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BUĞRA, Mehmet Emin

uğrayan Buğra, 14 Temmuz 1934’te Doğu 

Türkistan ile Hindistan sınırındaki dağla-

ra çekildi, ardından Kâbil’e yerleşti. Baş-

ta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde 

yürüttüğü yurtdışı temaslarını tamam-

layıp Çin’e dönüş yolunda olan İsa Yusuf 

Alptekin ile 2 Kasım 1939’da Kabil’de 

karşılaştı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi 

Memduh Şevket Esendal’ın da tavsiyesi 

üzerine, bu tarihten sonra Doğu Türkistan 

mücadelesini Alptekin’le birlikte siyasî yol-

larla devam ettirme kararı aldı. 1942’de 

Afganistan’dan Hindistan’a geçen Meh-

met Emin Buğra, o sırada bölgeyi elinde 

bulunduran İngilizler tarafından tehlikeli 

görülüp Peşâver’de altı ay boyunca hapis-

te tutuldu. 8 Ocak 1943’te Çin’e gitmek 

şartıyla serbest bırakıldı. 4 Nisan 1943’te 

Çin’in II. Dünya Savaşı yıllarındaki başken-

ti Çongçing’e (Chongqing) geldi. Burada 

Mesut Sabri Baykozi, İsa Yusuf Alptekin ve 

Kadir Efendi ile Yurttaşlar Cemiyeti adıyla 

bir teşkilât kurdular. Teşkilatın hedefi ge-

rek dönemin siyasal erki Çin Milliyetçi Par-

tisi (Guomindang) nezdinde gerekse Çin 

kamuoyunda Doğu Türkistan meselesini 

gündeme getirmek ve mevcut imkânları 

kullanarak Doğu Türkistan lehine siyasî 

çözümler geliştirmekti. Yurttaşlar Cemi-

yeti, Doğu Türkistan’ın siyasî, iktisadî ve 

kültürel sorunlarına çözümler sunmak 

üzere hazırladığı, Sincan (Şinjiang) adının 

Doğu Türkistan olarak değiştirilmesi ve 

Doğu Türkistan halkının Türk kimliğinin 

tescili gibi önemli teklifler içeren on do-

kuz maddelik taslak bir metni o dönem-

de yazılmakta olan yeni Çin anayasasında 

yer alması için 13 Ekim 1944 tarihinde 

ilgili komisyona sundu. Hemen ardından 

Buğra’nın hükümet gazetesi Congyang 

Ribao’nun (Zhongyang Ribao) 21 Ekim 

1944 tarihli sayısında yayımlanan “Şin-

jiang/Sincan Değil Doğu Türkistan” ve 

“Doğu Türkistanlılar Türk’tür” başlıklı ya-

zıları Çin’de büyük yankı uyandırdı. Buğra 

ve arkadaşları tarafından yürütülen bütün 

bu propaganda ve lobi çalışmaları Doğu 
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“1795’e Ka dar Os man lı-Leh İliş ki le ri nin Ka rak te ri 
Üze ri ne Ba zı Tes pit ler”, Türk ler (nşr. Ha san Ce lal 
Gü zel v.dğr.), An ka ra 2002, IX, 679-685; a.mlf., 
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ÿMeh met İn ba şı

– —BUÐRA, Mehmet Emin
(1901-1965)

Doðu Türkistanlý âlim
ve siyaset adamý.˜ ™

Doğu Türkistan’ın Hoten şehrinde 

dünyaya geldi. Babası bölgenin saygın 

din âlimlerinden Pîr Âbidin Hacı, annesi 

1860’lı yıllarda Hoten ve çevresinde hü-

küm süren Hoten Hanlığı’nın kurucusu 

Abdurrahman Paşa’nın ikinci göbekten 

torunu Sekîne Bânû’dur. İlk tahsilini Hoten 

şehrinde tamamladı. Babasının ve arka-

sından annesinin vefatı üzerine dayısı âlim 

ve tabip Mehmet Niyaz Hacı’nın himaye-

sinde eğitimini sürdürdü. Hoten’in Kara-

kaş beldesindeki Oybağ Medresesi’nde 

okudu. İslâmî ilimlerle Arap ve Fars dille-

rinde yüksek tahsilini tamamladı (1921). 

Aynı medresede 1922-1930 yıllarında 

İslâmî ilimler alanında ders verdi. İlmi ve 

hitabet yeteneğinden dolayı kısa zamanda 

bölgede saygın ve nüfuzlu din âlimlerine 

verilen “Hazretim” unvanını aldı. 1931’de 

altı aylık bir yurt gezisine çıktı. Bu süreçte 

her kesimden insanla tanıştı ve fikir alışve-

rişinde bulundu. Aynı zamanda bölgedeki 

Çin varlığı ve askerî durumu hakkında bilgi 

edindi. Kulca’da din âlimi Sâbit Dâmolla 

ile tanışması hayatında önemli bir dönüm 

noktası teşkil etti. Onunla yaptığı görüş-

meler sonunda bağımsızlık amacıyla Çin’e 

karşı silâhlı ayaklanmanın gerekli olduğu-

na kanaat getirdi. Hoten’e dönünce Eylül 

1932’de Millî İnkılâp Teşkilâtı’nı kurdu. 14 

Şubat 1933’te Karakaş’ta ilk ayaklanmala-

rı başlattı, bir ay içinde bütün Hoten iline 

hâkim oldu. 1933’te Hoten İslâm hükü-

meti adıyla geçici bir yönetim kuruldu, yö-

netimde kendisi de başkumandan olarak 

görev aldı.

15 Haziran 1934’te Ma Huşan (Ma Hus-

han) birliklerinin saldırılarında yenilgiye 

ön ce iz le dik le ri yol dan in ti kal ede cek ti. 

Bu ahidnâme den son ra Leh ül ke sin de 

Ta tar ya da Boğ dan kuv vet le ri her han gi 

bir şe kil de akın ya pa rak ga ni met ve esir 

al dık la rı tak dir de bun la rı Os man lı ül ke sin-

de sat ma ya cak lar dı. Os man lı Dev le ti’ne 

kar şı baş ka dev let ler den düş man ca ta vır 

ta kı nı lır sa Leh kra lı as ker ya da pa ra ola-

rak on la ra bir yar dım da bu lun ma ya cak tı. 

Fet he di len ve ya tâbi olan ka le ve pa lan ka-

lar dan Po dol ya ül ke si dı şın da ki ler Rus pa-

lan ka la rı olup Leh kra lı na ve ri le cek, İl bav 

şeh rin den do la yı Os man lı lar’a 80.000 ku-

ruş pîşkeş öde ne cek ti. Po dol ya ül ke sin de 

ge ri ka lan pa lan ka lar Leh kra lı ta ra fın dan 

Os man lı lar’a tes lim edi le cek ti. Bun la rın 

ta ma mı Ka ma ni çe Ka le si dı şın da kırk se-

kiz adet pa lan ka ola rak be lir len miş ti.

Bu caş Ant laş ma sı ile Po dol ya eya le ti 

Os man lı hâki mi ye ti al tı na alı nın ca Do ro-

şen ko’nun hâki mi ye ti ne bı ra kı lan Uk ray-

na’nın bir kıs mı Os man lı Dev le ti’ne tâbi 

ola rak özerk bir ya pı ya ka vu şu yor du. Ant-

laş ma ile XV. yüz yıl dan be ri Lit van ya’ya 

yer leş miş olan Lip ka Ta tar la rı’nın Os man lı 

ül ke si ne göç et me le ri ne izin ve ri li yor du. 

An cak bu ant laş ma uzun sü re li ol ma dı. 

Os man lı lar’ın Kı rım ya rı ma da sı nın anah-

ta rı du ru mun da ki Ka ma ni çe ve Po dol ya’ya 

hâkim ol ma la rı Le his tan ta ra fın dan ka bul 

edi le me ye cek bir du rum du. Ni te kim Leh 

Mec li si, Bu caş Ant laş ma sı’nın mad de le ri-

ni ağır bu la rak red det miş ve ye ni ver gi ler 

koy muş tu. Le his tan’ın bu ant laş ma ile ia-

de et me si ge re ken ka le ve pa lan ka la rın bir 

kıs mı nı tes lim et me me si ve Os man lı lar’a 

kar şı düş man ca bir po li ti ka iz le me ye baş-

la ma sı üze ri ne Le his tan’a kar şı ikin ci bir 

se fer ya pıl ma sı ka rar laş tı rıl dı. Bu sı ra da 

Rus lar’ın Özü ta raf la rın da Os man lı sı nır-

la rı na sal dır ma sı üze ri ne bu ra la ra as ker 

gön de ril di. 1673 yı lın dan iti ba ren de Os-

man lı-Le his tan sa vaş la rı ye ni den baş la dı. 

Kar lof ça Ant laş ma sı’na ka dar de vam eden 

mü ca de le ler sı ra sın da za man za man ya-

pı lan ant laş ma lar da (1676, 1678) Bu caş 

Ant laş ma sı esas ka bul edil di. Leh li ler, sa-

vaş la ge ri ala ma dık la rı Ka ma ni çe Ka le si’ne 

1699’da Kar lof ça Ant laş ma sı’na ek le nen 

bir mad de ile ye ni den sa hip ol du lar.
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yeni baskısını hazırlayıp matbaa aşama-

sına getirmiş (1948), ancak yayımlama 

imkânı bulamamıştır.  Türk, Fars ve Arap 

dillerinde yazdığı yirmi altı parça şiir-

den oluşan Vatan Kaygusi adlı kitabı 

Buğra’nın dil ve edebiyat bilgisinin derin-

liğini göstermektedir.

Eser le ri. Şark¢ Türkistan Târihi (nşr. 

Muhammed Kåsım Dâmolla, Keşmir 

1947, 1971 [Şark¢ Türkistân’nıng Millî 

İnkılâb Târihi adıyla ve bazı ilavelerle 

birlikte kısmî neşir]; nşr. Fatma Buğra, 

Ankara 1987; Almatı 1991 [Kiril alfabe-

siyle]; nşr. M. Yakup Buğra, Ankara 1998 

[günümüz Uygurcasıyla sadeleştirilmiş ve 

notlarla]; The Autograph Manuscript 

of Mu¼ammad Am¢n Bugra’s Sharq¢ 

Turkistån Tårikhi adıyla tıpkıbasım, nşr. 

Yuriko Shimizu, I-II, Tokyo 2014-2016; 

eser Muhammed Kåsım Türkistânî ta-

rafından TârîÅu Türkistâni’ş-Şaršıyye 

adıyla Arapça’ya tercüme edilmiştir 

[Mekke 1429]), Kalem Küreşi (Nanjing 

1945), Doğu Türkistan: Tarihî, Coğrafî 

ve Şimdiki Durumu (İstanbul 1952), 

Türkistânü’ş-Şaršıyye: Mâ²îhâ ve 

¼â²ıruhâ (Kahire 1952), el-İslâm ve’l-

¼a¹arü’ş-şüyû£î (Kahire 1953), Doğu 

Türkistan’ın Hürriyet Davası ve Çin 

Siyaseti (İstanbul 1954), Doğu Türkis-

tan Kızıl Çin Muhtariyetini Reddeder 

(Ankara 1955), Nidâßün ile’l-£âlemi’l-

İslâmî (Kahire 1958), Türk Yurtlarında 

Arap Fütuhâtı (Ankara 1958), Tibet ve 

Doğu Türkistan Hakkında Bilinmeyen 

Siyasî Konular (Ankara 1959), Taşkent 

Konferansının İçyüzü ve Komünist 

Memleketlerdeki Yazarların Duru-

mu (Ankara 1959), Delhi Konferansı 

ve Tibet (Ankara 1960), e½-Øırâ£u’l-

isti£mârî beyne Rûsiyâ ve’½-Øîn li-

ecli Türkistâni’ş-Şaršıyye (Ankara 

1963), Mücadele Hatıratı (nşr. Fatma 

Buğra, Ankara 1966; The Memoirs of 

Mu¼ammad Am¢n Bugra: Autograph 

Manuscript and Translation adıyla 

tıpkıbasım, nşr. Yuriko Shimizu, Tokyo 

2012), Vatan Kaygusi (Ankara 1990). 

Ayrıca Haydar Mirza Duğlat’ın TârîÅ-i 

Reşîdî adlı eserinin bir bölümünü Türki-

ye Türkçesi’ne aktarmış, Kutluk ve Tür-

kan adında bir operet yazmıştır (Urumçi 

1948). Buğra’nın tüm eserleri, yazışma-

ları, arşiv belgeleri ve hakkında yazılanlar 

kızı Fatma Buğra ve damadı M. Yunus 

Buğra tarafından Mehmet Emin Buğ-

ra Külliyatı: Bir Arşiv Derlemesi adıyla 

(Ankara 2005) e-kaynak olarak bir ara-

ya getirilmiştir (bk. Boğaziçi Üniversitesi 

Ktp., nr. DS793.E2 B84 2005).

liderleriyle iş birliğinin yollarını aradı. Bu 

kapsamda Türk Birliği ve Türk Ortak Cep-

hesi gibi isimler altında Sovyet Rusya ve 

Komünist Çin’e karşı bir dizi siyasî çalışma 

yürüttü. 1954’te Tâif şehrinde düzenle-

nen Doğu Türkistan Kurultayı’na katılmak 

üzere Suudi Arabistan’a gitti. Kurultayda 

Doğu Türkistan meselesi için Milliyetçi Çin 

(Tayvan) hükümetiyle müzakerelerin baş-

latılmasına karar verildi. Mehmet Emin 

Buğra ile İsa Yusuf Alptekin Milliyetçi Çin 

liderleriyle görüşmeler yaptılar. Milliyetçi 

Çin’in bağımsız bir Doğu Türkistan fikri-

ne olumlu yaklaşmaması üzerine görüş-

meler sonuçsuz kaldı. Aynı yıl Ürdün’de 

düzenlenen Kudüs İslâm Konferansı’na 

katılan Buğra Doğu Türkistan davasını 

Arap-İslâm dünyasına anlatmaya çalıştı. 

Ardından Kahire’ye ikinci bir diploma-

tik ziyarette bulundu, burada önemli 

siyasî ve ilmî görüşmeler yaptı. 1958’de 

Karaçi’de düzenlenen Milletlerarası İkbal 

Konferansı’na “İkbal ve Türkistan” adlı Ur-

duca bir bildiri sundu. Pakistan’ın Lahor 

ve Ravalpindi şehirlerinde Doğu Türkis-

tan meselesi hakkında çalışmalar yaptı. 

1960’da Yeni Delhi’de düzenlenen Millet-

lerarası Sömürgeciliğe Karşı Asya-Afrika 

Halkları Konferansı’na İsa Yusuf’la birlikte 

katıldı, konferans sırasında çeşitli milletle-

rin delegeleriyle müzakerelerde bulundu. 

Aynı yıllarda Hindistan’da Dalai Lama ile 

Tibet sorunu ve Doğu Türkistan müca-

delesinin durumunu görüştü. 14 Haziran 

1965’te Ankara’da vefat etti.

Mehmet Emin Buğra, müderrislik yıl-

larında Doğu Türkistan’da yeni gelişme-

ye başlayan Cedîdcilik faaliyetlerine aktif 

olarak katılmıştır. Türkiye’den gelen öğ-

retmenlerle sürekli temasta bulunmuş, 

Türkiye Türkçesi’yle yazılan eserlerden 

hayatının erken dönemlerinden itibaren 

faydalanmıştır. Arapça ve Farsça biliyor-

du. Yurt dışına gidip gelenler aracılığıyla 

Türkçe, Farsça ve Arapça gazete, dergi ve 

kitaplar temin edip dünyadaki gelişmeler-

den haberdar olmuştur. Dinî ilimlerin yanı 

sıra tarih, siyaset ve edebiyat gibi alan-

larda kendini yetiştirmiş, önemli eserler 

kaleme almıştır. Afganistan ve Hindistan 

arasında geçirdiği yıllarda (1934-1943) 

Doğu Türkistan tarihi hakkında araştır-

malar yapmış ve sonuçta Arap alfabesiyle 

Uygurca kaleme aldığı, baş eseri olarak 

nitelenen Şark¢ Türkistan Târihi adlı 

eser ortaya çıkmıştır. 1940’da Kabil’de 

tamamladığı bu eserin basım hazırlıkla-

rına 1941’de Keşmir’de başlamış, ancak 

ilk baskı 1947’de gerçekleşmiştir. Buğra 

Urumçi’de bu eserinin gözden geçirilmiş 

Türkistan meselesine daha ılımlı yaklaşıl-

masına önemli katkılar sağladı. 

Doğu Türkistan’ın kuzeyinde bulunan İli 

(Kulca), Tarbagatay ve Altay illerinde yü-

rütülen ve Üç Vilâyet İnkılâbı adıyla bilinen 

millî mücadele hareketinin neticesinde 

12 Kasım 1944’te Ali Han Töre (Saguni) 

liderliğinde merkezi İli olan Şarkî Türkis-

tan Cumhuriyeti ilan edildi. Bu gelişmenin 

Doğu Türkistan mücadelesinde yeni bir 

dönemin başlangıcı olabileceğini düşünen 

Mehmet Emin Buğra, aralarında Mesut 

Sabri Baykozi ve İsa Yusuf Alptekin’in de 

bulunduğu bazı dava arkadaşlarıyla birlik-

te 17 Ekim 1945’te Urumçi’ye döndü. Ah-

met Can Kåsımî başkanlığındaki İli heye-

tiyle yapılan görüşmeler neticesinde 6 Ha-

ziran 1946’da farklı siyasî grupların temsil 

edildiği Birleşik Eyalet Hükümeti kuruldu. 

Buğra bu hükümette önemli görevler üst-

lendi; Temmuz 1946’da imar bakanı, 29 

Aralık 1948’de de başkan yardımcısı oldu. 

Aynı yıllarda İsa Yusuf Alptekin ile birlikte 

çıkardıkları aylık Altay dergisi ve günlük 

Erk gazetesiyle mücadelesini sürdüren 

Buğra, yine Alptekin ile birlikte kurduğu 

Bilim Cemiyeti şemsiyesi altında bilimsel 

çalışmalar yaparken diğer yandan Tür-

kistan Türk Milliyetçi Partisi’nin temelini 

oluşturmaya çalıştı.

12 Kasım 1949’da Doğu Türkistan ko-

münist Çin hükümeti tarafından işgal edi-

lince Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf başta 

olmak üzere bir grup dava arkadaşıyla bir-

likte ikinci defa Hindistan’a hicret etmek 

zorunda kaldı. Kendisiyle birlikte gelenler 

için güvenli bir yaşam alanı oluşturmak 

amacıyla 1949-1951 yıllarında yoğun bir 

diplomasi gerçekleştirdi. Hindistan Başba-

kanı Nehru ile görüştü. Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği, Amerika 

Birleşik Devletleri Yeni Delhi Büyükelçiliği, 

Hint Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhu-

riyeti hükümeti gibi merciler başta olmak 

üzere Kızılhaç ve Kızılay gibi kuruluşlara 

da başvurdu. Aralık 1951’de arkadaşları 

ve bir grup hemşerisiyle Türkiye’ye geldi. 

Başbakan Adnan Menderes, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan, 

Dışişleri Bakanı Mehmed Fuad Köprülü ve 

bazı siyasîlerle yaptığı görüşmelerin ardın-

dan 13 Mart 1952 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararnâmesi’yle Hindistan ve Pakistan’da 

bekleyen 1850 Doğu Türkistanlı mülteci 

Türkiye’ye getirildi.

1953’te Türkiye Cumhuriyeti vatan-

daşlığına geçen Buğra Ankara’ya yerleş-

ti. Türkiye’deki sivil toplum örgütleriy-

le, bilhassa Batı Türkistanlı, Kafkasyalı, 

İdil-Ural ve Azerbaycanlı akraba topluluk 



215

BUĞRA, Tarık

yıl la rı ara sın da bir ta raf tan Tür ki ye ga-

ze te sin de “Pa zar Soh be ti” baş lı ğı al tın da 

ya zı lar yaz dı; di ğer ta raf tan İbiş’in Rü-

ya sı, Yal nız lar, Os man cık (Ku ru luş adıy-

la), Dö ne meç te, Yağ mur Bek ler ken ad lı 

ro man la rı nın se nar yo la rı nı, Di ya net İş le ri 

Baş kan lı ğı, TRT ve Tür ki ye Millî Kül tür 

Vak fı’ nın si pa riş et ti ği Sa hi bi ni Ara yan 

Ma dal ya, Ata türk: Za fer Ga ye De ğil-

dir, Kork ma Sön mez, Bir Ben Var dır 

Ben den İçe ri ad lı se nar yo la rı ha zır la dı. 

Kı sa bir has ta lı ğın ar dın dan 26 Şu bat 

1994’ te ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me-

zar lı ğı’ na def ne dil di.

Ta rık Buğ ra’nın ede bi ya ta il gi duy ma-

sın da kül tür lü bir in san olan ba ba sı nın Sa-

fa hat, Rübâb-ı Şi kes te, Şerâre, Piyâle, 

Cev det Pa şa Târi hi, Ser vet-i Fünûn, 

Te rakkî gi bi Türk kül tür ve ede bi ya tı nın 

ör nek le rin den mey da na ge len ki tap lı ğın-

da ki ki tap ve der gi ler den oku du ğu şi ir, 

hikâye ve ya zı la rın; ta ri kat eh li olan an-

ne si nin za man za man söy le di ği ilâhi le rin; 

Kur tu luş Sa va şı yıl la rı nın hâfı za sın da bı-

rak tı ğı iz ler den iba ret bir de kor içe ri sin-

de ve bir bir le ri nin kon tro lü al tın da iç içe 

ya şa yan in san la rıy la Ak şe hir’in ro lü var dır. 

He nüz or ta okul da iken yaz dı ğı bir şii rin 

öğ ret me ni Rıf kı Melûl Me riç’in dik ka ti ni 

çek me si ve onu şi ir yaz ma ya teş vik et me-

si, İs tan bul Er kek Li se si’nde Hak kı Sü ha 

Gez gin’in dü zen le di ği bir ya zı ya rış ma sı-

nı ka zan ma sı, Per tev Na ili Bo ra tav’ın dil 

bi lin ci nin uyan ma sın da ki et ki siy le in sa nı 

iliş ki le ri ve ka de ri içe ri sin de yo rum la ma ve 

an lat ma ar zu su duy ma sı na, ya zar ol ma ya 

ka rar ver me si ne et ki li olur.

Bu ara yış lar içe ri sin de, da ha son ra Rıf kı 

Melûl Me riç’in gö tür dü ğü ve hikâye le rin-

de sık sık bah set ti ği İs tan bul Be ya zıt’ta ki 

Kül lük Kah ve si’nde Yah ya Ke mal Be yat lı, 

Ah met Ham di Tan pı nar, Ali Ni hat Tar lan, 

M. Fu ad Köp rü lü, Mük ri min Ha lil Yi nanç, 

Emin Âli Çav lı, Ya vuz Aba dan ve Nu rul lah 

Ataç gi bi Türk ay dın ke si mi nin ha va sı nı 

yan sı tan şah si yet ler le bir lik te bir çok tip 

ve ka rak te ri ta nır, on la rın soh bet le rin de 

bu lu nur. As ker lik yap tı ğı sı ra da An ka ra 

Rad yo su ta ra fın dan ses len di ril me si uy-

gun gö rü len Ara yan Bu lur ad lı rad yo fo-

nik bir oyun la Akü mü la tör lü Rad yo’nun 

ilk şek li ni ve Yal nız la rın Ro ma nı’nı ya-

zar. Ede bi yat dün ya sın da ilk de fa Yu nus 

Na di Hikâye Ya rış ma sı’nda bir al tın dol-

ma ka lem le ödül len di ri len “Oğ lu muz” ad lı 

hikâye siy le ta nın ma ya baş lar. Ge nel de, 

“Sa nat sa nat için dir” il ke si ne bağ lı ka-

lan ya za ra gö re bu il ke yoz laş tı rıl mış ve 

âde ta sa na tın top lum la il gi si nin ol ma dı ğı 

Tarık Buğra

so nun da me zun ol ma dan ay rıl dı. As ker-

lik dö ne mi nin (1942-1945) ar dın dan İs-

tan bul’a dön dü. İki yıl son ra Şiş li Te rak ki 

Li se si’ne mu al lim mu avi ni ola rak gir di. 

Ay nı yıl İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa-

kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü’ne 

kay dol ma sı na rağ men bu ra dan da dip lo-

ma ala ma dı. “Oğ lu muz” ad lı hi kâ ye si nin 

Yu nus Na di Hikâye Ya rış ma sı’nda ödü le 

lâyık gö rül me si (1948) Çı na ral tı der gi si 

ve Mil li yet ga ze te sin den tek lif al ma sı nı 

sağ la dı. Ba ba sı ile Ak şe hir’ de Nas red din 

Ho ca (1948-1952), Ta lat Te kin’le İs tan-

bul’da Zey tin da lı (1950), kı sa bir sü re 

de İs tan bul Haf ta sı (1951) der gi le ri-

ni çı kar dı. Ay nı yıl Şe hir Ti yat ro su Ede bî 

Ku ru lu’nda gö rev al dı. Bu ku rul la iliş ki si 

ara lık lar la uzun yıl lar sür dü. Mil li yet ga-

ze te sin de yaz dı ğı sa nat-ede bi yat ya zı la rıy-

la ga ze te ci li ğe baş la dı (1951). An ka ra’da 

Ye ni gün, İs tan bul’da Va tan ga ze te le ri-

nin neş ri yat mü dür lü ğü nü yap tı (1957), 
Mil li yet’in spor say fa sı nı ha zır la dı (1958), 
Pe ya mi Sa fa’nın neş ri yat mü dü rü ol du ğu 

Ter cü man ga ze te si ne ma ka le ler yaz dı 

(1959). Ar dın dan Ye ni İs tan bul ga ze-

te sin de neş ri yat mü dür lü ğü ne ge ti ril di 

(1960). Bu ku ru mun çı kar dı ğı Tür ki ye 

Spor ga ze te si nin ya zı iş le ri mü dü rü ola-

rak kı sa bir sü re Nor veç, Al man ya ve Rus-

ya’da bu lun du (1961). Müm taz Tur han ile 

bir lik te çı kar dı ğı Yol der gi si ne “Haf ta dan 

Haf ta ya Yol Not la rı” baş lı ğı al tın da ya zı-

lar yaz dı (1962). Ha zi ran 1969’ da Ter cü-

man ga ze te sin de baş la yan “Mer ha ba” 

ve “Pa zar Soh bet le ri” baş lık la rı al tın da ki 

ya zı la rı nı Ara lık 1983’e ka dar sür dür dü. 

İbiş’in Rü ya sı ile TRT ba şa rı ödü lü nü 

(1970), Yağ mur Bek ler ken ile Tür ki ye İş 

Ban ka sı bü yük ödü lü nü (1981), Akü mü-

la tör lü Rad yo ile Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği 

ti yat ro ödü lü nü (1981), Os man cık ile Tür-

ki ye Millî Kül tür Vak fı ar ma ğa nı nı (1985) 
ka zan dı. 1991’de dev let sa nat çı sı un va nı nı 

al dı ve 1993’te Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği ta-

ra fın dan yı lın sa nat çı sı se çil di. 1987-1993 
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ÿNur Ah met Kur ban

– —BUÐRA, Tarýk
(1918-1994)

1950 sonrasý
Türk edebiyatýnýn önde gelen 

roman, hikâye ve tiyatro yazarý.˜ ™

2 Ey lül 1918’de Ak şe hir’de doğ du. Ba-

ba sı Er zu rum asıl lı hu kuk çu Meh met 

Nâzım Bey, an ne si Ak şe hir li Tâhi ro ğul la-

rı’ndan Nâzi ke Ha nım’dır. İlk öğ re ni mi-

ni Ak şe hir’de ta mam la dık tan son ra iki 

yıl İs tan bul Er kek Li se si’ne de vam et ti 

(1933-1935). Oku lun ya tı lı kıs mı ka pa tı-

lın ca öğ re ni mi ni Kon ya Li se si’nde sür dür-

dü ve bu ra dan me zun ol du (1936). Ay nı 

yıl İs tan bul Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Fi-

zik-Kim ya-Bi yo lo ji (FKB) sı nı fın da yük sek 

öğ re ni me baş la dı. Li se yıl la rın da or ta ya 

çı kan ya zar ol ma ara yış la rı öğ ren ci li ğin 

ge rek tir di ği so rum lu luk duy gu sun dan 

kop ma sı na, der be der bir ha yat sür me-

si ne yol aç tı. Fi zik-Kim ya-Bi yo lo ji sı nı fın da 

oku du ğu iki yı lın ar dın dan İs tan bul Hu kuk 

Fa kül te si’nde dört yıl ka yıt lı öğ ren ci li ği 




