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Mukadder SEZGİN
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Mukadder SEZGİN:
1933 yılında Aydın’da doğdu, ilköğrenimini Germencik İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Buca ve Aydın Ortao-
kullarında, lise öğrenimini Edirne ve Balıkesir Öğretmen okullarında, ayrıca da okul dışından sınavlarına 
girdiği Elazığ Lisesinde tamamladı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Aydın, Buca, Edirne ve Balıkesir’de 
geçirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca böümünü bitirerek 1954 yılında Alaca (Çorum)’da öğretmenlik gö-
revine başladı; bu görevini Hekimhan Ortaokulu’nda ve ardından Malatya Lisesi’nde sürdürdü. 1958-1959 
döneminde, sınavını kazandığı bursla Paris Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde “Çağdaş Fransız 
Edebiyatı ve EdeBi Fransızca” bölümlerini izleyerek diplomalarını aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı 
Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü’nde yabancı burs işleriyle; ısa bir süre sonra da, Cumhurbaşkanlığı Ge-
nel Sekreterliğinde çeviri ve Özel Kalem Bürosu işleriyle görevlendirildi. 10 ay süren bu görevinden sonra, 
erteleme süresi biten Askerlik hizmetini Ankara Piyade Yedeksubay okulunda ve Milli Savunma Bakanlığı 
Basın İrtibat Bürosunda tamamladıktan sona o zamanki adıyla Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı Uluslara-
rası İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirildi(1953). Bu bakanlığın kaldırılmasıyla onun yerini alan Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı’nda bu görevini Müdür olarak sürdürdü. 1964 yılı Kasım ayı sonunda Paris Turizm 
ve Tanıtma Müdürlüğü görevini üstlendi. Görev süresinin bitiminde, sırasıyla Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
Müsteşar yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1971 yılı sonunda yeniden atandığı Paris Turizm ve Tanıtma 
Müşavirliği görevini sürdürürken 1973’de Bakanlık Müsteşarlığına getirildi. 1974 Hükümet değişikliğinden 
bir süre sonra bu görevinden alınarak Bakanlık Baş Müşavirliğine; 1975’Hükümet değişikliğinden sonra da 
yeniden Müsteşarlığa atandı. Bu görevinden 1978 Hükümet değişikliği üzerine kendi arzusuyla ayrılarak 
yeniden Bakanlık Baş Müşavirliği görevine atandı. Müsteşarlığı döneminde, Türk turizminin 80’li yıllar-
dan itibaren hızla gelişmesinin ilk aşamasını oluşturan Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi; ona ilişkin 
yapılabilirlik etüdü ile uygulanmasına dönük Dünya Bankası ile 25 milyon dolarlık kredisi anlaşmasının 
imzalanması; Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile turizme elverişli iç bölgelerde fiziksel planlama çalışmalarının 
yapılması; öngörülen projeler için gerekli kamulaştırmalarının yanısıra kamu mülkiyetinde olanların Ba-
kanlığa tahsisinin sağlanması gibi atılımlar Müsteşarlığı döneminde hız ve kapsam kazandı. Dünya Turizm 
Örgütü’nün, 1980’de Manila’da düzenleneyeceği Genel Kurul toplantısı gündem maddelerini çerçevesinde 
özellikle tartışılması gereken hususları belirlemek üzere 1978’de oluşturulan çalışma grubuna, davetli yedi 
üyeden biri olarak ismen katıldı. Bu konular, Birliğin “Manila Deklarayonu”nda yer almıştır. sosyal ve kül-
türel boyutlarıyla yenı yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Turizm Örgütü’nün işbirliğiyle 
Cezayir’de yürütülen Turizm Eğiticilerinin lisans üstü Eğitimi projesini Başdanışman kadrosu ile Proje Şefi 
olarak yönetti; Proje süresi sonlandıktan sonra, Bakanlıktaki eski görevine döndü ve kendi arzusuyla 1980 
sonunda emekliye ayrıldı. 12 Eylül yönetiminin Siyaset ve siyasal partilerin kapatılması yasağının kalkma-
sından sonraki dönemde kurulan Büyük Türkiye Partisinin ve onun kapatılmasıyla yerini alan Doğru Yol 
Partisi kurucu üyelerinden biri olarak Genel Yönetim kurulunda yer aldı; bir süre bu Partinin Basın ve Pro-
paganda Başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Monaco’daki Uluslararası Turizm Akademisi asli üyeliğine 
seçildi (1973). Paris’te görevli olduğu dönemdeki çalışmaları dolayısıyla, kendisine Fransız Turizm Yazarla-
rı ve Gazetecileri Derneği (AFJET) “1965 Uluslararası Turizm Oscarı,”; Fransa Uluslararası Turizm Federas-
yonu tarafından “1968 Turizm Altın Yıldız Ödülü”, Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından da, Ulusal Lİyakat 
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Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri

M.Ö.: Bugün 22 Ağustos 2013. Biz Sayın Mehmet Öz-
demir Hocam ile birlikte, Sayın Müsteşar Mukadder 
Sezgin’in Ankara’daki evindeyiz. Mukadder Sezgin Bey 
ile “Türkiye Turizm Tarihi Projesi” kapsamında sözlü 
bir görüşme gerçekleştireceğiz. Öncelikle teşekkür ede-
riz sayın müsteşarımız bizimle görüşmeyi kabul ettiği-
niz için. Çok sağ olun.

M.S.:	 Rica	 ederim.	 Sizler	 de	 çok	 sağ	 olun.”	 Türkiye	
Turizminin	Tarihi”	gibi	çok	önemli	bir	çalışmaya	gi-
riştiğiniz	 için	sizleri	kutluyor;	bu	kapsamda	beni	de	
düşündüğünüz	 için	 sizlere	 şükran	duygularımla	 ba-
şarılar	diliyorum.

M.Ö.: Nerede, ne zaman doğdunuz? Kendinizden kısa-
ca bahsedebilir misiniz?

M.S.:	Ben	1933	Ocak	ayının	23’ünü	24’üne	bağlayan	
Kadir	 gecesinde	 doğmuşum.	 O	 nedenle,	 bu	 kutsal	
gece	 anısına,	 adımı	 “Mukadder”	 koymuşlar.	 Ancak	
T.C.	Nüfus	Cüzdanımdaki	doğum	tarihim	30	Haziran	
1932.	Bunun	da	nedeni,	dönemin	“7	yaşından	gün	al-
mış	olma”	kısıtlamasını	aşabilmek	için	yaşımı	bir	kaç	
ay	daha	büyük	göstererek	1939-1940	eğitim-öğretim	
yılında	 ilkokula	kabul	edilmemi	sağlayabilmek	 imiş.	
Bu	yola	başvurmasalarmış	ancak	bir	sonraki	dönem-
de,	8	yaşıma	bir	kaç	ay	kala	okula	başlayabilirmişim.	
Ailemizin	erkek	çocukları	olarak	biz	dört	kardeştik:	
En	büyüğümüz	Refet	ağabeyimizi	Afyon	Lisesindeki	
öğrenciliği	sırasında	kaybettik.	En	küçüğümüz	Özer’i	
de	geçen	yıl	kaybettik.	Acısı	içimde	hâlâ	sıcak.	Onun	
da	ölümüyle	erkek	kardeşler	olarak	İsmet	ağabeyim	
ve	ben	kaldık.	Altı	kız	kardeşimiz	vardı.	Benim	büyü-
ğüm	Mübeccel’i	de	20	yıl	öne	genç	yaşında	kaybettik.	
Diğer	beş	kız	kardeşim,	Allah’a	şükür,	hayattalar.	 İyi	
çocuklar	yetiştirdiler.	Rahmetli	babam	Abdullah	Sez-
gin	 -çocukluğumuzda	biz	ona	“Beyba”	derdik.-	daha	
küçücük	 yaşında,	 ardı	 ardına	 annesini	 ve	 babasını	
kaybettiği	 için,	kendisinin	göremediği	ana	baba	şef-
katini,	çok	çocuk	sahibi	olup	onlara	göstermek;	onları	
kendisinden	daha	iyi	koşullarda	yaşatmak	ve	yetiştir-
mek	istermiş;	bunu	kendisi	söylerdi	bizlere.	Ondan,	o	
şefkati	hep	gördük;	ama	bir	şey	daha	gördük:	kendi	
ağzıyla:	“Ağaç	yaş	iken	eğilir.”	diyerek,	bizlere,	yaşımı-
za	 göre	 katlanmakta	 güçlük	 çektiğimiz	 bir	 disiplin	

anlayışı	ile	“kendi	ayaklarımızın	üstünde	durma”	be-
cerisini	 kazandırmak	 isterdi.	 Sanırım,	 bu	 şefkat	 ve	
disiplin	 ikilemi	 içinde	kalmaktan	kendisi	de	üzülür-
dü;	ama	iyi	yetişmemiz	adına,	doğru	bildiği	yönde	ka-
rarlı	davranırdı.	İşte	bu	kararlılığıyla,	1939	-1940	eği-
tim-öğretim	 yılında,	 büyük	 oğlu	 Refet	 ağabeyimi,	
İzmir’de	pekâlâ	 lise	varken,	yatılı	Afyon	Lisesine;	 il-
kokul	dördüncü	sınıfa	geçmiş	olan	İsmet	ağabeyimle	
beni	de,	Aydın’dan,	karayoluyla	20	km,	 trenle	de	40	
dakika	uzaklıktaki	Germencik	yatılı	 ilkokuluna	gön-
derdi.	O	dönemde	bu	okullar,	eğitim	ve	öğretim	kad-
rosuyla,	düzen	ve	disipliniyle	 ile	bölgemizde	ün	sal-
mışlardı.	Tabii	onun	bu	seçiminin	bir	başka	nedeni	de	
vardı:	bizlere	yeteri	kadar	zaman	ayıramıyordu.	Ay-
dın	Kızılay	Derneğinin,	Genel	Merkezce	atanmış	yet-
kili	tek	memuruydu	ve	İl’in	genellikle	önde	gelen	dok-
tor,	 hukukçu	 ve	 seçkin	 kişilerinden	 oluşan	 Yönetim	
Kurulu	Başkan	ve	üyeleriyle	el	ele	verip	Kurum	yara-
rına	birbirini	izleyen	projeler	üretiyor	ve	uyguluyor-
du.	Bunlar,	 halkın,	 kendi	 öz	değerlerimizle	 evrensel	
değerleri	bir	bileşim	hâlinde	benimseyip	özümseye-
rek	Batı	modelinde	bir	 yaşam	biçimine	alıştırılması	
sürecine	de	katkıda	bulunmayı	da	amaçlayan	sosyal,	
kültürel,	 folklorik,	 sportif	 ve	 hatta	 turistik	 nitelikte	
etkinliklerdi.	Bu	 çerçevede,	Münir	Nureddin	Selçuk,	
Safiye	Ayla,	Müzeyyen	Senar,	Hamiyet	Yüceses,	Suzan	
Güven,	Suzan	Yakar,	Hacer	Buluş	gibi	dönemin	belli	
başlı	 sanatçılarının	yıllar	boyu	verdikleri	 konserler;	
Muammer	 Karaca	 tiyatrosu	 temsilleri;	 balolar,	 gar-
denpartiler,	illüzyonist	Zati	Sungur	gösterileri;	“Ölüm	
Üstüvanesi”	denilen	devasa	bir	silindirin	iç	bükey	yü-
zeyinde	motosiklet	ve	sair	akrobasi	gösterileri;	pehli-
van	ve	deve	güreşleri;	o	zamanlar	“tenezzüh”	adı	al-
tında	özel	olarak	kiralanmış,	mersin	dalları,	Türk	ve	
Kızılay	bayrakları	ile	süslenmiş	trenler	ve	gereğinde	
otobüslerle	Pamukkale,	Göller	Bölgesi,	Antalya	gezi-
leri,	 dar	 gelirli	 ailelerin	 okul	 çağındaki	 çocuklarına	
Ödemiş’in	Bozdağ	yaylası	ile	Gölcük	yöresinde,	daha	
sonraları	da	Kuşadası’nda	öğretmenler	denetiminde	
beden	ve	moral	eğitimi	kampları;	küçük	ölçekte	sü-
rekli,	 büyük	 ölçekte	 dönemsel	 eşya	piyangoları	 gibi	
birbirini	 izleyen	ve	Aydın’ın	sosyal	ve	kültürel	yaşa-
mına	renk	de	katan	etkinliklerdi	bunlar.	Ne	yazık	ki	

Nişanı (1970, Paris)’nı verildi. Antoine de Saint-Exupéry’nin”Vol de Nuit” adlı romanının Fuat Pekin ile bir-
likte “Gece Uçuşu” adlı çevirisi Milli Eğitim Bakanlığı Modern Eserler Dizisi’nde yayınlandı (1962)  William 
Faulkner’in “Requiem for a Non” adlı kitabından Albert Camus’nün Fransızca olarak tiyatroya uyguladığı 
oyunun çevirisi ile yine Albert Camus’nün “La Peste” (Veba) adlı romanından Francis Huster’in tiyatroya 
uyguladığı aynı adı taşıyan oyundan Aydın Sezgin’le birlikte yaptığı çeviri Devlet Tiyatrosu repertuvarında 
yer almaktadır. Hâlen Ankara’da yaşamını sürdürmektedir.


