
KORSiKA 

şılığı olmak üzere Korsika Babtali'ye yılda 
1 00 kese vergi ödeyecek ve bu verginin 
ilkyarısı Bonifacio'nun tesliminden altı 
ay sonra tediye edilecek, geri kalanı ise 
diğer altı ayın sonunda ödenecektir. Ada
da yerleşecek idari ve askeri kadroların 
ve 1200 kişiden oluşacak askeri kuvvetin 
giderleri için de ayrıca yılda 1 00 keselik 
bir ödemede bulunulacaktır. Türk asker
lerinin muhtemel insan kaybı ada ahali
sinden telafi edilecek. savaş halinde talep 
edildiğinde Korsika kuwetlerinden de ya
rarlanılacaktır. Korsika tüccar gemileri 
Türk limaniarına gelebilecek ve limanlar
da bunlar için konsolosluklar açılacaktır. 
Müslümanlcıra ait adli işler kadılar, ada 
halkı için mahalli mahkemeler ve iki ta
rafı ilgilendiren davalar için de eşit üyeli 
karma mahkemeler görevlendirilecektir. 
Osmanlı tebaası olan herkes adanın iste
diği tarafına yerleşebilecek. mal ve mülk 
edinebilecek, tarım ve ticaretle meşgul 
olabilecektir. Babı~lli. Korsikalılar'a karşı 

korumacılığı altında bulunan Dubrovnik
liler'e davrandığı gibi davranacaktır. Ce
neviz veya Babtali 'ye dost olmayan bir 
milletin elinde bulunan Korsikalı esir Türk 
tebaası olan birinin eline geçecek olursa 
bu Babtali'ye teslim edilecek ve Babıali 
de elinde bulunan Korsikalılar'ı serbest , 
bır akacaktır. Beaujeu ile yapılan ön anlaş
manın yirmi birinci ve son maddesi Garp 
ocaklarıyla ilgilidir. Buna göre Korsika, 
Babtali'nin arzusu istikametinde Afrika'
daki eyaletlerinden olan Tunus, Trablus 
ve Cezayir ile de bir ittifaka gidecekti. 
Beaujeu, ön anlaşmanın tasdikini kolay
laştıracak bir ön şart olarak savaş malze
mesiyle ilgili bazı ihtiyaçların karşılanma
sını da ayrıca rica yollu dile getirmekteydi. 
Buna göre Babıali 1 s.ooo tüfek, 1 s.ooo 
kılıç veya yatağan , yirmi top. yirmi obüs, 
30.000 kilo barut, 3000 gü lle, 3000 hum
bara ve çakmaklı tüfeklere kurşun dök
mek için 1 S.OOO kilo kalay teslim edecek, 
ayrıca ada ekonomisini canlandırmak için 
1 00 keselik bir yardımda bulunacaktı. 

Beaujeu 1 O Eylül'de istanbul'dan ayrıl
mış. 21 Ekim'de Tunus'a varmış ve 1 S 
Kasım'da Tunus beyi ile, Korsika'yı ve İs
tanbul'da 4 Haziran'da yapılan bir top
lantıda İbrahim Müteferrika'nın ileri sür
düğü teklife uygun olarak Sardinya'yı da 
içine alan ve bu iki adayı müştereken Ba
bıali'nin himayesine sokan bir anlaşmayı 
imzalamıştır. Beaujeu. eylül sonunda bir 
Hollanda tüccar gemisine binerek Tu
nus'tan Livorno'ya geldi. Bu defa kendi
sini Comte de la Vague kimliğiyle ve bir 
Prusyalı olarak tanıtmaktaydı. Karanti-
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naya alınmasına karşı koyduğunda zorla 
bir sandala bindirilerek nezaret altında 
iç kaleye getirildi ve burada -rivayete gö
re Karl lll. Emanuel'in talebi üzerine- tek 
başına bir hücreye konuldu. S Temmuz 
1746'da hapiste iken öldü. 

istikrarsız bir ortamda Korsika'nın Os
manlı himayesine sokulması girişimleri
nin ne derece gerçekçi bir politika olduğu 
ve başarı şansı sorgulanmaya muhtaç
tır. Benedikt. böyle bir müdahale için si
yası durumun uygun olduğunu ve bunda 
da en fazla Garp ocaklarının yararlanma 
şansının bulunduğunu belirterek bu so
nuçlanmayan girişimin önemine işaret 
eder (a.g.e., IV 119791. s. 45). 
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(bk. HİMA) . 

KORUCU 
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Yeniçeriler içinde uzun süre hizmet edip 
sefere katılamayacak kadar yaşlanan, 

ancak emekli edilmeyip 
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çeşitli hizmetlerde kullanılan 
kıdemli yeniçerilerle 

Has Ahur'a bağlı çayırları bekleyen 
görevlilere verilen ad 

(bk. YENİÇERİ). 

KORUTÜRK, Fahri Sabit 
(1903-1987) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
altıncı cumhurbaşkanı. 

_j 
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İstanbul'da doğdu. Babası Azabağası
zadeler 'den Osman Sabit Bey, annesi 
Emine Nesrin Hanım'dır. İlk öğrenimini 
Tefeyyüz Numune ve Reşadiye Numune 
mekteplerinde tamamladı. Heybeliada 
Mekteb-i Fünun-ı Bahriyye-i Şahane'yi 
(Deniz Lisesi) ve Deniz Harp Okulu'nu bi
tirerek (ı 923) mühendis mülazım olarak 

deniz kuvvetlerine katıldı. 1930'da açılan 
Deniz Harp Akademisi'nin ilk mezunları 
arasında yer aldı (ı 933). Pek çok askeri 
görevini başarıyla tamamlayan Fahri Sa
bit Bey'e 18 Mart 1934'te Atatürk tara
fından Korutürk soyadı verildi. 11 Kasım 
1934'te genelkurmay Xl. şubeye , 11 Ara
lık 193S'te Roma Büyükelçiliği deniz ata
şeliğine tayin edildi. Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi'nde Türk heyetinde deniz mü
şaviri olarak bulundu. 2S Aralık 1936'da 
görevi Berlin Büyükelçiliği deniz ataşeli
ğine nakledildL 3 Kasım 1938'de bu gö
revinden ayrılarak Denizaltı Gemileri Ko
mutanlığı kurmay başkanlığına getirildi. 
29 Ocak 1942'de ikinci defa Berlin Büyü
kelçiliği deniz ataşesi oldu. Stockholm 
deniz ataşeliğini de ek görev olarak yü
rüttü. 

26 Şubat 1944'te evlenen Korutürk 
19SO'de tuğamiralliğe, 19S3'te tümami
ralliğe. 19S6'da koramiralliğe ve 19S9'da 
oramiralliğe terfi ederek 16 Ekim 1959'
da Deniz Kuvvetleri komutanlığına tayin 
edildi. Bu görevini yürütürken meydana 
gelen 27 Mayıs 1960 ihtilali sırasında ih
tilal hükümeti tarafından Dışişleri Bakan
lığı'na getiriidiyse de daha sonra bundan 
vazgeçilerek27 Haziran 1960'ta Moskova 
Büyükelçiliği'ne gönderildi. 27 Ağustos 
1960'ta askerlikten emekli edilerek kad
rosu Dışişleri Bakanlığı'na nakledildL S 
Eylül1964'e kadar dört yıldan fazla Mos
kova Büyükelçiliği'nde kaldı . 1 Ağustos 
196S'te meslekten büyükelçi olmadığını 
ileri sürerek Dışişleri Bakanlığı'ndan isti
fa etti ve emekli oldu. 

Korutürk, 7 Haziran 1968'de Cumhur
başkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhu
riyet Senatosu kontenjan senatörlüğüne 
getirildi. Cevdet Sunay'ın süresinin dol
masından sonra cumhurbaşkanlığına 
aday olan Tekin Arıburun ile Faruk Gür
ler'in mecliste gerekli oyu alarnamaları 
üzerine Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 

Fahri Sabit 
Korutürk 



Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi 
grupları aralarında anlaşarak Korutürk'ü 
aday gösterdiler. 6 Nisan 1973'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı toplantı
da Korutürk Türkiye'nin altıncı cumhur
başkanı seçildi. 

Türkiye'nin ilk denizci cumhurbaşkanı 
olan Korutürk siyasi hayatın çalkantı lı ol
duğu bir dönemde görev yaptı. 1973 
Ekim ayında yapılan seçimlerde hiçbir 
parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı . 

Sonunda Cumhuriyet Halk Partisi- Milli 
Selamet Partisi iş birliğiyle meselenin 
çözümlenmesinde önemli çabaları oldu. 
1977 seçimlerinde de hiçbir parti tek ba
şına iktidara gelemedi. Aynı yıl kurulan 
Bülent Ecevit hükümeti Milliyetçi Cephe 
(MC) partilerince tepkiyle karşı landı ve 
"Çankaya hükümeti" diye nitelendirildi. 
Korutürk. cumhurbaşkanı yetkilerini art
tıracak anayasa değişikliği yapılmasını te
menni olarak istediği halde bir netice ala
madı. Anarşi ve terörün aşırı boyutlara 
ulaştığı bir dönemde Ocak 1980'da ülke 
bütünlüğünün korunmasını isteyen silahlı 
kuvvetlerin uyarı mektubuna muhatap 
oldu . 6 Nisan 1980'de görev süresinin 
dolmasından sonra cumhurbaşkanlığın
dan ayrıldı . 12 Eylül harekatına kadar 
Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliğinde 
bulundu. 12 Ekim 1987'de ölen Koru
türk. Ankara Devlet Mezarlığı'na gömül
dü. Fahri Korutürk Almanca. ingilizce ve 
italyanca biliyordu. İskajerak Deniz Mu
harebesi Hakkında Bir Konferans, 
Söylev ve Demeçler adlı bir eseri vardır 
(I-lll, Ankara ı 975) . 
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KORYÜREK, Enis Behiç 
(1893-1949) 

Beş Hececiler'den, şair. 
_j 

27 Mart 1893'te istanbul'da doğdu . Ba
bası doktor yarbay isınail Behiç Bey, an
nesi Faika Hanım 'dır. Çocukluğu Make
donya'da geçti. iık öğrenimini özel öğret
menlerden ve babasından aldığı derslerle 
evde yaptı. Lise öğreniminin büyük bir 

bölümünü Selanik ve Üsküp idadilerinde 
gördükten sonra istanbul idadisi'nde ta
mamladı (ı9ıoı. Mülkiye Mektebi'ni bi
tirdi ( 1913). Hariciye Nezareti UmGr-ı Ti
cariyye Şubesi katipliğine tayin edildi 
(ı 914). Bir süre Bükreş Konsolosluğu'nda 
( ı 9 ı 5), ardından Budapeşte Başkonsolos
luğu ' nda ( 1916) görev yaptı. Aynı yerde 
çalışan şair Müftüoğlu Ahmed Hikmet ile 
tanıştı ve ondan etkilendi. Budapeşte'de 
iken Türk- Macar dostluğunun pekişme
sinde, Gülbaba Türbesi'nin yeniden ziya
retgah ve m üze haline getirilmesinde bü
yük hizmetleri oldu. Kasım 1919'da yur
da döndü. Milli Mücadele yıllarında Mü- · 
dataa-i Milliye Teşkilatı'na katıldı (ı 92 ı) . 

Edirne Vilayeti UmGr-ı Hukükıyye müdür
lüğüne getirildi (Kasım ı 922) . 1925'te An
kara'da Ticaret Vekaleti baştercümanlığı , 
15 Şubat 1926'da Ticaret Mukaveleleri 
Dairesi başkan yardımcılığı , 1930-1936 
yılları arasında Başbakanlık Yüksek ikti
sat Meclisi umumi katipliği. Ekim 1936'
da iktisat Vekaleti iş Dairesi başkanlığı 
görevlerinde bulundu. Çalışma Bakanlığı 
m üsteşarlığına tayin edildi ( ı 942) . Döne
min ikti darı ile olan siyasi görüş ayrılığı 
yüzünden 1944'te istifa ettirildi ve 1945'
t e emekliye sevkedildL Demokrat Par
ti 'den Zonguldak milletvekili adayı oldu 
( 1946), ancak seçilemedi. Ölümüne kadar 
bir daha kendisine resmi görev verilmedi
ğinden son yıllarını sıkıntı içinde geçirdi. 
17 Ekim 1949'da Ankara'da öldü ve Ce
beci Asri Mezarlığı'na defnedildi. 

Enis Behiç Koryürek şiire Mekteb-i Mül
kiye'de öğrenci iken başlamıştır. Çoğu 

Şehbal ve Hürriyet-i Fikriyye dergile
rinde çıkan, aruz vezniyle yazdığı ilk şiir
lerinde aşk ve t abiat gibi ferdi ternalara 
yoğunluk vermiş, sonraki şiirler ine göre 
daha ağır bir dil kullanmıştır. Bu bakım
dan şairliğinin ilk döneminde Abdülhak 
Hamid, Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin 
ve Celal Sahir'in etkisi görülür. Balkan Sa
vaşı'nın patlak vermesi ve bozgunla so
nuçlanması üzerine bu bozgunun sebep 
olduğu milli matemi dile getiren "Vatan 
Mersiyesi", "Vat ana Mersiye", "Buhran", 
"Mağlfıplar ve Guruplar I-ll" gibi şiirleriy
le tanınmaya başlar. Bu dönemde mfısiki 
usullerini aruza uygulama denemeleri de 
yaparakyeni aruz kalıpları çıkarmaya ça
lışmıştır. "Mağlfıplar ve Guruplar" başlıklı 
iki şiiriyle "Sevgilim ve Kılıcım" manzume
si bu denemelerine örnektir. Ziya Gö
kalp'le tanıştıktan sonra onun da teşvi
kiyle hece veznine yönelen Koryürek, I. 
Dünya Savaşı döneminde yazdığı , yine 
milli duyguları işleyen şiirlerinin bir kıs-

KORYÜREK, Enis Behiç 

mını Donanma dergisinde yayımlamış
tır ( ı 91 5). "Ordunun Duası" , "Çanakkale 
Şehitliğinde", "Şair ve Hilal", "Kabus", bu 
savaşın ve M ütareke yıllarının uyandırdığı 
milli duygularla yazılmış. vatan ve millet 
sevgisini , savaş ve kahramanlık temala
rını işleyen başlıca şiirleridir. içerik, dil ve 
biçim bakımından Ziya Gökalp'in etkisin
de kalan ve Beş Hececiler'e katılan şair 
milliyetçi, zaman zaman Turancı duygu
ları ve düşünceleri dile getiren "Turan 
Kızları " , "Milli Neşide" gibi manzumeler 
kaleme almış. hece vezninde yenilikler 
yapmaya çalışmış. hecenin bazı durakla
rını değiştirmiştir. Bir şiirinde değişik he
ce vezinlerini kullanarak Servet -i Fünfın 
ve Fecr-i Atı şairlerinin serbest m üstezat
ta yaptıkların ı hece vezniyle uygulamış
tır. "Milli Neşide" , "Sadaka", "Süvariler" 
ve "Gemiciler" bu tarz şiirlerindendir. 

Bükreş ve Budapeşte'de görev yaptığı 
yıllarda gönül maceralarını mizahi bir 
dille anlatan aşk şiirleri yazan Enis Behiç, 
yurda döndükten sonra 1927'de ilk şiir 
kitab ı Miras' ı bastırır. Kitabın "Sevgili 
Vurdum için" ve "Akdeniz Rüzgarları" 
başlıklı bölümlerinde milli duyguları işle
yen şiiriere karşılık "Fanteziler", "Gönül
den Birkaç Yaprak" ve "Birkaç Hikaye" 
başlıklı bölümlerde daha çok aşk ve çap
kınlık konularının ele alındığ ı manzum 
hikayeler vardır. "Maymunlar" bölümü 
ise insanın ikiyüzlülüğünü masal tar
zında dile getiren altı şiirden oluşur. Mi
ras'ta Koryürek'in aruzla yazdığı şiirler
den bir kısmını, heceye yönelişini ve 
bu vezindeki yenilik arayışlarını görmek 
mümkündür. 

1927'den sonra aralıklarla şiir yazmayı 
sürdüren Enis Behiç bazı şiirlerini Hayat 
( 1929) ve Varlık (ı 933) dergilerinde ya
yımlar. Son yıllarında aruzla yazdığı şiir
lerini İst ah an' dan-Hicaz'dan Nağme
ler, M iras'tan sonraki şiirlerini de Gü
neşin Ölümü adlı kitaplarda toplamayı 

Enis Behiç 
Koryürek 

215 


