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Öz: Çağdaş İngiliz hariciyesinin önemli isimlerinden biri olan Anthony D. Parsons’un, İngiltere’nin 
Ankara Büyükelçiliğinde henüz genç bir diplomat iken Türkiye’nin doğu vilayetlerine düzenlemiş 
olduğu gezi ve bu gezideki gözlemlerine dayalı olarak yazdığı rapor, bize geleneksel İngiliz dış 
siyasetinin şekillenmesinde önemle dikkate alınan elçilik raporlarını hatırlatmaktadır. Bu 
araştırmayla, 1956 yılında gerçekleşen gezide kaleme alınan notların sunulduğu raporun içerdiği; 
söz konusu dönemin siyaset-seçmen ilişkisi, demografik yapı, iktisadi ilişkiler ve antropolojik 
özellikler gibi konuların incelenmesi dolayımıyla Demokrat Parti dönemi tarih incelemeleri 
literatürüne katkı sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anthony D. Parsons, İngiltere, Türkiye, Demokrat Parti dönemi, rapor    

Abstract: The report that Anthony D. Parsons, one of the most important names in the contemporary 
English foreign office, wrote based on his observations of the trip organized in the eastern provinces 
of Turkey while he was a young diplomat in the British Embassy in Ankara reminds us of embassy 
reports which are taken into account in the formation of traditional British foreign policy. With this 
research, it is aimed to contribute to the literature of the Democratic Party's history by examining the 
report in which the notes of the political-electorate relation, demographic structure, economic 
relations and anthropological characteristics of the period in question taken in the trip in 1956.  
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GİRİŞ 

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliğinde sekreter olarak görev yapan Anthony D. 
Parsons’un1 Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Van ve Hakkâri 
																																																													
1 İngiltere’nin tanınmış diplomatlarından biri olan Anthony Derrick Parsons (1922-1996), 1940’ta başlayan askerlik 
hizmetinden sonra girmeye hak kazandığı Oxford Üniversitesi Oriental Studies School’da Türkçe ve Arapça üzerine 
uzmanlaşmış ve ardından Bağdat’taki İngiltere Büyükelçiliğinde askeri ateşe yardımcısı olarak dışişlerindeki 
görevine başlamıştır. Bu görevde bir yılını tamamladıktan sonra Ankara’daki elçilikte sözcü olarak 
görevlendirilmiştir. Parsons, yaşamının ilerleyen yıllarında vermiş olduğu bir röportajda Türkiye’nin o dönemde 
büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu aktarmıştır. Parsons’a göre, Demokrat Parti’li yıllar Türkiye’nin kültürel 
alanda Atatürk devrimlerinden hızla uzaklaştığı bir dönem olmuştur. Geleneksel İslamın Türkiye’de yeniden kök 
salmaya başladığı bir dönem olarak tanımladığı Menderes döneminin aynı zamanda bölgede çok ciddi gelişmelerin 
yaşandığı bir zaman aralığına denk geldiğini aktarmaktadır. Ortadoğu’da Nasırizm’in (Nasserism) kök salmaya 
başladığı, Batı yanlısı rejimlerin tehlikeye düştüğü ve İngiltere’nin Süveyş’ten çekildiği bu dönemde Türkiye’nin 
öneminin arttığını ifade etmiştir. 1958 yılında Irak’ta gerçekleşen darbe hareketi, ABD’nin Lübnan ve Ürdün’e 
asker çıkarması ve Suriye’de komünizmin etkisinin yoğunlaşması bu dönemi son derece önemli kılmaktadır. 
Parsons’un bu yıllarda Türkiye’de icra ettiği görev genç bir diplomat olarak eşsiz bir tecrübe kazanmasını 
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vilayetlerini kapsayan turistik gezisi ile ilgili tutmuş olduğu notlar, Demokrat Parti’nin iktidar 
yıllarındaki taşra Türkiye’sine birçok yönden ışık tutan oldukça ilginç gözlemleri içermektedir. 
1956 yılının sonbahar aylarında tutulan bu notlar yaklaşık olarak üç haftalık bir sürede 
Parsons’un konakladığı vilayetlerin siyasal, idari ve iktisadi durumunun yanında demografik 
ve dinsel yapıya dair çarpıcı bilgiler sunmaktadır. Söz konusu zaman dilimine dair yapılan 
sayısız çalışmada, genel itibariyle Türkiye’nin siyasal sisteminde yaşanan dönüşüm konusuna 
değinilmiştir. Ancak Türkiye’nin taşra bölgelerinin bahsi geçen dönüşümü hangi koşullarda 
yaşadığı gözden kaçırılan bir hususu teşkil etmektedir. Bu cümleden olarak, 1950’ler 
Türkiye’sinin taşra vilayetlerinde çok partili yaşam ya da siyasal sistemin dönüşümü gibi 
makro ölçekteki konular bir yana, Cumhuriyet devrimlerinin hangi ölçüde benimsendiği, II. 
Dünya Savaşı’nın ekonomik ve sosyal alanda yarattığı çöküntü ve partiler arası rekabet 
etrafında cereyan eden rüşeym haldeki demokrasi uygulamalarının, büyük kentlerdeki benzer 
alanlarda yaşanan gelişmelerle türdeş bir görünüm sergilemediği kolaylıkla ileri sürülebilir. 
Kuşkusuz, Türkiye’de akademik tarih yazımında benimsenen ve büyük kentleri merkeze alan 
eğilimin bir neticesi olan bu durum, maduniyet çalışmalarına2 (subaltern studies) kesinlikle 
ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, Mr. Parsons’un doğu seyahati, sözü 
edilen tarih yaklaşımında malzeme olarak kullanılabilecek veriler sunmaktadır. Murat 
Metinsoy, II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki gündelik yaşamı konu aldığı eserinin giriş 
kısmında; Donald Quataert’tan aktardığı ve Türkiye’deki tarihçilerin büyük bir kısmı için 
geçerli olan: “… devleti, bizatihi devletin gözlükleriyle görmek” şeklindeki yaklaşımı 
sorgulamaktadır.3 

İngiliz elçilik sekreteri Parsons’un üç haftalık doğu seyahati ile ilgili tuttuğu notların son 
derece titiz değerlendirmeler içermesi, söz konusu gezinin tek başına turistik bir amaçtan 
ziyade, İngiliz diplomasisinin geleneksel bir yönü olan tecessüs ve bilgide çeşitlilik 
konusundaki hassasiyetini ortaya koymaktadır.4 16. Y.y.’ın sonlarından itibaren Osmanlı 
Devleti’ne gönderilen ilk İngiliz elçilerin ticari şirketlerin haklarını savunma amacını 

																																																																																																																																																																																
sağlamıştır. Parson’un daha sonraki yıllarda mesleğinde hızla yükseldiği anlaşılmaktadır.  Türkiye’deki görevinden 
sonra sırasıyla Ürdün, Mısır, Sudan ve Bahreyn’de çeşitli görevlerle bulunan Parsons asıl olarak 1974’te başlayan 
İran elçiliği ile ismini duyurmaya başlamıştır. Bu görevi devam ederken 1979’deki halk hareketinin Şah yönetimini 
devirecek bir şiddete ulaşabileceğini önceden okuyamaması eksi hanesine yazılsa da İngiltere’nin BM daimi 
temsilciliği görevine getirildiği dönemde Arjantin’in Falkland Adalarını işgalinden sonra genel kurulda topladığı 
kritik 10 imza ile bu olayın kınanmasını sağlamış ve İngiltere’nin karşı atağa geçmesinin meşruiyetini sağlamıştır. 
Emekliliğinin ardından Margaret Thatcher hükümetinin dış politika alanında özel danışmanlığına getirtilen Parsons 
13 Ağustos 1996 tarihinde ölmüştür. Bkz. “Obituary: Sir Anthony Parsons”, Independent, 13 Ağustos 1996; “Sir 
Anthony Parsons, British Diplomat, is Dead at 73”, The New York Times, 14 Ağustos 1996; “The Fall of the Shah 
and a Missed Moment”, Financial Times, 15 Aralık 2010; British Diplomatic Oral History Project, 22nd March 
1996,  
https://www.chu.cam.ac.uk/media/uploads/files/Parsons_Anthony.pdf (Erişim:13.07.2017). 
2 Güney Asya’da 1970’li yılların sonlarından itibaren yaygınlaşan bu tarih anlayışı, post-kolonyal dönemde 
benimsenen ulus-devlet motivasyonunun yarattığı zeminde filizlenmiştir. İngiliz sömürge idaresine karşı ortaya 
çıkan toplumsal tepki ve hareketlenmeleri konu alan bu çalışmalar, aşağıdan tarih (history from below) 
yaklaşımıyla işçi grupları veya köylüler gibi toplumun alt sınıflarının mücadelelerini konu almaktadır. Bkz. Gyan 
Prakash, “Subaltern Studies as Postcolonial Criticism”, American Historical Review, (December 1994), s. 1482; 
Rochona Majumdar, “Subaltern Studies as a History of Social Movements in India, South Asia”, Journal of South 
Asian Studies, Vol.38, No.1, (2015), s. 51.  
3 Murat Metinsoy, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, Gündelik Yaşamda Devlet ve Toplum, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul, 2016, s. 32. 
4 Bu konuda ilginç bulgular içeren bir çalışma için bkz. Erkan Işıktaş, “Bazı Arşiv Kaynaklarına Göre Siirt’te 
Misyonerlik Faaliyetleri”, TURKCESS, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler 
Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Nizip, ss. 185-196. 



	
	
	
				

	 																																																																																																																																																											Resul	BABAOĞLU	
	

 
Journal of History Studies 

 
35	

 
Volume	10	
Issue	1	
February	
2018	

	
 

	
	

önceledikleri bilgisi bir yana5, özellikle 19. Y.y.’dan itibaren Osmanlı coğrafyasındaki küresel 
diplomasinin yoğunlaşması ve bölgede Rus rekabetinin kızışması üzerine Diyarbakır ve 
Erzurum gibi uzak taşra vilayetlerine İngiliz diplomatik temsilcilikleri açılmıştır.6 Özellikle 
Berlin Antlaşması’nın Ermenilerle ilgili maddelerinden ileri gelen ve Anadolu’daki siyasal ve 
idari gelişmeleri kontrol etme güdüsü, İngiltere’nin Anadolu’yla sürgit devam eden etkileşim 
durumu konsolosluklar aracılığıyla hayata geçirilmiştir. İngiltere’nin dünya hâkimiyetine giden 
yolda dünyanın uzak noktalarına gönderdiği görevliler, öznel bilgileri çok ciddi bir tahlile tabi 
tutmak suretiyle İngiliz devlet politikasının oluşmasında ince bir yaklaşım sergilemişlerdir.7  
Bu noktada Parsons’un bahsi geçen doğu seyahati de İngiltere’nin Türkiye’deki gelişmeleri 
yakından takip etme siyaseti kapsamda değerlendirilebilir.8  

Bilindiği gibi, Demokrat Parti’nin ikinci iktidar dönemine denk gelen 1956 yılı 
Türkiye’de siyasetin sancılı bir sürece girdiği, ekonomik anlamda birtakım sıkıntıların 
yaşandığı ve en önemlisi de II. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’nun geneline hâkim olan 
durgunluk ve savaş ekonomisinin yarattığı olumsuz algıların Anadolu insanının hafızasında 
canlılığını koruduğu bir dönemdir aynı zamanda.9 Türkiye’de büyük ölçüde bu olumsuz 
algıların beraberinde getirdiği bir siyasal refleks olarak da değerlendirilen iktidar değişikliği ve 
sonrasında Demokrat Parti’nin etrafında kümelenen siyasal-toplumsal gruplar, salt seçim 
sonuçlarında ortaya çıkan istatistikler şeklinde görülmüş ve araştırmalara konu edilmiştir. Bu 
anlamda II. Dünya Savaşı yıllarında devletin uyguladığı ekonomik önlemlerin yol açtığı acı 
tecrübeler, köylünün tepkisini zamana yayması neticesinde çok partili dönemin ilk iktidar 
değişikliğini doğurmuştur.10 

Öte yandan, siyasetin bir rekabet alanı haline gelmesi ve geniş kitlelerin siyaset sahnesine 
dâhil olması, siyasal partilerin taşraya yönelmesini gerekli kılmıştır. Bu dönemde taşrada 
seçim bürolarının açılması ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenilmesi yerel toplumsal 
grupların bir anlamda ülke siyasetinde görünürlük kazanmalarını sağlamıştır.11 Doğal olarak 
bu durum, merkez ve çevre arasındaki etkileşimi arttırmış olup bu iki odak arasındaki her türlü 
engelin aşılmasını gerektirmiştir. Siyaset yapıcıların ve parti temsilcilerinin uzak taşra 
birimlerinde seçmenle bir araya gelmeleri gibi siyasi faaliyetler bu dönemde hız kazanmıştır.12 

1. Anthony D. Parsons’un Doğu Gezisi Raporu İle İlgili Bazı Bilgiler  

Anthony D. Parsons’un 1956 yılında gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin on Doğu vilayetini 
kapsayan gezisine ilişkin raporu İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ile İngiltere Dışişleri 
																																																													
5Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz 
Konsoloslukları (1580-1900), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 180. 
6 Musa Şaşmaz, “İngiliz Yüzbaşı Stewart’ın Konya Konsolosluğu ve Adli Yönetime Dair Raporu (1879-1882)”, 
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.11, (2002), s. 224.  
7 Cengiz Kartın, “Üç İngiliz Seyyahın Kaleminden Orta ve Doğu Anadolu İzlenimleri”, içinde, (Edt.), Çağatay 
Özdemir- Yunus Emre Tekinsoy, Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye, Türk Yurdu, Ankara, 2016, s. 220. 
8 Bkz. Yasin Coşkun, “15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme” Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 60, (Eylül 
2017), ss. 585-596.  
9 Bkz. A. C. Edwards, “The Impact of the War on Turkey”, International Affairs (Royal Institute of International 
Affairs 1944-), Vol.22, No.3, (Jul., 1946), ss. 389-400. 
10 Zafer Toprak, Türkiye’de Muhalefetin Doğuşu: II. Dünya Savaşı ve Tek Parti’nin Sonu”, Toplumsal Tarih, 
S.121, (Ocak 2004), s. 72. 
11 Joseph S. Szyliowicz, “Political Dynamics of Rural Turkey”, Middle East Journal, Vol.16, No.4, (Autumn 1962), 
s. 431. 
12 Bu dönemde siyasal partilerin taşra merkezlerindeki seçmene daha sık yönelmeleriyle karayolu ulaşım 
araçlarında ciddi gelişmelerin yaşanması oldukça ilginç paralellikler arz etmektedir. Bkz. Serhat Güvenç, “Bir 
Soğuk Savaş Sembolü Olarak Jeep’in Türkiye Serüveni: 1954-1972”, içinde, İlter Turan’a Armağan, (Der.), Pınar 
Uyan Semerci, vd., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 143-158.  
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Bakanlığı arasındaki yazışmalara konu olmuştur. Elçilik yetkililerinden C. T. Brant, 
Parsons’un gözlemlerinden oluşan raporu tanıtırken, elçiliğin pek bilgi sahibi olmadığı 
Türkiye’nin Güneydoğusuyla ilgili son derece çarpıcı bilgiler içeren bu raporun DP’nin 
yürüttüğü siyasetin ülke genelindeki yansımalara bir örneklem oluşturduğu tezini ileri 
sürmüştür. Bu değerlendirmede, rapordan anlaşıldığına göre; DP’nin finansal gelişme 
programından elde edilen olumlu çıktıların Anadolu’nun içlerine kadar yansıtıldığı 
anlaşılmaktadır. Anılan dönemde uygulanmakta olan Milli Korunma Kanunu ile ilgili genel 
anlamda rahatsızlıklar baş gösterse de DP’nin elde ettiği popülaritenin muhalefet partilerinin 
işini zorlaştırdığına değinilmiştir. Son dönemde taşraya gönderilen kamu yöneticilerinin iyi 
eğitimli ve donanımlı kimselerden seçilmesi ve bu yöneticilerin halkla bütünleşmek adına 
ortaya koydukları başarılı performans DP’nin ülke sathındaki artı hanesine yazılmıştır.13 
Bununla birlikte, bölgede yaşayan ve farklı kökenlere mensup insanların hükümete bağlı 
olduklarının alı çizilmiştir. Her ne kadar muhalefet partileri basın kanunu konusunda tepkili 
olsalar da bölgede yaşayan insanlar bu kanunun elzem olduğunu belirtmişler ve dış 
politikadaki temel gelişmelerden olan Kıbrıs konusunda da hükümete tam destek 
vermişlerdir.14  

Raporla ilgili düşüncelerini ifade eden dışişleri bakanlığı yetkililerinden Shearing, DP 
iktidarının Kürtlere yönelik liberal bir politika yürütmesinin Bağdat Paktı ile ilişkili bir durum 
olduğunu iddia etmiştir. Bağdat Paktı’nın Türkiye’ye iyi komşuluk ilişkileri kazandırdığını 
ifade eden Shearing, Irak ve Türkiye’nin yönetimleri altında bulunan Kürtlere müdahil 
olmadıkları ve Kürtlerin de güncel politik gelişmelerle ilişkilendirilmedikleri sürece her iki 
ülkenin güvende olduklarını belirtmiştir.15 Raporda yer alan ve Parsons’un gezdiği vilayetlerde 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde uygulanan modernleşme reformlarına rağmen insanların yoğun 
bir şekilde din referanslı bir hayat yaşadıkları ile ilgili bilgiyi de yorumlayan Shearing, söz 
konusu bölgenin büyük kentlere olan uzaklığı ve Arap coğrafyasıyla kültürel etkileşiminin 
imkân dâhilinde oluşu nedeniyle böyle bir sosyal tablonun ortaya çıkmasının doğal olduğuna 
hükmetmiş ve Müslüman Kardeşler hareketinin Türkiye’ye etkilerinin bulunduğunu ifade 
etmiştir.16  

Milli Korunma Kanunu’nun yalnızca İstanbul’daki Rumlar için yürürlüğe sokulduğu ya 
da en fazla Rumları etkilediği yönünde İngiltere Dışişleri Bakanlığına gelen bilgilerin bu rapor 
sayesinde boşa çıktığını belirten Galsworthy’ye göre fiyat düzenleme konusundaki 
uygulamaların Türkiye’nin uzak taşra vilayetlerinde de şikâyet konusu olması karşısında 
şaşkınlık yaşamıştır.17 

Raporun Dışişleri Bakanlığına sunulması için yapılan tanıtımda Parsons’un bu gezisinin 
takdire şayan olduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunan vilayetlerde kurulan 
yeni şeker fabrikaları ve maden işleme tesisleri dışında kayda değer bir endüstri faaliyetinin 
olmadığı, halkın modernleşme konusunda istekli olmadığı ve gezilen vilayetlerdeki en modern 
binalardan olan valilik, hastane, okul ve karakol gibi tesislerin diğer yapılarla bir zıtlık 
oluşturduğu vurgulanmıştır.18  İlk olarak, Türkiye’nin bu bölgelerinin geri kalmış ve ihmal 
edilmiş olduğu gayet iyi bilinmektedir, ancak buralarda Cumhuriyet’in ilanından beri 
oluşturulan yapay iller daha küçük ve beklenenden daha ilkel durumda. Şüphesiz ki bu iller 
saygın illere dönüşecektir. Büyük hükümet binalarının inşası ve devlet memurlarının bu illere 
																																																													
13 Public Record Office (PRO), Foreign Office (FO), 371/130176, RK 1015/2, C. T. Brant, January 31, 1957. 
14 FO 371/130176. 
15 FO 371/130176, B. G. Shearing, January 15, 1957. 
16 FO 371/130176, B. G. Shearing, January 15, 1957. 
17 FO 371/130176, RK 1015/2, J. E. Galsworthy, February 5, 1957. 
18 FO 371/130176, RK 1015/2, From (Ankara) to ( FO) Selwyn Lloyd, January 3, 1957. 
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gelmesi de buna katkı yapacaktır, ancak bu uzun zaman alacak. Bu tarım bölgelerindeki fakir 
ve ilkel insanların modernleşme ve gelişmiş tarım imkânlarına sahip olup refah bir hale gelme 
gibi bir beklenti içinde olmamaları da ilgi çekicidir. Sadece yeni şeker fabrikaları ve diğer 
endüstri kuruluşlarının onlara sabit bir iş ve kolay para kazanma imkânı vereceğimi 
umuyorlar. Hükümetin de bu bölgelerde tarımsal faaliyetleri geliştirme gibi bir ilgisi olduğuna 
dair kanıt yok gibi, ancak hayvancılığı geliştirmek için yapılanlar takdire şayandır. Sözleriyle 
tanıtılan Parsons’un raporunun İngiltere Büyükelçiliğinin pek fazla bilgi sahibi olmadığı 
Güneydoğu vilayetleri konusunda ayrıntılı bilgiler içerdiği belirtilmiştir.19 

2. Sosyo-Kültürel Hayata Dair Gözlemler 

Parsons’un kaleme aldığı raporun en dikkat çekici yönü rapora konu olan vilayetlerin 
demografik yapısını ve sosyal dokusunu bir antropolog edasıyla ele almış olmasıdır. 
Türkiye’nin Güneydoğu vilayetlerinde yaşayan etnik topluluklar ve farklı dinlere sahip 
insanların oluşturduğu nüfus ile ilgili ilginç çıkarsamalarda bulunan Parsons’un sunduğu 
bilgiler İngiltere’nin 1956 yılı gibi nispeten erken bir tarihte yürüttüğü elçilik faaliyetlerinin ne 
denli ayrıntılı konuları kapsadığını ortaya koymuştur. Güneydoğu illerine yaptığı seyahat için 
izlediği rota ve kullandığı ulaşım araçları ile ilgili; Ankara’dan Diyarbakır’a uçakla gittim ve 
taksi ile Mardin’e gittim. Diyarbakır’a aynı ulaşım ile döndüm ve oradan Kurtalan’a trenle 
gittim. Sonrasında otobüs ile Siirt’e geçtim. Siirt’ten, kamyon ile Bitlis ve Tatvan’a seyahat 
ettim. Van Gölü’nü bir buharlı feribot ile geçtim ve sonra kamyonla Hoşap, Başkale, 
Hakkâri’ye ve turumun en uzak noktasına (Hakkâri’nin kuzey batısında bir yaylaya) at 
üzerinde ulaştım. Van’a bir jiple döndüm ve Van Gölü’nü tekrar geçtim. Kamyonla Muş’a, 
trenle Genç’e, jiple Bingöl’e ve araba ile Elâzığ’a gittim. Turumu otobüsle Tunceli ve tekrar 
Elâzığ’a giderek tamamladım. Sonra da uçakla Ankara’ya döndüm20 şeklinde bilgi veren 
Parsons, Diyarbakır, Mardin ve Siirt’te Arapça ve Kürtçenin günlük hayatta yoğun bir şekilde 
konuşulduğuna şahit olmuştur. Mardin’deki nüfusun özelliklerini ele alan Parsons şu 
ifadelerle; Mardin’in nüfusu genel olarak Arap. Türkler neredeyse yok. Anadolu’da yaygın 
olan Türk ulusal bilinci ve Atatürk bilinci bu ilde eksik. Burada nispeten geniş bir Hristiyan 
topluluk var ve Midyat gibi ilçeler Hristiyan ağırlıklı. Hristiyan ve Müslümanlar arasında bir 
düşmanlık yok. “biz hepimiz Arabız ve bazılarımız Hristiyan” diyorlar. Deyr-uz Zeferan 
manastır, merkeze birkaç km uzaklıkta yer alıyor ve mezhebin Türkiye’deki psikoposluğu ve 
kendi okuluna sahip. Rahipler dini kıyafetleriyle sokaklarda bile saygı ve nezaketle 
karşılanıyorlar.” Türkiye Cumhuriyeti bizi birleştirdi ve aşırılıklar bitti” diyor bir rahip. 
Hristiyan karşıtı olmak için de her hangi bir ekonomik neden yok; her iki toplum da yoksulluk 
içinde birleşmişler21 esasında Anadolu coğrafyasında Cumhuriyet idaresinin kapsayıcılığını 
ortaya koymuştur. Diyarbakır’da da benzer bir tabloyla karşılaştığını ileri süren Parsons bu 
kentte gözle görülür bir nüfus çeşitliliği olmasına karşın uzak illere göre Diyarbakır’ın daha 
hoşgörülü bir merkez olduğunu belirterek, Hala, Diyarbakır’da dört belirgin ve bir küçük 
Hristiyan topluluğu var. Her birisi kendi bağımsız kilisesine sahip ve Müslüman, Kürt ve 
Türklerle görünür bir dostluk içindeler. İfadelerine yer vermiştir.22  

Güneydoğu illerinde yaygın bir şekilde insanların dini referanslara göre yaşadıkları 
konusunda Parsons, şaşkınlığını gizleyememiştir. Türkiye’nin Batı illerine kıyasla bu 
vilayetlerde ibadet saatlerine dikkat edilirken, örneğin Muş, Bingöl ve Bitlis gibi vilayetlerde 
alkollü içecek satan dükkânların olmaması ilginç karşılanmıştır. Parsons, bunun tek 

																																																													
19 FO 371/130176, RK 1015/2, From (Ankara) to ( FO) Selwyn Lloyd, January 3, 1957. 
20 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey (September 29 to October 19). 
21 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ General Observations. 
22 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Diyarbakır. 
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istisnasının gündüz bile insanların sarhoş gezebildikleri Van olduğunu aktarmıştır.23 Hem Kürt 
hem de daha az sayıdaki Arap halk arasında İslam, en olabildiği şekilde güçlü. Ve çok az 
gevşeklik var camiler genellikle dolu ve şaşırtıcı derecede tüm yaştaki ve sosyal pozisyondaki 
insan beş vakit namazını kılıyor. İmamlar ve hacılar (çoklar) saygıyla karşılanıyor ve kadınlar 
normal olarak yarı ya da tam örtülü. Çok eşliliğin uzak bölgelerde hala yaygın olduğu ve 
yöneticiler tarafından hoş görüldüğü bile söylendi. Uzun mesafe kamyonları belirli 
zamanlarda yolcuların namaz kılmaları için duruyor. (Ben kamyonda tek başıma oturarak 
şüphe uyandırıcı bir figürdüm.) Ve seccadeler dahi Van Gölü’nü geçerken feribotta getirildi. 
Ben Doğu Akdeniz Arap ülkelerinde bile bu denli İslami ciddiyet görmedim. Sözleriyle 
düşüncelerini belirten Parsons’un göre İslam’ın bölge genelinde bu denli güçlü olmasının DP 
iktidarının yürüttüğü din politikası ile ilgili bir durum değildi. Çünkü bölgede son yıllarda yeni 
camilerin inşa edilmeyip dikkat çeken ibadet yerleri Selçuklu zamanına dayanan camilerden 
ibaret olup Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan laikleşme politikalarının da bu uzak 
vilayetlerde pek etki etmediği için de insanlar eski yaşamlarını rutin bir şekilde 
sürdürmüşlerdir.24 

Parsons’un gezdiği şehirlerin kültürel hayatına ilişkin gözlemlerinde yer verdiği önemli 
unsurlardan biri yerel basın organlarıydı. Yerel basının durumuna dair önemli tespitler içeren 
gözlemlerde bulunan Parsons, yerel basının politik içerikte olmadığını, temelde reklam amaçlı 
kullanılan yerel basının vilayet idaresi tarafından sağlanan reklam gelirleri nedeniyle de 
hükümeti eleştiremediğini belirtmiştir.25 Bu duruma bir istisna olarak Diyarbakır’da yerel 
basının muhalefetin sesine kulak verdiği, ancak iktidara yakın basın organlarının bu ilde de 
mevcut olduğu bilinmektedir. Öte yandan diğer illerin basın hayatında iki ya da üç gazetenin 
olmasına karşın Diyarbakır’da dokuz gazetede politik tartışmalar dâhil olmak üzere zengin bir 
içerikte yayınlanması dikkat çekmektedir.26 

3. İdari ve Siyasi Görünüm 

Türkiye’de DP iktidarının ikinci dönemine tekabül eden ve 1954 seçimleri ile oluşan 
siyasal ortamın Güneydoğu vilayetlerindeki izdüşümü ülkenin geri kalan bölgelerinden ayırt 
edici bir nitelik taşımasa da söz konusu bölgenin kendine has sosyolojik yapısının siyasete olan 
birebir yansımaları Parsons’un raporundan da anlaşılmaktadır. Bölgede hüküm süren feodal 
yapı ve aşiret ilişkilerinin siyasal hayattaki belirleyici etkisi, seçim sonuçlarına yansıdığı gibi 
vatandaşların siyasal partilerden olan beklentilerini de şekillendirmiştir. Bölgedeki genel siyasi 
tablo ile ilgili gözlemlerini aktaran Parsons, siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı ve 
genel temsil için şu bilgileri vermiştir:27 

Genel çevre demokrat parti taraftarı. Ziyaret ettiğim 10 il 40 milletvekili 
çıkarıyor (Ankara ve İstanbul’un toplamından az), iki CHP (Tunceli’de), 
dört Hürriyet Partisi (Diyarbakır ve Elazığ) ve geri kalan Demokrat Parti. 

																																																													
23 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/Muş-Bitlis-Van. 
24 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Islam. 
25 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Internal Political. 
26 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey (September 29 to October 19)/ Diyarbakır. 
27 Hatırlatmak gerekir ki, Parsons’un raporunda iller bazında milletvekili sayısı ile ilgili yer alan bilgiler 1954 
seçimlerinden sonra oluşan siyasal tablo ölçeğinde değerlendirilmelidir. Söz konusu bölgeyi 1956 yılında gezdiği 
bilinen Parsons’un verdiği bilgilerin de 1954 seçimlerine uygun olması gerekirken, yapılan alıntıdan da anlaşıldığı 
gibi Hürriyet Partisi’nin (Freedom Party) Diyarbakır ve Elazığ’da dört milletvekili sayısına ulaştığı bilgisi yer 
almıştır. Bu durum, Hürriyet Partisi’nin 1955 yılında kurulmasından sonra milletvekillikleri devam eden bazı 
üyelerin sözü edilen partiye geçmelerinden kaynaklanmıştır. Bkz. Milletvekili Genel Seçimleri, 1923-2011, Türkiye 
İstatistik Kurumu, (t.y.), Ankara, s.10. Hürriyet Partisi’nin kuruluşu için bkz. Diren Çakmak, “Türk Siyasal 
Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958)”, Gazi Akademik Bakış, C. 2, S. 3, (Kış 
2008), ss.153-185. 
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Demokrat Parti verdiği sözleri tutup tutmamasına göre biraz oy 
kaybedebilir. Hükümet öncelikle sürgün edilen Kürt ağaların evlerine geri 
dönmesine izin verme gibi cesur adımı attı. Bunlardan bazıları şimdi 
milletvekili. Kürt bölgelerinde diğer milletvekilleri ve belediye başkanları da 
aşiret liderleridir. Bu durum halk arasında bir memnuniyet oluşturdu ancak 
bu feodal sistemde halkın liderlerine karşı oy kullanması şüpheli görünüyor. 
Bazı muhalefet partileri bu illerde mevcut bile değil. Diyarbakır’da üç 
milletvekilinin hepsi Hürriyet Partili ve Tunceli’de üç milletvekilinden ikisi 
CHP’li ve tüm belediye başkanları Demokrat Partili.28  

Parsons, gelecek seçimlerde de en bölgede en güçlü adayın DP olduğu yönünde tahmin 
yürütmüştür.29 Rapora göre, DP’nin bölgede kazandığı taraftar kitlesinin ve elde ettiği siyasi 
desteğin arkasında yatan faktörlerin başında, Kürtler konusunda akılcı bir politika 
yürütmesidir. Öte yandan Dışişleri Bakanlığında raporu değerlendiren yetkililere göre, DP’nin 
kuruluşundan itibaren uygulamaya koyduğu kalkınma programının uzak taşra merkezlerinde 
bile olumlu sonuçlarının alınması doğal bir durumdu. Sulama alanında yapılan yatırımlar, 
endüstri tesislerinin açılması, iletişim olanaklarındaki iyileşme ve bölgeye gönderilen kamu 
yöneticilerinin donanımlı kişilerden seçilmesi de bu değerlendirmede altı çizilen başlıklar 
olmuştur.30 Bölge insanının devlet adamlarına çok kolay bir şekilde ulaşabilmelerinin geçmişle 
kıyaslandığında ironik bir durum teşkil ettiğini ileri süren Parsons, DP tarafından atanan yerel 
idarecilerin geçmişte yapılan hataları tekrarlamadıklarını vurgulamıştır.31 

																																																													
28 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ General Observations. 
29 Bu noktada, bölgedeki insanlar arasında DP’ye yönelik yapılan eleştirilerin başında Milli Korunma Kanunu 
kapsamındaki uygulamalar ile ilgili olduğu belirtilmelidir. FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ 
Muş. 
30 FO 371/130176, RK 1015/2, (FO, S.W.L.) February 6, 1957. Bu dönemde Doğu Anadolu kentlerinde yapılan 
devlet yatırım ve harcamalarının ayrıntılı bir dökümü için bkz. Sait Aşkın, Cumhuriyet Döneminde Doğu 
Anadolu’ya Yapılan Kamu Harcamaları (1946-1960), Atatürk araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2000, s.127-191. 
31 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ General Observations. Parsons, bölgeye atanan yerel 
idarecilerle ilgili şu bilgileri vermektedir: … Hükümetin geçen yıl valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri gibi 
merkez yöneticilerinin standartlarını geliştirmek için çabaları olmuş. Tanıştığım tüm valiler, vilayetlerinde yeniydi. 
(Hiçbiri bir yıldan fazla görevde değildi. Ve onların yerel otoriteler ve kişilerle işbirliği içinde olma çabaları 
etkileyiciydi. Hepsi, gizlemeden Demokrat Parti’yi savunuyorlardı. Fakat herkes onların önceki yöneticilerden çok 
daha iyi olduğunu söylüyordu. Kaymakamların neredeyse hepsi 30’larının başlarında 20’li yaşlarının 
sonlarındaydı. Mülkiye mezunları iyi eğitimli ve işlerini seven kişilerdi.   Genel olarak ifade edilen görüş, merkezi 
yönetimde tüm alanlarda iyileşme gerçekleştirildiğiydi. FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ 
The Kurds. Ancak Parsons’un bir sonraki bölümde yerel yönetimdeki idareciler ile ilgili sözleri yukarıdaki alıntıya 
tezat oluşturmaktadır: Daha önce bahsettiğim gibi merkezi yönetimin vali kaymakam güvenlik ve sağlık müdürleri 
genelde güneydoğu illerini sürgün olarak görüyorlar.  Deneyimli valiler dışında pek çok vali yerel askeri 
kulüplerinde kart ve tavla oynayarak ve Batı Anadolu’da tayin olmak için hayal kuruyorlar. Dilleri Arapça ve 
Kürtçe olan halktan uzaklar. Ve konuşmuyorlar. Britanya sömürge memurlarının kendileri için rezerve edilen küçük 
düzenli beyaz bungalovlarda yaşadığı zamanlar bana ısrarla hatırlatıldı. Bu atmosfer merkezlerde görülüyor fakat 
en yoğun olduğu yer müdür doktor hâkim ve okul müdürlerinin iki yıl sürgünde kaldığı nahiyelerde görülüyor. FO 
371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Local Government and Administration. Parsons, devlet 
dairelerinin görünümü betimlerken kullandığı: Batı tarzı eğitimle yetişmiş bu genç insanlar için çalışma şartları 
kolay değil. Hükümet binalarındaki atmosfer garip bir şekilde doğuya özgü… Vali dışında ofis kapıları her zaman 
açık. Ve ofisler birçok insanla dolu. Her şeye rağmen işler bir şekilde sabırla hallediliyor ve herkes hükümetle 
yakın bir ilişki içinde olduğundan buralardan memnun şekilde ayrılıyor. Şeklindeki ifadeleri, klasik dönem Osmanlı 
resmi dairelerindeki gözlemlerini anlatan Batılı bir seyyahın işler yürürken koridorlarda kâtip, memur, vatandaş, 
odacı, dilenci ve hatta falcıların bile görülebildiği yönündeki ifadelerini hatırlatmaktadır. Bkz. Roderic H. Davison, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, 1856-1876, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005, s.37; FO 371/130176, Report on a 
Tour of South East Turkey/ Local Government and Administration. 
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Hakkâri’de DP idarecilerinin şeyh veya aşiret liderlerinden oluştuğu belirtilen raporda 
etkili bir aşiret reisinin genç ve enerjik oğlunun da milletvekili olduğu yer almıştır.32  Öte 
yandan, siyasetin taşradaki aktörleri ile ilgili Parsons’un kullandığı; Hükümetin kendi Kürt 
liderleri tarafından halkın yönetimine izin vermesi yaygın bir memnuniyet sebebi...33 
şeklindeki ifadeler, DP’nin rekabetçi demokrasi ortamında tabana yayılma siyasetinin bir 
yönünü ortaya koyarken bu durumun Cumhuriyet yönetiminin başından beri amaçladığı 
sınıfsız ve eşit toplum tasavvurunun bir gereği olduğu gerçeğini ıskalaması bakımından da 
isabetsiz olarak kabul edilmelidir. Raporda yer alan şu ifadeler Türkiye’de siyasetin 
günümüzde de devam eden önemli bir yönüne vurgu yapmaktadır: 

… siyasi olarak, Demokrat Parti’nin Kürt meselesini ustaca ele 
almasından etkilendim. Hala bir ihmal duygusu var ve bu bölgenin ülkenin 
diğer yerlerinden daha geri kalmış olduğuna dair şüphe yok. Önceden 
anlattığım gelişmeler son altı yılın eseri ve etkileri hala devam ediyor. 
Demokrat Parti rejiminin en büyük başarısı, Kürtlerin temsil edilmelerine 
olanak sağlaması ve sürgün edilen şeyhlerin geri dönmeleri ve 1954 
seçimlerinde milletvekili olmalarıdır. Hakkâri milletvekili Ubeydullah Seven, 
önemli bir şeyhin oğlu olan Selahattin İnan (Bitlis milletvekili), İzmir’de yirmi 
yılını sürgünde geçiren Hizan’dan bir şeyh ve geniş toprak sahibi Bingöl 
milletvekili Sait Göker ve kardeşi Genç Belediye Başkanı ile tanıştım ve tüm 
bu sorunlar hakkında konuştum.34 

Raporun dikkat çeken önemli bir yönü de güvenlikle alakalı bölümde vurgulanan 
hususlardır. Bölgenin büyük şehirlere olan uzaklığına rağmen kamu güvenliğinin fena bir 
durumda olmadığına yer verilmiştir. Bölgede jandarma faaliyetleri çok yoğun değil ve Gümrük 
işleri de Jandarmanın uhdesine verilmiştir. Güvenlik problemi açısından dişe dokunur 
olumsuzluklardan biri aşiretler arasında yaşanan kavgalar ve bu kavgalar sonucunda tarlaların 
yakılmasıdır.35 Bölgedeki insanların sınır komşuları olan Irak’ı kıskanmadıkları karşısında 
şaşkınlığını gizlemeyen Parsons, Irak’ın son yıllarda petrol gelirleri sayesinde zenginleştiği, 
ancak buna rağmen Türkiye’nin bu uzak taşra vilayetlerindeki insanların her türlü 
olanaksızlığa rağmen Kürt bağları ve Türklükleriyle gurur duyduklarını belirtmiştir.36  

Raporun Tunceli ile ilgili kısımlarına bakıldığındaysa 1937-1938 Dersim Olaylarının 
izlerinin büyük ölçüde silindiği görülebilmesine karşın feodal bağların devamlılığı da 
anlaşılmaktadır: Tunceli Kürt isyanının ana merkezi olmasına karşın ve ihmalden dolayı 
şikâyetlerin çok olmasına rağmen, güvenlik normal görünüyor ve şehrin geçmişinden dolayı 
bir ayrıma maruz kaldıklarına dair bir şikâyet yok ve memnun görünüyorlar. Üç 
milletvekillerinden ikisi CHP’li olsa da yerel yönetim tamamıyla Demokrat Partili. Hürriyet 
Partisi de ilginç bir şekilde teşkilata sahip bu şehirde. Halk genel anlamda CHP 
milletvekillerinin yerel Kürt liderler olduğu için seçildiğini ve diğer seçimlerde başka bir 
partiden yine seçilebileceklerinin farkında…37 

																																																													
32 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Hakkâri. 
33 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Bitlis. 
34 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ The Kurds. Bölgedeki siyasi tabloda yaşanan değişimin 
nedenleri konusunda değerlendirmelerde bulunan CHP’li siyasetçilere göre, DP’nin kuruluşunun ardından doğu 
vilayetlerinde kazandığı popülarite bu partinin bölgede yürüttüğü Kürtçü propagandadan ileri gelmekteydi. Bkz. 
Ercan Çağlayan, “Van’da Demokrat Parti Teşkilatlanması”, Atatürk Dergisi, C. 2, S. 1 (2013), s.45.  
35 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Hakkâri. 
36 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Hakkâri. 
37 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Tunceli. 
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Raporda yer verilen önemli konulardan biri de bölgede yaşayan Kürtlerin hükümete olan 
bağlılıklarıdır. Tüm izlenimlerimden Demokrat Parti’nin Kürt politikasının sadece oy 
toplamaktan öte olduğunu anladım. (Muhalefet partilerinin yaptıkları gibi) oy toplamak 
kesinlikle olayın bir bölümü fakat insanların hala bu kadar feodal yaşadığı ve neredeyse 
sorgulamaksızın yerel şeyhlerine oy verdiği bir yerde bu zor değil. Ben şu anki politikanın 
daha yapıcı olabileceği hissine kapıldım. DP liderleri eski zorlayıcı ve baskıcı yöntemlerini 
kullanmak yerine Kürtleri ilk olarak iyi bir Türk ve ikinci olarak iyi bir vatandaş olmaya ikna 
etmeye odaklanıyor. (İskoç ve Britanyalı örneği) Ve bunun için zaman, eğitim, askeri hizmet 
ayırıyor.  İfadeleriyle Demokrat Parti iktidarı bölgede uyguladığı birleştirici politikalarından 
dolayı övülmektedir.38 

Kitle iletişim araçlarının yaygın olmamasına karşın bölgede dış politika konularına genel 
bir ilgi görülmüştür. Parsons’un aktardığına göre kamyon şoföründen köylülere kadar herkesin 
Kıbrıs, Süveyş buhranı, NATO ve Bağdat Paktı gibi konularda fikir sahibi olduğu 
anlaşılmıştır. Ülkenin dış politikadaki temel argümanlarının bölge halkı tarafından da 
benimsendiğine şahit olan Parsons, Kıbrıs’ın geleceği tartışıldığında insanların duyguları 
coştu Britanyalılar çekilmemeli ancak eğer çekilirlerse Türkler Adayı işgal edecek ve 
Yunanlılara savaş ilan edilecekti şeklindeki sözleriyle aslında 1955 Ağustos/Eylül arasında 
İngiltere’de gerçekleşen Londra Konferans’ında Türk delegasyonunun ileri sürdüğü tezin 
bölgedeki insanlar tarafından da benimsendiğini ortaya koymuştur.39 Süveyş konusunda Albay 
Nasır ve Mısırlılara karşı tam bir nefret vardı; Mısırlılar sadece şiddetten anlar…  Nasır dayak 
istiyordu.  Ve neden biz çoktan Kanal’a ilerlememiştik ve neden bir onu bırakmıştık. Mısır’a 
karşı kullanılacak güç konusunda Güneydoğu Türkiye’de şüphesiz tam bir onay vardı.40 

4. Coğrafi Koşullar ve İktisadi Hayat 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerini kapsayan raporun önemli bir kısmı coğrafi koşullar 
ve ekonomik faaliyetlere ayrılmıştır. Raporun birçok yerinde insan yaşamını zorlaştıran 
olumsuz coğrafi koşulların tarımdan ziyade hayvancılığa imkân tanıdığına vurgu yapılmıştır. 
Köylülerin modern olmayan usullerle tarım yapmaya çalıştığı belirtilerek endüstriyel 
yatırımların bölgede yetersiz oluşuna değinilmiştir. Bunun yanı sıra, Yollar ve diğer iletişim 
araçları çok zayıf ve ulaşım çok seyrek; yaşam standartları genel olarak düşük; pek çok ilde 
eğitim sadece ilk ve ortaokullarla sınırlı; nüfus küçük; evlerin çoğu çamur ve taşlardan 
yapılmış… İfadeleriyle de Parsons durumun vahametini ortaya koymuştur.41 Küçük şehirlerde 
mevcut olumsuz ekonomik şartların kitlesel bir muhalefeti beslemediğine dikkat çeken 
Parsons, gezi süresince karşılaşmış olduğu olumsuz manzaralar karşısında en kötüsünün 
Siirt’te olduğunu belirtmiştir:  

Siirt, bir vadinin tepesinde yer alan ve benim ziyarete ettiğim en bunaltıcı 
şehirdi. Çamur ve kumtaşından yapılmıştı. Birçok ev; dökülüyor ufalanıyor ve 
çürüyordu. Ayrıca şehir bir toz ve pislik içindeydi. Devamlı bir su kesintisi 
vardı hem içmek için hem de sulama için. Ayrıca; Güneydoğu Türkiye’sinde 
gördüğüm yerel halkın en sağlıksız ve uyuşuk ve halsiz olduğu şehirdi.  
Trahoma yaygındı ve çok sayıda tüberküloz vardı. Yerel halk etrafına uyum 
sağlamakta genellikle, Arap ağırlıklı olmak üzere Arap Kürt melezi ve 
Arapçanın bir lehçesi en yaygın konuşulan dil. Buna karşın Kürtçenin de pek 
çok kişi tarafından konuşulduğunu duydum genel anlamda bölgelerinin ihmal 

																																																													
38 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ The Kurds. 
39 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Foreign Affairs. 
40 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Foreign Affairs. 
41	FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ General Observations.	
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edilmiş olmasından sıkılmış görünüyorlar fakat bu durumu aşmak için 
imkânları da yok. Hükümete karşı genel şikâyetler çok fazla fakat muhalefete 
destek çok zayıf. (Cumhurbaşkanı ben varmadan önceki gün Siirt’i ziyaret etti 
fakat görünüşe göre çok az bir etki bıraktı ya da hiçbir tesiri olmadı.) Milli 
Korunma Kanunu ciddi anlamda eleştiriliyor ve köylülerin artık kontrol edilen 
fiyat uygulamasından ötürü mallarını şehirlere götürmeyeceği iddia ediliyor. 
(boş marketlerde bunun kanıtları açık şekilde görünüyor.) Yerel milletvekilleri 
kendi seçim bölgelerindeki çalışmalarda gevşek oldukları için de eleştiriliyor. 
Siirt’in geri kalmışlığı mükemmeliyet kriteriyle kıyaslandığında Batı Türkiye 
yerine Suriye gibi görünüyor.42  

Benzer şartların Bitlis’te de hüküm sürdüğüne şahit olan Parsons, Bitlis’in eski Ermeni 
evleri ve kiliselerine ait harabelere çokça rastlandığı adeta hayalet bir şehir görünümünde 
olduğunu ileri sürmüştür. Tepeler kayalık ve çorak, çok az tarıma elverişli toprak var. Su bol, 
fakat köyler nadir. Sonunda vadinin yanında bir şehir şekilleniyor. Bir zamanlar Ermeni şehri 
olan Bitlis, tepede görünüyor.43 Cumhuriyet Türkiye’sinin uzun yıllar boyunca aşmaya 
çalıştığı ancak başaramadığı ve çoğu zaman bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını 
anlatabilmek için başvurulan örnek figürlerin başında gelen Hakkâri için Parsons’un aktardığı 
gözlemler ve yaptığı benzetmeler durumun vahametini ortaya koymaktadır:  

Van’dan Hakkâri’ye ulaşım, bu uzak memlekete mal taşıyan birkaç 
kamyon dâhil Van’dan Hakkâri’ye ulaşım seyrek. Yol berbat ve kamyonlar 
eski olmasından ve yedek parça sıkıntısından pek güvenilmez. Aslında 
seyahatimin bu 200 garip kilometresi 48 saat sürdü. İlk gece Hoşap’ta kaldım. 
Burası Van’a sadece 60 km uzaklıkta küçük dağlarla çevrili 16. Yy. Osmanlı 
mimarisine ait olan kale Muhteşem Süleyman’ın pers işgali için yapılmış ertesi 
gece kendimi Hakkâri’ye yolumun yarısında yer alan. Başkale’de buldum. 
Başkale, geniş bir vadiye bakan bir tepenin kıyısında yaklaşık 5000 kişinin 
yaşadığı küçük bir şehir. Ve Türkiye’de en yüksek kaza olduğu söyleniyor. Bu 
şehirde çok aktivite var. Direkler ve hatlar uygun olsa da hala elektrik yok. 
Avrupa’dan dizel bir motor hala bekleniyor. .belli bir sayıda yeni bina 
yapılıyor… Özellikle memurlar için... ama nüfus arasında genel bir ilgisizlik 
havası var.  Başkale’de çok az tarımsal faaliyet var ve temel faaliyetler 
hayvancılık ve İran’a kaçakçılık… Hakkâri ili çok az tarım yapılabilir yerin 
olduğu sulak vadinin yer aldığı ve çok dağlık bir yer.  Nüfusu çok seyrek (54 
bin) Van’a giden tek yol dışında dünyadan tamamen soyutlanmış. Diğer yol 
(sadece jiple geçilebilir) Hakkâri’den Yüksekova’ya… Geri kalan ulaşım 
traktörler ve Irak’a ya da İran’a herhangi bir geçiş yok! Tabi ki de hiçbir 
endüstri yok. (Kayıtlı bir tane bile özel araba yok) Tarım, sadece bazı meyve, 
sebze, pirinç ve tahıllardan oluşur. Şemdinli’de şahane tütün yetişiyor, fakat 
tekelde nadiren yer buluyor. Çünkü Irak’a ya da İran’a kaçakçılık da ha karşı 
dağlarda geniş maden yataklarının olduğu söyleniyor fakat görünürde bir 
araştırma yok.44 

Güneydoğu’daki küçük ölçekli şehirlerde genel manzara bundan ibaret iken Elazığ, 
Diyarbakır ve Van gibi şehirler için aynı durumlardan söz etmek imkânsızdır.45 Parsons’a 
																																																													
42 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Siirt. 
43 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Bitlis. 
44 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Hakkâri. 
45 Parsons’un Elazığ ile ilgili ilk gözlemleri şu şekildedir: Elâzığ şehri, coğrafi ve ekonomi olarak güney doğu 
vilayetleri gibi olsa da görünüşte ve büyüklükte orta Anadolu’ya daha yakın. Bana göre, Bingöl, muş ve 
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göre; devletin ihmali üzerine bitmek bilmez şikâyetlere karşın, son altı yılda demokratik rejim 
tam olarak başıboş değil; birçok ilde yeni okullar, hastaneler inşa edilmiş, büyüklü küçüklü 
hidroelektrik santralleri, sulama sistemleri ve yollar inşa edilmekte ve demiryolu için de İran 
ile birleşme planlamaları yapılmaktadır. Bu yıllarda Mardin, Siirt ve Diyarbakır’da petrol 
arama faaliyetleri halkın heyecanını büsbütün arttırmış, Batman’daki petrol kurumu ve 
Elazığ’daki şeker fabrikası bölgeye yeni bir heyecan kazandırmıştır.46 Öte yandan, Elazığ’a 
yakın mesafelerde açılan çimento, pamuk, yün ve deri fabrikaları sadece Elazığ için değil, aynı 
zamanda Muş, Bingöl ve Tunceli İçin de refah getireceği söylenmektedir.47 Elâzığ’ın bu refahı 
ve gelişmişliği kesinlikle yeni bir durum değil. Aynı Diyarbakır gibi, ulaşımın merkezi olarak 
yer almış ve kuzey ve doğu arasındaki bağı sağlamış. İyice gelişen bir tarım var. Pamuk gibi 
arpa ve buğday da yetişmektedir. Tarımsal faaliyetin artmasıyla hayvancılık azalma 
gösteriyor. Eski tabakhane fabrikası dışarıdan deri ithal etmek zorunda… Şehirde, market ve 
gıda dükkânları dolu ve işsizlik belirtisi yok. Büyük endüstrilerin dışında, bakır dövme ve 
demir işliği yapan ustalar geleneksel şekilde sokaklarda.48 Elazığ’daki sanayiye dayalı 
tarımsal faaliyetlerin komşu illerden Muş’ta önemli gelişmeleri beraberinde getirdiğini 
gözlemleyen Parsons, Muş’tan Tatvan’a uzanan tarımsal arazide şekerpancarı ekiminin 
yoğunlaşmaya başladığını ve sulama-drenaj sistemlerine başlandığını aktarmıştır.49 Benzer 
gelişmelerin Bingöl’de de yaşandığına şahit olan Parsons, Muş’taki gibi deneme amaçlı 
şekerpancarı ekimine başlandığını aktararak Elazığ’a karayolu ulaşımının hızla geliştiğini 
aktarmıştır.50 

Diyarbakır açısından da durum Elazığ ile aynı görünmektedir. Bu şehirde de geri 
kalmışlıktan şikâyet edilse de gelişmişlik göstergeleri kendini belli etmiştir. Tuğla fabrikası, 
iplik eğirme fabrikası ve askeri dikim fabrikası şehrin göze çarpan sanayi kuruluşlarıdır. 
Sulamayı ve elektrik gücünü sağlamak için iki baraj yapma planları gündeme alınmıştır. Yeni 
bir turistik yol iç taraflarda inşa edilmiş, altı yabancı şirket tarafından da petrol arama 
faaliyetleri yürütülmüştür.51 

SONUÇ 

İngiltere’nin Yakındoğu’ya dönük geleneksel dış politikasında Anadolu coğrafyasının 
büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde bulunan ve 
20. Y.y.’a girerken birçok uluslararası antlaşmaya konu olan Anadolu vilayetleri ile ilgili 
gelişmeler İngiltere’nin resmi düzeyde diplomatalar ve elçilik personeli marifetiyle takip 
edilirken çok sayıda gezginin bölgeye ilişkin tuttuğu notlar da İngiliz politika yapıcılarının 
kanaatlerinin şekillenmesinde önemli bir etki yaratmıştır. İngiliz Ulusal Arşivi’nde yer alan ve 
																																																																																																																																																																																
Hakkâri’nin gösterişsizliğinden sonra, Elâzığ bir metropol gibiydi. Tepelerin kıyısında geniş bir ovada kurulan 
Elâzığ 40 bin nüfusun yaşadığı modern canlı bir şehir. 19.Y.y.’ın sonunda geometrik bir şehir planına göre inşa 
edilmiş. Ancak sonradan yapılan binalar bu simetriyi bozmuş. Yıllar geçtikçe, Kürt/Ermeni/ Türk şehri olan 
Harput’u gölgede bırakmış. Ermenilerin terk etmesi ile Harput tarihi camilerin hala kullanıldığı neredeyse ıssız bir 
şehir olmuş. FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Elazığ. 
46 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ General Observations. 
47 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Elazığ. 
48 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Elazığ. 
49 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Muş. 
50 FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Bingöl. 
51FO 371/130176, Report on a Tour of South East Turkey/ Diyarbakır. Memurlar arasında bile zenginlik 
konuşmaları çok yaygındır. Petrolden dolayı eğitim alanında yeni bir İngiliz koleji henüz açılmıştır. Bu kolej İzmir, 
Konya, Eskişehir ve Samsun’da aynı çizgidedir. Çeşitli yüksek eğitim ve teknik enstitülerin açılması için pek çok 
proje el altındadır. Milli Korunma kanunu hakkında pek çok söylenme olmasına karşın genel ekonomik durum canlı 
görünüyor. Gıda dükkânları dolu; fiyatlar makul derecede düşük ve işsizlik belirtileri çok az görülür şekildedir. 
Buna karşın yerel yetkililer, nüfusun şehre kaymasından ve sur etrafında gecekondu yerleşimlerinin baş 
göstermesinden ötürü endişeli görünmektedirler. 
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büyükelçiliklerde görev yapan İngiliz diplomatların dışişleri bakanlığına gönderdikleri raporlar 
arasında yer alan ve Anadolu coğrafyasının çeşitli bölgeleriyle ilgili çok sayıda rapor ve gezi 
notlarından anlaşıldığına göre İngiltere’nin dış siyasetinin yürütülmesinde resmi ikili ilişkiler 
dışında, muhatap aldıkları ülkenin sosyo-politik yapısını da dikkate almışlardır. Daha etraflı ve 
isabetli bir dış siyasetin yürütülmesinde önemi yadsınamayacak olan ve bilgiyi merkeze alan 
İngiliz dış siyaset anlayışının Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra da devam ettirildiği 
görülmüştür. Bu dönemde de uzun vadedeki dış siyaset planlamalarında kullanılacağı 
düşünülen rapor ve notlar düzenli bir şekilde dışişleri bakanlığına iletilmiştir.   

Çalışmamıza konu olan Anthony D. Parsons’un 1956 yılının 29 Eylül ile 19 Ekim 
tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Güneydoğu ve Doğu illerini kapsayan gezisini aktardığı 
notlar,  bölgeyi her açıdan ele alan dikkatli bir yaklaşım ve gözlem yeteneği sayesinde 
dönemin siyaset tablosunu olduğu kadar bölgenin demografik yapısıyla da ilgili önemli bilgiler 
içermektedir. Demokrat Parti’nin iktidar yıllarını merceğe alan araştırma eserlerinin geniş bir 
külliyat oluşturduğu mevcut akademik ortamda eksikliği hissedilen en önemli alan insan odaklı 
maduniyet çalışmalarının belirgin ölçüde az oluşudur. Bu bakımdan Parsons’un bölgeye dair 
gözlemlerinden oluşan raporu Demokrat Parti döneminde Türkiye’nin taşrasına yoğunlaşmayı 
amaç edinecek olan çalışmalara önemli bir kaynak olarak kabul edilebilir. 

Raporun ayrıntılarına bakıldığında Parsons’un düzenlemiş olduğu gezinin plansız bir 
turistik geziden ziyade bilgi toplama amacına dönük olduğu anlaşılmaktadır. Raporun düzenli 
başlıklar dâhilinde hazırlanıp gözlemlenen konularla ilgili sistematik bilgiler içermesi 
Parsons’un bölgeye planlı bir vazife dâhilinde gönderildiği ihtimalini akla getirmektedir.  
Raporda yer verilen kaçakçılık, bölge insanının sınır komşusu olan devletlerin halklarıyla 
kurduğu ilişkiler, Kürt meselesi, etnik farklılıklar ve dinsel çeşitlilik gibi konular Türk devlet 
adamlarının ancak yarım asır sonra keşfedecekleri bazı sorun alanlarını oluşturması 
bakımından oldukça düşündürücüdür. Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, İngiltere’nin dış 
politikasında oldukça önem verilen elçilik raporlarının tarih araştırmalarında kaynak olarak 
kullanımı çok yönlü bir tarih anlayışını mümkün kılacaktır. 
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