur (Hirscher vd, 2002). Hidrojen, natotüplerde iki 

şekilde depolanabilmektedir. Zayıf -van der Waals etkileşimi-   sonucu oluşan (fiziksel) 

depolama ile depolanan hidrojen geri alınabilmekte ve sisteme tekrar aynı miktarda hidrojen 

yüklenebilmektedir. Kovalent bağların oluşumu ile (kimyasal olarak) depolanan hidrojen ise ancak 

çok yüksek sıcaklıklarda geri alınabileceği için faydalı kapasite dışındadır (Atkinson vd, 2001). 

 

Sodyum bor hidrürde hidrojen depolamanın en önemli üstünlüğü depolanan hidrojenin oda 

sıcaklığında geri alınabilmesi ve geri alımın katalizör yardımı ile kolaylıkla kontrol 

edilebilmesidir. Nitekim sıvı halde çözelti alevle temas halinde bile  güvenli olmakta, ancak 

katalizörün çözeltiyle teması durumunda hidrojen çıkışı sağlanmaktadır (Amendola vd, 2000). 

 

SONUÇ  

Dünya bor madeni rezervlerinin yüzde 72’sine sahip olan Türkiye, dünya bor ürünü piyasasından 

sadece yüzde 5 pay almaktadır. ABD’den sonra en fazla bor üretimi Türkiye'de 

gerçekleştirilmekte, satılabilir konsantre ve rafine bor ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 8’i iç 

pazarda tüketilirken geriye kalan yüzde 92’si ise ihraç edilmektedir. Oysa ABD’de tam tersine bir 

durum söz konusudur. Bor için çok yaygın bir kullanım imkanı açan, sodyum borhidritin hidrojen 

taşıyıcısı olarak kullanımı, ülkemize bu zenginliğini değerlendirmede yeni ufuklar açacaktır. 

Cowan (2002), katı bor yakıtıyla çalışan bir motor sistemi geliştirmiştir. Basmç altında saf bor ve 

saf oksijen karışımıyla meydana gelen reaksiyon sonucunda patlama olmakta, açığa enerji 

çıkmakta ve bu enerji mekanik sisteme iletilmektedir. Bor yakıtının gerek mevcut akaryakıtlara ve 

gerekse hidrojen gibi alternatif yakıt sistemlerine göre üstünlükleri belirlenmiştir. Bunların başında 

borun yanmaya karşı direncinden dolayı güvenilir bir yakıt oluşu, gaz emisyonunun olmamasından 
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dolayı çevre dostu bir yakıt oluşu, az hacim kaplaması, geri dönüşümlü bir yakıt oluşu gelmektedir. 

Sistemin bugünün motorları düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

 

Bor cevherinin enerji hammaddesi olması, petrolün alternatifi olması manasına da gelmektedir. 

Özellikle, 50 yıl bile ömrü kalmadığı ifade edilen dünya petrol rezervlerinin yerine temiz ve çevre 

dostu alternatif enerji kaynakları bulunmak zorundadır ve yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu 

konuda atılan en önemli adımların başında hidrojenle çalışan motorlar ve katı bor motorları 

gelmektedir. Hidrojen motorlarında da borun hidrojen üretimi için kullanıldığı ve bahsi geçen 

motor sistemlerinin yakın gelecekte seri üretimine başlanacağı düşünüldüğünde, bor cevher 

tüketiminin bugünkü tüketime kıyasla yüzlerce belki binlerce kat artması söz konusu olacaktır. 

Ayrıca, bor yakıtı, motorla çalışan her türlü araca ve sisteme uygulanabilecek, motorun girdiği her 

yere girebilecektir. Borun verimli ve temiz bir yakıt olduğu gerçeği kesinlikle ortaya konmuştur. 

Yapılacak bilimsel araştırmalarla aynı zamanda ekonomik bir yakıt sistemi haline de 

dönüştürülmesi önümüzdeki 10-20 yıl içinde beklenmektedir. Bu bağlamda, devam eden ve 

yapılabilecek çalışmalar, mevcut yakma sistemlerin ekonomik hale getirilmesi üzerinedir. 

Borla ilgili yatırım alam ve ekonomik açıdan faydalanmanın yolu, borun yakıt ve enerji 

hammaddesi olarak kullanılması yönünde Ar-Ge çalışması yapmak ve teknoloji üretmektedir. 

Borun yakıt ve enerji hammaddesi olarak kullanılacağı öngörüsüyle hareket edildiği takdirde, bu 

konuda hem teknoloji hem de yakıt üreticisi olmak, bor yakıt santralleri kurma gereği ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Ülkemizde bor madenlerinin özelleştirilmesi değil, bor ürünlerinin hammadde olarak kullanıldığı 

sanayi alanlarının gelişmesine yönelik olarak yatırım yapılması ve bu amaçla üniversitelerin, 

araştırma kurumlarının ve devletin bor ürünleri üretimi konusunda bugüne kadar edindiği bilgi 

birikiminden konuya ilgi duyan özel sektörün yararlanması sağlanmalıdır. 

 

Dünyadaki en büyük rezerv ve üretim payı Türkiye’ye ait olan bor madenleri ve bileşiklerinin 

nükleer santrallerde kullanımı ile ilgili daha önce yapılmış olan bilimsel ve endüstriyel ölçekli 

araştırmalar, sanayinin tuzu olarak anılan ve birçok farklı alanda farklı oranlarda tüketilen borlu 

malzemelerin enerji sektöründe de kullanım alanı bulacağını ve öneminin bu alanda da artacağını 

göstermektedir.  

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün kurulmuş olması Bor madeninin bilinen kullanım alanlarının 

araştırılması ve yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlamak için önemli bir gelişmedir. Bu 

Enstitü uluslararası Bor pazarını takip ederek Türkiye’nin dünyadaki gücünü ve etkinliğini arttırıcı 

önlemler geliştirmelidir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ile geliştirilecek ürünleri kullanacak 

sektörlerin, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve 

teknoparkların işbirliğinin sağlanması önemlidir. Enstitünün öncelikli hedefi özellikle Bor 

madeninin enerji alanında kullanımı üzerinde durmalı ve bu alanda katma değeri yüksek yeni 

ürünler geliştirilmelidir. 
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Türkiye, en büyük rezerv sahibi olarak Bor dünya piyasasını ve fiyatlarını belirleyebilecek 

konumda olma olanağına sahiptir. Bununla birlikte ülkemiz bor madeniyle ilgili ileri teknolojiye 

sahip olamadığı için uluslararası bor piyasalarını kontrol edememektedir. Bu konuda maden 

yönünden fakir ancak teknolojik açıdan ileride olan gelişmiş ülkelerin liderliği görülmektedir. 

Ar-ge çalışmalarıyla bor zengini olan ülkemiz bu açığını kapatarak uluslararası piyasalarda söz 

sahibi olabilir. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE KIġ HAZIRLIKLARI; TURġU TÜRLERĠNĠN VE ÜRETĠM 

METOTLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Öğr. Gör. Şeyda KARAGÖZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, seyda.karagoz@gop.edu.tr  

  

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLLÜ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mehmet.gullu@gop.edu.tr
 

 

ÖZET 

Bir toplumun gıda kültürü o toplumun tarihsel gelişimi, yaşadığı coğrafya, iklim değişiklikleri, dini 

inançları, sosyo-ekonomik ve kültürel değerleri hakkında bilgi veren önemli bir olgudur. Bu 

nedenle toplumların kültürel geçmişi ele alınırken o toplumun gıda kültürü de ele alınmalıdır. Bu 

çalışmada Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan turşudan bahsedilmektedir. Türk kültüründe 

özellikle kış hazırlıkları içerisinde yerini alan ve ülke ekonomisine geleneksel ürünler içerisinde 

önemli katkı sağlayan turşu, genellikle taze sebze ve meyvelerin fermantasyonu sonucu elde edilen 

bir üründür. Coğrafi koşullar ve tarım ürünleri çeşitliliğinden kaynaklanan bölgesel farklılıklar 

olmakla birlikte, turşu üretiminde yaygın olarak salatalık, domates, biber ve lahana 

kullanılmaktadır. Bu çalışma; ülkemizde farklı bölgelerde üretilen ve kimi zaman aynı adla bilinen 

turşuların üretiminde izlenen üretim metotlarını kıyaslamayı, literatürde yer alan turşu üretim 

teknikleri ile uygulamada gerçekleşen üretim teknikleri arasındaki benzerlik veya farklılıkları 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca ülkemizde üretilen ve çoğunlukla bölgesel olarak bilinen 

bazı turşu türlerinin tanıtılması ve yaygın olarak bilinirliklerinin sağlanması açısından önem 

taşımaktadır. Çalışma; derleme niteliğinde olup bölgelere göre turşu çeşitlerinin saptanabilmesi 

için çeşitli kitaplar, il kültür ve turizm müdürlükleri arşivleri ile bu konuda yapılmış diğer bölgesel 

yayınlar incelenmiştir. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan turşu üretimi ile ilgili yapılması 

düşünülen benzeri çalışmalara ek bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Gıda Kültürü, Turşu, Kış Hazırlıkları 

 

WINTER PREPARATION IN THE TURKISH CULTURE; THE EVALUATION OF THE 

VARIETIES AND PRODUCTION METHODS OF PICKLES 

 

ABSTRACT 

Food culture of a community is an important fact that informs about the historical development, 

geography, climate change, religious beliefs, socio-economic and cultural values of that 

community. For this reason, when considering the cultural history of societies, food culture of that 

society should be considered. In this study, pickles which have an important place in Turkish 

culture are mentioned. Pickling, which is especially located in the winter preparations and 

contributes to the economy of the country in traditional products in Turkish culture, is a result of 

fermentation of fresh vegetables and fruits. Due to regional differences, geographical conditions 

mailto:seyda.karagoz@gop.edu.tr
mailto:mehmet.gullu@gop.edu.tr
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and agricultural product varieties; cucumber, tomatoes, pepper and cabbage are widely used in 

pickle production. This study; is aimed to compare the production methods of pickles are produced 

in different regions of our country, which are sometimes known with the same name, and to reveal 

the similarities or differences between the pickling techniques in the literature and the production 

techniques in practice. It is also important in terms of promoting and widely promoting some pickle 

species that are produced in our country and known locally. The study is compilation and various 

books, archives of provincial culture and tourism directorates and other regional publications were 

examined made in this subject in order to be able to determine pickle varieties according to regions. 

It is thought to be an additional source to similar studies that is thought to be done about pickle 

production, which has an important place in our culture.   

Keywords: Turkish Food Culture, Pickle, Winter Preparations. 

 

 

1. GiriĢ 

Türk Standartları Enstitüsü ve Gıda Tüzüğü‟nde belirtilen tanıma göre “sirke ve/veya salamura 

içindeki laktik asit fermantasyonu ile veya sulandırılmış asetik asit içinde oluşan ürünler” turşu 

olarak tanımlanmaktadır. Klasik anlamda ise turşu; “sebze ve meyvelerin belirli tuz 

konsantrasyonlu salamuralar veya kendi öz suları içerisinde laktik asit bakterileri ile 

fermantasyona uğramaları ile oluşan, laktik asidin ve ortamdaki tuzun koruyucu etkisiyle birlikte 

uzun süre dayanıklılık gösteren bir ürün” şeklinde ifade edilmektedir. Ancak son yıllarda doğrudan 

taze sebze ve meyveden salamura veya sirkeli ortamda fermantasyon yapılmaksızın turşu üretimi 

de yaygınlaşmıştır (Şahin, 1985; Çalış ve Akbulut, 1992; Anonim, 1993; Aktan vd., 1999; Güven, 

1998). 

 

Ülkemizin orta kuşakta bulunması, farklı iklim ihtiyacı olan sebze ve meyveler için çeşitlilik ve 

bolluk yönünden önemli bir zenginlik sağlamaktadır. Hammadde yönünden oluşan bu zenginlik 

turşuculuğun gelişmesinde önemli bir avantaj oluşturmaktadır (Şahin, 1985; Güven, 1998; Aktan 

vd 1999; Ova, 2002). Özellikle sebze ve meyvelerin bol bulundukları mevsimde fermente edilen 

meyve ve sebzeler turşu yapılarak az veya hiç bulunmadıkları dönemlere kadar muhafaza 

edilebilmektedir (Özçelik ve Ulu, 2002). Böylece ürünlerin, zamana bağlı kalmaksızın tüketimi 

sağlanabilmektedir (Dursun, 2010). Bu nedenle turşu her zaman, Türk kültüründe yerini 

koruyabilen, kış sofralarımızı zenginleştiren, mutfağımızın vazgeçilmez geleneksel ürünlerinden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Akbaş, 2006). 

 

2. TurĢu Üretiminde Kullanılan Temel ve Yardımcı Malzemeler 

Turşu üretiminde kullanılan sebze ve meyvelerin başında hıyar, lahana, biber, patlıcan, domates ve 

fasulye gelmektedir (Ova, 2002, Aktan vd., 1999). Ayrıca, ülkemizde farklı yöre veya bölgelerde 

değişik meyvelerden yapılmış turşulara rastlamak da mümkün olmaktadır (Şahin, 1997). Bu 

değişiklikte bölgelerimizin sebze üretim miktarları ve yöre halkının tüketim zevki etken 

olmaktadır. Bunun yanında tüketici zevki, aynı sebzeden üretilen turşuların bile çok değişik 
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olmasına neden olabilmektedir (Şahin, 1985). Ortaya çıkan geleneksel fermente gıdalar, üretim 

bölgelerindeki doğal floradan kaynaklanan karakteristik özellikler ve bölgelere has üretim 

yöntemlerindeki farklılıklarla önem kazanmaktadır (Dursun, 2010). Örnek olarak taze fasulye, 

kızılcık, kavun (kelek), elma (ham yeşil), zeytin (yeşil), erik (ham yeşil), şalgam (ham yeşil), kayısı 

(ham yeşil), kereviz yaprağı, şeftali (ham yeşil), bamya, badem (ham yeşil), karnabahar, armut 

(ahlat), brokoli, kızılcık, üzüm (koruk), kapari (iri boylar), kiraz ve vişne verilebilir (Aktan vd., 

1998). 

 

Turşu tüketimi son yıllara kadar ticari boyuttan uzak, evlerde üretilen bir ürün ve küçük çapta bir 

ekonomik kazanç kaynağı olarak görülmüştür. Ancak artan nüfus, gelişen toplumsal yapı, iç 

satımın yanında dış pazara yönelik talep ve insanların ilgisiyle birlikte turşuya olan bu bakış açısı 

değişmiş ve tüketimi artmıştır. Özellikle iç pazardaki tüketicinin bilinçlenmesi ve dışa yönelik 

talebin artmasıyla birlikte turşunun, gıda sanayisindeki önemi anlaşılmıştır. Ticari anlamdaki 

yaklaşım da, buna bağlı olarak farklılaşmış ve önem kazanmıştır. ABD‟de turşuların artan taleple 

birlikte, mevcut marketlerdeki piyasa değeri iki milyar doların üzerinde olduğu bildirilmektedir 

(Breidt vd., 2007). Böyle bir ticari öneme sahip turşu üzerinde endüstriyel boyutta bir üretime, 

standart üretim tekniklerinin oluşturulmasına ve kaliteli ürün elde etmeye yönelik çalışmaların 

yoğunlaştırılması büyük anlam ve önem taşımaktadır (Gözütok, 2013). 

 

3. TurĢu Üretim Yöntemleri  

Turşu üretim tekniği olarak genelde iki yol izlenmektedir. 

Laktik Asit Fermantasyonu  

Sebzelerin korunmasında bir çok yön 

tem kullanılmakla birlikte (kurutma, dondurma, konserve vs.) fermantasyon, gelişmemiş ve 

gelişmekte olan toplumların tercih ettiği pratik ve yaygın yöntemlerden biridir. Fermente bitkisel 

ürünlere bakıldığında ise laktik asit fermantasyonu ön plana çıkmaktadır (Tamang, 2010; Karaçıl 

ve Acar Tek, 2013).  

 

Turşu üretim teknikleri içerisinde de en yaygın yöntem laktik asit fermantasyonudur. Bu yöntemde 

laktik asit bakterilerin meydana getirdiği laktik asit ve ortamdaki tuzun koruyucu etkisinden 

yararlanılarak turşu elde edilmektedir ve iki farklı metot ile karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki 

yaygın olarak kullanılan asetik asit ve salamura içindeki hammadde fermantasyona tabi tutulması 

yani „asitli salamuralı fermantasyon‟ uygulamasıdır. İkincisi ise salamura içindeki hammaddenin 

fermantasyona uğratılması yani „salamuralı fermantasyon‟ dur. Bu şekilde uygulanan işleme „stok 

işleme‟ adı da verilmektedir (Aktan vd. 1998; Tokatlı, 2013).   

 

Bununla birlikte fermantasyon aşamaları ve de baskın mikroorganizmalar tablo 1„de 

belirtilmektedir. 
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Tablo 1: Turşu fermantasyon aşamaları ve baskın mikroorganizmalar (Daeschel ve ark. 1987; 

Aktan 1998, Gözütok 2013) 

Basamak Baskın Mikroorganizma  

Başlangıç  Çeşitli Gram (+) ve Gram (-) bakteriler 

Birincil Fermantasyon Laktik asit bakteriler ve mayalar 

İkincil Fermantasyon Mayalar 

Fermantasyon sonrası Açık tanklarda; salamura yüzeyinde oksidatif 

mayalar, küfler ve bakteriler. 

Anaerobik tanklarda; mikrobiyal etkinlik 

yoktur. 

 

Taze sebze ve meyvelerin doğal mikroflorasında çok çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu 

populasyonun içinde bozulmalara neden olan mikroorganizmalar ve laktik asit bakterileri yer 

almaktadır (Alan, 2015). Bununla ilgili olarak turşuda etkin rol alan mikroorganizmalar aşağıdaki 

gibidir; 

 

Bakteriler 

Turşuda kullanılan laktik asit bakterilerden Enterococcusfaecalis, Leuconostoc mesenteroides 

yüksek tuz (%5‟ten fazla) ve asit konsantrasyonuna dayanıklı olmamakla birlikte Lactobacillus 

plantarum aside en dayanıklı bakteridir bu nedenle tüm fermantasyon süresince baskındır ve çoğu 

kez fermantasyon bu bakterinin etkinliği ile tamamlanır. Aktif olan diğer laktik asit bakterileri ise 

Lactobacillus brevis, Pediococcus cerevisiae‟dır (Megep, 2007). 

Mayalar 

Turşu yüksek tuz konsantrasyonuna sahiptir ve bu durum maya gelişimini destekler. Turşu 

fermantasyonunun fermantatif mayalardan Torulopsis, Hanseluna ve Saccharomyces ile oksidatif 

mayalardan Debaryomyces, Pichia, Candida türleri gelişmektedir. Mayalar turşuya lezzet 

katmakla birlikte daha çok bozulma etkenidirler (Megep, 2007). 

Küfler  

Turşularda Penicilium, Oxolicum, Ascochyta cucumis, Fusarium roseum, Cladasporium 

Cladesporiodes, Alternaria tenuis, Fusarium oxysporum, F. Solani türleri sık rastlanılmaktadır. 

Küfler, pektolitik ve selülolitik faaliyetleri ile yumuşamaya neden olurlar (Megep, 2007). 

Konserve 

Turşu üretiminde karşımıza çıkan diğer bir yöntem konservelemedir. Bu yöntem fermantasyon 

uygulanmaksızın, doğrudan kavanoz veya teneke kutulara yerleştirilen hammadde üzerine asit ve 

tuzdan oluşan salamuranın konulması ve pastörizasyon uygulanması prensibine dayanmaktadır. 

Üretim amacına bağlı olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır. İlki kavanoz veya tenekelerdeki 

asit ve tuz içeren salamura içerisine hammaddenin konularak pastörizasyon işleminin gerçekleştiği 

„kavanoz veya teneke işleme‟ yöntemidir. Diğer yöntem ise kampanya dönemini uzatmak ve yıl 

boyunca işletmeyi çalışır halde tutmak amacıyla, hammaddenin daha sonra kavanoz veya 
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tenekelere işlenmek üzere sirkeli salamura içinde bekletilmesine dayalı stok veya yarı mamul 

işlemedir (Aktan vd. 1998; Tokatlı 2013). 

 

4. TurĢularda Görülebilecek Bozulmalar 

Turşularda görülen başlıca bozulmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

Yumuşama: Turşularda yumuşama özellikle pekteolotik enzim salgılayan bazı bakteri ve küflerden 

kaynaklanmaktadır. Bu durum özellikle tuz konsantrasyonunun düşük olması veya fermantasyon 

sıcaklığının yüksek olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Acar, 1999).  

ġiĢme: Daha çok hıyar turşularında görülen şişme, fermantasyonda gaz oluşturan 

mikroorganizmaların gelişmesiyle ortaya çıkmaktadır (Kurdal, 1995).  

Çiçeklenme: Turşuların üzerinde beyaz bir zar halinde görülmektedir. “Çiçek mayaları” tarafından 

yapıldığı için bu ad verilmiştir. Daha çok turşular olduktan sonra görülen bu hastalık, tuzu ve 

ekşiliği az, fazla hava almış ve sıcakta beklemiş turşularda görülmektedir (Yılmaz, 2010). 

Sünme: Bazı mikroorganizmalar karbonhidratlardan polisakkarit yapısında yapışkan, viskoz 

maddeler oluşturmakta ve bu duruma genellikle zar oluşturan mikroorganizmalar neden 

olmaktadır. Turşu suyu salyalanıp sünen bir özellik kazanmaktadır (Acar, 1999). 

Mavi YeĢil renk oluĢumu: Daha çok hıyar turşularında görülmektedir. Salamuraya bakır 

iyonlarının karışması sonucu oluşmaktadır (Çetinkaya, 2017). 

AcılaĢma: Düşük sıcaklıkta fermente edilen ürünün tadındaki acımanın nedeni psikotrof bakteriler 

olabilmektedir. Ayrıca kullanılan tuzun magnezyum içermesi ve hammaddenin özellikleri de 

etkilidir  (Acar, 1999). 

Beyaz noktalar: Daha çok domates ve biber turşularında görülmektedir. Laktik asit bakterilerin 

meyvenin sert dış kabuğu altına yerleşerek gelişip koloni oluşturmasından ileri gelmektedir. 

Genellikle aşırı olgun ve fazla tuz kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır (Çetinkaya, 2017). 

Renk bozulmaları: Bazı renk değişimleri doğrudan mikrobiyal bozulma sonucunda olabileceği gibi 

bazen de mikrobiyal bozulma sonucu metabolitlerin sekonder reaksiyonları sonucu ortaya 

çıkabilmektedir 

PembeleĢme: Daha çok Alman tipi lahana turşularında görülmektedir. Kıyımlar arsında hava 

boşluğu kalması ile aerop mikroorganizmalar gelişmekte ve bunlar turşuya karotenoid renk 

maddeleri vererek  pembe- kırmızı bir renk oluşturmaktadırlar. Diğer taraftan lahana türlerinde 

fermantasyonla açık pembe renk oluşabilmektedir (Acar, 1999; Çetinkaya, 2017). 

 

5. Türkiye’de Üretilen TurĢu ÇeĢitleri 

Türkiye; coğrafi konumu, yer şekilleri, iklim özellikleri ve sahip olduğu bitki örtüsüyle sebze ve 

meyve üretiminde zengin bir ülke konumundadır. Bu zenginlik turşu hammaddesi açısından geniş 

bir yelpaze sunmaktadır. Bu nedenle geçmişte evlerde yapılan turşu, günümüzde önemli bir sanayi 

sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Turşu, sebzeleri saklamada en güzel yöntemlerden biri olmakla birlikte, son yıllarda meyveler de 

yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Turşu yapımında genel olarak sebze ve meyvelere ek 
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olarak tuz ve sirke kullanılmaktadır. Tercihe göre sarımsak, maydanoz ve limon da ilave 

edilmektedir. Ülkemizde sanayi dışında evlerde ve küçük ölçekli yerel işletmelerde de turşu 

yapılıyor olması turşunun bölgelere göre farklı türlerinin üretilmesinde önemli bir etkendir. Dahası 

kullanılan sebze ve meyvelerin çeşitlenmesindeki en büyük rol ise turşunun yapıldığı bölgede 

ağırlıklı olarak yetiştirilen sebze ve meyvelerdedir. Karadeniz‟de kiraz, Orta Anadolu‟da armut 

veya ahlat, Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da ceviz, Marmara bölgesinde erik ve kızılcık turşuları 

bölgesel ürün karakterini yansıtmaktadır. 

 

Bölgelere göre kullanılan sebzeler ve meyveler de değişiklik göstermektedir. Turşusu en fazla 

yapılan sebzeler salatalık (hıyar), domates, biber ve lahanadır. Bunun yanında taze fasulye, 

patlıcan, pancar ve yer elması gibi sebzelerden de turşu yapılmaktadır. Bazı yörelerde pırasa, kelek 

(kavunun olgunlaşmamışı), acur (bir tür salatalık çeşidi) turşusu yapılmaktadır. Kapari (geber otu), 

kırmızıbiber, asma yaprağı, çağla, çam kozalağı, muşmula, mürdüm eriği turşu yapımında 

kullanılan diğer ürünlerdir. Ayrıca lahana, salatalık ya da biber turşusuna ilave edilen havuçlar da 

turşuya ayrı bir lezzet katmaktadır. 

 

Marmara bölgesinde en çok yapılan turşu salatalık, biber ve lahana turşusu iken, Karadeniz 

bölgesinin vazgeçilmezi ise fasulye turşusudur. Özellikle Aydın ili ve çevresinde yapılan „Gelin 

turşusu‟ Ege bölgesine has bir turşudur. Bu turşuda közlenmiş kırmızıbiber ve bolca sarımsak 

kullanılmakla birlikte öne çıkan bir diğer malzeme ise koruk suyudur. Egede evlerde yapılan koruk 

suyu bu turşunun o yöreye has olmasında etkendir. Doğu Anadolu‟da Bitlis ve civarı ile özdeşleşen 

turşu çeşidi ise „Heliz‟ turşusudur. Heliz, o yöreye özgü bir bitkinin adıdır. Bu bitki ilkbaharda 

toplanıp yıkanır ve küplere doldurulur. İçerisine bir avuç nohut, bir su bardağı şeker, iki-üç baş 

sarımsak ilave edilir. Rendelenmiş ve pişirilmiş domates ilavesiyle de sıkıca ağzı kapatılır ve 2 gün 

güneşte bekletilip ardından karanlık ve serin bir yere alınır. Akdeniz bölgesine özgü turşu ise 

„Çelem‟ adı verilen şalgam turşusudur. Şalgam suyu ayrıca içecek olarak da bu bölgede oldukça 

fazla tüketilmektedir. 

 

Ülkemizde yoğunlukla üretilen ulusal ve bölgesel bazı turşu türleri, içerik ve yapım şekilleri 

şöyledir: 

Hıyar TurĢusu: Hıyar dünya turşu sektörünün en çok kullandığı sebzelerden birisidir (Özer ve 

ark., 2006). Türkiye hıyar üretim miktarı 1,6 ila 1,8 milyon ton arasında değişmekle birlikte bu 

üretimin yaklaşık %5,5‟lik bir kısmını değerli bir turşuluk hıyar çeşidi olan “kornişon” tipi hıyar 

oluşturmaktadır (Subaşı, 2009). 2010 yılında Türkiye‟de yaklaşık 145.300 ton turşuluk hıyar 

üretimi gerçekleşmiştir (Anonim, 2010). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 

ülkemizde 2016 yılında toplam hıyar üretimi 1.811.681 ton olarak gerçekleşmiştir. Hıyar turşusu 

denince akla gelen ilk isim „Çubuk Turşusu‟ olmaktadır. Turşuculuk ilçede önemli bir gelir 

kaynağı haline gelmiş, 2005 yılından itibaren her yıl “Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür 

Festivali” yapılır hale gelmiştir. Çubuk Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılmış ve 

2008 yılında bu işareti almaya hak kazanmıştır (Çağlar, 2013). 
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Ahlat TurĢusu: Rosaceae familyasının bir üyesi olan ve şifalı bitkiler arasında yer alan ahlat 

ağacının (Pyrus elaegrifolia) meyvesi, Çanakkale ilinin Biga yarımadasında bulunan köylerde 

sevilerek tüketilen bir içecek üretiminde değerlendirilmektedir. Ahlat turşusu olarak adlandırılan 

bu içecek, olgun ahlat meyvelerinin su içerisinde fermantasyonu sonucu elde edilmektedir. 

Tüketileceği zaman fermente suyu şeker katılarak tatlandırılmaktadır. Yöre insanları bu ürünü kış 

boyunca yiyeceklerin yanında hoşaf veya meyve suyu gibi bir içecek olarak tüketmektedirler. 

Ahlat turşusu olarak adlandırılan bu içecek, bazı bileşim özellikleri bakımından yine fermente bir 

içecek olan şalgam suyu ile benzerlikler göstermektedir. Bununla birlikte, fenolikler bakımından 

zengin bir içecektir (Pala ve ark., 2009). 

Kiraz TurĢusu: Kiraz tuzlusu (kiraz turşusu), kirazın çekirdekleri çıkarılmadan kavanozlara bir 

sıra kiraz bir sıra kaya tuzu serpilip su eklenmesiyle veya kirazın salamuraya bırakılması ile elde 

edilen bir üründür. Özellikle Giresun ve çevresinde yapılan kiraz tuzlusu yaklaşık bir yıl boyunca 

saklanabilmektedir. Kiraz tuzlusu, yaygın olarak, kirazın tuzu çıkarıldıktan sonra kiraz tuzlusu 

kavurması veya kiraz tuzlusu diblesi şeklinde tüketilmektedir (Evren ve ark., 2009). 

Gedelek TurĢusu: Bursa-Orhangazi ilçesine bağlı olan 460 haneli Gedelek köyünde 50'ye yakın 

turşu imalathanesi mevcuttur. Köy halkı sadece kendi tüketimi için turşu yapmaktayken, 1929 

yılında köye gelen bir müteşebbis, köyün kaderinin değişmesine neden olmuş ve artık köy, 

turşusuyla meşhur bir duruma gelmiştir. Köyde salatalık, biber, lahana, patlıcan, erik, fasulye, 

havuç, karalahana, acur, pancar ve domates olmak üzere hemen her çeşit sebzenin turşusu 

yapılmaktadır. Gedelek turşusunu farklı kılan en önemli özellik yöreye has kırmızıbiber dolma, 

patlıcan dolma, lahana dolma turşularının yapılmasıdır. Turşu fermantasyonunda tuz 

konsantrasyonu fermantasyon gidişini yönlendiren ve son ürün kalitesini etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Fermantasyon yüksek tuz konsantrasyonlarında (%10 ve üzeri) düşük tuz 

konsantrasyonlarına (%5-8) göre daha yavaş seyreder veya hiç gerçekleşmez. Tuz konsantrasyonu 

laktik asit fermantasyonunda rol alan mikroorganizmaların faaliyetleri üzerine seçici özellik 

göstermektedir. Düşük tuz konsantrasyonlu salamuraya ilave edilen kalsiyum klorürün 

yumuşamayı engellediği bilinmektedir. Bu nedenle Gedelek köyünde turşu yapımında kullanılan 

suyun kireç içeriğinin yüksek olması ile bu turşuların sert ve lezzetli olması 

ilişkilendirilebilmektedir (Bozbıyık ve ark., 2009). 

Gevil (Kapari) TurĢusu: Doğadan toplanan gevil (kapari) tomurcuklarının yıkanarak, hazırlanan 

tuzlu su karışımında 15 gün bekletilmesiyle meydana gelen bir turşu çeşididir.  Buradan alınan 

tomurcuklar, isteğe bağlı olarak sirkeli su, sadece sirke, zeytinyağı veya kekik sirke karışımı 

içerisine konularak 1 ay fermantasyona bırakılmaktadır (Urbas ve Akman, 2009). 

Kaya Koruğu TurĢusu: Toplanan kaya koruğu bitkisinin sap ve yapraklarından ayıklanıp iyice 

yıkandıktan sonra, sıcak su konulmuş tepsi içerisine basılıp süzülmesi ve sonra isteğe bağlı olarak, 

sirkeli su, sirke ve limon tuzu karışımında 10-15 gün süreyle fermantasyona bırakılması sonucu 

elde edilen bir üründür. İdeal bekleme süresi 1 ay olmakla birlikte, İsteğe bağlı olarak sarımsak, 

nohut, nane ve maydanoz da konulabilmektedir (Urbas ve Akman, 2009). 

Gilaboru ve Üzüm TurĢusu: Kapadokya Bölgesi'nde yemekle birlikte yenilen en yaygın garnitür 

turşudur. Biber turşusu en çok tüketilenidir. Bunu yanında domates, yeşil fasulye, kavun, karpuz 
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turşusu, salatalık, acur turşusu yapılır. Üzüm turşusu ise yemekle birlikte yenilmekten ziyade 

akşam oturmalarında ortaya gelen çerezle birlikte misafire ikram edilmektedir. Üzüm turşusunun 

suyu da kendisi kadar makbuldür. Yörede üzüm turşusu gibi suyu içilen bir başka turşu da yörede 

"kirabolu" denilen gilaboru meyvesinden yapılan turşudur. Ekşimsi bir tada sahip olan "gilaboru" 

turşusu ve bu turşunun suyunun böbrek taşı düşürmeye faydalı olduğu belirtilmektedir (Karaaslan, 

2009). 

Pakla turĢusu: Fasulyenin, haşlanması ve süzülmesinden sonra biber ve sarımsak ile kavanozlara 

doldurularak, salamura eklenmesiyle elde edilen bir üründür.  

KarıĢık turĢu: İsteğe bağlı olarak çeşitli sebzelerin ayıklanıp yıkandıktan sonra kavanozlara 

yerleştirerek salamura ilave edilmesi ve fermantasyona bırakılması sonucu oluşan turşu çeşididir.  

Çöğürdük (yabani armut) Turşusu: Sırlı küpler içine, yıkanmış çöğürdüklerin konularak ağzına 

kadar su ilave edilmesi ve sirke kıvamına gelmesi veya suyunun tüketilmesi ile kendini gösteren 

farklı bir turşu çeşididir. 

Dolma biberi turĢusu: Dolma biberlerin kafaları kesilerek çekirdeklerinin çıkartılması, içinin 

doğranmış havuç, sarımsak, kuşbaşı domates, kıyılmış lahana, nane ve maydanoz ile doldurulup 

ağzının domates ile kapatılması ve doldurulan dolma biberlerin bidonlara dizilerek aralara sivri 

biber, sarımsak, nane, defneyaprağı konularak salamura suyu eklenmesi sonucu oluşan bir 

üründür.  

Kelek turĢusu: Kabuğu soyulan ve içi oyulan kelekler 4 saat bekletildikten sonra içine sarımsak, 

kuşbaşı domates, kıyılmış lahana, nane ve maydanoz, biber doldurularak ağızları domates ile 

kapatılması ve kavanoz veya bidonlara alınarak salamura suyu eklenmesi sonucu meydana 

gelmektedir. 

Patlıcan turĢusu: Patlıcanların pijamalı halde soyulup haşlanması sonrasında karınlarının 

yarılarak içine sarımsak, kuşbaşı domates, kıyılmış lahana, nane ve maydanoz, biber doldurulması 

ve maydanoz sapı ile ağızlarının bağlanarak, kavanozlara dizilip salamura eklenmesi ile oluşan bir 

üründür (Bilgin ve Çoksöyler, 2009). 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Besin saklama yöntemleri arasında önemli bir yere sahip olan ve kültürümüzde kış hazırlıkları 

içerisinde en değerli ürünlerden biri olan turşu; coğrafi konumumuz, iklim özelliklerimiz ve 

tarımsal çeşitliliğimizle birlikte çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak kaynak taramalarında 

ülkemiz turşu çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı bir yazın bulunmamaktadır. Çalışmaların 

çoğunlukla hıyar turşusu üzerine yoğunlaştığı, yöresel turşu türlerinin geri planda tutulduğu tespit 

edilmiştir. Yöresel turşu çeşitleri üretiminin çoğunlukla ev tipi üretimlerle sınırlı olup, ticari 

üretimin oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Bilhassa yöresel turşu türlerinin üretimi, tanıtımı, 

standardı ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara ulaşılamamıştır. Yöresel gıdalar 

kültürel miras öğesi olarak kabul edilmekte ve kırsal kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Ancak yöresel gıdaların bilinirliklerinin arttırılmaması, üretim standardının 

oluşturulmaması, ticari ürün olarak piyasaya sürülmemesi ve yeni nesillere aktarılmaması 

sebebiyle bu ürünler yavaş yavaş unutulmakta, güncel dünyaya ayak uyduramayıp yok olmaktadır. 
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Özellikle gastronomi turizminin git gide çekicilik unsuru olarak destinasyon seçiminde önem 

kazandığı günümüzde, böylesine çeşitlilik gösteren turşu türlerinin yöresel mutfak öğeleri arasında 

yer almasının, yerel turizm ekonomisine katkı sağlaması ve yerli-yabancı turist çekmesi açısından 

elzem olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla turşu türlerinin, özellikle yerel çeşitlerin 

sürdürülebilirliği bakımından aşağıdaki öneriler getirilmiştir: 

İl kültür ve turizm müdürlüklerinin, yerel yönetimlerin, özel girişimcilerin ve yerel halkın konuyla 

ilgili duyarlı davranmaları, yerliye sahip çıkmaları gerekmektedir. 

İl ve ilçelerde ilgili kamu kurumlarının tanıtım sayfalarında bu ürünlere yer verilmeli, sosyal 

medyanın etkin gücünden yararlanılmalıdır. 

İl il, ilçe ilçe ülkemiz turşu haritasını oluşturacak şekilde alan çalışmaları yapılmalıdır. 

Bilinirliği sağlama adına bölgesel turşu festivalleri çeşitlendirilmelidir. 

Özellikle doğada kendiliğinden yetişen ve turşusu yapılan ürünlerin yetiştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Üretim kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirlik açısından, modern tesisler teşvik edilmelidir. 

Kurulacak modern tesislerde yaygın turşu türlerinin yanı sıra, yerel türlerin de üretimi 

desteklenmelidir. 

Yöresel turşuların öz adlarının unutulmaması için kayıt altına alınması ve üretim metotlarının 

coğrafi işaret başvurularıyla tescillenerek hukuki yönden korunması sağlanmalıdır. 

Ürün özellikleri resmi kayıt altına alınmış coğrafi işarete sahip turşu türlerinin, kayıt altına 

alınmasını takiben uluslararası pazarda tanıtımları sağlanmalı ve talep oluşturulmaya 

çalışılmalıdır. 

Yerel turşu türlerinin standarda kavuşması sağlanmalıdır. 

Orijinalinden fazla uzaklaşmadan, yerel turşu türlerinde ürün farklılaştırılmasına gidilebilir. 

Konuyla ilgili bilimsel çalışmaların belirli bazı turşu türleriyle sınırlı kalmaması, yerel türlerin de 

çalışmalara konu edilmesi özendirilmelidir.  
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ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Antlaşmasını imzalamak zorunda 

kalan Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları, Antlaşmanın belirsiz maddelerinden yararlanan İtilaf 

Devletleri, Türkiye’yi kendi aralarında bölüştürme siyasetlerini uygulamaya başlıyor. İngilizler 

Musul’la İskenderun’u, Fransızlar, Mersin,  Antep,  Maraş, Urfa, Tarsus, Adana, Pozantı’yı, 

İtalyanlar, Antalya, Yunanlılar, İzmir bölgesini işgal ediyorlardı. Batı Trakya, Yunan yönetiminde; 

Doğu Trakya Fransız askeri denetimi altında, Osmanlı başkenti Fransızlarla İngilizlerin denetimi 

altında bulunuyordu.  Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde Türk olmayan unsurlar, Wilson 

prensiplerinden ve İtilaf Devletlerinin diğer gösterişli vaatlerinden yararlanarak, 1918 yılı sonu ve 

1919 yılı başlarında Osmanlı İmparatorluğundan aşırı ölçüde toprak isteğinde bulunmaya 

başlıyorlardı. Tabii İngiliz güdümü altında özerklik uygulamasını istiyorlardı. Yunanlılar ise, 

İzmir’i içine almak üzere Batı Anadolu’yu ve kuzeyde “Pontus” adı altındaki bölgeye sahip 

çıkıyorlardı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, diğer İtilaf devletleri, savaş sırasında yaptıkları gizli 

antlaşmalara dayanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan ön eki topraklarının mirasçısı 

olmaya çalışıyorlardı. İngiltere, Irak, Filistin, Arabistan yarımadasının peşinde koşuyor; Fransa, 

Suriye ve “Kilikya” bölgesine; İtalya da İzmir, Adana ve Mersin’i kapsamak üzere Anadolu’nun 

güney kıyılarına göz dikiyordu. İran bile Osmanlı İmparatorluğu’ndan toprak koparmaya 

kalkışıyordu.
1
  Paris Barış Konferansında Yunan toprak isteklerinin incelenmesi için, 5 Şubat 

1919’da kurulan bir komisyon görevlendirilmişti. Çalışmalarını Mart sonunda bitiren komisyon, 

Yunan isteklerini bazı değişikliklerle kabul ediyor; İngiltere, Fransa ve Birleşik Amerika devlet 

başkanları, 6 Mayıs’ta büyük gizlilik içinde aldıkları bir kararla, Venizelos’u İzmir’i Yunan 

askerleriyle işgal etmeye çağırıyordu  Paris Barış Konferansında Yunan toprak isteklerinin 

incelenmesiyle, 5 Şubat 1919’dakurulan bir komisyon görevlendirilmişti. Çalışmalarını Mart 

sonunda bitiren komisyon, Yunan isteklerini bazı değişikliklerle kabul ediyor; İngiltere, Fransa ve 

Birleşik Amerika devlet başkanları, 6 Mayıs’ta büyük gizlilik içinde aldıkları bir kararla, 

Venizelos’u İzmir’i Yunan askerleriyle işgal etmeye çağırıyordu.
2
  Dokuz gün sonra, Yunan istila 

gücü, Amerikan, İngiliz, Fransız ve Yunan savaş gemilerinin koruyuculuğu altında İzmir’e çıkıyor, 

Türk halkına karşı birçok aşırı taşkınlıklarda bulunuyor, İtilaf Yüksek Konseyi’nin yönergelerine 

aykırı olarak, tüm Aydın ilini istilaya başlıyordu. Türkler, bu istilayı, İtilaf devletlerinin Türk 

yurdunu parçalama planlarının başlangıcı olarak görüyor, buna kaşı kin ve nefret duygularını 

gizlemiyorlardı. Çok doğal olarak bu duygular ilkin, saldırıya uğrayan İzmir şehrinde, bir oldubitti 

karşısında bırakılan Türk halkınca açığa vuruluyordu. Ülkenin diğer bölgelerinde, Yunan istilasına 
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karşı gösterilen tepki çok büyük olmuş, uzak köylerde yapılan küçük toplantılardan, İstanbul’da, 

örneğin 23 Mayıs’ta yapılan ve 200.000’den fazla kişinin katıldığı büyük Sultanahmet mitingine 

kadar çeşitli şekillerde açığa vurulmuştu. Üniversite hocaları, öğrenciler ve diğer Osmanlı 

aydınları da katıldıkları gösteri yürüyüşleri yapılıyor; Batılı devlet başkanlarına protesto telgrafları 

gönderiliyor; İstanbul’a gönderilen telgraflarda, Yunan istilası lanetleniyordu  

Anahtar Sözcükler: Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, İngiltere, 

Mudanya 

 

ABSTRACT 

At the end of the First World War, the Entente Powers, which benefited from the uncertainties of 

the Ottoman Empire and the Ottoman Empire, which had to sign the Treaty of Mondros on October 

30, 1918, are beginning to apply the policies of distributing Turkey among themselves. The British 

were occupying Mosul and Iskenderun, the French, Mersin, Antep, Marash, Urfa, Tarsus, Adana, 

Pozantı, Italians, Antalya, Greeks and İzmir. Western Thrace, under Greek rule; Under the French 

military control of East Thrace, the Ottoman capital was under French control of the British. 

Extreme land from the Ottoman Empire by the end of 1918 and early 1919, taking advantage of 

Wilson's principles and other glamorous promises of the Entente States. Of course they wanted 

autonomy under British guidance. The Greeks, on the other hand, came to claim Western Anatolia 

to include İzmir and the region under the name of "Pontus" in the north. As if all these were not 

enough, other Entente states were trying to become the heirs of the Ottoman Empire's pre-war 

lands, based on the secret treaties they had made during the war. Britain, Iraq, Palestine, pursuing 

the peninsula of Arabia; France, Syria and the "Cilicia" region; Italy, including Izmir, Adana and 

Mersin, including the south coast of Anatolia sought. Even Iran was attempting to tear the land out 

of the Ottoman Empire. At the Paris Peace Conference, a commission was appointed on 5 February 

1919, examining Greek territorial claims. The commission, which ends its studies at the end of 

March, accepts Greek requests with some changes; The heads of the United Kingdom, France and 

United States of America were urging Venizelos to occupy Izmir with Greek soldiers, with a 

decision they made with great secrecy on 6 May. Nine days later, the Greek invasion force came to 

Izmir under the protection of American, British, French and Greek war ships, was in a lot of 

extreme opposition to the Turkish people, and was contrary to the directives of the Entente 

Supreme Council. The Turks regard this invasion as the beginning of the Plans of the Entente states 

to disintegrate the Turkish territory, and they did not hide their hatred and hatred. Naturally, these 

feelings were first hit by the Turkish people left in the face of being attacked in the city of Izmir. In 

other parts of the country, the reaction against the Greek invasion was enormous, ranging from 

small meetings in distant villages to various forms in Istanbul, such as the great Sultanahmet rally 

in May 23, with more than 200,000 people attending. There are demonstration walks that 

university students, students and other Ottoman intellectuals also participated; Protest telegrams 

are being sent to Western presidents; In the telegrams sent to Istanbul, the Greek invasion was 

cursed. 

Keywords: Ottoman Empire, Republic of Turkey, Greece, England, Mudanya 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

108 

 

GĠRĠġ 

Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Antlaşmasını imzalamak zorunda 

kalan Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları, Antlaşmanın belirsiz maddelerinden yararlanan İtilaf 

Devletleri, Türkiye’yi kendi aralarında bölüştürme siyasetlerini uygulamaya başlıyor. İngilizler 

Musul’la İskenderun’u, Fransızlar, Mersin,  Antep,  Maraş, Urfa, Tarsus, Adana, Pozantı’yı, 

İtalyanlar, Antalya, Yunanlılar, İzmir bölgesini işgal ediyorlardı. Batı Trakya, Yunan yönetiminde; 

Doğu Trakya Fransız askeri denetimi altında, Osmanlı başkenti Fransızlarla İngilizlerin denetimi 

altında bulunuyordu.  

 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde Türk olmayan unsurlar, Wilson prensiplerinden ve İtilaf 

Devletlerinin diğer gösterişli vaatlerinden yararlanarak, 1918 yılı sonu ve 1919 yılı başlarında 

Osmanlı İmparatorluğundan aşırı ölçüde toprak isteğinde bulunmaya başlıyorlardı. Tabii İngiliz 

güdümü altında özerklik uygulamasını istiyorlardı. Yunanlılar ise, İzmir’i içine almak üzere Batı 

Anadolu’yu ve kuzeyde “Pontus” adı altındaki bölgeye sahip çıkıyorlardı. 

 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, diğer İtilaf devletleri, savaş sırasında yaptıkları gizli antlaşmalara 

dayanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan ön eki topraklarının mirasçısı olmaya 

çalışıyorlardı. İngiltere, Irak, Filistin, Arabistan yarımadasının peşinde koşuyor; Fransa, Suriye ve 

“Kilikya” bölgesine; İtalya da İzmir, Adana ve Mersin’i kapsamak üzere Anadolu’nun güney 

kıyılarına göz dikiyordu. İran bile Osmanlı İmparatorluğu’ndan toprak koparmaya kalkışıyordu.
3
 

 

Paris Barış Konferansında Yunan toprak isteklerinin incelenmesiyle, 5 Şubat 1919’dakurulan bir 

komisyon görevlendirilmişti. Çalışmalarını Mart sonunda bitiren komisyon, Yunan isteklerini bazı 

değişikliklerle kabul ediyor; İngiltere, Fransa ve Birleşik Amerika devlet başkanları, 6 Mayıs’ta 

büyük gizlilik içinde aldıkları bir kararla, Venizelos’u İzmir’i Yunan askerleriyle işgal etmeye 

çağırıyordu.
4
 

 

Dokuz gün sonra, Yunan istila gücü, Amerikan, İngiliz, Fransız ve Yunan savaş gemilerinin 

koruyuculuğu altında İzmir’e çıkıyor, Türk halkına karşı birçok aşırı taşkınlıklarda bulunuyor, 

İtilaf Yüksek Konseyi’nin yönergelerine aykırı olarak, tüm Aydın ilini istilaya başlıyordu. Türkler, 

bu istilayı, İtilaf devletlerinin Türk yurdunu parçalama planlarının başlangıcı olarak görüyor, buna 

kaşı kin ve nefret duygularını gizlemiyorlardı. Çok doğal olarak bu duygular ilkin, saldırıya 

uğrayan İzmir şehrinde, bir oldubitti karşısında bırakılan Türk halkınca açığa vuruluyordu. 

Ülkenin diğer bölgelerinde, Yunan istilasına karşı gösterilen tepki çok büyük olmuş, uzak köylerde 

yapılan küçük toplantılardan, İstanbul’da, örneğin 23 Mayıs’ta yapılan ve 200.000’den fazla 

kişinin katıldığı büyük Sultanahmet mitingine kadar çeşitli şekillerde açığa vurulmuştu. Üniversite 

hocaları, öğrenciler ve diğer Osmanlı aydınları da katıldıkları gösteri yürüyüşleri yapılıyor; Batılı 

                                                           
3
 -Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Ankara 1991, II, s. XV 

4
-Sonyel, a.g.e. s XVI 
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devlet başkanlarına protesto telgrafları gönderiliyor; İstanbul’a gönderilen telgraflarda, Yunan 

istilası lanetleniyordu.
5
 

 

İngiliz kabinesi liderlerinin, Türk varlık ve istiklalini yok etmek üzere duydukları büyük arzu ve 

ikiyüzlü bir İngiliz siyasetinin doğması ile İstiklal Savaşımızın devamı süresince aleyhimizde 

çıkabilecek fırsatlar kollanmasına sebep olmuştu. Bu oyalayıcı İngiliz siyaseti, İngiltere Başbakanı 

Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Lord Gurzon’un ileri derecedeki Türk düşmanlığından hız alarak 

biran önce uygulanmasını istedikleri Sevr Antlaşması idi.  

 

SavaĢtan BarıĢa Doğru 

Türk Kurtuluş Savaşı daha 1918 Kasım ayında başladığı söylenebilir. Çünkü Osmanlı Devleti’nin 

ileri görüşlü yüksek rütbeli subayları, gidişatın iyi bir istikamette olmadığını anladıklarından 

Mütareke’nin hemen ardından vatanın işgalden kurtarılması için bir önlem alma arayışı içine 

girdiler. Bu amaçla aralarında Kazım Karabekir, Ali Fuad (Cebesoy), Yusuf İzzettin Paşa ve Cafer 

Tayyar Bey gibi güvenilir kişilerinde bulunduğu bazı isimleri daha ilk günlerde hemen İstanbul’a 

çağırdılar ve bunları önemli askeri birliklerin başına getirdiler. Gayeleri yurdu savunmaktı.
6
  

 

Nitekim savaşın sonucu az çok belli olmaya başladığı son aylarda, Osmanlı Devlet Erkânı daha 

savaş sürerken bazı tedbirlerin alınmasını zaruri görmüşler ve tamamen iş işten geçmeden önce, 

devletin son kalesi sayılan Anadolu’nun muhafazası için çareler düşünmeye başladılar ve bir kısım 

önlemler de almışlardı. Hatta Erzurum ve Kafkasya’daki orduların dağılmaması, silah ve 

cephanelerin teslim edilmemesi yönünde bir kısım talimatlar verilmişti.
7
 

 

Bu amaçla Talat Paşa, İzmit’te, Enver Paşa’da Bandırma ve Balıkesir yöresinde direniş cemiyetleri 

kurmaya başlamışlardı.. Daha savaş sona ermeden Ecevit ormanlarında, Ankara’da, Bozdağı’nda, 

Toros, Sille ve Mardan dağlarında ve Pozantı’daki gizli silah depolarında yığınaklar yapılmaya 

başlanmıştı. Diğer bazı kaynaklar daha 1918’de Erzurum, Kayseri, Kastamonu ve Salihli’de 

Teşkilat’ı Mahsusa’nın silah depoladığından bahseder. Bu depolardaki silahların daha sonraki ay 

ve yıllarda gelişip büyüyen milli direniş hareketini teçhiz etmek için kullanıldığında kuşku yoktur.
8
 

Mondros Mütarekesini izleyen hemen ilk günlerde Beyşehir süvari alayına tayin edilen Kurmay 

Binbaşı Nazım Bey, daha o tarihlerde Toroslardaki aşiretlerle temasa geçerek hep birlikte yurdu 

savunma harekâtına girişilebileceği konusunda önemli bir adım attı. Hatta Çeçenler arasında 

teşkilat kurarak topraklarını savunmaları için onlara silah bile dağıttı. İzmir’in işgalinin hemen 

ardından 23 Mayıs’ta Harbiye Nezareti’ne bir yazı gönderen 57.Tümen Komutanı Albay Şefik 

Bey, “Durumun düzetilmesi için Kuva-yı Milliye teşkilatı vücuda getirilmesin en iyi bir tedbir 

olacağını” teklif etti. Yazıyı inceleyen Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa bu yazının 

                                                           
5
 -Sonyel, a.g.e. gös. yer 

6
 Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı Olaylar-Belgeler-Gerçekler, İstanbul, 2007, s.107 

7
 -Özsoy, a.g.e. s. 407 

8
 -Özsoy, a. g. e. gös. Yer. 
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altına, “bu teklif çok önemlidir. Gereğinin yerine getirilmesi için acele edilmesi lazımdır” şeklinde 

bir kayıt düştü.
9
 Mondros Mütarekesinin imzası üzerinden ne kadar geçmişti  30 Ekim 1918 ile 23 

Nisan 1920 arasında, on yedi ay ve yirmi üç günlük zaman vardı amma, bir milletin hayatı içinde, 

sadece bir an olan devrede, Türk Milleti, karşısındaki “Dünya yüzünde görülmemiş galibiyetin 

azametli temsilcilerine” verdikleri ölüm kararını reddetmiş, canını dişine takmış, millet olarak 

devletsiz ve lidersiz sahneye çıkmış, nihayet bir buçuk yıla sıkışmış zaman içinde, milli bir devlete 

sahip olabilme kudretini de ispat etmişti: İşte 23 Nisan 1920 de, Büyük Millet Meclisinin 

imparatorluğun sarı yüzü, bitkin ve stebin mahzun bağrında mahzun ve çilekeş Ankara’sında, yarı 

kalmış bir okul binasının salonuna sıkışmış olarak, maddeten tevazuun altında kalacak kadar basit, 

manen yeni bir dünya görüşü açacak kadar zengin ve engin hava içinde milli kaderi ele aldığı 

gündür: Bu günün, böylesine geleceğini, dost düşman hiç kimse tahmin etmiyordu, edemezdi de: 

Anadolu insanını, harekete geçiren en önemli faktör İzmir’in işgali oldu. Yunanlıların Anadolu 

topraklarına ayak basması “Bağımsızlık için silaha sarılma zamanının geldiği” yolundaki 

düşüncenin fitilini ateşleyen en önemli faktör oldu. Bunun içindir ki silahlı veya silahlısı, varlıklı 

veya fakir birçok insan, bağımsızlığa kavuşmak için kendinden biraz daha iyi liyakatli olduğuna 

inandığı kişilerin peşine takılma konusunda hiç tereddüt göstermedi. Anadolu insanı topraklarını 

savunma konusunda öylesine süratle hareket etti ki, Mesela Ödemiş’te milli kuvvetler 48 saat 

içinde toparlanıp mevzilenerek ateşe hazır vaziyete gelmişlerdi. Nitekim eli silah tutan herkes, 

Anadolu’nun her bir köyünde, kasabasında ve şehrinde bulunan halk tarafından kendilerine saygı 

duyulan, sevilen ve sözü dinlenen bu insanların ya bizzat emri altına girdiler, ya da onların tavsiye 

ettiği insanların yanına giderek birlikte hareket ettiler.
10

 

 

İngiltere Başbakanı Lıoyd George ve Dışişleri Bakanı Lord Guzon’un ileri derecedeki Türk 

düşmanlığından  hız alarak bir an önce uygulanmasını istedikleri Sevr Antlaşmasının, bu 

antlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak üzere Anadolu’ya saldırdıkları Yunan Ordusuyla 

birlikte, Dumlupınar’da patlayan mermiler ve patlayan süngülerle parça parça edilmeye kadar 

devam etti.Maddi ölçülerle kolayca uygulanabileceği umulan ve politik büyük bir hatanın tipik 

örneğini veren Sevr Antlaşması ona ölümü esaretten üstün tutan Türk Milletinin olağanüstü 

enerjinin karşısında, Birinci Dünya Harbi galiplerinin bir utanç ve ibret belgesi olarak tarihin 

derinliklerine gömüldü.
11

 

 

Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye’yi mütareke masasına davet eden İtilaf devletleri oldu. 

Mudanya’da Yunan temsilcisi yoktu. Türk delegasyonun karşısında İngiliz, Fransız, İtalyan 

heyetleri yer almıştı. Müttefikler adına hep konuşan da İngiliz General Harrinton idi. Aslında 

Yunan temsilcileri çağrılıydı ama gelmemişti, Mudanya açıklarında bir gemide üç gün boyunca 

beklemeyi yeğledi. Fakat onun yokluğu, silah bırakma görüşmelerinin başlamasına engel olmadı.  

                                                           
9
 -Osman Özsoy, Saltanat’tan Cumhuriyet’e Giden Yolda Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası, İstanbul, 1999, s.124,  

10
 -Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı Olaylar-Belgeler-Gerçekler, İstanbul, 2007, s. 109 

11
 -Abidin Tüzel, Türk İstiklal Harbi, Ankara, 1969, II/4, s 

12
 -Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş,İstanbul, 2009, s. 139 
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Oysa asıl silaha sarılan, işgallere girişen ve bunda direnen Yunanistan idi. Mudanya görüşmeleri 

Yunanistansız başladı ve sonuçlandı. Daha sonradan metin Yunanistan temsilcilerine verildi. 

Lozan’da da benzeri durum yaşanacaktır.
12

 

 

Türk Milli Mücadelesinin gelişmesinde iki tarafın durumunu birbirinden farklı politik görüşlerle 

izleyen İtilaf Devletleri, Türk Ordusunun üstünlüğünü askeri harekât alanlarında özellikle Sakarya 

Meydan Muharebesinden sonra açık olarak gördüler. Bu görüşün etkisi altında bulunan 

müttefikler, Yunan Ordusunu kesin olarak bir yenilgiye uğramadan önce, mümkün olduğu kadar 

kendi lehlerine çözülebilecek bir barış kurmak çaresini aradılar ve 22 Mart 1922’de  mütareke,, 26 

Mart 1922’de “ Paris kararları” adını verdikleri barış tekliflerini İstanbul, Ankara ve Atina’ya 

göndererek üç hafta içinde bir konferans toplanmasını istediler.
13

Tasarlanan konferans için 

İstanbul’daki fevkalade komiserlerini görevlendireceklerini bildiren İtilaf Devletlerinin  bu 

notalarına,  Büyük Millet Meclisi Hükümeti 5 Nisan 1922 tarihinde cevap verdi Bu cevapta, 

mütareke esasta kabul olunmakla beraber, Anadolu’nun tahliyesinin mütareke tarihi ile aynı 

zamanda başlaması, mütareke süresinin dört ay olması, ilk on beş günde Eskişehir, Kütahya, 

Afyonkarahisar’ın ve dört ay sonra İzmir dâhil olduğu halde bütün Anadolu’nun boşaltılması 

istendi. Boşaltmanın sonunda müzakereler henüz bitmemişse mütareke süresinin üç ay daha 

uzatılması teklif edildi.
14

 

  

İtilaf Devletlerinin teklif notası aşağıda belirtilmiştir. 

 

ĠTĠLAF DEVLET TEMSĠLCĠLERĠNĠN TÜRKĠYE’YE SULH TEKLĠFLERĠ 

Paris'te toplanmış olan nazırlar konferansı Reisinin talimatına tevfikan Fransa Cumhuriyeti 

fevkalâde Komiseri, Mösyö Puankare, LordGürzon ve Mösyö Şanzer'in Ankara Hükümetine irsal 

eyledikleri melfuf telgrafnameyi Hikmet Beye tevdi ile kesbî fahreyler :                                                                    

                                                                                                           

28 Mart 1922 Dersaadet 

                                                      Fransa Cumhuriyeti Fevkalâde Komiserliği 

 

Biz müttefik üç devletin, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya’nın Hariciye Nazırları Paris te 22, 23, 

24, 25, 26 Mart 1922^ toplanarak Şarkı karipteki vaziyeti, orada yeniden intizamın ve müsalemetin 

hükümferma okluğunu görmek arzuyu har ve samimisi ile tetkik ettik. İşbu tam tetkikten sonra 

binnetice vasıl olduğumuz tekliflerin mükemmel bir hülâsasını, bu teklifatı muhik gösteren esbabı 

işaret ederek, leffen size tebliğ ediyoruz. Mümessillerinizin kararlaştırılacak bir beldede 

yekdiğeriyle birleşerek âtide işaret olunan teklifleri müştereken tetkik etmelerini temenni ederiz, 

Zaten Dersaadet'teki Fransız, İngiliz ve İtalyan fevkalâde mümessillerine alâkadar taraflar 

mümessilleriyle birlikte hazır bulunmaları için mezuniyet itasına mütemayiliz. Bu içtimain 
                                                           
12

 -Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş,İstanbul, 2009, s. 139 
13

 -üzel, a.g.e   vc, s. 37 
14

 -Tüzel, a.g.e. Gös. yer 
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bilâtehîr vukua gelmesi menfaati umumiye icabından bulunduğundan bu konferansların küşadı 

gününü işbu tahriratın tarihinden üç hafta sonra için kararlaştırabilmeyi arzu ederiz. 

26 Mart 1922  

  Şanzer                     Gürzon                 Puankare 

 

Ġcmal : Müttefik Fransa, İngiltere ve İtalya devletlerinin Hariciye Nazırları Türkiye ve 

Yunanistan'ın mümessilleriyle akdemce görüştükten ve müzakerelerinin her merhalesinde bu 

maksatla davet olunan askerî ve malî mütehassıslarla istişare ettikten sonra Şarkı garip’teki 

vaziyeti arz ettiği bilcümle eşkâl tahtında beş gün mütevaliyen tetiktik ederek Şarkı garip 

meselesine kendi yedi iktidarlarında oluğu kadar en munsifane çarei hal olmak üzere arz etikleri 

tekifatıâtiye hakkında her üçü mutabık kalmışlardır. 

Fikirlerinde daima hazır bulundurdukları ve tekliflerimin istinat ettiği esas noktalar berveçhi 

atidir:
15

 

 

Muhasım Türkiye ve Yunan orduları arasında sulhu iade etmek maahaza her iki taraf hakkında 

insaf ile hareket etmek ve bir ademi muvaffakiyeti veya mağlubiyeti takip edecek şeraiti ikisinden 

hiçbirine: tahmil etmemek arzu ederler. Tarihî ve pek şöhretli payitahtları İstanbul merkez olarak 

Türkiye'nin kuvvetli ve müstakil bir mevcudiyeti milliyeye tekrar iptidar edebilmesine müsaade 

edecek kuvasiyle Türk millet ve Devletini kendilerine ait addedilebilecek topraklarda tekrar iade 

etmek arzu ederler. 

 

Müslümanlara en munfisane 'bir tarzı idare temin etmek ve Türkiye Sultanının cismanî ve dinî 

sultasını idame etmek arzu ederler. Yunan milletine harp esnasında müttefiklerin davası için kabul 

ve ihtiyar ettiği azim fedakârlıklar için bir taviz ve millî ve iktisadî terakkisi için serbestî hareket 

itasını arzu ederler. 

 

İki millet birbirine temas ettikleri, kezalik ahalilerinin muhtelit oldukları havalide, istikbalde 

itimat, şeref ve haysiyeti mütekabile şeraiti tahtında yaşayabilecek bir hale koymayı arzu ederler. 

Gerek Avrupa'da, gerek Asya'da daha ehemmiyeti siyasî ve ırkî zümreler arasında mevzu bulunan 

gerek Müslüman, gerek Hıristiyan yahut herhangi ırk ve mezhepten muhtelif ekalliyetlerin emniyet 

ve himayesi için tedabir ittazini arzu ederler. 

 

Ahiren hali harpte bulunmuş olduğu devletler ile Türk milletli arasında bir ihtilâfı müsellahın 

avdetini menetmek arzu ederler. Bir çare-i hal teklif ederken iki taraftan hiçbirinin lehinde 

taraftarlık şüphesine maruz bulunmamayı, fakat her ikisi arasında teraziyi metin bir elle muvazin 

tutmayı her şeyin fevkinde arzu ederler. Bu maksatla müttefikin nazarileri sulh meclisinin 

muvaffakiyetlini ve uzlaşmaya müstenit bir sureti tesviyanin tahkikim teshil edebilecek surette 

                                                           
15

-T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 165 
 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

113 

 

Asya'yı suğrada muhasım ordular arasında muhasematın tatilini temin etmeyi ilk hedef tayin 

etmişlerdir, imdi Türkiye ve Yunan Hükümetlerine Mareşal Fosun riyaseti altında memurini 

askeriye tarafımdan kararlaştırılan ve her iki taraf için gayet itinakâr tarzda munsıfane bulunan 

şeraite tabi bir mütarekenin akdini teklif ettiler. 

 

Yunan Hükümeti bu teklifi kabul ettiğini şimdiye değin bildirmiştir. Türkiye'nin kararı 

beklenmektedir. Mütareke teklifi Yunan kuvvetleri tarafından Asya'yı suğranın sureti muslihanede 

tahliyesini ve bu havalinin mecmuu üzerinde Türk hakimiyetinin îade-i tesisini temin etmek niyeti 

sarihasıyle yapılmıştır.
16

 

 

Bu tahliye için ittihaz olunacak tedbir; şimdi teklif olunan umumî tarza halin birinci merhalesi 

teklif yaptığı esnada Mareşal Fosun riyaseti altında memurini askeriye tarafımdan tanzim olunmuş 

ve bunların bilamehil mevki icraya vazı mümkün bulunmuştur.
17

 

 

Yunan kuvasının kâmilen ve muslihane bir tarzda geriye alınması için muktazi zamanın dört ayı 

hafifçe tecavüz edeceği hesap olunuyor. Şurası mülahaza olunmalıdır ki: Bu tekâlifin iki taraf 

canibindi kabul takdirinde metalibi milliyelerinin başlıcasını teşkil ektiği malum ve mülberhen 

olduğu veçhile Türkler yeniden can ve nakit fedakârlıklarına mahal kalmadan Anadolu'yu tekrar 

ele geçireceklerdir. 

 

Eğer bu ameliyede muvaffak olunursa Yunan ordularının şerefle çekilmesi icra olundukça 

Akdeniz'den Karadeniz'e ve Boğazlara ve maverayı Kafkas'ın, İran’ın ve Mezopotamya 

hudutlarından Adalar Denizi sahillerine kadar Asya'da Türk hâkimiyeti tamamen temin edilmiş 

olacaktır. 

 

Gerek Türk vilâyetlerinde, gerek Avrupa'da Yuman arazisinde bazen pek kesretle bulunan ırkî ve 

dinî ekalliyetlerin hem esbabı tarihîye ve hem esbabı coğrafiyeden inbias eden himayelerini teman 

lüzumu katisini teslim eden nazırlar her iki havalide din ve ırk farkı olmaksızın ekalliyetleri 

himayei kâmilesini temin için bir sıra tedbir teklif ederler. 

 

Bu tedbir anı zamanda mevkii meriyette bulunan muahedatta ve hazırlanmış olan muahede 

lâyihalarında ve alâkadar memleketlerin kavanini medeniye ve diniyesinde mevcut mevadda 

müstenit olacaktır. Bundan maada nazarlar her iki havalide işbu tedabirin başlıca alâkadar 

cemaatlar hakkında icra ve tatbikine bilhassa nezaret etmekle muvazzaf komiserler tayini suretiyle 

bu programla muzaheret etmesi için Cemiyeti Akvamı davet eylemeye karar vermişlerdi 
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 -T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 166 
17

- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 166 
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Ermeni meselesi: Ermenilere karşı müktefikîn devletler canibinden harp esnasında alınan 

taahhüdat ve bu kavmin çektiği feci ıztırabat dolayısıyla vaziyetleri sureti mahsusada nazarı 

mülahazaya alınmak lâzım gelmiştir. Binaenaleyh Ermenilerin bir millî yurt teşkili hakkındaki 

ananevi emellerini tatmin için yukarda bahsolunan ahkâm ille ekalliyetlere bahşolunan himayeden 

fazla olarak Cemiyeti Akvamın muaveneti aranılmıştır.
18

 

 

Boğazlar ve Trakya: Müsalemetin menafii ve istikbalin emniyeti 1914’te ve sinini mütaakibede 

boğazların kapanması suretiyle Avrupa'nın kendisine tahmil olunmuş olan muhatarat ve 

fedakârlıklara bir daha hiç maruz olmamasını sureti katiyede talep ettirmektedir. Bu mevkide feda 

olunan sayısız insan hayatları ve sarf olunan büyük fedakârlıklar beyhude yere sarf edilmiş 

olmamalıdır. Türkler gayrı askerî geniş bir mıntıka tesisi sayesinde bu havalide her gûna mühasım 

tasavvuratı askeriyeyi gayrı mümkün kılacak şerait tahtında Çanakkale Boğazının Asya sahiline 

tekrar kabul olunacaklardır. Fakat boğazlar serbestçe duhulü temin için Gelibolu şibihceziresine 

bir müttefik işgal kuvveti konulmalı ve orada kalmalıdır. Bu şibihcezire kezalik gayrı askerî bir 

mıntıka teşkil edecektir. Müttefikin garnizonu Çanakkale Boğazına duhulü temin etmek için kâfi 

bir kuvvet teşkil edecektir. Boğazlardan seyrisefain evvelce teklif olunduğu veçhile bir Türk’ün 

tahtı riyasetinde beynelmilel bir komisyonun nezareti altına tevdi olunacaktır. Bu komisyonda 

boğazlarda ticarete veya seyrisefaine alâkadar bütün başlıca devletlerin temsil edilecekleri ümit 

olunur. Boğazların Asya sahilindeki gayrı askerî mıntıka şimdiki Çanakkale livasıyla tedahül 

edecektir. Artaki şibinceziresi müstesna olmak üzere Marmara Denizinin Cenup sahilinde başka 

arazi gayri askerî hale ifrağ olunmayacaktır. Karadeniz boğazının Asya sahilinde gayrı askerî 

mıntıka şimdiki bitaraf mıntıkaya maksur olacaktır. Çanakkale Boğazının haricinde İmroz, 

Bozcaada, Limni, Semadirek ve Midilli adaları ve Marmara Denizinin bütün adaları kezalik gayrı 

askerî haile konacaktır. 

 

Marmara Deniziyle Çanakkale'nin Avrupa sahiline gelince üç devletlin Hariciye Nazırları Şarkî 

Trakya'nın talii meselesi müşkile ve vahimesiyle karşılaşmıştır. Bir taraftan şimdiye kadar izah 

edilmiş olan esbaptan dolayı Gelibolu şibinceziresîri Türkiye'nin yedi iktidarına tekrar vazedecek 

bir sureti hal kabul edememişlerdir. Diğer taraftan İstanbul’un Şimal ve Garbında Türkiye'nin  

Avrupa'daki arazisiyle Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olan Şarkî Trakya arasında şimdiye 

kadar teklif olunan hat hudutlardan bazılarının Türkiye'nin payitahtına istikbalde ya bir askerî 

istilâya maruz kalabilmesi ya ahdi karîpte kendisiyle muharebe edilmiş olan bir devletin endişe 

âver kurbiyeti dolayısıyla gayrı kâfi bir himaye temin ettikleri itirazını nazarı dikkate almaları 

lâzım gelmiştir. Bu tehlikeler en müessir bir surette şu tarzlarda def olunabilecektir :
19

 

1, Mutasavver hududun Der saadet’ten kâfi bir mesafeye kadar uzaklaştırılması, 

2. Bu hududun haricinde kâin arazinin fiilen bitaraflaştırılması, 
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- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 166 
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Bundan maada nazırlar bati hazırın gayrı kabili 'inkâr hakikatleri ile karşı karşıya kalmışlardır. 

Şarkî Trakya'nın gayrı musaddak Sevr Muahedesi mucibince Yunanlara tevcîhi mamulünbih bir 

senet ad olunsun, olunmasın Yunan kuvvetleri bu mıntıkayı işgal etmektedirler ve Yunan 

Hükümeti bundan maada külliyetli ve bazı noktalarda faik bir yunan ahalisini ihtiva eden ve hayli 

müddet ihtiva etmiş olan bu arazinin idaresini icra etmektedir. Bu şerait tahtında üç hariciye nazırı 

şurasını hatırlatmalı ki 1919'da İzmir'i işgale devletler tarafından davet edilmiş olan Yunanistan'a 

yalnız tekmil Anadolu'nun tahliyesini değil bundan maada bir de Şarkî Trakya'nın tamamen 

tahliyesini teklif etmek mesuliyetimi deruhte edemezlerdi. Binnetice balâda serdolunan ve Türk 

Devletinin ve payitahtının emniyetini temin etmek arzuyu makulanesiyle hulâsa olunabilen 

mülâhazatı sevkulceyşiyenin ehemmiyetline mebni üç devletin haricîye nazırları kendilerini 

mütaleatı fenniyeleriyle temin etmeleri için memurini askeriyeyi davet etmişlerdir. Bu memurin 

Marmara Denizi üzerinde Ganus kur-bundan Şimale ve Şimali şarki istikametine, Bulgar 

hududuna doğru uzanan ve Istıranca dağlarının Garp silsilesinde işbu hududa vasıl olan bir hattın 

çizilmesini tavsiye etmişlerdir. Bu hudut Yunan beldesi olan Tekfurdağı'nı Türkiye'ye 

bırakacaktır. Babaeski ve Kırkkilise'yi Türk - Yunan hududunun Yunan tarafına vazetmektedir. 

Memleketin topoğrafik teşekkülâtı hem Yunan hem Türk tarafından tekmil Şarkî Trakya arazisinin 

gayrı askerî hale vazı ile de takviye bulacak olan hududun emniyetini temin eder. Böylece 

Yunanlar İstanbul'u tehdit edemeyeceklerdir. Türkler Yunanlılara hücum edemeyeceklerdir. Bu 

mıntıkanın ve gayrı askerî hale vazolunan diğer mıntıkaların muvakkaten teftişi Gelibolu 

şibinceziresindeki müttefikin kıtaatı askeriyesine mensup müttefikin zabıtanı marifetiyle icra 

olunacaktır. Şibincezire'nin işgali Şarkta Tekfurdağı'na kadar imtidat edecektir. Edirne şehri için 

ahkâmı hususiye ittihazı lâzım olup almadığı meselesi tetkik edildi ve Şarkî Trakya'nın hem civar 

arazisinden tefrik etmek gayrimümkün olduğu kabul edildi. Türkiye'ye avdet eden İzmir’le 

Yunanlılar tarafından muhafaza edilecek olan Edirne oldukça müşabih bir vaziyette 

bulunmaktadırlar. Üç nazır,Türk ve Yunan Hükümetleriyle iki beldenin gayrı Türk ve gayrı Yunan 

halkının, anların idaresine suretü munsifanede iştiraklerini temin edecek ve aynı zamanda 

Edirne'nin müessasat ve mebaii diniyesinıi muhafaza eyleyecek dostane bir itilâfın akdi zımnında 

dostane müzakerata girişmeye pek mütemayildirler.
20

 

 

Üç nazır Trakya meselesinin bu sureti halli iki tarafın hiçbirine hararetle karşılanacağını düşünmek 

iddiasında değildirler. Bu mesele o kadar kolay tarzda halledilemez. Yalnız kendilerince adalet ve 

meselenin malum noktalarına en muvafık görünen bu teklifi efkârı umumiyei cihana tavsiye 

edebilirler. 

 

Ġstanbul: İstanbul’a gelince üç Hükümet payitahtlarının Türklere iadesinden bilâhare feragat 

olunabileceği hakkında Sevr Muahedesi projesinde mevcut tehditten sarfı nazar etmek hususunda 

evvelce beyan etmiş oldukları tehditten sarfı nazar etmek hususunda evvelce beyan etmiş oldukları 

niyetlerini teyit etmeyi arzu ederler. Bu şehrin Padişahın Hükümetinin tam hüküm ve iktidarına 
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iadesini teyit ederler. Ve bundan maada sulh muahedenamesinin tasdikinden sonra İstanbul'u işgal 

eden müttefikin askerini kâmilen çekmeyi taahhüt etmeye mütemayildirler. Türk Hükümeti Sevr 

Muahedesinde tasavvur olunandan daha ehemmiyetli bir kuvvet teşkil edecek olan bir garnizonu 

şehir dâhiline ikame etmeye davet olunacaktır. 

Atideki mesail kalıyor: Türkiye’nin istikbalde malik olacağı kuvvei askeriye nail olacağı istiklâli 

malî ecnebilerin müstefit oldukları kapitülâsyon hukukunun ilga veya tadili. 

Ordu ve jandarma: Türkiye’nin kuvayi askeriyesine gelince: Hükümeti müttefike diğer muharip 

devletlerle münakit muahedelerde tatbiki zarurî tanınmış olan prensibi terk edemezler. Bu halde 

ahzı asker usulünün devamını ibkayı kabul edemezler. Bu Maahaza üç nazır Türk Hükümeti ile 

maan ve bir fikri dostane ile bu bapta bir müddet kararlaştırılmasını tetkik etmeye amade 

bulunacaklardır. 

İşbu müddetin inkızasında bu memlekette gönüllü kaydı suretiyle ahzı asker usulü tesis 

olunacaktır. 

Türk Ordusunun kuvvei adediyesine gelince: Nazırlar Sevr Muahedesinde mevcut olan veyahut 

bilâhare 1921'de Londra'da telkin olunan erkamın pek şayanı ehemmiyet bir miktarda tezyidini 

bahşetmeyi teklif ederler. Elyevmintihaen teklif olunan kuvvetlerin erkamı şunlardır :"Jandarma 

45 000 kişi, muntazam ordu: 40 000 kişi yani ceman 85 bin kişi ki Sevr Muahedesi projesiyle tayin 

olan miktarı pek mahsus surette tecavüz eder. Eğer Türk Hükümeti yukarda zikrolunan jandarma 

teşkilâtı için ecnebi zabitlerinin muavenetini arzu ederse - ki: Bu hal anın müessiriyetini bilâşek 

ziyadesiyle çoğaltmak neticesi tevlit edecektir. - Nazırlar anları Türkiye'nin emrine vermeye 

amade bulunacaklardır.
21

 

Ahkâmı maliye: Sevr  Muahedesinin ahkâmı maliyesi Türkiye’nin hâkimiyeti esasını 

müttefiklerin menafi iktisadiyesiyle ve harpten evvelki Türk düyunatının ve Türklerin tediyesine 

muktedir olacakları makulâne bir surette farz olunabilecek bir miktarda tayin edilecek bir 

tazminatın müttefiklere tediyesini temin için lâzım gelen murakabe tedbiri ile telif etmekle beraber 

Maliye Komisyonunun teşkilinden vaz geçilecek surette tadil olunacaktır.
22

 

Harpten evvelki düyun komisyonu ibka olunacak ve zirde tarif olunacak vazifeyi ifa için bir hususî 

müttefikin tasfiye komisyonu da teşkil edilecektir. 

Elyevm mevcut kapitülasyon usulüne gelince; Devletlerin kendi tebaaları menfaattarının himayei 

meşruasiyle kabili telif istiklâli iktisadîyi Türkiye'ye en vâsi tarzda temin arzusundadırlar. Bu 

maksatla sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazından itibaren üç ay zarfında İstanbul’da 

Britanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Türkiye mümessillerinden mürekkep ve kapitülasyonlardan 

istifade eden diğer devletleri temsil eden fennî müşavirlerin muavenetiyle maliyeye mütedair 

kapitülâsyon hakâmını yeniden tetkik vazifesiyle mükellef bir komisyon teşkiline hazırdırlar. Bu 

teklifat ecnebi tebaasını müfritane vergilere ittibadan ve vergilerin tahsilinde sui istimalden vikaye 

etmekle beraber bunlarla Türkler arasında malî hususta müsavatı temin edecektir. Kezalik alâkadar 
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- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 167 
22

 -T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 168 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

117 

 

devletlerin muvafakatiyle gümrük rüsumunda icrası zarurî tanılacak tadilâtı yaptırmaya matuf 

olacaktır. 

Ahkâmı adliye: Adlî mesailde kapitülasyonlara gelince müttefik devletlerin nazırları muvakkaten 

devam edecek olan kapitülasyon usulü yerine kaim olacak bir adliye ıslahatı planını hazırlamak 

için aynı müddet zarfında mümasil bir komisyonun teşkili hakkında akdemce vuku bulan 

tekliflerini tekrar ederler. Teklif olunan planın mevkii meriyete vazına intizaren Türkiye'nin dâhil 

bulunacağı bu komisyona muhtelit veya tevhit olunmuş bir usulü adliye tavsiye etmekle muhtar 

olacaktır.
23

 

Hatime: Hükümetleri namına hareket eden üç devleti muazzama hariciye nazırlarının tavsiyesine 

müttehiden karar verdikleri usulün hututu umumiyesi itibariyle böylecedir. 

Bu teklifat şimdi evvelâ doğrudan doğruya methaldar iki tarafın saniyen daha az bir derecede 

olmak üzere cihanı temeddünün muhakemesine vazolunur. 

Şurasını ilâveye hacet yoktur ki; tarafgirlik saikasiyle bunları reddedecek olan millet veya 

Hükümet, şayet böyle bir felâket zuhur edecekse – insaniyetin efkârı ammesi muvacehesinde çok 

ağır bir mesuliyeti, iki kıtayı şimdiye değin o kadar derin surette alt üst eden ve avdeti yeni tahribat 

ve yeni harabeler meydana getirecek bulunan ve Şarki garipteki örfler ve dinler arasında daimî bir 

zıddiyete müncer olacak olan bir mücadeleye tekrar başlamak; mesuliyetini 

yüklenecektir.“(Artaki) nin aslı (Kapudağı) dır” 

  

Ġtilâf Devletleri Tarafından Teklif edilen Mütarekenin Kabul edilmemesi Ġçin  

Türkiye Büyük Millet Meclisine Yapılan Müracaatlar: 

 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Mondros Mütarekenamesinin ihdas  eylediğivaziyetiyle milletimizi, bilcümle esbabı müdafaa ve 

mukavemetten tecrit ettikten sonra zalim ve müfteris bir düşmanı üzerimize taslit etmek suretiyle 

hayatı millî ve istiklâlimize suikasdeden Avrupa devletleri tarafından bu defa teklif edilen 

mütareke yine aynı maksadı meşumu istihdaf etmekte, her türlü mahrumiyetlere rağmen ilâhi ruh 

ve kudretin tecelliyatiyle müdafaai istiklâli vatan uğrunda kemali şevk ve tehalükle kanlarını îsar 

eden milletimizin esbabı mağlûbiyetini istihzara matuf bir hudai siyasiyeyi ihtiva eylemekte 

olduğundan misakı millîmiz dairesinde her türlü müdahale ve murakabeden azade tam bir istiklâli 

temin ve tatmin etmeyen mütareke ve musalâha namı altında her hangi bir teklife muvafakat 

buyrulmasını ve bu maksadı mukaddesi uğrunda kanlarını akıtan mübarek şehitlerimizin ruhlarının 

müteezzi ve azasından bir kısmını kaybetmek suretiyle kemali sabır ve vakar ile neticei 

mesudiyeye intizar eden sertacı ibtihacımız Ulu Gazilerimizin dilgir edilmemesini talep ve istiklâli 

din ve memleket uğrunda evlâtlarının şahadeti şerefiyle müşerref olduğuna iman eden şehit 

babalarının, şehit analarının ve meydanı cihatta babalarının yerlerini doldurmak için hazırlanan 

evlâdı şühedanın, Hükümetin bu hususta vaki olacak her türlü evamir ve teklifatmı ifaya 

                                                           
23

- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 30 Mart 1338 (1922), III, s. 168 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

118 

 

ahdupeyman eylemiş olan muhterem halkımızın bu bapta da muhterem vekillerine zahir ve muin 

olduklarını bir defa daha teyiden arz eyleriz. 
24

 

                                                                  31 Mart 1338 

                   Ankara Müdafa Reisi     Belediye Reisi           Müftü 

                     Ali                           Rıfat 

Ankara T. B. M, M. Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Ajansın verdiği  mütareke haberlerinin Misakı Millî dâhilinde yapılacak sulha esas olacak 

mahiyette görülememesine mebni heyeti merkeziyemize müracaat eden halkın arzularına ittibaan 

büyük bir içtima akdedilmiş ve her türlü âmâli millîyeyi tatyibetmekte olan Hükümetimizin şerefli 

bir sulha esas olacak mütareke hututunu Misakı Millîmizle mütenasip bir surette temin etmeye 

muvaffak olacağına emin bulunduklarını beyan ile beraber düşmanımız toprağımızı terk etmedikçe 

avn ve inayeti hakka istinaden terki muhasemat etmeyeceklerini ve istiklâlimizi tekeffül eden 

rabıtai millîyenin bu gibi teklif atar karşı evvelkinden daha rasin bir surette idamesini en büyük 

umde bileceklerini arz ve iblâğa heyetimizi tavsit eylemişlerdir. Mevcudiyet ve istiklâlimizi borçlu 

olduğumuz hidematı kıymettaranelerinin muvaffakiyetle tetevvücü duasını tekrar ile arzı tazimat 

eyleriz.
25

 

                                                                                  Elâziz 

Müdafaai Hukuk Cemiyeti 

 Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Altındaki makasıt enzarı milletten hafi kalamayan tatili muhasemat teklifi amâkı kulûbi millete bir 

hançer daha soktu. Biz Türkler sulhun herkesten ziyade arzumend ve hahişgeriyiz. Ve mevcut 

Misakı Millî dairesinde hakkımızı temin edecek her hangi bir teklifi meserretle karşılarız. Ancak 

vaki teklifi nazarı itibara alabilmekliğimiz için evvelâ memalikimeşgulenin tamamen tahliyesini 

taahhüt ve bu taahhüdü bilfiil icra, saniyen şeraiti sulhiyenin Misakı Millî dairesinde olacağı temin 

edilmelidir. Yoksa Misakı Millî haricinde her hangi bir teklifi katiyen kabul edemeyeceğiz ve 

böyle bir teklifi kabul edecek hükümeti asla tanımayacağız. Çünkü biz harbe ancak ve ancak 

hukuku milliyemizi muhafaza; mecburiyeti katiyesi karşısında girdiğimiz için bunu temin 

etmedikçe silâhımızı asla bırakmayacağımızı ve bir fert kalmayıncaya kadar çalışacağımızı vâkıı 

teklifi istemeyen, kasaba ve kuradan şimdi toplanan binlerce halk arasında bir daha ahdi misak ile 

arz ederiz, ferman.
26

 

                                                                           2 8 Mart 1338 

                                                              Arapkir Müdafaai Hukuk 

                                                                 Cemiyeti İçtima Reisi  

                                                                       Hacı Hüseyin 

 

 

 T. B. M. Meclisi Riyasetine 
                                                           
24

 -T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, On sekizinci içtima, 1.4.1338 Çarşamba, XVIII, s. 437 
25

- T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, On sekizinci içtima, 1.4.1338 Çarşamba, XVIII, s. 438 
26

- T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, On sekizinci içtima, 1.4.1338 Çarşamba, XVIII, s. 438 
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Bu kere Paris'te içtima eden Hariciye Nazırları-tarafından hükümeti millîmize teklif olunan 

mütareke şeraiti bütün manasıyla misakı milliye muzır ve muhalif olup bunda mübarek toprağımızı 

envai fecayile telvis ve mukaddesatımızı tahrip eden düşmanı hunhara vakit kazanmak fırsatını 

bahşetmekten başka bir gaye görülemediğinden memleketçe fevkalâde galeyanı mucip olmuştur. 

Misakı Millîyi tatmin ve hakkı meşruumuzu temin etmeyen mezkûr teklifin ret ve âlemi 

medeniyete protesto edilmek suretiyle teskini galeyana müsaade buyrulmasını arz eyleriz. 

                                                                              28 Mart 1338 

             Müdafaai Hukuk Reisi           Belediye Reisi             Müftü 

                    Hüsnü                         İzzet             İsmail Hakkı   

 

 Ankara'da T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Paris'te inikadeden müttefikin hariciye nazırlarının hiçbir mana ve kıymeti ameliye ve nazariye 

ifade etmeyen mütareke şeraiti teklifatına Bolu ahalisi Anadolu Ajansı vasıtasıyla muttali 

olmuştur. Şark'ta sulh ve müesalemetin tesisini samimiyetle arzu eden müttefikin hükümetleri bu 

arzularını haydut ordusunu hududu millîmiz haricine çıkarmakla daha iyi ispat edebilirler. Türkler 

sulha amadedir. Ancak mevcudiyet ve istiklâlinin mabihilistinadı olan Misakı Millîsinin katiyetle 

çizdiği hudutlardan düşmanların defolup gitmesi şartı esasıdır. İstiklâli yolunda bir tek neferi 

kalıncaya kadar ölmeye ahdi misak etmiş olan Türk milleti Avrupa'nın yaldızlarına katiyen 

inanmayacaktır. Teklifi vâkıın reddini Vekil ve mümessillerimizden istirham ederiz, ferman.
27

 

                                                                                                                               

                                          26 Mart 1338 

      Müdafaai Hukuk Reisi V                                      Bolu Belediye Reisi 

         Hüsnü                                                             Hakkı 

 Dertli Gazetesi Müdürü                                      Gençler Derneği Reisi ve  

       Mesulü Davavekili                                         Türkoğlu Gazetesi Sahibi 

         Ali Saib                                                            Mithat Akif 

 

 Ankara'da T. B. M. M. Riyaset Vekâletine 

Teklif olunan mütarekenin müddeti şeraiti mahvımızı murat etmekten ve bu uzun müddet zarfında 

Yunanın iğtişaşatı dâhiliyesini ıslah eylemekten, tedarikâtımızı tenkise çalışmaktan başka bir şey 

değildir. Böyle desayise kapılmak da akrep yuvasına tekrar parmağımızı sokmak demektir. 

Kazılmış mezarın hazır cenazesi olmaktan içtinap edelim.
28

 

                                                                                    

28/MarV1338 

                                                                           Niğde Mebusu sabıkı 

                                                                                       Muhiddin 

 

                                                           
27

- T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, On sekizinci içtima, 1.4.1338 Çarşamba, XVIII, s. 438 
28

-T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, On sekizinci içtima, 1.4.1338 Çarşamba, XVIII, s.438 
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Mütareke teklifi hakkında itilâf hükümetlerine verilecek cevabi nota: 

Hariciye Vekâletinden, Düveli Mütelifenin 15 Nisan tarihli notası cevabına dair 

               Tezkere 

 

Büyük Millet Meclise Riyaseti Celilesine 

Düveli Mütelifenin 15 Nisan tarihli notasına cevaben Heyeti Vekilece tanzim kılman notanın bir 

sureti Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere leffen takdim kılınmıştır, efendim. 

                                                                                         22 

Nisan 1338 

                                                                         Hariciye Vekili 

                                                                                                

Yusuf Kemal 

İtilâf devletlerinin 15 Nisan 1922 tarihli notasına verilecek cevabı Nota: 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 5 Nisan 1922 tarihli notasına cevaben Fransa, Büyük 

Britanya, İtalya Hükümetleri tarafından gönderilmiş olan 15 Nisan 1922 tarihli müşterek notayı 

aldığım beyan ile kesbi şeref eder. 

Üç devlet Hariciye Nazırlarının hâr ve samimî surette Şarki Karip'te sulhun teessüsü arzusunu 

beyan eylediklerine ve diğer taraftan mütareke teklifi dahi ancak, Asyayı – Suğrayı muslihane bir 

surette. tahliye ettirmek maksadıyla yapıldığına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 

mütareke ile beraber tahliyenin vukuunu takip edilen maksatların netayici mantıkiyesine daha 

mutabık görmüş ve 5 Nisan 1922 tarihli cevabi notasıyla harbin ihtimali avdetini ref eylemek 

maksadını takip eden Düveli müttefikanın noktai nazarına tevfikı hareket ettiğini zanneylemişti.  

Filvaki 23 Mart 1922 tarihli mütareke notasında üç devletin Hariciye Nazırları muhasamatın derhal 

tatilini musirrane tavsiye ederken “Şarki-Karipte sulhu iade etmek ve yeniden can ve mal zayi 

etmeden Asyayı Suğranın tahliyesi için teklifatta bulunabilmek” maksadını takip eylediklerini 

beyan ediyorlar.
29

 26 Mart 1922 tarihli esasatı sulhiye notasında dahi mütarekenin; “Yunan 

kuvvetleri tarafından Asyayı–Suğranın sureti muslihanede tahliyesini ve bu havalinin mecmuu 

üzerinde Türk hâkimiyetinin iadeten tesisini temin etmek niyeti sarihasiyle yapılmış olduğu” 

zikredilmektedir. Bunlara zamimeten Büyük Britanya Hariciye Nâzırı Lord Gürzon teklif edilen 

mütareke kabul edildiği halde bunu, Yunan kuvvetlerinin tedricen Anadolu'yu tahliyelerinin takip 

edeceğini 30 Mart 1922 tarihinde Lortlar Kamarasında beyan eylemişti. 

Bu silsilei beyanatı nazarda tutan Türkiye halkı mütareke ile beraber Anadolu'nun tahliyesinin de 

bilâmehil başlayacağını ümit etmekte iken maatteessüf 15 Nisan 1922 tarihli tebliği ahirinde 

Düveli Müttefika mütareke ile beraber derhal tahliyeyi kabul edemeyeceklerini ve tahliyeyi şeraiti 

sulhiye heyeti umumiyesinin kabulüne talik eylediklerini bildirmişlerdir.
30

 

                                                           
29

 -T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Otuz ikinci içtima, 22.4.1338 Cumartesi, XIX, s. 348 
30

- T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Otuz ikinci içtima, 22.4.1338 Cumartesi, XIX, s. 348 
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Yunan Hükümetinin; “Müzakeratın başlamasından evvel bu kabil bir şartı kabulden imtina etmesi 

ve harbin Trakya'da yeniden başlayabilmesi” gibi Düveli muazamanın hâr ve samimî sulh  

arzularına bilfiil muhalefeti ve cihan efkârı umumiyesi karşısında ağır takbihleri ve ithamları davet 

edecek olan harekâtı, Düveli Müttefikanın tahliyenin talikma sebep olarak göstermiş olmalarını 

burada münakaşa etmekten Hükümetim içtinap etmek ister. Her halde mezkûr sebepler tahliye 

hususundaki Türk noktai nazarının sulh menafime ve adlü hakka ne derece muvafık olduğunu ispat 

etmektedir.  

 

Yalnız Hükümetim şurasını teyide lüzum görür ki; bir zamanlar pek zengin ve mamur olan arazi 

meşgulede Yunan ordusu her gün geçtikçe şimdiye kadar yaptığı yangınlara, tahriplere yenilerini 

ilâve etmekte ve dökülen masum İslam kanlarını yeni kurbanlarla tezyit eylemektedir.  

Yunan işgalinin Türk topraklarında yığdığı harabeler ve müreffeh ahali İslâmi’ye mucib olduğu 

nâkabili tasavvur feeayi, İzmir ve havalisini ziyaret eden bütün bitaraf ecnebilerle birlikte 

Salibiahmer murahhaslarını dahi tahtı şahadetindedir. Hıristiyan ekalliyetler himaye etmek 

hususundaki mesaii insaniyeler malûm olan düveli müttefikanın Yunan işgali altında inleyen 

Müslüman ekseriyetlerini bedbaht talihlerine daha bir müddet terk etmek ve uzaktan seyirci 

kalmak isteyeceklerine Hükümetim inanmak istemez. Bu ümit ile Düveli Müttefika Hariciye 

Nazırlarını tahrik eden hissiyatı insaniyeye müracaat ederek talihsiz ve masum İslam 

kardeşlerimizi- bir an evvel hasmın tahammülsüz ve zalimane idaresinden kurtarmalarını ve kendi 

niyet ve maksatları veçhile mütarekeyi tahliye ile takip ettirmelerini Hükümetim musirrane rica 

eder.
31

 

 

Vatandaşlarını biran evvel hasmın pençei zulmünden kurtarmak azim ve iradesiyle müteheyyic 

olan Türkiye halkının tahliyeyi şerait sulhiye heyeti umumiyesini kabulden sonra talik muvafakat 

etmemekte ne derece mazur olduğun Düveli Müttefikanın suhuletle telsi edeceğine Hükümetim 

kaviyen ümit eder.  

 

Hükümetimin tahliye hususundaki noktainazarı kabul olunduğu takdirde 26 Mart 1922 tarihli 

notadaki davete imtisalen şeraiti sulhiyeyi berayi tetkik murahhaslarını göndermeye amade 

olduğunu evvelce bildirmek şerefini ihraz etmiştim. Ancak mezkûr şartlar arasında Büyük 

Britanya Başvekilinin 1918 de  Türkiye payitahtından veya ırken ekseriyeti hâkime ile Türk; olan 

Trakya ve Asya’yı Suğra'nın zengin ve meşhur arazisinden mahrum etmek için harp etmiyoruz) 

yolundaki resmî ve aleni teminatına ve müttefik devletler hariciye nazırlarının fikirlerinde daima 

hazır bulundurdukları ve tekliflerini istinat ettirdikleri prensiplere muhalif cihetler vardır. Mamafih 

Türkiye'nin kuvvetli ve müstakil bir mevcudiyeti milliyeye tekrar iptidar edebilmesine müsaade 

edecek kuva ile Türk Millet ve Devletini kendilerine ait addedebilecek topraklarda  tekrar iade 

etmek ve Müslümanlara en münsifhane bir tarzı idare temin eylemek ve saire gibi 26 Mart 1922 

tarihli notada zikrolunan prensipler, Türkiye halkını istihsali için bunca fedakârlıklar ihtiyar 

                                                           
31

 -T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Otuz ikinci içtima, 22.4.1338 Cumartesi, XIX, s. 275 
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eylediği gayelerden ayrı bir şey olmadığına göre, işbu prensiplere uymayan şeraiti sulhiyenin ona 

göre tashih olunacağından ve binnetice şeraitin heyeti umumiyesi üzerinde mutabakat hâsıl 

olacağından hükümetim katı ümit etmek istemez. 

 

Türkiye halkı kendine ait topraklarda müstakil ve emin yaşamaktan ve şimdiye kadar serbestçe 

terakkiye inkişafına mâni olan siyasi, adlî ve iktisadi zincirlerden kurtulmaktan ve Hıristiyan 

milletlere tabii görülen hukuktan sırf Müslüman olduğu için mahrum edilmemekten başka 'bir şey 

arzu etmediğini Hükümetim bir defa dahatekrara müsaadenizi rica eder.                

 

Filhakika Harbi Umumiye girmek yüzünden imparatorluklar vüsatindeki memleketlerden mahrum 

edilmek suretiyle mağlup  devletlerarasında en ağır zararlara duçar olan Türkiye halkının meşru 

ve mütevazı olan berveçhi bâlâ gayeleri Düveli Müttefikaca esas itibariyle kabul edilmişken, 

tahliyeyi şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinin kabulüne talik etmenin şeraiti sulhiyeyi tespit için 

geçecek aylar zarfında düşmana Anadolu'da tecdidi muhasamat iktidarını vermekten her türlü 

itirazdan âri bir surette Türklere aidiyeti teslim olunan arazide müstevlilerin mütemadi ve 

mütezayit tecavüzleri altında İslam namusu ve kan ve malının heder olmasına fırsat ihzar 

eylemekten başka bir netice veremeyeceğine Hükümetim kanidir. Hususiyle şeraiti mezkûrenin 

kısmı mühimimi yalnız Düveli Muazzamai Mütefikayı alâkadar eylediğinden Hükümetim bu 

husustaki hakkı münakaşasını tehdit için Düveli mezkûrenin Anadolu'da bir Yunan istilâ ordusu 

bulundurmaya ihtiyacı olmadığı itikadındadır. 

Şurasını da beyana lüzum görürüm ki. Düveli Müttefika şeraiti sulhiyesinin heyeti umumiyesinden 

hangilerini noktai hususiye telâkki eylediklerini tasrih etmemekle Hükümetimi tereddüde duçar 

eylemiştir. 

 

Filhakika muhtelif noktai nazara göre muhtelif içtihatlara ve tefsirlere mütahammil olmasından 

nâşi bu tarzı taksim daii mahzur ve mucibi münakaşadır. Bütün bu münakaşat ise İslâm ahali 

üzerindeki bârı işgalin temadi ıstırabını mucip olacaktır.
32

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, tahliye hususundaki talebi esasinin büyük bir mikyasta 

tatmini hakkındaki beyanattan müteşekkir olmakla beraber mülâhazatı ânife sevkiyle mütareke ve 

tahliyeye aynı zamanda 'başlanması lüzumunu tekrara kendini mecbur görmüştür. Şu kadar var ki, 

muhaberat ile geçecek zamanları hazfetmek ve yeniden mal ve can zayi etmeden sulha vâsıl olmak 

emrinde ileri sürülen muhtelif noktai nazarın filhakika kabili telif olup olmadığını şifahen 

müzakere ile hal ve tayin etmek ve muhtacı tenvir olan noktalar üzerinde doğrudan doğruya 

anlaşabilmek maksatlarıyla evvelâ ihzari şekilde görüşmek ve zemini  itilâf bulunduğu takdirde 

derhal sulh müzakeratına mübaşeret eylemek üzere sahibi salâhiyet murahhaslarımızın tespit 

olunacak tarihte İzmir şehrinde Düveli Müttefikanın sahibi salâhiyet murahhaslarıyla buluşmaya 

                                                           
32- T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Otuz ikinci içtima, 22.4.1338 Cumartesi, XIX, s. 276 
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amade olduklarını Hükümetim namına arz ederim. Ve bu teklife mufavakat olunduğu takdirde 

murahhaslarımızın isimlerini bildirmek üzere işarını rica ile kesbi şeref eylerim.
33

 

                                                                                                          

21/Nisan/1338 

                                                                                                         

T. B. M. Meclisi 

                                                                                                          

Hariciye Vekili 

  

 

  Verilecek cevap üzerine söz alan milletvekilleri çeşitli, beyanlarda bulundular özet olarak 

şu hususlara değinildi: 

 Cihan Harbi üzerine garp siyaseti, bize lâyık görmedikleri memleketimizi almak ve 

milletimizi amele gibi çalıştırmak ve şerefli bir maziye malik olan milletimizin tarihini kapamak ve 

şerefli, rahim, şefik olan sancağını gömmek emeline matuf idi 

 Biz batıdan bir şey istiyoruz Memleketlerimizi tahliye etsinler, bu aşamadan sonra batı ile 

insani münasebata girişelim. Madenlerimiz varsa, batının ilminden irfanından istifade edelim. 

Onları işletelim. Fakat biz bir şeye tahammül edemeyiz o da mukaddes tanıdığımız hâkimiyetimize 

ve bunun muhafazasının muhtaç olduğu istiklâli iktisadimize kimsenin elini sürdüremeyiz.Ve 

muhterem tanıdığımız Sancağımızı katiyen kimsenin eline veremeyiz. Biz, her millet gibi bunları 

namus biliyoruz, biz buna hiçbir vakit hiçbir kimseyi tecavüz ettiremeyiz, işte bizim feryadımız 

budur. Başka bir şey değildir, işte bu ikinci defa tertip ve encümence de tasvip olunan ikinci cevabi 

notamızla gayet meşru davamızı bir defa daha tekrar ediyoruz. Amacınız, bizimle iyi geçinmek mi 

? O halde âlem refah ve saadet içerisinde yaşarken bizi şu memleket içerisinde hakkı tabiimizden 

mahrum etmeyin; bizi; top, bomba ve tüfekler, yangınlar içerisinde Allah aşkına bırakmayın; diyor 

ve feryat ediyoruz. Bu millet kimsenin hakkına, hukukuna taarruz ve tecavüz etmek için harp 

etmiyor.  Gelsinler baksınlar; içimizde ekalliyetler denilen kısım ekseriyetten daha müreffeh değil 

midir? Bunları memleketimizde efendiler gibi başımız üzerinde yaşatıyorduk ve yaşatacağız. Şiarı 

millî ve dinimiz bunu icap ettiriyor. Yalnız burada bir şeyi kıskanıyoruz. Şerefi millîmizi, şerefi 

insanımızı kıskanıyoruz. İşte katî ve son sözümüz budur. Bunun hilâfında zannetmiyorum ki yeni 

bir mücadeleye kapı açsınlar. Bu millet şerefine tecavüz ettirmez, bunun imkânı yoktur. Milletin 

bunun hilâfında hareket edecek vekili ve Hükümeti yoktur. Avrupalılar bunu iyi bilsinler, 

akıllarına böyle bir şey getirmesinler. Biz son fedakârlığımızı yapmışızdır. Biz içimizdeki 

ekalliyetlere hürmet ediyoruz, haklarını veriyoruz. Avrupalılar da bizi hür ve serbest bıraksınlar. 

Bu millet onların başkalarına verdiği vaatleri yaptı. Daha evvel hatta dindaş olan ekalliyetlerin 

bizzat mukadderatlarına hâkim olup bu suretle inkişaf etmelerine müsaade ederek Misakı millî 

haricinde tuttu, biz onların refahını temin etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Yaptığımız bu 

                                                           
33-T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Otuz ikinci içtima, 22.4.1338 Cumartesi, XIX, s. 350 
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mücadele ise bizi bekleyen zulüm ve işkence altında inleyen biçarelerin imdadına koşmak, onları 

kurtarmak, onları sıyanet etmek, hayatlarını muhafaza eylemekten başka bir şey değildir. Buna ne 

hak ile mâni olmak istiyorlar? İşte son sözümüz budur. Hakkımıza riayet etsinler şayet 

haksızlıklarında ısrar ederlerse mutlaka zulüm de payidar olmaz. Sonuçta onların akıbetleri de fena 

olur, değerlendirmeleri yapılmıştır. 

 Büyük taarruz sırasında Anadolu harp sahasında görülen hız, siyasi teşebbüsleri de 

kamçıladı. Harp tarihinde eşine az rastlanan bu çabukluk karşısında Avrupalı diplomatlar özellikle 

İngilizler büyük bir telaşa düşerek Yunan Ordusunu kesin bir imhadan kurtarmak amacıyla bazı 

faaliyetlere giriştiler Bu sırada İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Orbay; Başkomutan Mustafa kemal 

Paşaya, İstanbul’da mütareke istendiği hakkında 4 Eylül 1922 tarihinde bir telgraf gönderdi. 

Başkomutan, bu mütareke isteğine 5 Eylül 192e tarihinde şu cevabı gönderdi:
34

 

 “Anadolu’da Yunan Ordusu kesin olarak yenilmiştir. Yunan Ordusunun artık yeniden bir 

direnme göstermesine ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir müzakereye yer kalmamıştır. 

Mütareke, ancak Trakya için bahis konusu olabilir. Bunun için Eylülün onuna kadar doğrudan 

doğruya Yunan Hükümeti veyahut İngiltere Hükümeti aracılığı ile hükümetimize resmi olarak 

başvurulduğu takdirde aşağıdaki koşullar ileri sürülerek cevap verilmelidir. Bu tarihten, yani 

Eylülün onundan sonra yapılacak başvurma cevabının başka olması ihtimali vardır. Bu takdirde 

durum ayrıca bana bildirilmelidir. 

a-Mütareke tarihinden başlayarak on beş gün içinde Trakya, 1914 sınırlarına kadar  

kayıtsız ve şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin mülki memurlarına ve askeri 

kuvvetlerine teslim edilmiş bulunacaktır. 

 b-Yunanistan’daki esirlerimiz on beş gün içinde İzmir, İzmit ve Bandırma limanlarında 

teslim olunacaktır. 

 c-Yunan Ordusunun üç buçuk yıldan beri Anadolu’da yaptığı ve yapmakta devam ettiği 

tahripleri onarmayı şimdiden taahhüt edecektir.”
35

 

                                                                                                     

İsmet  

 

 

Mustafa Kemal Paşa Cephedeki durum hakkında Meclise bilgi vermek ve  

                            Okunmak üzere şu Telgrafı göndermiştir.           

                                  ( 26 . 9 . 1338 Makine başında) 

 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine  

Harekâtı askeriyemiz İzmir havalisine. Marmara sevahiline, ve Boğazlar mıntakasına dâhil olduğu 

günden itibaren sathî veya ciddî harekâtı siyasiye ile memzuç ve mütedahil bir vaziyete girmiştir. 

9.9.1338 tarihinden itibaren hemen her gün kıtaatımız itilâf kıtaatiyle ve konsolosları ile temas 

                                                           
34

 .Tüzel, a.g.e. s. 38 
35

 ,Tüzel, a.g.e. s.38    
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etmekte ve mütemadiyen harekâtı askeriyemizin tehirine matuf teşebbüsata maruz kalmaktadır. 

Başkumandanlık bir taraftan harekâtı askeriyeyi tehirden ve bu suretle kazanılan muvaffakiyetlerin 

askerî netayici katiyesini ziya'dan vikaye endişesinde bulunmakta ve diğer taraftan harekâtı  

askeriyemizi durdurmaya matuf itilâf teşebbüsatı siyasiyesini her hangi bir oyuna girmemeye 

harekâtı askeriye sebebiyle aleyhimize bir gûna cereyan ihdasında ve hadisatı ciddiye zuhurundan 

içtinabı umumîyi temin etmeye çalınmaktadır. Hükümete tebliğ olunan resmî notadan maada 

Başkumandanlığı vukubulan temaslar münhasıran harekâtı askeriyeye müteallik mevaddır. 

Harekâtı askeriyeyi tesiratı muzırrei siyasiyeden kurtarabilmek için ittihaz edilen askerî kararlar 

gayrı kabili tehir olduğundan Heyeti Vekilenin bir kaç gün  ivin kâmilen burada bulunmasına 

ihtiyacı katî mevcut olmakla beraber Meclisi Âlinin Heyeti Vekile Reisi ile Hariciye Vekili o 

esnada Başkumandanlık nezdine gönderilmek suretiyle gösterdiği muaveneti samimeyi de lisanı 

şükran ile tezkâr ederim. Son itilâf notasında münderiç ve Yunan ordusunun Trakya'ya çekileceği 

bir hududun tayini maksadına matuf olarak Mudanya'da kumandanlar arasında inikadı mevzubahis 

olan askerî konferansın mübtenialeyhi olan mülâhazatı bir defa M. Franklen Büyyon'dan dinlemek 

askerî ve siyasî vaziyetin tenviri için faidei esasiyeyi haiz olduğu kanaatindeyim. Perşembe günü 

vürudu memul olan mumaileyh ile mülakattan sonra Başkumandanlığın vaziyeti askeriyeyi 

mütalâasında küşayiş hâsıl olacağından Rauf ve Yusuf Kemal Beyefendilerin ondan sonra Meclisi 

Âliye avdetleri lüzumu tasvip buyurdular. Mahaza Hali hazır vaziyeti umumiyesı harekâtı askeriye 

netayicıne mübteni olup harekâtı mezkûre ise lehülhamd her gün cihan nazarında daha ziyade 

şayanı hürmet bir surette tecelli etmekte olduğundan vaziyeti siyasiyenin Büyük Millet Meclisi ile 

onun Hükümeti tarafından amali milliyeye muvafık bir surette halledileceğine ümidi katî mevcut 

olduğunu arza müsareat ederim. Celsei hafiyede Meclisi Âliye kıraat olunmak üzere Büyük Millet 

Meclisi Riyaseti Celilesine ve berayı malumat Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine takdim 

olunmuştur. 
36

                                                                                  

                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi 

                                                                               Reisi  

                                                            Başkumandan Mustafa Kemal 

 

 İzmir kurtarıldıktan sonra, İstanbul’daki İngiliz Kuvvetleri Kumandanı General 

Harigton’un Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben çektiği telgraf,;”Erenköy ve Biga’nın 

batısında süvarilerinizi geri çekmeniz için sizinle derhal muhabere etmesini Hamit Bey’den rica 

ettim. Herhangi bir hadiseden kaçınmak için pek ziyade endişeliyim. Müzakerelerimiz 

neticeleninceye kadar kıtalarınızı tarafsız bölge dışına çekmenizi rica ederim.” 

 General Harigton’un bahsettiği gibi tarafsız bir bölgemiz yoktu. O güne kadar ne İngilizler 

ne de müttefikleriyle aramızda böyle bir tarafsız bölge ayrılması hususunda herhangi bir müzakere 

yapılmış ve karara bağlanmış değildi. Süvarilerimiz, önlerinden kaçan Yunan ordusunun 

bakayasını ( kalanlarını) takipten başka bir şey yapmıyorlardı. Fakat görülüyor ki, İngilizler 

                                                           
36

- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 27 Eylül 1338 (1922), III, s. 833 
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kendilerinden tasavvur ettikleri bir tarafsız bölgede, kuvvetlerimizle karşılaşarak, çatışmadan 

çekinmektedirler. 

 Konuyla ilgili notalar aşağıda verilmiştir. 

 

Dersaadette general Harinkton'dan İzmir'de Başkumandan Mustafa Kemal Paşa               

Hazretlerine yazılan 26. 9. 1338 tarihli nota  

 

İzmir'de Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine: 

 26.9.1338 Erenköy ve Biga'nın garbinden süvarinizi geriye celb için sizinle derhal muhabere 

etmesini Hâmit Beyden rica ettim. Her gün bir hadiseden içtinap için pek ziyade endoşenakim. 

Binaenaleyh müzakerata talrken kıtaatınızı bitaraf mıntıka haricine çekmenizi rica ederim 

                                                                      General Harington.  

 

İstanbul'da General Harington'a  

26.9.1338 mahreci İzmir. 

 Bîtaraf bir mıntıkanın  şimdiye kadar Büyük. Millet Meclisi Hükümetiyle alâkadar Hükümet 

arasında takarrür ettirilmiş olduğundan haberdar değilim, süvarilerimizin ve kıtaatımızın harekâtı 

mağlup Yunan ordusunun Harekâtı takibiyesinden ibarettir. Malumu Devletleridir ki Anadolu'yu 

baştanbaşa tahrip ve ihrak etmiş ve yüz binlerce nüfusu melcesiz ve gıdasız bırakmış olan Yunan 

ordusu Trakya'da bir taraftan aynı mezalime devam ederken diğer taraftan her geçen günden 

istifade ederek yeniden teşkilâta ikdam etmektedir. Yunan kuvvei harbiyesinin bir mıntıkai bitarafı 

kuyudu altında bulunmadığına en yakın bir misal olarak 23.9.1338 zevalde Yunan tayyarelerinin 

Ezine civarında Türk toprağında faaliyeti harbiyede bulunduklarına ve Yunan donanmasının daha 

26 Eylülde bile İstanbul limanında demir atmış olduğunu zikredebilirim. Hadisat vukuuna meydan 

vermemeğe bizim gayretimiz hakiki ve samimidir. Çanakkale'deki Britanya kıtaatı tarafından 

Erenköyü ile Çanakkale arasında arazimiz üzerinde tahribat yapılmış,  Çanakkale kasabamız 

civarında binaların hedmi, bize ait olan esliha ve mühimmatın imhası, kıtaatımız civarında top, 

bomba endahtları bizi Yunan ordusuna isal eden yol üzerinde tahkimat  yapılmakta olması ve bu 

tahkimatta ahalii İslamiyenin çalıştırılması gibi harekâtın erbabını anlamakta cidden duçarı 

müşkülât oluyoruz. Türk milletinin boğazların serbestîsine riayeti daima ilan etmiş olduğunu ve bu 

vesile ile de tezkâr eder ve samimi olarak netayici müsbite ümit ettiğimiz müzakeratı karabeye 

kadar sui tehehhüm husulüne mani olacak vaziyet ihdasını zatıdevletierinden rica ederim.
37

    

                                                                 Başkumandan                                       

                                                                Mustafa Kemal 

Yukarıda verilen karşılıklı notalar nedeniyle durum çok nazik safhaya girmişti Bu sırada Fransız 

Fevkalade Komiseri General Pelle de, İstanbul’daki mümessilimiz Hamit Bey vasıtasıyla bize, 

                                                           
37

-T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 27 Eylül 1338 (1922), III, s. 834 
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Paris’ten almış olduğu Fransa, İngiltere ve İtalya Hariciye Nazırları Pövankara,   Gürzon 

Sforçya’nın imzalarını taşıyan aşağıdaki 23 Eylül tarihli notayı gönderdiği nota şudur:
38

 

Üç müttefik Hükümet salâhiyeti tammeyi haiz bir mümessili Venedik’te veya sair bir mahalde 

vuku bulacak bir içtimaa balâteahhur göndermeğe muvafakat edip etmeyeceğini kendilerine işar 

eylemesini Büyük Millet Meclisi Hükümetinden rica ederler. Bu içtimaa Türkiye mümessilleriyle 

beraber Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp, Hırvat ve İslovan «Yani 

Çekoslovakya.. » İsloven devleti ve Yunanistan’ın murahhasları dahi meduv bulunacaklardır. Bu 

içtimaa alâkadar Hükümetler tarafından tertibatı lâzıme alınır alınmaz vuku bulacaktır. İçtimain 

gayesi Türkiye ile Yunanistan ve Düveli Müttefika arasında bir muahedei sulhiyei kafiyenin 

müzakere ve akdi ile iştigal etmek olacaktır. Üç müttefik devlet, Türkiye'nin Meriç ve Edirne'ye 

kadar Trakya'yı tekrar tesahup arzusunu hüsnü nazarla telâkki eylediklerini beyan için bu fırsatı 

vesile ittihaz ederler. Müzakeratı sulhiye esnasında, Ankara Hükümeti, Düveli müttefikanın 

muvakkaten bitaraflığını Muvakkaten bîtaraflığını ilân ettikleri mıntıkaya ordusunu göndermemesi 

şartıyla, üç devlet konferansta, mezkûr hudutların Türkiye'ye verilmesini maalmemnuniye 

müdafaa edeceklerdir. Esasen şurası mukarrerdir ki muahedede; Türkiye ve komşularının 

menafiinin vikayesi, sulhun muhafazası  için, bilâhare tayin edilecek bazı menatıkın gayrı askerî 

bir hale vazı, Türk hâkimiyetinin muntazam ve muslihane bir surette yeniden teessüsünün istihsali 

ve | nihayet Cemiyeti Akvamın himayesi altında Boğaz için serbestîsini ve ırk, din ekalliyetlerinin 

emniyeti için muahedede bilittifak tedabir ittihaz edilecektir. Zaten üç devlet Türkiye'nin Cemiyeti 

Akvama duhulünü memnuniyetle müdafaa edeceklerdir. Muahede mevkii icraya vaz olunur 

olunmaz İstanbul'daki Müttefik kıtaatının geri çekilmesi hakkında geçen, martta verilmiş olan 

teminatı tekrarda üç Devlet müttefiktir. Üç Hükümeti müttefika konferansın küşadından evvel 

Türk ve Yunan memurini askeriyesi ile bilitilaf Müttefik Hükümetler Generalleri tarafından tespit 

edilecek olan bir hat üzerine Yunan kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere nüfuzlarını 

istimal edeceklerdir...»  

 

«Bu müdahale mukabilinde Ankara Hükümetine konferanstan evvel ve ne konferans esnasında 

muvakkat bitaraf ilân olunan mıntıkalar dahiline asker göndermemeği, ne boğazlan ve ne de 

Marmara denizini geçmemeği taahhüt edecektir. Yukarıda mevzubahis olan hattı tayin ve tespit 

için Mustafa Kemal ile Müttefik Generaller arasında Mudanya ve İzmir'de derhal bir içtima vuku 

bulabilir. Müttefik Hükümetler davetlerinin semi itibara alınacağına ve bütün insaniyeti 

mütemeddinenin arzukeş bulunduğu  (özlediği) bir sulhun tesisi için müttefikleri ile olduğu gibi 

Türkiye ile de teşriki mesaî edeceklerine kanidirler.»
39

, 

                                                            Paris, 23 Eylül 1922  

                 Puankara                                         Gürzon  

                  Hof                                             Keybiston 

 

                                                           
38

 -Rauf Orbay, Siyasi Hatıralar, İstanbul, 2005, s 520 
39

 - T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları,25 Eylül 1338 (1922), s. 826-827 
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 Bu notalarında müttefikler evvela, sulha gidilmesi için önce mütareke anlaşmasına varılması 

gerektiğini, bunun için de Meriç’e kadarki Trakya’nın bize iadesi hakkındaki isteğimizi 

Yunanlılara kabul ettirmek için nüfuslarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdiklerinden, biz de 

Trakya’nın  Yunan Ordusunun işgali ve hükümetinin idaresi altında bir gün daha fazla dahi 

kalması ve her türlü tehlikeyi ve Türkiye halkı için tasavvur edilemeyecek ıstıraplara neden 

olduğundan Edirne dâhil olmak üzere Meriç’e kadarki Trakya’nın derhal anavatana iadesini 

isteyerek bu müstecel (ivedi ve gerekli) hususu takarrur ettirmek üzere Mudanya’da bir mütareke 

konferansı toplanmasını kabul ettiğimizi kendilerine cevaben bildirdik. Nota olarak verilen cevap 

aşağıda verilmiştir. 

          

    Üç müttefik Devletin 23 Eylül 1338 veyahut 1922 tarihiyle Hükümetimize teklif   

                        Ettikleri Notaya Heyeti Vekâletince hazırlanan cevabi nota: 

T. B. M. Meclis Hükümeti üç müttefik Hükümete tebliğ ettikleri 23 Eylül 1922 tarihli notadan 

dolayı beyanı teşekkür ve bu notaya menşe olan fikri, yani T. B. M. Meclisi Hükümetinin İstiklâl  

mücadelesine başladığı andan beri izhar ve ilândan hali kalmadığı azim ve iradata o kadar tam bir 

surette tekabül eden adilâne ve müstemir bir sulh arzusunu kemaliyle takdir eder. 

 Nota ilki nevi mevadda matuf bulunmaktadır: Vaziyeti hazırai askeriye; bir sulh muahedesi akdi 

için müzakerat icrası. 

 

Vaziyeti askeriye hakkındaki noktai nazarımız 9 Eylül 1922 tarihli nota ile tebliğ edilmişti. Bu 

notanın neticesi olan Mudanya konferansı 3 Teşrinievvelde inikat etmiştir. Bu konferansın ittihaz 

eyleyeceği mukarreratın, anı imza eden Hükümetler tarafından tamamıyla icra edileceği tabiidir. 

İkinci noktaya gelince; T. B. M. Meclisi Hükümeti, Türkiye ile Düveli müttefike ve Yunanistan 

arasında sulhu kati muahedesini müzakere ve akdetmek gayesiyle vuku bulacak olan içtimaa 

murahhaslarını göndermeyi müsaraaten kabul eder.  

 

Hükümetim, üç müttefik Hükümetin notalarında içtimain Venedik’in gayrı bir şehirde de vuku 

bulabileceğini kabul etmiş olmalarından bilistifade ve müzakeratı sulhiyenin daha ziyade teshil ve 

teşriini temin edeceği mülahazasiyle konferansın İzmir şehrinde inikadını pek faydalı telâkki 

ettiğinden bu şehrin mahalli içtima olmasını ve tarihi akit olarak teşrinievvelin yirmisini teklif eder. 

Üç müttefik Hükümet tarafından konferansa davet olunan devletlere gelince; Hükümetim 

mülahazatı atiyeyi dermeyan etmek mecburiyetini hisseylemektedir.  

 

Düveli erbaai muazzama ile Yunanistan'dan maada devletlerden yalnız ikisi içtimai müstakbelde 

hazır bulunmağa davet edilmişlerdir. Bundan istidlal edilir ki, mezkûr iki Devlet muharip 

olduklarından değil, belki yalnız Türkiye sulhiyle hallolunacak bazı mesaile sureti muahsusada 

alâkadar addedildiklerinden dolayı iştirak ettirilmek isteniliyor. Bu mahiyette bulunan yegâne 

mesele ise boğazların atiyen tabi olacağı usulden ibaret olmakla bu iki Devlet müstakbel 

konferansa davet edildikleri halde sahillerinin imtidadı itibariyle marezzikr usulün tespitinde 
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büyük bir alâkası bulunan Rusya'nın ve keza Ukrayna ve Gürcistan'ın unutulmuş olmasını 

Hükümetim hayretle müşahede etmekten menî nefsedemez. 

 Marelbeyân usulün tanzimine bu Cumhuriyetlerin iştiraki usulü mezkûreyi daha ziyade müstemir 

kılmağa ve her gûna ihtilâfatı müstakbele esbabını izale etmeğe hadim olacağı şüphesizdir.  

Binaenaleyh Düveli müttefikanın filhal davete karar vermiş olduğu ilki Hükümet gibi mezkûr 

cumhuriyetler murahhaslarının da mütesavver olan konferansa davetini T. B. M. Meclisi Hükümeti 

sureti mahsusada teklif ve konferansın garip olan içtimaına kadar bu davetin vuku bulacağını ümit 

eder.  

 

Hükümetim; Trakya üzerindeki na kabili münakaşa olan hukukunun teslim edilmiş olmasını 

memnuniyetle kayıt ve bu münasebetle Hükümeti müttefikaya beyanı teşekkür eyler. İstanbul'un 

ve Marmara denizinin temini masuniyeti şartıyla boğazların serbestîsi ve ekalliyetlerin hukukunun 

Türkiye'nin hâkimiyet ve istiklâli ve şarkta sükûn ve müsalemeti hakikiyenin tesisiyle kabili telif 

olacak bir surette temini bizce de mültezem olduğundan bu hususta esas itibariyle ihtilâf 

görülmemektedir.  

 

Türkiye B. M. Meclisi Hükümeti Cemiyeti Akvama kabulü hususunda vaat buyrulan müzaheretten 

dolayı Hükümeti müttefikai selâseye teşekkür ve bu hususa ait noktai nazarını vakti münasibinde 

bildireceğini ilâve eder. 

Hükümetim, Hilâfeti İslâmiyenin makam olan İstanbul'un asakiri müttefikadan tahliyesine 

müteallik teminatın tecdidini memnuniyeti azîme ile senet ittihaz eder. Mahaza bu vaadin bir an 

evvel tahakkukuna ne derece sabırsızlıkla intizar olunduğunu Düveli müttefikanın takdir etmekte 

olduğuna. Hükümetim kanidir. 

 

Hükümeti müttefikanın notası nihayetindeki hitap T. B. M. Meclisi Hükümetini şiddetle 

mütehassıs eylemiştir. Metalibi meşruası tatmin edilecek olan Türkiye'nin bütün beşeriyeti 

mütemetince matlup bir sulhun tesis ve idamesi hususunda her veçhile muavenet edeceğine ve 

muharebenin açtığı yaraları tedavi etmek için herkesin deruhte etmek mecburiyetinde bulunduğu 

faaliyeti müsalemetkâraneye anında kemali sıdk ve ihlâs ile iştirak eyliyeceğine Devletler itimat ve 

kanaat edebilirler.
40

 

 

Müttefikler bu konferansta bizzat Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın bulunmasını istemiş 

oldukları halde, Mustafa Kemal Paşa oraya, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’nın murahhas 

sıfatıyla gönderilmesini uygun bulmuştur. 

Müttefikler, teklifimizi kabulle, Mudanya’ya 3 Ekimde murahhaslarını gönderdiler. İngiltere’yi 

General Harington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Monbelli temsil ediyordu. İsmet 

Paşa’nın da huzuruyla müzakereler o gün başladı.
41

 

                                                           
40

- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Teşrinievvel 1338 (1922), III; s. 861 
41

 -Orbay, a.g.e. s. 523 
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Başkumandanlığa 

Bugün saat üç sonrada müttefikin generalleri ile müzakereye iptidar olundu. Müttefikin namına 

General Harinkton tarafından serdedilen bir mukaddimeden sonra evvelce beyinlerinde takarrür 

etmiş olan ve bir sureti âtiye dercedilen projeyi verdiler. Müzakere sureti umumiyede müttefikin 

namına General Harinkton bir tarafta ve âcizleri bir tarafta olmak üzere cereyan etmiştir. 

Maruzatım devam edecektir.
42

  

Garp Cephesi K.  

İsmet 

 

Mudanya Mukarreratı Askeriyesi 

 10, 23 Eylül 1922 tarihinde Kuvayı İtilâf iye tarafından Ankara Hükümetine hitaben gönderilen 

notanın mefadına tebean bir taraftan müttefik generaller Büyük Britanya namına General 

Harinkton, İtalya Generali Monbelli, Fransız Generali Şarpi, diğer taraftan Ankara Hükümetinin 

mümessili olan Mustafa Kemal Paşanın murahhası İsmet Paşa ve Yunanistan namına General... 

Aralarında 3 teşrinievvel 1922 tarihinde Mudanya’da bir içtima akdedilmiştir.  

2. içtimanın hedefi; şarki Trakya'da Yunan kuvvetlerinin geriye çekilmeye davet edilecekleri hattı 

tasrih etmek tarzı tahliyeyi ve o havaide zaptı raptın iğtişaşat ve tahribatın menini ve sureta umumi 

yede zaptı raptın idamesini ve asayişi umumiyenin teminini ihzar etmektir. . 

3-Evvelemirde şu takarrür etmiştir ki; tarihinde... Türk ve Yunan kuvvetleri her türlü efali 

harbiyeye nihayet verecekler, iaşe ve mübadeleyi röleve için, icabeden kıtalar müstesna olmak 

üzere, bütün kıtaatın harekâtını tevkif edeceklerdir.  

4. Mukavelei haziranın mevkii meriyete vazından 'itibaren Trakya'da Yunan kıtaatının geriye 

çekilmekle mükellef tutulacakları hattı Meriç teşkil edecektir. Kuleliburgaz'dan itibaren ve mezkûr 

noktadan men cihetinden Sivingrat, Cesir Mustafa Paşaya kadar Meriç'in sağ sahili imtüdadınca 

mevcut demir yolu parçası hususi bir mukavele ile tanzim olunacak, bir nezarete tabi tutulacaktır. 

Bu nezaret Edirne havalisine duhule müsait işbu demir yolu parçasının serbestli mürurunu 

bitamamiha idame ile mükellef müttefik'in ve Yunan memurları tarafından icra edilecektir.  

5. Yunan, Heliene Trakya’sının greapul kuvvetleri tarafından tahliyesine mümkün mertebe çabuk 

başlanacaktır. Bu tahliye bizzat kıtaatın kendisinde muhtelif hidematta ve teşkilâtı askeriyeyi ve 

malzemeli harbiye, cephane, mevaddı iaşe depolarından ibaret olmak üzere stok edilmiş her türlü 

levazımatı 'ihtiva edecektir. Bu tahliye on beş gün olmak üzere tesbit edilen asgari müddet zarfında 

hitam bulacaktır. 

 6. Her mıntakai idareden, Yunan memurini çekildikçe mezkûr mıntıkanın umuru mülkiyesini 

müttefikin memurlarınla tevdi, onlar da mümkün olduğu kadar aynı günde umuru mezkûreyi Türk 

memurlarına teslim edeceklerdir. Trakya havalisinin heyeti umumiyesi için işbu devir ve teslim 

muamelesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet içinde azami 30 günde nihayete ermelidir. 

Ankara hükümetinin memurlarına, miktarı tayin edilecek millî jandarma kuvvetleri refakat 

                                                           
42

 - T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 7 Teşrinievvel 1338 (1922), XXIII, s. 896 
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edecektir. Bu kuvvetler işbu arazide umuru idariyenin tevdii bittedriç icra edildikçe mezkûr 

menatıkı idariyenin beherinde zaptı raptın idamesini terin edeceklerdir 

7. Gerek bu devri teslim, gerek Yunan kıtaatının muhtelif harekâtı riciyesi başladıkça, merakizde 

yerleşecek olan müttefikin heyetlerinin tahtı murakabesinde icra edilecektir. Mezkûr heyetin 

vazifesi devri teslimin ve balâda mezkûr, harekâtın icrasını teshil maksadile tavassuttan ibarettir. 

Bu müttefikin heyetleri her hangi bir taraftan husule gelebilecek her cins ifratın önüne geçmeye 

yardım edecektir. 

8. Bu heyetlerden başka Trakya'da Meric'in şarkında o havalinin en mühim merakizine müttefik 

süvari ve piyade müfrezeleri gönderilecektir. Bunlar orada zaptı raptın 'idamesini temin edecekler 

ve balâda mezkûr beynel müttefikin heyetlere zahir ve hem de ledelicap Osmanlı jandarma 

kuvvetlerine istinat olacaklardır. Bu müfrezelerin miktarı bilâhare tayin edilecektir. Meriç hattının 

nezareti mürur noktalarını tutacak ve bu nehrin sağ cihetine geçmeksizin mezkûr noktaları tarassut 

edecek süvariye muhavvel ve mevdu olduğundan bu müfrezeler esas itibariyle başlıca merakizde 

müçtemi bulunacaktır.  

9. Umuru idariyenin devri teslimi temin edilinceye ve Yunan kıtalarımın Meriç garbine kadar 

tahliyesi tahakkuk edinceye değin bu- heyetler yerlerinde kalacaktır. Sulh muahedesinin mevkii 

meriyete vazına kadar müttefikin müfrezeleri yerlerinde idame edilecektir.  

10. Trakya'nın tekrar işgali münasebetiyle o arazide irtikâp edilmiş mugayiri kanun, usul 

enpresyon hakkındaki adliyeye müteallik mesalil müttefik Generalleri tarafından tetkik edilmiştir. 

Bunların mütehassıs adliyeye havale edilmeleri icap edecektir
43

 

Başkumandanlığa  

-Mabattır.  

Bir saatlik fasıla ve mütalaadan sonra kıtaatın memlekette ipkası sebebiyle, proje, şarki Trakya'nın 

Türkiye'ye iadesini  kabul ermediği ve yalnız Yunanlılardan tahliyeyi istihdaf ettiği 

görüldüğünden, tahliyeden mada Türkiye'ye iadenin kabul olunup, olunmadığını sordum, İngiliz 

23 notası kabul olunursa evet, İtalyan, iade mevzubahis değildir, Fransız, iade bir meselei 

siyasiyedir, ona temas edilemeyeceğini, fakat alınan tedabirle bu maksadın kendiliğinden 

hallolunacağını söyledi. Müşkül bir zemine giren müzakereler neticesinde bir aylık mühlet 

hitamında kıtaatın ipkası bize suhulet maksadıyla olduğundan arzu ettiğimize göre kıtaatın 

kaldırılacağım, yalnız Meriç şarkındaki setir kıtaatının kalacağım söylediler. Yunanlılara karşı 

mevzübahs olan bu setir kıtaatına bedel Meriç Garbında müttefikin tarafından bir mıntıkanın işgali 

esasını müdafaa, akşama kadar,'ettim. Müzakere devam etti. Şaridi Trakya'yı tahliye edildikten 

sonra, Garbe de kuvvet geçiremeyecekleri, Meriç nehrini suhuletle müdafaa ve geçitleri seddile 

teshili maslahat mülâhazatını ve müttefikler, notasında mevzübahs olmayan bir zamini siyasiyeye 

girmeyeceklerini söylediler. Esasen sefir kıtaatı Şarki Trakya'nın temani arzusundan münbais 

olduğunu tekrar ettiklerine göre, eğer biz orduyu geçirmemek şartıyla Yunanlılara karşı bu setir 

kıtaatından vaz geçersek onların da vaz geçecekleri ihtimalim ihsas ettim. Akşamleyin müzakere, 

                                                           
43

-- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 7 Teşrinievvel 1338 (1922), XXIII, s. 897 
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yarın öğleden evvel saat onda buluşmak ve bizim bir proje - teklif eylemek kararı ile tatil olundu. 

Teklif atımızın, onların projesinde tadilât şeklinde olmasını, ikinci derecede memurlar, birbirlerine 

ifade ettiler. Harinkton 'bu gün 23 notasını kabul edip etmediğimizi tekrar tekrar sordu. 

Hükümetimin vereceğini söyledim. Seni bir sulha varmak için müzakerat esasının kabul olunduğu 

ve buna delil olmak üzere harekâtın tatilinde tekaddüm ettiğimizi ve Mudanya konferansı için 

teşebbüs aldığımızı bildirdim. Ayrılırken 23 notasının kabulü esasına göre bitaraf mıntıka için ne 

düşündüğümüzü sordu. Harekâtın olduğu yerde tevekküfu kabul olunduğundan başka bir 

düşünceye hacet kalmadığını bildirdim. Çanakkale'de mahallî kumandanlığının yekdiğeri ile arazi 

üzerinde sui tefehhümata mani olacak tedabir takarrür ettirmelerini tekfif etti. Şimdiye kadar 

verdiğim emirleri bir daha tekrar edeceğimi söyledim. Ayrıldık. 

  

Franklen Büyyon sabah ve akşam iki defa gayet teklifsiz bir surette benimle görüşmeye geldi. 

Onun mütalaasınca 15 gün sonra İzmir konferansı akdini temcin etmek meselei esasiye ve diğer 

mesai Kamilen teferruatta. Şarki Trakya'nın iadesi notada kabul edilmiş, Generallerin bu meseleye 

karışmaya hakları yoktur. Garbi Trakya'da mıntaka işgaline generaller karışamayacaklardır.  

Hülâsa teklifatı bize kabul ettirmek zemin'indedir. Benim müşahedeme göre 'Meriç garbinde bir 

mıntıka işgali aramızdaki esas farktır. Bir de müttefikin yalnız Meriç'ten bahsettiklerinden 

Karaağaç istasyonu için de münakaşaya ihtiyaç vardır. Daha geniş bir mıntaka tabiî mevzubahis 

değildir. Bir de mukarreratın heyeti umumiyesinde Yunanlılarla biz bir taraf ve müttefikin 

mutavassıt şeklindedir Fevzi ve Refet paşaların ayrıca Franklen Büyyon ile mülâkatlarından 

aldıkları intibaa göre, Fransızlar bizi her defasında fedakârlığa icbar etmekte ve İngilizler de geçen 

zamanlardan her suretle istifade ederek, vaziyete hâkim olmaktadırlar. Fevzi Paşa Büyyon'un 

müteakiben tebdili efkâr etmesini mürettep ve gayri samimi bulmaktadır. 4 Teşrinievvel sabahı 

8'de Franklen gelecek, saat 10'da konferans toplanacaktır. Bizim mukabil projemiz İzmir'de 

Franklen ile takarrür eden talimat olacaktır. 6 ncı maddenin hazfı, maddelerinden bazı fıkra ve 

kelimelerin sırasının değiştirilmesi gibi ehemmiyetsiz fark vardır. Bu projede ısrar edeceğiz. 

Edirne kelimesiyle bizim düşündüğümüz şehir varoşları Karaağaç istasyonu Şehir, varoşlar. 

Karaağaç istasyonu olduğunu tasrih ettik. Meriç garbındaki emniyet mıntıkası temini, inkitaa 

sebep olmak ihtimali vardır. Yunan Generali yarın başka gelecek imiş. Doğruca müzakerata 

iştiraki veya evvela kendi aramızda halletmekliğimiz şıkkından hangisini tercih edeceğimizi 

sordular. Mesele kendilerine taalluk eder, dedim. Trakya'dan alınan haberlere göre kırk köy 

yanmış, müttefikin İstanbul'dan bir kaç gün evvel komisyonlar göndermişler. İstanbul'da İngiliz 

efradı mütehakkim ve mütecaviz imişler. Şurasını ilâve edelim ki, bizim yapacağımız protokole, 

Hükümetlerimizce tasvip olunduktan sonra mevkii meriyete konacaktır, İtalyan Generali ile 

Fransız Generali sureti umumiyede İngiliz'i teyit ettiler. Bazen İtalyan  Generali daha gayri müsait 

idi.
44
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-- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 7 Teşrinievvel 1338 (1922), XXIII, s. 897-898 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

133 

 

(4 teşrinievvel, saat 1 (evvel) de yazılmıştır.)      

Garp Cephesi K. İsmet 

 

 Başkumandanlığa 

Konferans raporudur. 

 Sabahleyin İzmir'den Franklen ile tekarrür eden projemizi verdik. Franklen ile hararetli ve uzun 

görüştük. Diğer mukabil proje ile içtimaa geldiler. Sureti âtide münderiç teklifatı yaptılar. Bunu 

münakaşa ve tahlil ettik ve itilaf kıtaatı ile münasebatın tanzimi için madde ilâvesi lüzumunu 

söyledim. Birçok mevat tasrih olundu. Atide mevaddı esasiye muallâk kalmıştı. Evvelâ 

Yunanlılarla tatili muhasemat maddesiyle her nevbi kıtaat harekât ve sairenin durdurulması 

maalinde olan maddeden Yunanlılarla kat'ı muhasemat fıkrasını kabul edeceğimi, fakat 'bu sebeple 

kıtaat harekâtını durdurmaya sebep görmediğimi söyledim. Bir çok mülâhazatı askeriyeden sonra 

İngiliz bu meseleyi itilâf kıtaatı ile Türk kıtaatı arasında münasebatın tanziminden sonra kabul 

edebileceğini ve bu bapta bir proje teklif eyleyeceğini söyledi.  

 

Saniyen; Trakya'ya gidecek jandarma kuvvetlerimizin miktarını zikr ve tahdidetmek esasını kabul 

etmedim. Tekrar görüşülecek.  

Sâlisen, Trakya'ya gönderilecek 7 tabur kadar itilaf kıtaatının bir ay kadar yerlerinde kalacağını 

alelitlak tasrih ediyorlar. Memleket tarafımızdan peyderpey testim edildikçe 'itilâf komisyonlarıyla 

beraber İtilâf kıtaatının çekilmesi icap edeceği ve işgal için de bir idarei muvakkat, zaman için olsa 

da, tecviz olunamayacağını söyledim. Yarına kaldı.  

 

Râbian; Yunanlıların çekilecekleri hat Bulgar hududuna kadar Meriç diye tasrih edildi. Edirne 

ifadesiyle Karaağaç istasyonu ve cenuptaki tabiyeler hattına kadar olan araziyi Edirne'den 

addettirmeye çalışıyorum. Meriç garbine her hangi bir suretle geçmeyi katiyen reddediyorlar.  

Hâmisen; yapacağımız protokol Hükümetler tarafından tasdik olunduktan sonra mevkii meriyete 

konacağı maddesine cevaben meriyet zamanına kadar harekâtı askeriyemizin serbest olması tabiî 

olduğunu ifade ettim. O zamana kadar harekâtın muattal kalmasını İngiliz teklif etti, kabul 

etmedim. Bundan münakaşatı medide çıktı. Ve endişe ettiğini söyledi. Bir hadise çıkmaması için 

şimdiye kadar evamiri lâzıma verilmiş olduğunu ve ancak avans olarak verdiğimiz teklifi harekâtın 

Mudanya konferansı ile hitam bulmak fenni ve zarurî olduğunu ifade eyledim. Üç gün zarfında 

Hükümetlerce tasdik fikri dermeyan olundu. Mesele muallâktır. Müttefikler aralarında, uzun uzun 

görüştüler. Yarın saat 11 evvelde konferansı ve daha evvel İngiliz Generali ile mülakat olacaktır. 

Konferans suhuletle ve müspet bir hedefe doğru müteveccih değildir. İngiliz müphem ve bize 

zararlı maddeler için de Trakya idaresini işgal ve kontrol altında koymak temayülündedir.
45

  

(4 Teşrinievvel 1338 saat 11 sonrada yazıldı.)                                      
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 7 Teşrinievvel 1338 (1922), XXIII, s. 899 
 
 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences     Year: 2 (2017)    Vol: M     Issue: May 27, 2017 
 

134 

 

                                                                                             

Garp Cepheli K.  

                                                                                             

İsmet  

 

Mudanya Mukaveler askeriyesi:  

1. 23 Eylül 1922 tarihinde Düveli itilaf i ye tarafından Ankara Hükümetine hitaben gönderilen 

notanın mefadına tebean Büyük Britanya namına General Harington, İtalya namına jeneral 

'M'onpelli, Fransa namına General Şarpi, Mustafa Kemal Paşanın murahhası İsmet Paşa, 

Yunanistan namına General Mazaraki arasında 4 Teşrinievvel 1922*de Mudanya'da bir içtima 

akdedilmiştir. 

2. İçtimain hedefi Trakya'da Yunan kuvvetlerinin gerisine çekilmeye davet edildikleri hattı tasrih 

etmek, Edirne  de dâhil olmak üzere Şarki Trakya'nın Ankara Hükümetine bilahare tevdii 

makasıdı ile tana tahliyeyi ve o havalide zuhur edebilecek iğtişaşat ve tahribatın menini murakabe 

ve sureti umumiyede zaptı raptın idamesini ve asayişi umumiyenin teminini ihzar etmektir.  

3. Evvelemirde şu takarrür etmiştir ki, mukarreratı haziranın mevkii meriyete vazedildiği tarihte 

Türk ve Yunan kuvvetleri her türlü efali harbiyeye nihayet verecekler, iaşe ve mübadele için icap 

eden kıtalar müstesna olmak üzere, kıtaatın her nevi harekâtını tevkif edeceklerdir. .  

4. Mukavelei haziranın mevkii meriyete yazından itibaren Trakya'daki Yunan kıtaatının gerisine 

çekilmeye mükellef tutuldukları hat, Bulgar hududuna kadar Meriç teşkil edecektir. Kuleli 

Burgazdan itibaren ve mezkûr noktadan memba cihetlinden Sivilingrat Cisri Mustafa Paşaya kadar 

Meriçlin sağ sahili imtidadınca mevcut demiryolu parçası hususî bir mukavele ile tanzim olunacak 

bir nezarete tabi tutulacaktır. Bu nezaret Edirne havalisine duhule müsait işbu demiryolu 

parçasının serbesti mürurunu bitamamıha idame ile mükellef tutulacak beynelmüttefikin bir Yunan 

muhtelit komisyon tarafından icra edilecektir.  

5. Şarki Trakya'nın Yuman kıtaatı tarafından tahliyesine mümkün mertebe çabuk başlanacaktır. Bu 

tahliye bizzat kıtaatın kendisini, muhtelif hidemat ve teşkilâtı askeriyeyi, malzemei harbiye, 

cephane, mtevaddı iaşe depolarından ibaret olmak üzere stok edilmiş levazımatı ihtiva edecektir. 

Bu tabiiye azamî olarak tahminen 10 gün zarfında icra edilecektir.  

6. Her mıntakai idariyeden Yunan memurini çekildikçe mezkûr mıntıkanın umuru mülkiyesi 

Mütefikin memurlarına ve onlar mümkün mertebe hemen aynı günde umuru mezkûreyi Türk 

memurlarına teslim edeceklerdir. Trakya havalisinin Heyeti umumiyesi için işbu devri teslim 

muamelesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında azamî 30 günde nihayete ermelidir. 

Ankara Hükümetinin memurlarına miktarı (A) lahikasında irae edilen millî jandarma kuvvetleri 

refakat edeceklerdir. Bu kuvvetler işbu arazide umuru idariyenin tevzii bizzat icra edildikçe 

mezkûr menatıkı idariyenin beherinde zaptı raptın idamesine temin edeceklerdir.  

7. Gerek bu devri teslim, gerek Yunan kıtaatının muhtelif harekâtı ric'iyesi başlayacağı merakize 

yerleşecek olan müttefikin heyetlerinin tahtı murakabesinde icra edilecektir. Mezkûr heyetlerin her 

hangi bir taraftan husule gelebilecek her cins ifratın önüne geçmeye yardım edecekler.  
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8. Bu heyetlerden başka Trakya'da Meriç'in şarkına müttefikin piyade ve süvari müfrezeleri 

gönderilecektir. Bunlar o havalinin en mühim merakizini işgal ve orada zaptı raptın idamesini 

temin edecekler ve balâda mezkûr beynel müttefikin heyetlere zahir olacak, hem de ledelhace 

Osmanlı jandarma kuvvetlerine istinat teşkil edeceklerdir. Bu müfrezelerin miktarı (B) lahikasında 

irae edilmiştir. Meriç hattının nezareti mürur noktalarını tutacak ve bu nehrin sağ cihetine 

geçmeksizin mezkûr noktaları tarassut edecek süvariye muhavvel ve mevdu olmayacağından bu 

müfrezeler esas itibariyle başlıca merakizde müçtemi bulunacaktır.  

9. Sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazına kadar Edirne'de kalacak olan Edirne heyeti 

müstesna olmak üzere, müttefikin heyet müfrezeleri oldukları yerlerde bir ay kalacaklardır.  

10. Mukarreratı hazıra Hükümeti müttefikalarınm tasvibine arz olunacak ve bu mukarreratın 

mevkii meriyete vazı tarihini Hükümetler tespit edeceklerdir.
46

 

 

Yukarıda belirtilen hususlar üzerine Başkumandanlık tarafından şu telgraflar çekildi: 

 1. Mudanya Konferansı Reisi Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine,  

2. Mudanya'da Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine. 

 Düveli Müteferrikanın 23 eylül tarihli notasında 3 müttefik devlet Türkiye’nin Edirne ile beraber 

Meriç’e kadar Trakya’yı tekrar tasahup arzusunu hüsnü nazarla telâkki eylediklerini beyan etmek 

için bu fırsatı vesile ittihaz ederler. «Fıkrasiyle» üç hükümeti müttefike konferansın küşadından 

evvel Türk ve Yunan memurini askeriyesiyle bilitilaf Müttefik Hükümet generalleri tarafından 

tespit edilecek olan bir hat üzerin; Yunan kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere nüfuzlarını 

istimal edeceklerdir, sarahati mevcuttur. Mudanya konferansının lüzumu vukuu da bu hususun 

teshili için olduğu mezkûrdur. Notanın yalnız bu cihetine ait olmak üzere Hariciye Vekâletlimizce 

Paris konferansı riyasetine 29 Eylül 1338 de verilen cevapta da Trakya’nın Yunan ordusunun işgâlı 

ve hükümetinin idaresi altında bir gün fazla devamı hayati her gûna mehaliki ve Türkiye halkınca 

gayri kabili tasvir ıztırabı dai olduğundan Edirne  dâhil olduğu halde Meriç garbine kadar 

Trakya'nın derhal tahliyesi Büyük Millet Meclisi Hükümetine teslimini acil en tatbik eylemek icap 

etmektedir. İşbu müstacel hususatı takarrür ettirmek üzere Mudanya'da müttefikin generalleri ile 

bir konferans  akdine dair olan teklifimiz üzenine teşrini evvelin üçünde başlamış olan 

konferansın düne kadar mevzuu müzakerat eylediği hususattan düveli müttefikanın  notasımdaki 

vait ve arzuları dairesinde ve hükümetimizce pek müstacel telakki edildiği tasrih olunan hususatın 

tespit edileceği kaviyen ümit edilmektedir. Ancak 5 Eylül (Ekim) dünkü müzakeratında Fransız 

generalinden mada İngiliz ve  İtalyan generallerinin Trakya'nın teslimi hususunda selâhiyettar 

olmadıklarını ifade eylemeleri mueli  istigrabımız oldu. Mudanya Konferansına gelen 

Generallerin salâhiyetleri esası bittabi düve!i müttefika notasının muhteviyatma muhalif olamazdı. 

Mezkûr notada Trakya’ya ait düveli müttefika noktainazarı yukarıda aynen zikredildiği gibi pek 
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sarih olup. hiç bir vakit ve hiç bir sebep ve suretle Trakya'nın düveli müttefika kuvvetlerinin tahtı 

işgal ve murakabesine alınacağına dair katiyen bir fikir ve bir fıkra mevcut değildir. Yunan 

ordusunun çekileceği hat Meriç garbi olarak tespit edildikten sonra mezkûr hatta kadar mı 

Makamın Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bütün manası ile intikali tabii ve zaruridir. 

İngiliz ve İtalya Generallerimin buna münafi teklifatı bize kabul ettirmek istemeleri düveli 

müttefikanın tarafınızdan hüsnü telakki ile 4 Teşrinievvel'de cevap vermiş olduğumuz notası 

ahkâmına mugayirdir. Mudanya konferansı düveli müttefika notası ile menafii hakikiyemizle ve 

bilhassa icabatı askeriye ile gayri icabı telif teklifat ve bu teklifatın münakaşalı ile dört günden beri 

meşgul olduğu sırada, diğer taraftan İngilizlerin Çanakkale  boğazının Asya cihetindeki piyade ve 

topçu kuvvetlerini tezyit etmekte ve mütemadiyen tel örgülerle takviye eylediği tahkimat vücuda 

getirmekte ve Çanakkale şehrinde ahalii İslamiyeyi evlerinden çıkararak bazı tazyikat icra 

eylemekte ve İstanbul'da ve Marmara'da tedabiri fevkalâdei askeriye almakta olduğuna dair 

malumat ve istihbarat vardır. Ayna zamanda Yunanlılar tarafından Trakya,'dahi yeni kumanda 

heyetleri ile büyük mikyasta teşkilât ve istihzaratı askeriyede bulunulduğu ve ahalii islamiyeye 

zulüm ve işkence yapıldığı ve köyler tahrip ve ihrak edildiği alınan malumatla teeyyüt etmektedir. 

İngiliz generalinin Mudanya konferansı müzakeresinin uzamasına sebebiyet verecek nota 

ahkamına mugayir teklifatta bulunması, diğer taraftan ordumuzun tevkifi ile geçen her günden 

istifade edilerek Yunanlıların istihzarat ve faaliyeti askeriyede bulunmalarına müsaade edilmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin mütehassis olduğu sulh perverane hissiyatını rencide 

etmekte ve bu tarzı hareketin itilâf devletlerinin de arzusu hilâfına olduğuna hükmettirmektedir. 

Bilhassa Başkumandanlık icabatı askeriye tatbikatındaki teahhürden bihakkın endişeye mahal 

bırakıldığı zannındadır. Binanealeyh düveli müttefikanın 23 Eylül tarihli notası ve Paris konferansı 

riyasetine verilen 29 Eylül 'tarihli cevabımızdaki sarahat dairesinde  

l. Yunan ordusu ve Yunan idaresinde Edirne ve Meriç'in garbına çekilmesi,  

2.Derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin mezkûr mıntıkayı teslim etmesi lâzımdır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin tahtı idaresine geçecek olan Trakya’ya hiç bir taraftan 

bilhassa mağlup Yunan ordusu tarafından her türlü tecavüzün vukuu düveli müttefikaca tekeffül 

edilmesine mukabil rnukarreratı sulhiye aktolununcaya kadar boğazlardan ve Marmara denizinden 

asayiş ve inzibat kıtaatından başka kuvvet geçirmemeği kabul ederiz. Bu gün 6 Teşrinievvel saat 

iki bucukta inikad edecek olan konferansta zikrolunan nıkat prens/ip olarak tarafeyince kabul 

edilmediği takdirde müzakeratın bundan sonra devam edeceği günlerde harekatı askeriyemizin 

mahkûmu atalet bırakılması bizim içim mühim ve gayr kabili telafi mahzurları tevlit 

edebileceğinden tatili harekât hakkındaki salâhiyetiniz, 6 Teşrinievvel öğleden sonra saat altıdan 

itibaren refedilmiş, olduğunu tebliğ ederim.  

Garp cephesi kumandanlığına ve Erkanı Harbiye Riyasetine yazılmıştır.
47
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                                                                        'Başkumandan 

                                                                         Mustafa Kemal 

 

Aynı zamanda çekilen diğer telgraf: 

 

Garp Cephesi Kumandanlığına 5.10.1338 I 

1.Teşrinievvelin altıncı mukarrer içtimanızda  Trakya’nın, İzmir'de tespit olunan esasat dairesinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetline iadesini kabul etmedikleri takdirde, tasavvur 

buyurulduğu veçhile, 617 de hemen İstanbul üzerine harekete geçiniz. Üçüncü kolondu, 

yakınından daha iki kolordu ile takip olunmalıdır, Çanakkale boğazına tahsis olunan piyade 

kuvvetleri de boğaza bir günlük mesafeye takrip olunabilir. Küçük piyade kıtaatının dahil olduğu 

boğaz üzerindeki bazı noktalar da piyade ve topçu ile takviye olunabilir. İzmir liman tahkimatına 

ehemmiyet verdiriniz.  

2.Müzakere menfi neticelendirildiği halde, İngiliz Generaline Trakya’daki düşmanı takip için 

İstanbul ve Çanakkale üzeninden icrayı harekât edecek kıtaatımızla İngiliz kıtaatı arasında bir sui 

tefehhüm vukuuna meydan bırakmamak için, icap edenlere şimdiden evarnir ve talimat vermesi 

muvafık olacağını bildiriniz. Bu teklifi Fransız ve İtalyan generalleri muvacehesinde yapmak 

muvafık olur.  

 Erkânı Harbiye-i Umumiye Vekâletime ve cevaben Garp cephesi kumandanlığına yazılmıştır.
48

  

                                                                     'Başkumandan  

                                                                  Mustafa Kemal 

Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi Kumandanı  

 İsmet Paşa Hazretlerine  

5 Teşrinievvel tarihli telgrafnamen ile Heyeti vekile ile Başkumandanlığın müşterek cevapları 

berveçhi âtidir.  

1. Karaağaç Edirne şehrinin bir mahallesidir. Yunan ordusu ve idaresi Edirne şehrinin tamamen 

garbine çekilmelidir ve orada bütün şarkî Trakya'da olacağı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisli 

hükümeti teessüs etmelidir.  

 2. Trakya’nın tahliye ve bize teslimi katiyen gayrı muayyen bir zamana talk, olunamaz. Tesellüm 

derhal başlayacak ve bilâ inkita devam edecek ve azami 30 gün, zarfında tesellüm hitam bulacaktır. 

Tesellüm edilen her noktadan itilâf kuvvetleri ve komisyonları derhal çekilecek ve 30 gün 

hitamında da itilâf komisyonları ve kıtaatları bütün Trakya’yı terk etmiş bulunacaklardır.  

 Trakya'ya tecavüzün meni tedabiri başkaca teemmül ve tespit olunmalıdır. Bu tedbir 

mutlaka kuvvet istihdamını zarurî kılmaz. Düveli müttefikanın bu hususu icap edenlere ihtarı ve 

bize karşı tekeffülü bile maksadı temin edebilir. Düveli müttefikanın bu tarzı teminatı hilafında 

hareket edenlere karşı ordularımızın derhal Trakya'ya geçirilmesinin hiç bir maniaya tesadüf 

ettirilmeyeceği de tabiidir. 
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 3. Yunan ordusunun gerek Anadolu'dan ve gerek Trakya'dan alıp götürdüğü silahsız ahaliyi 

Yunan Hükümeti mukavelei askeriyenin imzasını müteakip derhal iade etmelidir. Esiri harp olan 

zabitan ve efradımızın dahi aynı zamanda iadesini talep ederiz.  

4. Ekalliyetler hakkında verdiğiniz cevap muvafıktır. Filhakika bu mesele Mudanya Konferansı 

müzakeratı hududu haricindedir.  

5. Tatili muhasamat için Trakya'nın yalnız Yunandan tahliyesiyle iktifa mümkün değildir. Her 

halde badettahliye hükümetimizin orada teessüs etmesi zaruridir. Yunandan tahliye edilecek olan 

Trakya'mızın itilaf devletleri tahtı işgal ve murakabesinde kalmasına hiç bir sebep ve lüzum 

yoktur. Şarki Trakya'nın Fransızlar tarafından işgali de mevzuubahis olamaz. Ancak Şarki Trakya 

ile Yunan ordusu arasında Garbi Trakya'nın veya bir kısmının Fransızlar tarafından işgali mucibi 

emniyet olur. 

 6. Prensiplerde ihtilaf hasıl olup müzakerata devam halinde dahi İngilizlerin boğazlarda tezyidi 

tahşidattan ve tevsii tahkimattan ve emniyet bahş olmayan tedabiri askeriye ittihazından sarfınazar 

etmelerini talep ederiz. Mukavelei askeriye akdinden sonra da İstanbul ve Çanakkale'de İngiliz 

tahşidatı şayanı kabul değildir. 
49

 

 

                                                                                                        

Başkumandan  

                                                                                                        

Mustafa Kemal 

 

Başkumandanlığa 

6 Teşrinievvel saat 10 sonrada yazılmıştır. Konferans raporudur. 

 Saat sekize çeyrek kala İngiliz Erkânı Harbiye Reisi gelerek sureti hususiyede mülakat istedi. 

Diplomatlardan şikâyet ve pek büyük müşkülattan bahsederek askerlikte samimî ve emniyet ile 

konuşmak için geldiğini ve Trakya'nın nasıl olsa bizim olacağını, emniyetsizlik gösterilmemesini 

ve saire gibi dostane ve hususî mahiyette şeyler arasında eski noktai nazarlarında ısrar ettikleri 

manasını çıkardım. Londra'dan henüz cevap gelmiş ise de. açılıp hallolunmasını beklemeden 

geldiğini söyledi. Bundan sonra saat sekiz buçukta konferans toplandı. Harington söze başlayarak 

saat iki buçuktan şimdiye kadar tehir etmeleri esbabını uzun uzun anlattı. İstanbul'a gitmiş, 

Londra'ya yazmış, Gürzon Paris'e gitmiş, bu gece Londra'ya gelecek imiş, cevap verecek imiş. 

İstanbul' da mümessil cevap gelmeden hareket etmemesini bildirdiği halde bana söz verdiği için 

gelmiş. Trakya'da yangın olmadığı hakkında malumat almış. Emir verilir verilmez tahliye 

yapılacak surette tertibat almış. Tayyare ile de Trakya'da keşfiyat yapılarak tahribat olmadığını 

tahkik ettirmiş. Sabah saat sekizde içtima teklif etti. General Şarpi aynı mazeret ve mesaiyi tafsil 

ederek, saat sekizi teklif ve İtalyan Generali teyit etti. Generallerin arzularına göre konferansın 

sabah sekizde inikat edeceğini tebliğ eyledim.  
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Bundan sonra İtalyan generali söz alarak bana hitaben: Büyük Millet Meclisi Hükümeti murahhası 

olan zatıâlilerine İtalya Hükümeti namına tebliğ yapıyorum. 

 Muğlâk olan mesailden en mühim iki nokta vardır. Birisi Edirne kelimesiyle tabyalar hattının 

Karaağaç istasyonu dâhil olmak üzere Trakya'ya ait olacağı takayyütüdür ki, İtalyan Hükümeti bu 

noktai nazarı kabul etmiştir. Saniyen; ekalliyetler hakkında Büyük Millet Meclisi Hükümeti 

teminat verdiği halde Trakya'nın derhal Büyük Millet Meclisi Hükümetine teslimini kabul ettiğini 

şimdiden beyan eder. Ve bunu müteakip inisiyatifi almış olduğunu ve bunu tekrar ettiğini beyan 

eylemiştir. Ben Türkiye- Büyük Millet Meclisi Hükümeti namına hissiyatı hak ve adlinden dolayı 

İtalya Hükümeti murahhasına ve daima hak ve adalet tarafını iltizam eden Fransa murahhası 

General Şarpiye teşekkür ettim. General Harington kendisinin de yarın. sabah sekizde aynı 

teminatı verebileceğini katiyen ümit ettiğini söyledi. Konferansın yarın sabah sekizde içtimai için 

ayrıldık. Bu suretle mesaili esasiye halledilmiş veya İngiltere yalnız kalmış addolunabilir. İtalya 

generalinin tebligatı meseleye bir mahiyeti katiye izafe ettiğinden ekalliyetler hakkında kendisine 

umumî bir cevabı muvafık vermek mecburiyetinde olduğumuzu zannediyorum. Ve İngiliz, 

generalinin bu hususu, dünkü teklif metnini aynen kabulde de mahzur görüyorum. Bu bapta bu 

gece cevap beklerim. İtalyan generali, Hükümetinin, bize İngiltere'nin cevabını beklemeden 

mukarrerat ittihaz etmemekte ısrar ettiğini de ayrıca ilave etmiştim. Şimdiye kadar mevzuubahis 

olmayan üserayı harbiye meselesini Franklen Buyyon'a haber gönderdim. Bu gece ihzar etmeye 

çalışacaklardır. Bundan sonra İngiliz mukavelesi mevzuubahis olmak icap edecektir.
50

 

( 6 Teşrinievvel 1338 saat 10 sonradan  

                                                                  Mudanya'dan yazıldı.) 
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