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“Saygı değer Efendiler, Lozan Barış Antlaşması’ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla 
karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu antlaşma, Türk milletine karşı,  yüzyıllardan 

beri hazırlanmış ve Sevres Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz 
kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!”

M. Kemal ATATÜRK (15-20 Ekim 1927, Nutuk)
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Değerli Okurlar,
Yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde, 

Dergimiz de 17’nci yaşına ve 64’üncü sa-
yıya ulaşmış bulunuyor. Bu süre içerisinde 
sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk 
duyduk. 2017 yılının bütün ulusumuza ve 
okurlarımıza sağlık, refah, huzur ve istik-
rar getirmesini diliyorum.

Bildiğiniz gibi üç ayda bir yayımlanan 
dergimizin bu sayısı Ekim-Kasım-Aralık 
aylarını kapsamaktadır. Bu dönemde, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım 
Etkinliklerini geride bıraktık. Söz konusu dönem içerisinde halkı-
mızın Anıtkabir’e göstermiş olduğu yoğun ilgiyi; Atatürk’ün kur-
duğu Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığının 
bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkündür. Halkımızın 
coşkusunu dergimiz içindeki fotoğraflarda görebileceksiniz.

Değerli Okurlar ;
Geçen yıl birincisi düzenlenen fotoğraf yarışması, Anıtkabir’in 

Türk milleti ile bütünleştiğini ve gerçek sahibinin Türk milleti ol-
duğunu bir kez daha vurgulamış, fotoğraf sanatı ile Anıtkabir’in 
geniş kitlelere etkin olarak anlatılmasını sağlamıştı. Bu yıl da 
ikincisi düzenlenen yarışmaya gösterilen ilgi geçen yıla göre az 
olmakla birlikte ortaya çok güzel fotoğraflar çıkmıştır. Yarışmayı 
düzenleyen kurumlardan birisi olmaktan ve gerçekleştiğini gör-
mekten büyük mutluluk ve onur duyduk.

Anıtkabir’in ve Atatürk’ün manevi şahsiyetine uygun nite-
likteki fotoğraflarla yarışmaya iştirak eden bütün katılımcılara 
teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum. Fotoğrafları der-
gimiz içerisinde sizlerin beğenisine de sunuyoruz.

Kara Harp Okulu 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından başlatılan, Ankara ili merkezi ve ilçelerinden, 
Anıtkabir’i görmeyen öğrenciler için düzenlenen Anıtkabir ge-
zilerinin desteklenmesine başlanmıştır. Bu desteğimiz Anıtka-
bir’deki etkinliklerinin düzenlenmesi, armağan verilmesi ve öğle 
yemek gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olup, her ay iki 
okul için düzenlenecek etkinlik, 2017 yılında da sürdürülecektir. 

Ayrıca derneğimize başvuran, kitap poster vb. gereçleri iste-
yen okullara bu gereçlerin gönderilmesi çalışmamız da sürmek-
tedir. Okul yöneticilerinden çok olumlu geri dönüşler alınmakta, 
teşekkürlerini bildiren mektuplar da doğru yolda olduğumuzu 
bizlere göstermektedir.

Bu sayımızda yer alan ve önemli ve ilginç konulardaki makale 
ve yazılarımızı beğenilerinize sunar, dergimizin geliştirilmesi ve 
sizlere daha layık duruma getirilmesi için her zaman önerilerinizi 
ve katkılarınızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatır,  gelecek sa-
yımızda görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.

ANITKABİR DERGİSİ ABONELİĞİ

Anıtkabir Dergisine abone olmak isteyenlerin; yıllık (4 sayı için) 8 TL’lik abone ücretini aşağıdaki hesap numaralarından birine 
yatırmaları ve telefon numaraları dâhil adreslerini tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir.
Tell: 0 (312) 213 16 58

E-posta: anitder@ttmail.com; bilgi@anitkabir.com

ANITKABİR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
POSTA ÇEKİ HESAP NO: 604 61 34
TÜRKİYE İŞ BANKASI BEŞEVLER IBAN NO: TR05 0006 4000 0014 2190 9090 90
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Atatürkçü dünya görüşünü yaymak ve 
Anıtkabir’i tanıtmak amacıyla üç ayda bir yayımlanır. 
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 17 • SAYI: 64 • OCAK 2017

6.9.2016 İNGİLTERE K.K.K. ORG. NICK CARTER VE BERABERİNDEKİ HEYET

4

Modern zamanların büyük lideri 
Kemal Atatürk’e bu mozolede 

Birleşik Krallığın Kara Kuvvetleri 
Komutanı olarak saygılarımı 
sunmak benim için büyük bir 

onurdur.

Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri 
Komutanı, Orgeneral

Nick Carter

1.9.2016 2016-2017 ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ, YARGITAY BŞK.,
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE ÜYELER
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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8.9.2016 JAPONYA UZAY POLİTİKALARI BAKANI SN. YOSUKE 
TSURUHO VE BERABERİNDEKİ HEYET

24.9.2016 2’NCİ CUMHURBAŞKANI MERHUM İSMET İNÖNÜ’NÜN 132’NCİ DOĞUM GÜNÜ ANMA TÖRENİ

5
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

29.09.2016 DANİMARKA DIŞİŞLER BAKANI VE OLŞ HEYET 

05.10.2016  İNGİLTERE K.K.K. YRD. TÜMG. NİCHOLAS WELCH OLŞ HEYET
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Çağdaş vizyonu ve bakış açıları 
hala ilham veren, modern ve laik 

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi huzurunda, Türk 

halkını Temmuz’daki demokratik 
tutumundan ve Türkiye - Danimarka 
dostluğunu bir kez daha pekiştirdiği 

için saygıyla selamlıyorum.
Saygılarımla..

Danimarka Dışişleri Bakanı
Kristian Jensen

Mustafa Kemal Atatürk’ün 

kabrinde saygılarımı sunmak 

benim için büyük bir onurdur. 

Bugün barışa karşı aynı 

tehditlerle karşı karşıyayız. 

Milletlerimizin güvenliği 
için birlik içinde beraber 

çalışmalıyız.

İngiltere Genel Kurmay 
Başkan Yardımcısı, 

Tümgeneral Nicholas Welch
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

13.10.2016 ANKARANIN BAŞKENT OLUŞUNUN 93. YIL DÖNÜMÜ VALİ 
ERCAN TOPACA VE BERABERİNDEKİ HEYET
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05.10.2016 SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI OLŞ HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

24.10.2016 FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI SN. MAHMUD ABBAS
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24.10.2016 FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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28.10.2016 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
ANKARA DİPLOMATİK MİSYON ŞEFLERİ DUAYEN BÜYÜKELÇİSİ

27.10.2016 TBMM BAŞKANIN RESMİ MİSAFİRİ POLONYA MECLİS BAŞKANI VE OLŞ HEYET



Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

03.11.2016  ÇİN HALK CUMHURİYETİ
BAŞBAKAN YARDIMCISI WANG YANG VE OLŞ HEYET
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11.11.2016 HAVELSAN YÖNETİM KURULU VE OLŞ HEYET

   



          

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

12.11.2016 KARA HARP OKULU MEZUNU 1972 DEVRESİ VAKFI
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24.11.2016 ÖGRETMENLER GÜNÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SN. İSMET YILMAZ VE OLŞ HEYET



Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

06.12.2016 BENİN CUMHURBAŞKANI 
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15.12.2016 SLOVENYA CUMHURBAŞKANI

   



   

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

21.12.2016 ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI

27.12.2016 GİNE CUMHURBAŞKANI

29.12.2016 KOSOVA CUMHURBAŞKANI

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 17 • SAYI: 64 • OCAK 2017
13



14 ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 17 • SAYI: 64 • OCAK 2017

           

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 17 • SAYI: 64 • OCAK 2017
14

Tarım, bitkisel ve hayvansal varlıkların üretimi, kalite ve 
verimlerinin artırılması, muhafazası, işlenip değerlendiril-
mesi ve pazarlanmasını kapsayan ekonominin katma değer 
yaratan vazgeçilemez bilim dalıdır. Bu kapsamda koruma ve 
mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı1 ile durgun sularda ya 
da özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerini de içermek-
tedir.

Tarım bugün geleneksel ve endüstriyel olmak üzere ger-
çekleştirilmektedir. Endüstriyel tarımda, amaç ticaret oldu-
ğundan sermaye ana güçtür. Bu nedenle gübreleme, tohum 
kullanımı, toprak işleme, sulama gibi olanaklar bilime dayalı 
olarak hızla gelişmektedir.2 Aynı şekilde endüstriyel tarım 
geniş tarım alanlarında yapılmaktadır. 20. yüzyılda özellikle 
tarımda kullanılan kimyasallardaki gelişmeler üretimi kat-
ladığı gibi, mekanizasyonu artırmış ve tarımda iş gücü ihti-
yacını önemli oranda düşürmüştür. Ancak bu durum hem 
sağlıksız gıda üretimine hem de işsizliğe neden olmuştur.3

Tarımsal üretim, dünyanın bazı bölgelerinde binlerce yıl 
öncesinden pek farklı olmayan yöntemlerle yürütülürken, 
gelişmiş ülkelerde ileri teknoloji kullanımıyla yapılmaktadır. 
Bu nedenle standart üretim ancak gelişmiş ülkelerde yapı-
labilmektedir.

Buna karşın Dünya’da sosyoekonomik koşullarda çok 
yönlü gelişmeler olmuştur. Kırsaldan şehre akan nüfusa 
karşın tarım sektöründe çalışanların sayısı ekonominin di-
ğer dallarındaki toplam işgücünden yüksektir. Çünkü küçük 
işletmelerin büyük sermaye ile rekabet etme şansı olmadığı 
için iç tüketime ve aile ekonomisine yönelik üretimle sınırlı 
kalmakta ve sayı yüksek görülmektedir.

Ülkemizde tarımsal öğretim, 10 Ocak 1846 yılında İs-
tanbul Ayamama Çiftliğinde Ziraat Mektebi›nin açılması ile 
başlamıştır. Bunu, 1891 yılında Bursa›da ve 1893 yılında İs-
tanbul Halkalı’da açılan Yüksek Ziraat Mektepleri izlemiştir.4

Ancak ülkemiz tarımındaki gelişmeleri irdelediğimizde 
ülkemizin kalkınma sürecinin 1923 yılında Cumhuriyet’in 
ilan edilmesi ile birlikte başladığını görmekteyiz. O dönem-
de Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış olan Cumhuriyet genç 
nüfusunu büyük oranda kaybetmiş ve üretim kaynakların-
dan yoksun kalmıştı. Halkın %90’ı okuma yazma bilmemek-
te ve %80’den fazlası geçimini tarıma dayalı faaliyetlerle 
sürdürmekteydi. Köylü kesim, çağının gerisinde ilkel bir 
tarım teknolojisi kullanmakta ve ekilebilir toprakların çok 
küçük bir kısmını işlemekteydi. Buna ilave olarak 1. Dünya 
Savaşı’nın başında tarımsal nüfusun %0,03’ünü oluşturan 
büyük toprak ağaları tüm işlenebilir toprakların %39,3’üne, 
nüfusun %2’sini oluşturan küçük toprak ağaları tarım arazi-
sinin %26,2’sine ve %97’sini oluşturan köylü ise işlenebilir 
arazinin %34,5’ine sahipti. O dönemde nüfusun yaklaşık 
%76’sı kırsal kesimde yaşadığından tarımın geliştirilmesi 
başlangıç için önemli bir adım olarak görülmüştür.

Köylünün istenilen konuma ulaştırılabilmesi için önce 
köylünün; köyde ağadan, kasabada köylü ile hükümet ara-
sında iş gören tefeci aracılardan, pazarda komisyoncudan 
ve tefeciden, yani sömürü düzeninden kurtarılması gereki-
yordu.

Bu nedenle devlet tarafından çiftlikler, tarım okulları ve 
istasyonları kurulmuş, bu kurumlarda modern tarım alet ve 
makinelerini kullanarak çiftçiye örnek olma amacı güdül-
müştür. 

Bu dönemde cehaletle savaş için genç cumhuriyetin 
vazgeçilemez bir hedefi eğitimdi. Bu nedenle eğitim, köye 
yönelik olarak ele alınırken, lisans eğitimine yönelik çalış-
malara da ağırlık verilmişti.

Köylü gençleri hedefleyen, iş eğitimine yönelik, tüketici 
ve ezberci eğitimden uzak bir anlayışla 1940 yılında Köy Ens-
titüleri kurulmuştu. Nitekim köyüne giden eğitmen, okulda 
kendisine öğretilenleri yerine getiriyordu. Suyu olmayan 
köye su getirme yollarını buluyor, okulun olmadığı yerlerde 
okulu yapıyor yaptırıyor, köylüye modern tarımı ve aletlerin 
kullanımını, ilkyardım ve temel sağlık kurallarını öğretiyor, 
arıcılık, meyvecilik, sebzecilik, terzilik, duvar ustalığı, çevre-
cilik vb. konularda yaşamdaki yenilikleri aktarıyordu. Ayrıca 
köylüyü sosyal anlamda geliştirecek sanat (çinicilik, boyama 
gibi), müzik ve edebiyat alanlarında uğraş veriyordu. 5

Cumhuriyetin ilanından sonra Ziraat Meslek Liseleri ve 
Ev Ekonomisi Meslek Liseleri açılmaya başlanmıştır. 1928 yı-
lında Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi’ne paralel olarak birçok 
ziraat mektebi kapatılmış ve tarım öğretimine Avrupa ben-
zeri bir düzen kazandırmak amacı güdülmüştür. Bu neden-
le çok sayıda genç, başta Almanya olmak üzere yurtdışına 
gönderilmiştir. 

Fakülte seviyesinde öğretime 1930 yılında Ankara Yük-
sek Ziraat Mektebinin açılması ile başlanılmıştır. Bu yıllar-
dan itibaren Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat ve Ev Ekonomisi 
Meslek liselerinden yetişen teknisyenler ve Ziraat Yüksek 
Okulu’ndan mezun olan ziraat mühendisleri tarımsal geliş-
memizin ana kaynağını oluşturmuştur.

Türkiye 1950-1960 yılları arasında iç ve dış kaynaklarını 
zorlamasına rağmen etkin kaynak kullanımını gerçekleştire-
memesinden ötürü istikrarsız bir büyüme sürecine girmiştir. 
Dışa bağımlılık giderek artmış ve nihayetinde ekonomik kriz 
patlak vererek İMF gözeriminde istikrar politikası yürürlüğe 
girmiştir6. Bu arada Köy Enstitüleri gibi dünya harikası olan 
bir eğitim sistemi 15 yıllık süreçte önemli sayıda köy öğret-
meni yetiştirdikten sonra kapatılmıştır. 

Türkiye’de 1980 yılında 24 Ocak Kararlarıyla başlayan 
süreçte; Devletin ekonomideki payını azaltan önlemler 
alınmış, KİT’lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürün-
leri destekleme alımları sınırlandırılmış, gübre, enerji ve 
ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmış, dış ticaret ser-
bestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, 
kar transferlerine kolaylık sağlanmış, kooperatifçilik hare-
ketlerinin önü kesilmiş, yüksek girdi fiyatları uygulanmış ve 
maliyet artışı rekabeti sekteye uğratmış, tarımsal sermaye 
birikiminde gerileme teknoloji kullanımında gerilemeyi ge-
tirmiş, tarımsal araştırma kuruluşları ya kapatılmış ya da iş-
levsizleştirilmiştir.7-8

Dünyadaki gelişmelerin yörüngesine girerek küreselleş-

Prof. Dr. Lülfü ÇAKMAKÇI *

ÜLKEMİZDE TARIM EĞİTİMİ VE 
TARIMIN SORUNLARI 
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meyi ve serbest ticareti kendine ilke edinmiş yöneticilerin 
aldıkları kararlar tarıma hiç olmadığı kadar zarar vermiş, ta-
rımı zayıflatmıştır.9 Günümüze kadar geçen süre göz önüne 
alındığında ise o dönemden sonra tarım bir daha eski gücü-
ne kavuşamamıştır.

Oysa Türk tarım sektörünün güçlü yanları mevcuttur. 
Örneğin ülkemizin tarım arazisi, işgücü, deniz ve iç su kay-
nakları, iklim ve coğrafi yapı, biyo-çeşitlilik açısından tarım-
sal üretimde yeterli varlığa sahip olması, küçük aile işletme-
ciliği, tarımda öğretim ve idari teşkilatlanmanın yaygınlığı, 
dış pazarlara yakınlığı, tarıma dayalı ve bağımlı sanayinin 
varlığı, geleneksel üretim kültürünün bulunması, belirli 
ürünlerde dünyada lider ülke olması söz konusudur.10

Uygulanan günlük politikalarla tarım arazileri yeterince 
işlenememektedir. Örneğin 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dokuzuncu Kalkınma 
Planı raporunun (2007-2013’te Plan Öncesi Dönemde Tür-
kiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler) başlığı altında son 
on yılda tarım dışına çıkarılan yüksek verimli tarım alanları 
toplamının 1.26 milyon hektara ulaştığı belirtilmektedir. Bu 
rakam İstanbul ili arazisinin iki katı alanına eştir.

Diğer taraftan Türk tarımı uluslararası finans kuruluşla-
rının, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), IMF ve Dünya Bankası ile 
AB’ye giriş sürecinde Ortak Tarım Politikasının (OTP) etkisi 
altına girmiştir. OTP ile birlikte ürüne destekten üreticiye 
desteğe geçiş, küçük üreticiyi topraktan kopararak yoğun 
göçe neden olmuştur. Milyonlarca küçük ve ortak ölçekli 
çiftçi yok olmuş, tarım büyük gıda ve tarım sektörü şirketler 
tarafından kontrol edilmeye başlamıştır.11

Türkiye’ye tarımsal faaliyetler açısından benzeyen Po-
lonya’da “AB politikaları uygulandıktan sonra çok büyük bir 
işsizlik ortaya çıkmıştır. Ülkemizin AB uyum programında 
ise Türkiye’nin tarımla uğraşan nüfusu çok görülmüş ve kır-
salda yaşayan yüzde 34’lük nüfusun yüzde 8’e düşürülmesi 
istenmiştir.12

Bu isteğin karşılığı 6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla verilmiştir. “14 
ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun” ile bir gecede kırsal nüfus yüz-
de 50’den fazla azalmış, yani bu nüfus şehirleşmiştir. 2011 
yılında nüfusun yüzde 23,2’si kırsalda yaşarken, 2012 yılı 
sonu itibarıyla kanun ile birlikte bu oran kâğıt üstünde de 
olsa yüzde 9,0’a düşmüştür. Meralar, köyün ortak alanları 
Büyükşehrin tasarrufu altına girmiştir. Dolayısı ile topraklar 
sermayenin insafına terkedilmiştir. Bunun anlamı üzerinde 
kamuoyu fazlaca durmamıştır.13

Yükseköğretimde son 30 yıl içinde ise şehirlerin kalkın-
masında itici gücün Üniversiteler olduğuna inanan iktidar-
lar, her şehirde bir üniversite açılmasını sağlayarak yükse-
köğretimi yaygınlaştırma çabasına girmişledir. Devlet ve 
Vakıf Üniversitesi sayısı 183 e ulaşmıştır.14

Sonuç 
Türkiye’de tarım sektörü, ekonomi içinde azalan payına 

rağmen, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma açısından stratejik 
konumunu devam ettirmektedir. Çünkü su, enerji ve top-
rak kullanımına dayalı olduğu için yaşanılabilir çevre anlayışı 
ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı nedeni ile de özel öne-

me sahiptir. Bunlara ilave olarak insanların aktif ve sağlıklı 
yaşam sürdürebilmeleri için tarım vazgeçilmez bir faaliyet 
alanıdır.

Ülkemizde tarım eğitimi ve öğretimi yapan 25 Ziraat 
Fakültesi, 12 Ziraat Meslek Lisesi ve 2 Ev Ekonomisi okulu 
bulunmaktadır.15  Ülkemizde meslek liselerine ağırlık ve-
rilmeli ve öğrenciler mesleki eğitime yönlendirilmelidir. 
Mevcut yetişmiş insan potansiyelinden yararlanılmalı, koo-
peratifçilik teşvik edilmeli, gelir dağılımındaki adaletsizlikler 
giderilmelidir. Tarımda teşvikler, üreten çiftçiye verilmeli, 
standart üretim için çiftçi (üretici) eğitim çalışmalarına ağır-
lık verilmelidir. 

Tarımsal üretim bakımından kendine yeterli olan Türki-
ye, dışa bağımlı hale getirilmiş ve tarımsal üretim giderek 
düşmüştür. Bu nedenle AB ya da ABD tarım desteklerinin 
üzerinde destek programları ile tarımsal üretim cazip hale 
getirilmeli, kırsal kalkınma için ülkemize uygun modeller ge-
liştirilmelidir.

Dünya nüfusunun FAO tarafından 2050 yılında 7 556 
151 000 kişiye ulaşacağı hesaplanmıştır. Bu gerçek tarımın 
önemini daha da artırmaktadır.

Bu noktadan hareket ederek Ülkemizin tarım ürünleri 
potansiyeli ve ülkemiz ile diğer ülkelerin gereksinimleri dik-
kate alınarak, uzun vadeli tarım politikaları ile belirlenmeli-
dir. Özellikle hangi yıl, ne kadar ve hangi ürünün yetiştiril-
mesi gerektiğine karar verilmeli ve çiftçilerimiz buna göre 
yönlendirilmelidir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hayvancılık teşvik edil-
meli buradaki feodal düzene insan hakları, bireysel özgürlük 
temelinde son verilerek terör belası bitirilmelidir.

* Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
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      TBMM Türkçe Kur’ân Meâli1** Konusunda 
Tarihi Bir Karar Alıyor (21 Şubat 1341/1925)
Kur’ân-ı Kerim’in Türkçeye çevirisi konusu Osmanlı Dev-

leti’nin son çeyreğinden beri tartışılan bir konu idi. Cumhu-
riyet döneminde de aynı tartışmalar devam etmiş ve ko-
nuyla ilgili bazı denemeler de yapılmıştır.2 Bu tartışmaların 
sonucunda Kur’an tercüme meselesi 1925 yılının başlarında 
Meclis’in gündemine geldi. 21 Şubat 1341/1925 tarihinde 
TBMM.’nde Diyanet İşleri Reisliği’nin bütçe görüşmeleri 
yapılırken, Eskişehir Mebusu ve Şer’iye ve Evkaf Vekâleti 
eski vekili, ilmiyeden Abdullah Azmi Efendi (Torun) Meclis 
Başkanlığı’na 53 imzalı bir takrir (önerge) vererek; gerek 
Kur’an’ı Kerim’in, gerekse bazı âsâr-ı İslamiye’nin (İslami 
eserlerin) Türkçeye tercüme edilmesi amacıyla 214. Fasla 
8. Madde olarak 20.000 liranın zam ve tahsisini teklif etti. 
Önerge ve imzalayan 53 milletvekilinin adları ve seçim çev-
releri şu şekildeydi:

 “Riyaset-i Celileye,
Bazıları tarafından Kur’an-ı Kerîm’in hata-âlud bir su-

rette lisanımıza tercüme ve neşredildiği görülmektedir. Bu 
Kitab-ı Celîl’in elyevm mevcut olan Türkçe tefsirleri dahi 
ihtiva ettiği meâni-i dakikayı ifade kâsır olduğu cihetle, mü-
tehassıs bir heyet-i ilmiye tarafından Kur’an’ı Azimüşşaân’ın 
lisanımıza tercüme ve Türkçe tefsiri ve keza lisanımıza tercü-
mesi elzem olan bazı âsâr-ı İslamiye’nin nakil ve tercümesi 
ve din-i İslam aleyhinde intişar eden âsâr-ı ecnebiyeye mu-
kabeleten neşriyatta bulunmak üzere 214. Fasla 8. Madde 
olarak 20.000 liranın zam ve tahsisini teklif ederiz.”

Abdullah Azmi (Eskişehir), Rasih (Antalya), İhsan (Er-
gani), Ali (Urfa), Derviş (Mardin), Murat (Antalya), Hulusi 
(Karesi), Mehmet Vehbi (Karesi), Emin (İçel), Mehmet Fuat 
(Kastamonu), Ahmet Muammer (Sivas), Ali Sururi (Karesi), 
Hüseyin Hüsnü (Isparta), Haydar Adil (Karesi), Besim (Mer-
sin), Abdürrezzak (Mardin), Mustafa Fehmi (Bursa), Halet 
(Erzurum), Hilmi (Artvin), Halid (Kayseri), Sabit (Kayseri), 
Mehmet Ata (Niğde), Naci (Elaziz), Abdülgani (Mardin), 
Halil (Ertuğrul), Nafiz (Amasya), Ziyaeddin (Erzurum), Ferit 
(Gaziantep), Raif (Erzurum), Cazim (Erzurum), Münir Hüs-
rev (Erzurum), Hacı Kamil (Tokat), Nazmi (Hakkâri), Mehmet 
(Biga), Ziya (Kangırı), Mehmet Rifat (Kangırı), Naim Hazım 
(Konya), Eyüp Sabri (Konya), Mustafa (Çorum), Musa Kâzım 
(Karahisar), İzzet Ulvi (Karahisar), Cavit (Canik), Ahmet Şük-
rü (Dersim), Şahin (Gaziantep), … (Ordu), Mehmet Münip 
(Van), Tevfik (İçel), Süleyman Sırrı (Yozgat), Mahir (Kastamo-
nu), Kamil (Karahisar), Süleyman Sırrı (Trabzon), Yahya Galip 
(Kırşehir), Osman Niyazi (Karesi), Ethem (Saruhan).3

Reisliği Ali Sururi Bey’in, Katipliği Ruşen Eşref (Karahi-
sar-ı Sahip) ve Hakkı Bey (Van)’in yaptığı oturumda öner-
ge sahibi Abdullah Azmi Efendi’nin konuşmasından sonra 
önerge okununcaya kadar konuyla ilgili olarak şu milletve-

killeri söz aldılar: Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu), Ham-
dullah Suphi Bey (İstanbul), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Veh-
bi Bey (Karesi), Süleyman Sırrı Bey (Bozok), Ali Bey (Rize), 
Refik Bey (Konya), Mazhar Müfit Bey (Denizli), Şeyh Safvet 
Efendi (Urfa), Başvekil Ali Fethi Bey (İstanbul), Hüseyin Hüs-
nü Efendi (Isparta), Raif Efendi (Erzurum), Ahmet Hamdi 
Efendi (Diyanet İşleri Reisi Namına), Halid Bey (Kastamonu), 
Hasan Fehmi Efendi (Kastamonu), Reis.

Reis Ali Sururi Bey’in önergeyi okutmasından sonra 
önerge üzerinde tartışmalar başlamıştır. Bu kapsamda da 
şu vekiller söz almıştır: Ali Şuuri Bey (Karesi), Abdullah Azmi 
Efendi (Eskişehir), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Mazhar Mü-
fit Bey (Denizli), Şahin Efendi (Gaziantep), Mükerrem Bey 
(Isparta), Kamil Efendi (Karahisar-ı Sahip), Kazım Vehbi Bey 
(Ergani), Hüseyin Hüsnü Efendi (Isparta), Hasan Bey (Trab-
zon), Vehbi Bey (Karesi), Feridun Fikri Bey (Dersim), Ahmet 
Hamdi Bey (Bozok), Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak), Muhtar 
Bey (Trabzon), Besim Atalay (Aksaray), Eyüp Sabri Efendi 
(Konya), Süleyman Sırrı Bey (Bozok).4

Bu görüşmelerde milletvekilleri mevcut Kur’an çevirileri 
ve tefsirleri (yorumları) konusunda eleştirilerini ve düşünü-
len çeviri ve tefsirin nasıl yapılması gerektiği konusunda gö-
rüşlerini dile getirmişlerdir. Bütün bunlara Hükümet adına 
Başvekil Ali Fethi (Okyar) Bey ve Diyanet İşleri Reisi adına 
Heyet-i Müşavere Üyesi Ahmet Hamdi (Akseki) Hoca cevap 
vermiştir. Hemen hemen bütün konuşmacılar; “yayımlan-
mış olan Kur’an tercümelerinin hatalarla dolu olduğundan” 
söz ederek doğru bir çeviri ve tefsir hazırlanmasının “elzem 
ve ehem bir mesele olduğundan” söz etmişlerdir. Bu arada 
çeviri ve tefsirin kimler tarafından ve nasıl yapılıp, yayımla-
nacağı konusu da gündeme getirilmiştir. 

Konuşması sırasında Mazhar Müfit Bey’e cevap verirken 
Başbakan Ali Fethi Bey’in, “Kur’an’ın yanlış tercümeleri hak-
kında ne tedbir aldınız? Diye bir sual sordular. Zannederim 
buna karşı alınacak yegâne tedbir, Kur’an’ın bir heyet-i ilmi-
ye tarafından, erbab-ı ihtisastan mürekkep bir heyet tara-
fından, sahih bir surette tercüme ve neşrinden ibarettir.”5 
şeklindeki sözlerinden hükümetin bu konuda kararlı olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sonuçta, uzun görüşmelerden sonra TBMM, Abdullah 
Azmi Bey ve 53 arkadaşının imzalarıyla Meclis Başkanlığı’na 
sunulan önergeyi kabul eder ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
bütçesinden (bu projeyi hayata geçirebilmek için gerekli 
olan) 20.000 liralık bir ödenek ayırır. Diyanet’in bu iş için gö-
revlendireceği uzmanlar heyeti, hem Kur’an-ı Kerim’in Türk-
çe mealini ve tefsirini, hem de muteber bir hadis kitabının 
(Buharî-yi Şerif) tercüme ve şerhini hazırlayacaktır.6

Türkiye Ateş Çemberinden Geçiyor 
Bu önergenin görüşüldüğü ve kabul edildiği günler esa-

sında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin içerde ve dışarda büyük 
sıkıntılarla boğuştuğu günlerdir. Aşağıda anlatılacağı gibi gö-
revlendirme de böyle bir ortamda yapılacaktır.

Lozan’da, sonradan çözülmek üzere bırakılan Musul 
sorunu ülke gündeminin en önemli maddelerinden biridir. 
Lozan sonrasında 19 Mayıs 1924’te Haliç (İstanbul) Konfe-
ransı ile başlamış olan görüşmeler bir sonuç vermeyince 
sorun İngiltere tarafından 6 Ağustos 1924’te Cemiyet-i Ak-
vam (Milletler Cemiyeti)’a götürülmüştür. Haliç Konferansı 

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER*

ATATÜRK,
MEHMET AKİF VE 
KUR’ÂN MEÂLİ (1)
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5 Haziran’da kapanırken Hakkâri ve civarında Nasturi İsyanı 
başlamıştır.

Milletler Cemiyeti’nin konuyu incelemek üzere bölgeye 
gönderdiği Tahkik Komisyonu, Eylül 1925’te Milletler Cemi-
yeti Meclisi’ne sunduğu raporunda Musul’un Irak’ta kalma-
sı yönünde görüş bildirmiştir. Türkiye’nin itirazlarına karşın 
Milletler Cemiyeti, komisyon raporuna uyarak bölgeyi 16 
Aralık 1925 tarihli toplantısında Irak’a bırakma kararı al-
mıştır. Türkiye, Misak’ı Milli sınırları içinde olmasına karşın7 
Milletler Cemiyeti’nin bu kararına uymak zorunda kalarak 
5 Haziran 1926’da yapılan bir anlaşmayla Musul’u İngilte-
re’nin mandasında bulunan Irak’a bırakmıştır.

Dönemin en önemli ikinci sorunu Şeyh Sait İsyanı’dır. 
Musul Meselesi Milletler Cemiyeti’ne götürüldüğü sırada 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da isyanının patlak verme-
siyle birlikte Cumhuriyet büyük bir kargaşa ile baş etmek 
zorunda kalacaktır. İsyan 13 Şubat 1925’te Ergani ilçesine 
bağlı Eğil bucağının Piran köyünde başlamıştır. İsyancılar 
önce Genç ilinin merkezi Darhani’yi ele geçirmiş, bir alayı 
geri çekilmeye mecbur ettikten ve bir süvari alayını da pu-
suya düşürdükten sonra, Elazığ’ı almıştır. Daha sonra asiler, 
Diyarbakır’a yürüyerek şehri ele geçirmek istemişlerse de 
bundan bir sonuç alamamışlardır.

Olayın başlangıcında, Ali Fethi (Okyar) Bey Hükümeti is-
yanı bölgesel ve çabuk bastırılacak bir olay olarak değerlen-
dirmiştir. Ancak isyanın süratle yayılması; Diyarbakır, Elazığ 
ve Genç vilayetlerini içine alması ve genişlemeye başlamış 
olmasından dolayı hükümet bir ay süre ile bölgede sıkıyöne-
tim ilan etmiştir. Olay, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni 
tehdit eder bir hal almıştır. 

TBMM’nin 21 Şubat 1925 tarihinde Türkçe Kur’an Meâli 
ve Tefsiri hakkındaki önergeyi kabul etmesinden bir hafta 
sonra, İsyan karşısında gösterdiği yetersiz tutum nedeniyle 
Ali Fethi (Okyar) Hükümeti (22 Kasım 1924-2 Mart 1925) 
güvenoyu alamayarak görevden ayrılmıştır. 

İsmet (İnönü) Paşa Başbakanlığında kurulan yeni 
hükümetin ilk işi 4 Mart 1925 tarihinde “Takrir-i Sükûn 
Kanunu” ve biri Ankara›da diğeri isyan bölgesinde olmak 
üzere iki İstiklal Mahkemesi kurulması hakkındaki ka-
nunu, TBMM›nden çıkarmak olmuştur. İsyanın üzerine 
şiddetli bir şekilde gidilmiş ve Şeyh Sait’in 27 Nisan 1925 
günü yakalanmasının ardından isyan bastırılmıştır. Diyar-
bakır ve Ankara’da kurulan İstiklal Mahkemeleri Şeyh Sait 
ve Seyit Abdülkadir de dahil olmak üzere isyanın bütün 
elebaşlarını yargılayarak idama mahkum etmiş ve hüküm 
derhal yerine getirilmiştir.

Bu arada Kâzım Karabekir Paşa başkanlığında 17 Ka-
sım 1924’te “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” adıyla 
kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet 
partisi bu isyanla ilişkilendirilerek kapatılacaktır: Şeyh Sait 
İsyanı’nına katılan suçluların İstiklal Mahkemesi huzurunda 
yaptıkları itiraflardan, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
programında yer alan, “dini fikir ve inanışlara hürmet edile-
ceğine ve idarelerde yerinden yönetim (adem-i merkeziyet) 
usulünün uygulanacağına” dair hükümler ve parti mensup-
larının bu hükümlere dayanarak yaptıkları propagandaların, 
ayaklanmayı tertip edenlerin işine yaradığı ve isyancıları 
da cesaretlendirdiği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle Doğu’da 

Diyarbakır’da bulunan İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın kendi bölgesi içinde bulunan bütün 
şubelerinin kapatılmasına karar vermiştir. Ankara’daki İstik-
lal Mahkemesi de, “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı-
na yapılan propagandalarda dinin ve dince mukaddes olan 
şeylerin, siyasal amaçlara alet edildiğini” belirleyerek, bu 
fırkanın durum ve çalışma tarzı hakkında Hükümet’in dik-
katini çekmiştir.

Diyarbakır ve Ankara İstiklal Mahkemelerinin kararlarını 
dikkate alan Cumhuriyet Hükümeti, Takrir-i Sükûn Kanunu-
na dayanarak, 3 Haziran 1925 tarihinde Terakkiperver Cum-
huriyet Fırkası’nın bütün şube ve merkezlerinin kapatılma-
sına karar vermiştir. 

Ne var ki, Takrir-i Sükûn Kanunu sadece Şeyh Sait İsya-
nı’nı bastırmak için kullanılmamış; İstanbul’daki ve taşrada-
ki gazete ve dergilerden bazıları da bu kanun kapsamında 
kapatılmıştır. Eşref Edip (Fergan) ve Mehmet Akif’in birlikte 
çıkardıkları Sebilürreşad Dergisi de kapatılacaktır.8

O kışı Mısır’da geçirmiş bulunan Mehmet Akif, Mayıs 
1925’te İstanbul’a dönmüştür. Şüphesiz derginin kuruluşun-
dan beri başyazarı olan, zor günlerinde Eşref Edip’le kader 
birliği yapan Mehmet Akif derin bir hayal kırıklığı yaşayacak-
tır. Başyazarı olduğu dergi kapatılmış, 20 yıllık kadim dostu 
Eşref Edip “vatana ihanet ve isyana teşvik” suçlamasıyla 
idamla yargılanmaktadır. 

Bu durum günümüzde bazı yazarlar tarafından Sebilür-
reşad’ın “hükümet tarafında devrimlere kurban edilmesi” 
olarak ifade edilmektedir.9 Halbuki konu Şeyh Sait İsyanı 
ve bizzat Şeyh Sait’in mahkemedeki bir ifadesi ile ilişkilidir. 
Çünkü Şeyh Sait sorgusunda “Tevhid-i Efkâr” ve “Sebilürre-
şad”da yazılan yazılardan etkilenerek isyan ettiğini belirt-
miştir. Şeyh Sait şöyle demiştir: “Derdik ki, yalan ise nasıl 
yazar? Nasıl söyler? O halde doğrudur ki yazmaya cesaret 
ediliyor (…) Velhasıl din, ırz, namus, farmasonluk, laiklik 
hakkındaki yazılardan kin ve nefret duyuyorduk.”10

Eşref Edip’in anılarından öğrendiğimize göre Ankara 
İstiklal Mahkemesi üyelerinden Kılıç Ali kendisine “seni 
Şark’tan istiyorlar” demiş ve Ankara’daki duruşmadan iki 
gün sonra Şark İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmak üzere 
Eskişehir, Adana, Gaziantep üzerinden Elazığ’a gönderil-
miştir. Bu konuşmadan ve gelişmelerden de anlaşılmak-
tadır ki, Sebilürreşad’ın kapatılması ve Eşref Edip’in yar-
gılanması doğrudan Şeyh Sait’in mahkemedeki ifadeleri 
ile ilgilidir. 

Eşref Edip 7 aylık Ankara ve Elazığ İstiklal Mahkemele-
rindeki yargılamanın ardından diğer 10 gazeteci ile birlikte 
14 Eylül 1925 tarihinde şartlı beraatla serbest kalmıştır.

Bu konuyu Cumhuriyet ve onun yöneticileri ile çatışma 
konusu haline getirerek yapılan yorumlar hemen sonraki 
gelişmelerle de çelişmektedir. Nitekim aşağıda anlatılaca-
ğı üzere Eşref Edip’in serbest kalmasından yaklaşık bir ay 
kadar sonra (10 Ekim 1925) Diyanet İşleri Riyaseti Elmalı 
Hamdi Yazır ve Mehmet Akif’le Türkçe Kur’an Meali ve Tef-
siri konusunda bir sözleşme imzalayacaktır. “Çok ağır ve so-
rumluluk isteyen bir iş olduğu” için verilecek görevi kabul 
etmek istemeyen Akif’i, ikna etmek için çabalayan arkadaş-
ları arasında Ahmet Hamdi (Akseki), Naim Bey, Kamil Miras 
yanında Eşref Edip de vardı.11
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Akif Kur’an Meâli Hazırlama Görevini Nasıl Üstlendi?
21 Şubat 1925 tarihinde TBMM’nde Kur’an Meali ve 

Tefsiri hakkındaki görüşmeler yapıldığı sırada Mehmet Akif, 
Abbas Halim Paşa’nın davetlisi olarak Mısır’da bulunuyordu. 
Akif, Cumhuriyet’in ilanından sonra II. Dönem TBMM’ne se-
çilmemiş, milletvekilliği  görevinden ayrılmış ve son iki yıl kış 
aylarını Mısır’da geçirmektedir.

Mehmet Akif’in vefatına kadar (1936) kaldığı Mısır’a 
son gidişi işte bu yılın (1925) Ekim ayı sonu Kasım ayı başın-
dadır. Meal sözleşmesinin imzalandığı tarih 26 Ekim 1925 
olduğuna göre Ekim ayının hiç değilse 26’sına kadar İstan-
bul’dadır.12

İşte bu nedenlerle Akif, TBMM’nde Kur’an Meâli ve Tef-
siri görüşmeleri yapıldığı sırada (Şubat 1925) Türkiye’de de-
ğildir. 1925 yılının Haziran ayında yurda dönmüş bulunmak-
tadır. Kasım’a kadar da Türkiye’de kalacaktır. Kur’an Meâli 
hazırlama görevini alması ve sözleşmeyi imzalaması da işte 
bu arada gerçekleşecektir. 

Bu günlerde, yukarıda anlattığımız gibi Türkiye sıkıntılı 
bir süreçten geçmektedir. Meclisin Kur’an Meali ve tefsiri 
ile bir Hadis kitabının tercümesi ve şerhinin hazırlatılması 
kararından bir hafta sonra (2 Mart 1925) Başbakan Ali Fet-
hi Okyar istifa etmiş, 
4 Mart 1925’te Tak-
rir-i Sükûn Kanunu ilan 
edilmiş, Akif’in yıllarca 
başyazarlığını yaptığı 
Sebilürreşad Dergisi de 
dahil İstanbul’un mu-
halif gazete ve dergileri 
6 Mart’ta kapatılmış, 
en yakın arkadaşı Eşref 
Edip, isyancıların ele 
başı Şeyh Said’in mah-
kemedeki bir ifadesi 
nedeniyle tutuklanarak 
Şark İstiklal Mahkeme-
leri tarafından yargılan-
maya başlanmıştır. Eşref 
Edip, 7 Ay sonra 13 Eylül 
1925’te beraat ederek 
serbest kalmıştır.

Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Meclis kararından 
sonra projede görevlen-
direceği kişiler hakkında 
araştırma ve incelemeler 
yapmakta, uygun adları 
saptamaya çalışmakta-
dır. Nitekim Meclis’teki 
önergede imzası bulu-
nan Karahisar-ı Sahip 
(Afyon) Milletvekili Kamil 
Miras (ölümü: 1957)’ın 
da görüşü alınmıştır. O 
şöyle diyor:

“Diyanet Riyaseti 
bu vazifelere kimlerin 

memur edilmesi hususunda fikrimi sordu. Tercüme’nin Akif, 
Tefsir’in de Elmalılı Hamdi merhumlar tarafından yazılması-
nın muvafık olacağını bildirdim. Meclis’te Sahih-i Buharî’nin 
tercüme ve izah edilmesine de karar verilmişti. Bu mebrur 
(hayırlı) vazifenin de Babanzâde Ahmet Naim Bey tarafın-
dan yazılmasının muvafık olacağını söyledim.”13

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı inceleme ve araştırmala-
rını sürdürürken istenmeyen bazı olaylar da olur. Diyanet’in 
aleyhine bir beyanname yayımladığı bir Kur’an çevirisinin 
sahibi olan Albay Cemil Said (Dikel), Başbakan İsmet Bey’e 
(İnönü) başvurarak Meclis’in ayırdığı ödeneğin 3.000 lirasını 
almayı başarır. Bu olayın haber alınması, Diyanet İşleri Baş-
kanı’nı (Rifat Börekçi) telaşa düşürür ve hemen Müşavere 
Heyeti Üyesi Ahmet Hamdi Akseki’yi, kendisini ikna etmek 
için o sırada Mısır’a dönme hazırlıkları içinde olan Mehmet 
Akif’le görüşmeye gönderir.

Ahmet Hamdi Aksikili, İstanbul’da Akif’le defalarca gö-
rüşür ve fakat hiçbirinde de kendisinden olumlu bir yanıt 
almayı başaramaz. Akif, öneriyi ısrarla reddetmekte ve bu 
işi yapabilecek ehliyeti haiz olmadığını söylemektedir. Eşref 
Edip bu konuda şunları söylüyor:

“Büyük Millet Meclisi Kur’ân-ı Kerîm’in, Ehâdis-i Şeri-
fe’nin tercüme ve tef-
sirine karar verdikten 
sonra Diyanet işleri Ri-
yaseti üstada müracaat 
etti. Onlara ret cevabı 
verdi. Diyanet Riyaseti 
müşavirlerinden Akse-
kili Ahmet Hamdi Efen-
di bu işi takip ediyordu. 
Üstat ile müteaddit de-
falar görüştü, rica etti, 
iknaya çalıştı. Bütün bu 
uğraşmalara rağmen üs-
tattan muvafakat cevabı 
alamadı. Üstat:

- Ahmet Naim’e mü-
racaat ediniz; o, bunu 
benden daha iyi yapar.

Dedikçe, Aksekili ri-
casını tekrar ediyordu:

- Arzu-yu umumi, 
bu tercümeyi sizin yap-
manızdır. Gerek Millet 
Meclisi, gerek bütün 
ehl-i irfan bu himmeti 
sizden bekliyor.

Aksekili’nin bu hu-
sustaki takip ve himmeti 
şâyân-ı hayrettir. Üstat 
reddettikçe o asla fütur 
getirmez (usanmaz), 
ricasını tekrar eder du-
rurdu. Aksekili mutlaka 
bu işi yaptırmak üzere 
resmi bir vazife alarak 
İstanbul’a gelmişti.”14
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Ahmet Hamdi Aksekili bundan sonra Akif’in en yakın 
arkadaş ve dostlarını araya koyarak onu ikna etmek için ça-
lışmalarına devam edecektir. Önce Babanzade Ahmet Naim 
Bey sonra Kamil Miras Bey’i devreye koydu ama Akif kabul 
etmiyordu. Eşref Edip şöyle anlatıyor:

“Doğrudan doğruya üstadı ikna edemeyince, bizim 
delaletimize müracaat etti. Biz zaten öteden beri kendisin-
den rica ediyorduk. Kabul etmeyeceğini biliyorduk. Fakat 
gene bir daha rica edelim, dedik. Tabi bu da neticesiz kaldı. 
Akif, Naim Bey’i (Babanzade Ahmet Naim) çok sever, o ıs-
rar ederse belki kabul eder, diye düşündük. Aksekili, Naim 
Bey’le de görüştü. O da tercüme için Akif Bey’i, Tefsir için de 
Hamdi Efendi’yi (Elmalılı Hamdi Yazır) tavsiye etti. Demek 
ki bu hususta ittifak vardı. Fakat üstat nedense bunu kabul 
etmiyordu.”15

Kamil Miras kendisinin girişimleri konusunda şunları 
söylüyor:

“Ahmet Hamdi Bey, Akif’le Ahmet Naim Beylere bu va-
zifeleri kabul ettirmek için ciddi güçlük çekmişti. Hatta ben-
den de istiane (yardım) istemişti. Gerek Akif, gerek Naim 
vazifenin ağırlığından bahisle i’tizar diyorlardı (kusur beyan 
ederek özür diliyorlardı). Bilhassa pehlivan Akif’in omuzla-
rına en ağır vazife yük-
letilmek isteniyordu. O 
da Kur’an’ın i’cazkâr be-
lagatına edebi zevkiyle 
hayran bulunduğu için 
bu ağırlığı çoktan duy-
muştu, çekiniyordu.”16

Mehmet Akif bu gö-
rüşmelerde bir yandan 
Aksekili’ye bu işi yapa-
mayacağını söylüyor, bir 
yandan da bu işin altın-
dan kalkabilecek olan 
kişilerin adlarını verme-
yi de ihmal etmiyordu. 
Akif’in isimlerini verdiği 
iki kişi vardı: Elmalılı 
Hamdi Yazır ve Baban-
zade Ahmet Naim.

Aksekili taraflar 
arasında mekik dokur-
ken (Babanzade Ahmet 
Naim’in de önerisi ile) 
Elmalılı Hamdi Efendi 
ile bir görüşme yapar. 
Bunun üzerine Elmalılı 
Hamdi Efendi’nin Fa-
tih’teki evinde, Akif’le 
birlikte diğer ilgililerin 
de bulunduğu bir top-
lantı yapılır. Bu toplantı-
da bulunanlardan Eşref 
Edip görüşmeyi şu şekil-
de anlatmaktadır:

“Aksekili, Naim 
Bey’in tavsiyesiyle efâ-

dıl-ı ulemadan (ulemanın fazıllarından), esbak (önceki) 
Evkaf Nazırı Elmalılı Hamdi Efendi ile de bir istişare yaptı. 
Hamdi Efendi tefsiri yapacak, tercüme için de Akif Bey’le gö-
rüşecekti. (Elmalılı) Hamdi Efendi, Akif Bey’i davet etti. Fa-
tih’teki evinde bu hususta uzun uzadıya görüştüler. Akif Bey, 
tercümenin mümkün olmadığında, bunu yapamayacağında 
ısrar ediyordu. Hamdi Efendi:

- Hakkıyla tercümenin mümkün olmadığı tabiidir. An-
cak bu bir ‘meâl’ olacaktır. Mademki bu işi her halde bizim 
yapmamız arzu ediliyor ve bu hususta ısrar olunuyor, artık 
bunu kabul zaruridir. Ancak biz de mümkün olanı yaparız. 
Tabii, meâl olmasına onlar da muvafakat ederler. Siz kabul 
etmezseniz, ben de kabul etmem.

Hamdi Efendi’nin bu mütalaası karşısında Üstad düşün-
meye başladı. Bu ‘meâl’ kelimesi onu biraz yumuşattı.

Üstadın bu kadar ısrarına sebep ne idi? Üstad Türkçe ka-
dar Arapça’yı da mükemmel biliyor. Arap edebiyatında da 
büyük ihtisas sahibi. Arapça kelimelere karşılık bulmakta, 
aheng-i beyanı muhafaza etmekteki kudreti malum. Anlaşıl-
ması en güç, en müşkil ebyat-ı Arabiye’yi (Arapça beyitleri) 
tercüme edebiliyor. Binaenaleyh Kur’ân-ı Kerim’i de tercü-
me etmesinde o kadar müşkilat olmamak lazım.

Halbuki mesele 
öyle değil. Kur’ân hiç-
bir şeye benzemez. 
Onun içinde öyle keli-
meler var ki tam Türk-
çe karşılığı yok. Öyle 
ayetler var ki muhtelif 
manalara şamil. Kur’ân 
anlayış hususunda 
muhtelif mezhepler 
var. Binaenaleyh Üs-
tad’a göre, Kur’ân’ı, 
aslındaki şümul ile 
Türkçeye çevirmek 
imkansızdı. Olsa olsa 
meâlini yazmak müm-
kün olabilirdi.

Onun için (Elmalılı) 
Hamdi Efendi bu nok-
tayı ileri sürünce, Üs-
tad biraz yumuşamıştı. 
Aksekili de maksadın 
bundan ibaret oldu-
ğunu söylemiş, artık 
bu hususta muvafakat 
etmelerini tekrar rica 
etmişti.

Birçok müzakere 
ve münakaşadan son-
ra nihayet Üstad mu-
vafakat etti.

Aksekili bu ceva-
bı alınca, son derece 
memnun oldu. Uzun 
zamandan beri uğraş-
tığı bu meselenin arzu 
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ettiği şekilde halline muvaffak olduğundan dolayı bihakkın 
iftihar edebilirdi. Ondan başkasının da bu işi başarabilmesi-
ne imkân yoktu.”17

Eşref Edip’in yukarıdaki anlatımını doğrulayan Hasan 
Basri Çantay, bu ev toplantılarında konuşulanlar ve Akif’in 
konuyla ilgili duyarlılığı hakkında şu önemli bilgileri vermek-
tedir:

“Rahmetli Hamdi Akseki, Büyük Millet Meclisi’nin ikinci 
devresindeki kararına istinaden Kur’ân-ı Kerîm’in tercemesi 
işini Mehmet Akif merhuma tevdi etmeye uğraşıyor, o da:

- Hayır! Kur’ân terceme edilemez! Diye buna muvafa-
kat etmiyordu. Ben de o sırada İstanbul’da idim. Bir aralık 
içimizden biri:

- Canım, iki gözüm, mümkün olabildiği kadar da terce-
me edilemez mi ya? Deyince, Akif merhum kükreyerek şu 
cevabı verdi:

- Mümkün olabildiği kadar ne demek? Ben ‘mümkün 
değildir’ diyorum. Bana şu ilk Sure’nin, Fatiha’nın ‘Elhamdü-
lillahi’ cümlesini, tam karşılığıyla dilimize çevirebilir misiniz?

Hepimiz derin düşüncelere daldık, gerçekte onun tam 
bir tercümesini başaramadık.

Tefsir kısmını da rahmetli Üstad, Mehmet Hamdi Yazır’a 
yüklemek istiyorlardı. O da:

- Hay hay, tercümesini Akif’ten sonra hangi babayiğit 
deruhte edebilecek? Dedi ve nihayet uzun müzakerelerden 
sonra ittifakla şu karara varıldı:

- Tercüme demeyelim, Meâl diyelim!
Bu vakıanın bir şahidi de Eşref Edip Bey kardeşimizdir. 

Hatta Akif’e ait eserinde bunu yazdığının da iyi hatırlıyo-
rum…”18

Sonuçta Mehmet Akif, hem Elmalılı’nın, hem de Baban-
zade’nin projeye dahil olması nedeniyle Aksekili’nin teklifini 
kabul eder. Akif projenin “meâl”, Elmalılı ise “tefsir” kısmını 
deruhte ederken, Babanzade ise “Buharî-i Şerîf”in muhta-
sarı olan, “Zebidî’nin Tecrid-i Sarih” adlı eserinin tercüme ve 
şerhini üstlenmiştir. Damadı Ömer Rıza, yıllar sonra Akif’in 
kabulünün Ahmet Naim vesilesi ile ve fakat “istemeye iste-
meye” olduğunu söyleyecektir:

“Akif buna rağmen bu işi almamaya uğraşmış, bir aralık 
muvaffak olur gibi olmuş, bu sefer işi mutlaka ona yüklemek 
isteyenler, merhumun en aziz arkadaşı, merhum Ahmet Na-
im’i öne sürerek üstadı iknaya çalışmışlar, nihayet Akif, öm-
ründe kırmak istemediği Naim’in ısrarına dayanamamış ve 
bu işi kendi tabiriyle ‘istemeye istemeye’ kabul etmişti.”19

Akif’in “Kur’ân Meali” görevini kabulü sürecini bütün 
ayrıntıları ile ele almamızın nedeni, O’nun meâli teslim 
etmeyişinin de nedenlerini içeriyor olmasındandır. Akif’in 
hem yaşadığı hem de sonraki yıllarda konuyla ilgili çok çe-
şitli tezviratlar yapılmıştır. Aşağıda ortaya konulacağı üzere, 
Akif’in meâl işini kabul etmesi sırasındaki hassasiyetleri 
neyse, meâli bitirdiği halde teslim etmemesindeki hassasi-
yetler de onlardır. 

Kur’an Meâli ve Tefsiri Görevleri Veriliyor
İşte TBMM’nin Türkçe Kur’an Meâli ve Tefsir hazırlatıl-

ması kararı ve bu kararın uygulanması yukarıda özetlediği-
miz önemli siyasi, diplomatik ve güvenlikle ilgili gelişmelerin 
yaşandığı bir süreçte gerçekleşmiştir.

TBMM’nin kararından sonra Diyanet İşleri Reisliği, Türk-
çe Kur’an-ı Kerîm Tercümesi (Meâl) işini Mehmet Akif’e, 
Türkçe Kur’an-ı Kerîm Tefsir işini Elmalılı Hamdi Yazır’a ve 
Zebîdî tarafından hazırlanmış bulunan Buhari’nin muhtasar 
hadis külliyatı Tecrîd-i Sarîh’in Türkçeye çevrilmesi işini de 
Babanzade Ahmet Naim’e görev olarak verdi.

Bu görev taraflar arasında bir sözleşme ile kayıt altına 
alındı. Orijinali Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan 
sözleşmenin, 26 Ekim 1925 tarihinde, Elmalılı Hamdi Bey ve 
Mehmet Akif ile Diyanet İşleri Riyaseti adına Aksekili Ahmet 
Hamdi Efendi arasında imzalandığını göstermektedir. Ali 
Ziya Bey, Aydın bin Hüseyin Hüsnü ve Abdülkadir Rıza Beyler 
şahit olarak bulunmuşlardır.

Beyoğlu 4. Noteri’nde yapılan sözleşmede, Mehmet 
Akif ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın yanı sıra Diyanet İşleri Riya-
seti adına Aksekili Ahmed Hamdi Efendi’nin imzaları bulu-
nuyor. İlginç bir durum da o sırada Beyoğlu 4. Noteri Akif’in 
yakın arkadaşlarından Mithat Cemal (Kuntay) Bey’dir. Söz-
leşme onun huzurunda yapılmıştır. 

Sözleşmeye göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, Mehmet 
Akif ve Elmalılı Hamdi Yazır’a biner lirası peşin olmak üzere 
6 biner lira (toplam 12 bin lira) ödeme yapılması taahhüt 
ediliyordu.

Olayların yakın tanıklarından Eşref Edip, sözleşmenin 
koşulları ve alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda şun-
ları söylemektedir:

 “Bu iş için tahsis edilen mebâliğe, düşünülen şeraite ge-
lince, Üstad bunun lakırdısını bile ettirmedi. Elmalılı Hamdi 
Efendi de bu hususta Üstad ile tamamıyla aynı fikirde idi. 
Binaenaleyh bu ciheti, Aksekili münasip gördüğü şekil ve 
surette yapacak, resmi muamelesini hazırlayacak, onları da 
imzaya çağıracaktı.

Aksekili, mukaveleyi aldığı talimat dairesinde katib-i 
adilde (Noterde) hazırlattı. Onlar da imza ettiler.

Mukaveleden anlaşıldığına göre, Diyanet Riyaseti, 
Kur’ân’ın tercüme ve tefsiri için maktuan (toplam) on iki 
bin lira tahsis etmişti. Bunun (iki kişiye binerden) iki bin 
lirası avans olarak verilecekti. Mütebakisi de yazılıp tes-
lim edildikçe ceste ceste tediye olunacaktı (parça parça 
ödenecekti).

Mukavele mucibince, bin lira Akif Bey’e, bin lira da El-
malılı Hamdi Efendi’ye avans olarak verildi. Bunun üzerine 
Üstad tercümeye, Hamdi Efendi de tefsire başladılar.”20

Eşref Edip’in bahsetmediği ve fakat Hasan Basri Çan-
tay’ın aktardığı küçük bir ayrıntıya göre, Mehmet Akif bu 
1.000 liralık avansı, o günlerde kapalı olan Sebilürreşat’ın 
yeniden çıkması için Eşref Edip’e vermiştir.21 

Bu olayı, Türk Edebiyatı Vakfı’nın Mehmet Akif’i an-
mak düzenlediği bir toplantıda İhsan Toksarı, Hasan Basri 
Çantay’dan naklen anlatmıştır: “ (…) Ama bunu Akif avans 
olarak almış. Eşref Edip merhuma vermiş, Sebilürreşat’ın 
çıkması için; ama harcanmış. Tekrar iade etmek icabettiği 
zaman, Elmalılı Hamdi Efendi, tefsir için aldığını tamamen 
Akif’in yerine yatırıyor…”22

Nurettin Topçu da daha önce çıkan bir yazısında, bu bor-
cun, kişisel bir anlaşma ile Elmalılı Hamdi Efendi’ye devre-
dilmiş olduğuna kısaca işaret etmiştir.23   

Pek çok bakımdan önemli olan bu sözleşme aynı za-
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manda Atatürk ve arkadaşlarının İslam’ın anlaşılması konu-
sundaki hassasiyetlerini göstermesi bakımından önem taşı-
maktadır. Sözleşmenin tam metni şu şekildedir:

“Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Riyaseti ile dersiam-
dan (medrese hocalarından) Elmalılı Muhammed Hamdi 
Efendi ve Şair Mehmet Akif Bey arasında mün’akid (yapıl-
mış, imzalanmış) mukavelenamedir (sözleşmedir).

1- Kur’an-ı Kerim’in tercümesiyle muhtasar (özet) bir 
surette tefsirini Mehmet Akif Bey ile Hamdi Efendi deruhde 
etmişlerdir (üstlenmişlerdir).

2- Riyaset-i müşarünileyha (bahsedilen Başkanlık) Ham-
di Efendi ile Mehmet Akif Bey’den her birine altışar bin lira 
te’diye edecektir (ödeyecektir).

3- İşbu meblağın (miktarın) te’diyesi (ödemesi) şu suret-
le olacaktır: Her birine biner liradan cem’an (toplam) iki bin 
lirası peşin verilecek ve mütebaki (kalan) miktar birinci cüz 
nihayetinde yüz seksen altışar, diğer cüzlerden beheri (her 
biri) nihayetinde yüz altmış altışar lira verilmek suretiyle 
muksitan (hakedildikçe) te’diye edilecektir (ödenecektir).

4- Tarz-ı tahrir (yazım tarzı)   şekl-i atide (aşağıdaki şe-
kilde) olacaktır. Ayet ve ayat-ı kerime yazılarak altına meal-i 
şerifi ve bunu müteakip tefsir ve izah kısmı yazılacaktır.

5- Tefsir ve izah 
(açıklama) kısmında 
bervech-i ati nukat 
(aşağıdaki noktalar ay-
nen) nazar-ı dikkate alı-
nacaktır.

a) Ayat-ı kerime 
nisbetindeki (Ayetler 
arasındaki) münasebat 
(ilişkiler),

b) Esbab-ı nüzul 
(iniş sebepleri), 

c) Kıraat (ki aşereyi 
tecavüz etmemek la-
zımdır).

d) İktizasına göre 
(gerektiğinde) terkib 
(sentez) ve hükemanın 
izahat-ı lisaniyesi (âlim-
lerin diliyle açıklaması,)  

e) İtikatça Ehl-i 
Sünnet mezhebine ve 
amelce Hanefi mezhe-
bine riayet olunarak 
ayatın mütazammın 
olduğu (ayetlerin içer-
diği) ahkam-ı diniye 
(dini hükümler), şer›iy-
ye (dinî) ve hukukiyye 
(hukukî), ictimaiyye 
(toplumsal) ve ahlakıy-
ye (ahlakî) işaret veya 
alakadar bulunduğu 
mübahis-i hikemiyye 
ve ilmiyeye (ilmi ve hik-
met bahisleriyle) mü-

teallik (alakalı) izahat (açıklama) bilhassa (özellikle) tevhid 
ve tezkir-i meva’ıza müteallik (Allah’ın birliği ve emirlerini 
hatırlatan) ayatın (ayetlerin) mümkün mertebe basit izahı 
(açıklaması), alakadar (ilgili) ve yahut münasebattar (ilişkili) 
olduğu bazı tarih-i İslam vukuatı (İslam Tarihi olayları),

f) ... müelliflerince (yazanlarınca) yanlış veya tahrif yollu 
şeyler dermeyan edildiği (olduğu) görülebilen noktalarda 
tenbihatı muhtevi (ikazları içeren) notlar,

g) İnde›l-iktiza (gerektiğinde) nasih (hükümsüz bırakan) 
ve mensuh (hükmü kaldırılmış) ve muhassas (ayrılmış),

h) Baş tarafa mühim bir mukaddime tahririyle (önsöz 
yazımıyla) bunda hakikat-i Kuran’ın (Kur’an gerçeklerinin) 
ve Kur’an’a müteallik mesail-i mühimmenin izahı (Kur’an’a 
ilişkin önemli meselelerin açıklanması),

6- Peyderpey takarrür eden (parça parça yazılıp kararı 
verilen) müsveddeler üçer nüsha olarak tebyiz edilerek (te-
mize çekilerek) biri Hamdi Efendi’de biri Akif Bey’de diğeri 
de riyaset (Başkanlık) namına heyet-i müşavere azasından 
Aksekili Hamdi Efendi’de bulunacaktır.

7- Müsveddelerin tebyiz (temize çekilmesi) ve inde’l-ik-
tiza (gereken) kütüphanelerden bazı eserlerin istinsah (kop-
ya, çoğaltma) ettirilmesi için mumaileyhimin (ismi geçen-

lerin) emrinde ücret-i 
maktu’a (belirlenen 
ücret) ile güzel yazılı bir 
yahut icab ederse iki 
zat istihdam olunacak 
ve bunlara takdir edi-
lecek ücret riyasetten 
te’diye kılınacaktır (Baş-
kanlıktan ödenecektir).

8- İlk tab’ı (baskısı) 
Diyanet İşleri Riyase-
ti’nin hakkı olup on bin 
adet olarak güzel kâğı-
da ve nefis bir surette 
tab ettirilecek (bastı-
rılacak) ve fakat yüzde 
yirmisi müelliflere ait 
olacak ve tabın (baskı-
nın) şeklini müellifler 
tayin edecektir.

9- Eser-i mezkûrun 
(söz konusu eserin) es-
na-yı tabında (baskısı 
sırasında) formaların 
tashih (düzeltme) ve 
tab’ına müteallik (ba-
sımına ilişkin) bütün 
iştigalat (uğraşlar)  riya-
set-i müşarunileyhaya 
(bahsedilen Başkanlığa) 
aittir.

10- Sahifelerin is-
tertopisi (bugünkü oza-
lit) alınacak ve bilâ-be-
del (bedelsiz) müellifle-
re verilecektir.
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11- Birinci tabından (baskıdan) sonra hakk-ı tab (baskı 
hakkı) yalnız müelliflere ait bulunduğu cihetle müellifler di-
lediği miktarda eser-i mezkûru (söz konusu eseri) tab edebi-
lecektir (bastırabilecektir).

12- İş bu mukavelename (sözleşme) iki nüsha olarak 
tanzim ve teati kılındı (düzenlendi ve karşılıklı verildi)

İmzalar: Ahmet Hamdi, Muhammed Hamdi, Mehmet 
Akif.

Dairede kıraat ve meâli tefhim olunan (okunan ve an-
lamı bildirilen) bu mukavelename (sözleşme) zirine mevzu’ 
(aşağısına atılmış) imza/şahıs ve hüviyeti marufumuz (kim-
likleri tarafımızdan bilinen) Şair Mehmed Akif Bey ile Elmalı 
Muhammed Hamdi ve Diyanet İşleri Riyaseti’ni temsil eden 
Aksekili Ahmed Hamdi Efendi’nin olup münderecatı (içeriği) 
tamamen kabul ve ikrar eyledikten sonra muvacehemizde 
vaz’ eylediğini (huzurumuzda imzaladıklarını)  beyan ve tas-
dik ederiz. Bin üç yüz kırk bir senesi Teşrinievvel (Ekim) ayı-
nın yirmi altıncı günü (26. 10. 1925)

Aksaray’da Yusufpaşa civarında Kuyulu Sokak’ta 1 nu-
marada mukim (oturan) akârat-ı vakfiye konturat memuru 
Ali Ziya ve Aydın bin Hüseyin Hüsnü.

Üsküdar’da Ayazma’da Sermed Paşa Konağı’nda mukim 
(oturan) Abdülkadir Rıza Bey.

Bu mukavele (sözleşme) zirine mevzu’ (aşağısında bu-
lunan) imzalar: Şair Mehmed Akif Bey ile Elmalılı Muham-
med Hamdi ve Türkiye Diyanet İşleri Riyaseti’ni temsil eden 
Aksekili Ahmed Hamdi Efendi’nin olduğu isim ve hüviyet-
leri balâda muharrer (yukarıda yazılı) şahid ve muarriflerin 
(bilirkişilerin) ifade ve tasdiklerinden anlaşıldığından aynen 
defter-i mahsusuna (özel defterine) kayd ve tasdik olundu. 
Bin üç yüz kırk bir senesi Teşrinievvel (Ekim) ayının yirmi al-
tıncı Pazartesi günü.

26 Teşrinievvel 1341 (26 Ekim 1925)
Mithat Cemal / Beyoğlu Dördüncü Katib-i Adli
Bu mukavelename (sözleşme) suretinin dairemde def-

ter-i mahsusundaki 26 Teşrinievvel 1341 tarih 12042/263 
numaralı resmi kaydına mutabık (uygun) olduğunu tasdik 
ederim (onaylarım).

Resmi Mühür, kaşeler ve pullar.
Adres: Galata Haraççı Sokak, Dar Han, Telefon Beyoğlu 

3447.”24

Atatürk Bu İşin Neresinde?
Hem TBMM’nde alınan bu; Diyanet İşleri Riyaseti tara-

fından bir Türkçe Kur’an Meâli ve Tercümesi hazırlatılması 
kararı, hem de özellikle Meâl’i hazırlama görevinin Mehmet 
Akif’e verilmesi konusunda acaba Mustafa Kemal Paşa’nın 
rolü var mıydı, yok muydu? Varsa bu rol ya da etki ne idi? 
Konuyla ilgili yayınlarda bu konu sürekli olarak tartışılmak-
tadır. Mehmet Akif’in Milli Mücadele için Ankara’ya çağrıl-
ması ya da gelmesi konusunda da gördüğümüz üzere bugün 
bazı muhafazakâr yazarlar bu tip tartışmalarda “Mustafa 
Kemal’in etkisinin olmadığı” gibi akıllara zarar iddialar or-
taya atmaktadırlar.

Yukarıya da aldığımız daha önceki bir başka çalışmamız-
da; Merhum Mehmet Akif’i Ankara’ya bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’nın çağırdığını ve M. Akif ve arkadaşlarının o dönemde 
M. Kemal Paşa’nın kontrolündeki, Yenibahçeli Şükrü Bey’in 

istihbarat yapılanması tarafından Ankara’ya ulaştırıldıklarını 
Genelkurmay Arşiv Belgesi ile ispatlamış idik.25

Kimi muhafazakâr araştırmacılar aynı tutum ve davranı-
şı bu kez TBMM’nin kararı için sergilemektedirler. Alınan bu 
kararda Mustafa Kemal’in bir etkisinin olmadığını, “dindar 
mebusların verdiği altmış imzalı bir kanun teklifi” ile bu işin 
olduğunu26 söylemektedirler.

Türk toplumunun bilimsel bir bakışla gerçekleştirilecek 
Kur’an tefsir ve tercümesine olan gereksinimini gören Ata-
türk, bu konuda hiçbir dönemde olmadığı kadar ciddi çalış-
malar yapmış, yaptırmıştır.

Atatürk’ün. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 
Kur’an’ın, hadislerin, hutbenin Türk milleti tarafından an-
laşılabilmesi amacıyla Türkçeleştirilmesi konusunda din 
adamlarıyla, devlet adamlarıyla ve halkla görüş alışverişin-
de bulunduğunu biliyoruz. Konuşmalarında bu konulara sık 
sık dikkat çektiğini de biliyoruz. Ziya Gökalp, Seyit Bey ve 
Reşit Galip ile bu konuda uzun sohbetler etmiştir. 

Atatürk öncelikle Müslüman Türk milletinin anlayama-
dığı Kur’an-ı Kerim’i tefsir ve tercüme ettirmek istemiştir. 
Bütün konuyla ilgili girişimlerin ve çalışmaların arka ve ön 
planında Atatürk vardır. Öyle ki, Atatürk, Elmalılı Hamdi 
Yazır ve Mehmet Akif Ersoy ile yapılan Kur’an tefsir ve ter-
cümesi sözleşmesinde yer alan teknik ayrıntılar ile bizzat 
ilgilenmiştir.

Mehmet Akif  (Ersoy) merkezli olarak Türkçe Kur’an Me-
ali konusunda en kapsamlı çalışmayı yapmış bulunan Sayın 
Dücane Cündioğlu; “Bu vesileyle Meclis kararı ardındaki asıl 
iradenin Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu-
nu ve Kur’an-ı Kerim’in resmen Türkçeye tercüme edilmesi 
veya tercümenin Mehmet Akif tarafından yapılması tale-
binin bizzat kendisinden gelmiş bulunduğunu gösterir bazı 
açıklamalardan söz etmek isteriz.” diyerek Atatürk’ün ko-
nuyla ilgili tavrını yansıtan bazı örnekler vermektedir. 

Cündioğlu, Atatürk’ün Vossische Zeitung muhabirine 
verdiği demeç (1929) ile K. Karabekir (1923), Yunanlı Gaze-
teci Yorgi Pesmezoğlu (1937), Emin Erişirgil (1956), Y. Hik-
met Bayur (1968), F. Altay (1968)’ın anlattıklarını aktarmak-
ta ve şöyle demektedir:

“Bu belgelerdeki, ‘Kur’an’ın tercüme edilmesini emret-
tim’, ‘Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettireceğim’, Kur’an’ı Türk-
çeye tercüme ettirmekle…’, ‘Kur’an’ın iyi bir dille tercüme 
edilmesini çok istiyordu’, ‘Kur’an’ı … tercüme etmesini çok 
istemişti’ şeklindeki ifadeler, Mustafa Kemal Atatürk’ün –
nedeni ne olursa olsun- Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye tercü-
me edilmesi konusundaki niyet ve ısrarını, hiçbir şüpheye 
mahal bırakmayacak derecede dile getirmektedir. Fakat 
T.B.M.M.’inde yapılan 21 Şubat 1341/1925 tarihli bütçe 
müzakerelerinde bu aktarımları doğrulayacak hiçbir ima ve 
işarete –ne gariptir ki- rastlanılmamaktadır. Oysa Kur’an-ı 
Kerim’in Diyanet İşleri Reisliği gözetiminde Türkçeye tercü-
me edilmesi konusunda herhangi bir görüş ayrılığı içerisin-
de olmadıkları anlaşılan mebusların, Cumhuriyet’in bânîsi 
ve reisi bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmak 
suretiyle bu yöndeki taleplerine kuvvet ve meşruiyet kazan-
dırmaya çalışmalarından daha tabii ne olabilirdi?”27

Sayın Cündioğlu’nun bu değerlendirmelerinden anlaşı-
lıyor ki, onun hassasiyeti sadece meclis müzakereleri sıra-
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sında Atatürk’ten bahsedilmemiş olmasından kaynaklan-
maktadır. Kaldı ki bu da teknik bir konudur. Bu durum, çalış-
maların arkasında Atatürk’ün olduğu ve çalışmaları baştan 
beri yönlendirdiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Biz sadece 
Atatürk’ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun tefsir çalışmaları 
hakkında neler söylediğine ve Atatürk’ün Vossische Zeitung 
muhabirine verdiği demeçte ne dediğine bakalım:

“Atatürk yapılacak tefsirle bizzat ilgilenmiştir. Nitekim 
benim dönemimde de bu çalışmalar süratle devam etti. 
Sonuçta yedi ana maddeyle bu işi sonuçlandırttı. Tabii şim-
di tafsilatlı olarak bu maddeler pek hafızamda değil. Ana 
hatlar, hatırladığım kadar ayetlerin inişlerinin sebepleri 
belirtilecek, kelimelerin dil izahları olacak, ayetlerin anlat-
mak istediği din, hukuk, sosyal ve ahlaki konular hakkında 
bilgiler verilecek, bunlarla ilgili eski tarihi olaylar uzun uzun 
anlatılacak, vs.”28

Ulusu’nun söz ettiği yedi maddenin yukarıda tam met-
nini verdiğimiz Diyanet İşleri Riyaseti ile Elmalı Hamdi ve 
Mehmet Akif arasında noterde imzalanan sözleşmenin 5. 
maddesindeki içerikle ilgili konular olduğu açıktır.

Atatürk 30 Kasım 1929’da Vossische Zeitung muhabiri-
ne şu demeci vermiştir:

“Ahiren Kur’an’ın tercüme edilmesini emrettim. Bu da 
ilk defa Türkçeye tercüme ediliyor. Muhammed’in hayatına 
ait bir kitabın (Sahih-i Buhari) tercüme edilmesi için de emir 
verdim. Halk tekerrür etmekte bulunan bir şey mevcut ol-
duğunu ve din ricalinin derdi ancak kendi karınlarını doyu-
rup, başka bir işleri olmadığını bilsinler.”29

Cumhuriyetin ilk Kur’an tefsiri, Atatürk’ün isteğiyle ha-
zırlatılan, Konya Hadimli Mehmet Vehbi Efendi’nin “Hülasa-
tü’l Beyan Fi Tefsir’l-Kur’an” adlı eseriydi. Ayrıca, yine Ata-
türk’ün isteği ile Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak 
Dini Kur’an Dili” adlı eseri, 1925 yılında meclis kararından 
sonra hazırlanmaya başlanmış ve 1936 Yılında basılmıştır. 
Bu eser, 8 ciltlik 6.433 sayfalık dev bir eserdi. Bu eser, o dö-
nemin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye’nin her 
yerine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. 

Yukarda adı geçen eserler başta olmak üzere, cumhuri-
yetin ilk 15 yılında Kur’an-ı Kerim’in tefsir ve tercümesi ile 
ilgili 9 eserin yazılıp yayımlandığı görülmektedir.30

Atatürk’ün İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Türk-
çeye çevirtmiş olması, Kur’an’ın mantığına da uygundur. 
Atatürk Kur’an’ı Türkçeye çevirterek, yüzyıllardır ihmal edil-
miş bir Kur’an hükmünü, “Biz onu anlaşılsın diye... indir-
dik” uygulamıştır. Üstelik O, bu konunun ne kadar önemli 
olduğunu bilerek Kur’an tefsir ve tercüme görevini Elmalılı 
Hamdi’ye vermiştir. Ve Elmalılı’nın yaptığı Kur’an tefsiri bu 
gün bile aşılamamış, mükemmel bir tefsirdir. Prof. Dr. Yaşar 
Nuri Öztürk, bu konuda şu değerlendirmeleri yapmaktadır:

“Cumhuriyeti kuran irade (Atatürk) İmparatorluğu içer-
den kemirerek yıkan hurafenin (Kur’an dışı uydurma din-
cilik) tabelalarını devirdikten sonra, en güzel dinin esasını 
kitleye tanıtmanın ilk ve en önemli adımını hayranlık verici 
bir basiret ve dirayetle atmıştır. O adım, çağın en büyük mü-
fessiri (yorumcusu) Elmalılı Hamdi Yazır’a, TBMM’nin karar 
ve isteğiyle hazırlatılan Kur’an tercüme ve tefsiridir. Yani do-
kuz ciltlik o aşılamamış Elmalılı tefsiri.

Atatürk, hep görmezden gelinen, ama temel çözümün 

hareket noktası olan bu icraatında, sadece aklının değil, 
gönlünün de işin içinde olduğunu vurgulamak için, tefsirin 
finansmanına bizzat katkıda bulunmuştur... Türkiye’de İs-
lâm konusunun her seviyede en güvenilir, en değerli baş-
vuru kaynağı halâ Elmalılı Tefsiri’dir. Elli yılı aşkındır, amansız 
bir din sömürüsü ile ülkenin anasını ağlatan politikalar ve 
engizisyona taş çıkartma noktasına gelen din ticareti, sövüp 
durdukları devir ve kişilerin vücuda getirdiği, o, dokuz ciltlik 
eserin değil yerine, yanına bile koyabileceğimiz bir şey he-
nüz üretilememiştir.”
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Özen TOPÇU (*)

Türk Milleti’nin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün Türk tarihine 
mal olmuş, sekiz ayrı rütbe, lakap ve unvanı vardır. 
Bunlar sırasıyla; 

- 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’nde mate-
matik derslerindeki başarısından dolayı Kemal adı;

- 1 Nisan 1916’da Çanakkale Muharebeleri’ndeki 
tüm dünyada hayranlıklar uyandıran başarısının so-
nucu olarak, Diyarbakır’da Paşa;

- 5 Ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebe-
leri öncesi Başkomutan;

- 19 Eylül 1921, Sakarya Meydan Muharebeleri’ni 
kırılmış kaburga kemikleriyle idare ettiğinden “Gazi” 
unvanı ve bu meydan muharebesini dünya savaş lite-
ratürüne geçecek bir başarıyla kazandığından “Ma-
reşal” rütbesi;

- 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmesinin ar-
dından, Reis-i Cumhur;

- 24 Kasım 1928’ de Harf Devrimi ile Başöğret-
men;

- 24 Kasım 1934’de Soyadı Kanunu (21 Kasım 
1934) kapsamında “ATATÜRK” soyadıdır.

Biz bu çalışmamızda O’nun, “Başöğretmenlik un-
vanının tevdi olunması ile bizzat bana rütbelerin en 
yücesi verilmiş bulunuyor.” dediği ve yine, “Benim 
asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, 
milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam, beni 
onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım 
öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.”1 
Buyruğuna uyarak Başöğretmenlik konusundan söz 
edeceğiz.

Türk Dil ve Alfabesine Tarihi Bir Bakış
Türk dili, onu konuşan milletimizin tarihi kadar 

eskidir. Türk dilinin en eski yazılı anıtları Moğolis-
tan’da Orhun Irmağı boyunda bulunmuştur. Bugün-
kü bilgilerimize göre, Türk dilinin yazımı için kullanı-
lan ilk alfabe, Göktürk (Köktürk) Alfabesi diye bilinen 
eski Türk yazısıdır. Orhun Irmağı kıyılarında bulunan 
iki büyük yazıt (Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları) 
Göktürk Alfabesi’yle yazılmıştır.2 Orhun Yazıtları, 
(731-734) daha eski edebi bir dilin varlığını göste-
rir.3 Ancak eldeki yazılı belgeler, görüldüğü gibi VII. 
ve VIII. yüzyıllardan daha gerilerde görülmemekte-
dir. Fakat günümüzde Avrupa dillerinden İngilizce 
ve Fransızcanın yazıya geçirilişinin MS X. yüzyıldan 
sonra olduğunu düşünürsek, atalarımızın bu konu-

da da öteki milletlerden ileride olduğu ortaya çıkar.4 
Türk tarihinde İslamlığı kabul eden (940 yılında) ilk 
Türk devleti olan Karahanlılar (932-1212), önceleri 
kullandıkları Uygur yazısını bırakarak Arap yazısını 
benimsediler. Arap alfabesinin yalnız ünsüzler (ses-
siz harfler) üzerine kurulan bir yazı düzeni olduğu ve 
Türkçedeki dokuz ünlü (bunlar a, o, u, e, é, ö, ü, i, ı) 
sese karşı Arapçada sadece üç sesli harf (bunlar a, 
i, u olup, sonraları Osmanlıca’da bunlara ‘h’ eklene-
cektir) bulunması nedeniyle, Türkçeyi yazıyla ifade 
etmenin sıkıntısı da böylece başlayacak ve bin yıl bo-
yunca devam edecektir.5 

Aynı dil ailesi içinde bulunan diller arasında kar-
şılıklı etkiler, alışverişler pek yadırganmaz. Kaynaşma 
kolay olur. Türk dilini içine alan Ural-Altay (TURAN) 
dilleri ailesi ile Arapçayı içine alan Sami dilleri ve 
Farsçayı içine alan Hint-Avrupa (ÂRÎ)dilleri ailesi ara-
sında ise bir ilişki yoktur. Bundan dolayı; Arapça ve 
Farsça sözcüklerin, kuralların Türk diliyle kaynaşma-
sı oldukça güçtür.6 Türkçede bulunan dört yuvarlak 
sesli (o,ö,u,ü) için, Arapçada sadece “u” seslisi vardır. 
Ayrıca, Arapçadan alınmış olan eski alfabemizde aynı 
ses için gereksiz yere birkaç harf vardı.. Örneğin; “S” 
sesi için “se”, “sin” ve “sad” adlarında üç ayrı harf 
vardı. “Sabit”, “sana”, “sanki” sözcüklerinin ilk harf-
leri birbirine benzemezdi. Yine aynı şekilde “Z” sesi 
için dört ayrı harf grubu vardı. Buna paralel olarak 
da; “zarar”, “zulüm”, “ziraat”, “zeki” sözcüklerinin ilk 
harfleri aynı sesi taşıdıkları halde, ayrı ayrı harfler-
le yazılırdı. Böyle yazılmazsa sözcüğün anlamı değer 
taşımazdı.7 Falih Rıfkı Atay, Arap Alfabesi’yle Türkçe 
yazmanın sıkıntılarını biraz da alaycı bir anlatımla 
şöyle yazar:

“Eski alfabede “sad, dat, tı, zı” harfleri vardı. Me-
sela, “Ziya”, “zı” ile değil de “dat” harfi ile yazılmakta 
idi. Bir yandan Rus, bir yandan Avusturya orduları va-
tan üstüne yürürken, medrese hocaları arasında bir 
kavga kopmuştur. “Dat” harfi da, dı, du mu, yoksa za, 
zı, zu mu sesi vermelidir? Ziya mı, dıya mı okunma-
lıdır? Kahvelere kadar yayılan bu kavga ki, bastırmak 
için elebaşı softaları sürmek lazım gelir.”8

Osmanlılarda Türk Dili

1869 yılında büyük vatan şairi Namık Kemal Bey, 
“Hürriyet” gazetesinde yazının ıslahı, ya da değişti-
rilmesi hakkında alfabe konusunu tartışmıştır. Namık 
Kemal makalesinde, “Hıristiyan çocukları kiliseler-
de, Musevi çocukları havralarda kendi dillerinde 5-6 
ayda okumayı ve yazmayı öğrendikleri halde, Müslü-
man çocuklarının okumasının iki-üç yıl aldığı, yazma-
sının ise daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu, bunun 
tek nedeninin yazmada kullandığımız ve Türkçe için 
hiç de uygun olmayan Arap harfleri olduğu......” dan 
söz eder. Bu makale dönemin kamuoyunda büyük 
ilgi uyandırır. Makaleye ilgi duyanlar arasında devrin 
padişahı Sultan Abdülaziz de vardır. Halife Sultan, 

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK VE
HARF DEVRİMİ
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Rus Çarının doğu dilleri uzmanı Azeri bilgin Ahunza-
de Feth Ali’yi İstanbul’a davet eder. Türk diline uygun 
bir alfabe hazırlaması emrini verir. Aylar süren çalış-
malar sonunda hazırlanan yeni Türk alfabesi Sultana 
sunulur. Ancak kabul görmez.9 Çünkü böyle bir ha-
reket büyük bir cesaret ve kararlılık gerektirir. Tanzi-
mat’la birlikte Türkçe bilinci, birtakım tarihi ve sosyal 
nedenlerle güçlenmeye başlamış, hatta Tanzimat 
Fermanı’nda, Osmanlıcaya uygun bir alfabe düzen-
lenmesi, dilbilgisi ile ilgili kitaplar hazırlanması, öneri 
olarak yer almıştı.10 

Arap alfabesinin Türkçeyi yazmadaki sıkıntı “Me-
saj Yazmada” da kendini göstermiştir. Bilindiği gibi 
Osmanlıda telgraf, 1854 Osmanlı-Rus Harbi’nden 
(Kırım Harbi) bu yana kullanılmaktaydı. Telgrafın ilk 
zamanlarındaki özelliklerinden dolayı uzun uzadıya 
yazılar yazılamazdı. Osmanlıcada ise çoğu sözcük ge-
lişinden okunur, anlam bütünlüğü kurularak sonuca 
gidilir. Örneğin, “mükemmel” sözcüğünü yazmak için 
bugünkü harflerle “mkml” harfleri kullanılırdı. Yani 
bir tane bile sesli harf kullanmadan dört tane ünsüz-
le. Bu yüzden, bu sözcüğü birkaç biçimde okumak her 
günkü yanılgıydı.10 Birinci Dünya Savaşında Osmanlı 
orduları başkomutanı Enver Paşa, çektiği telgrafların 
yanlış anlaşılmasının bir türlü önüne geçememiş, son 
çare olarak, kurmay subaylarını toplayarak, yeni bir 
Osmanlıca alfabe uydurmaya kalkışmıştır.11 

Harf Devrimi Hazırlık Safhası

Atatürk devrimleri içinde şüphesiz en büyüğü 
harf devrimidir. O, Türk harfleri ile Türk dilinin sade-
leştirilmesi, arınması ve Türkçenin köklerinin çağdaş 
kurallarla araştırılması işini daima birlikte yürütüyor-
du. Tarihimizde Türk dili hareketi de aslında harf dev-
rimi ile aynı anda başlatıldı.12

Cumhuriyet hükümeti harf devriminden önceki 
kısa zaman içinde, kullanmakta olduğumuz rakamları 
değiştirerek, Latin aslından olan uluslararası sayıları 
kabul etmekle işe başladı. 24 Mayıs 1928 günü Mec-
lis’te kabul edilen “Beynelmilel Erkamın Kabulü Hak-
kındaki Kanun” ile uluslararası rakamlar 1 Haziran 
1928’den itibaren kullanılmaya başladı.13 Hemen 
arkasından, Latin yazısının uygulanması olanakları-
nı inceleyecek bir kurul oluşturuldu. Oluşturulan bu 
“Dil encümeni” Gazi Mustafa Kemal’in başkanlığında 
26 Haziran 1928’de ilk toplantısını yaptı.14 Bu encü-
men, Atatürk’ün de katılımıyla Ağustos başına kadar 
çalışarak 41 sayfalık “Elifba Raporu” hazırladı.15 
Atatürk, 8/9 Ağustos 1928 gecesi Gülhane Parkında 
halkın da katıldığı bir törende harf devriminin başla-
dığını müjdeleyen, gerekçe ve amacı en iyi biçimde 
belirten ünlü konuşmasını yaptı:

 “Bugün yapmak zorunda olduğumuz son değil, 
ama çok gerekli bir şey vardır: Yeni Türk harfleri ça-
buk öğrenilmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, ha-
mala, sandalcıya öğretiniz. Bu ödevi yaparken düşü-

nünüz ki, bir ulusun, bir toplumun yüzde onu yirmisi 
okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmezse, bu ayıp-
tır. Bundan insan olarak utanmak gerekir... En çok bir 
yıl, iki yıl içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri öğ-
renecektir. Ulusumuz yazısıyla, kafasıyla bütün uygar 
dünyanın yanında olduğunu gösterecektir.”16 

M. Kemal’in bu söylevi, yurt içinde büyük bir ilgi 
ve heyecan yarattı. Yerli ve yabancı basın bu işe geniş 
sayfalar ayırdı. Böylece harf devriminin hazırlık dev-
resi biterek, uygulama dönemi açılmış oldu.

Harf Devrimi Uygulama Safhası

9 Ağustos’tan sonra yurdun her köşesinde ay-
dınlarla halk, yeni harfleri öğrenmek, öğretmek için 
yarışa girişmiş, devlet basımevi tarafından 50 bin 
yeni alfabe basılarak dağıtılmış, gazetelerde alfabe 
dersleri yayımlanmış, sekiz-on satırdan başlayarak 
yeni harflerle yazılar çıkarılmaya başlanmıştı.17 Dol-
mabahçe Sarayı’nda, Atatürk’ün başkanlığında yeni 
harfler ve imla (yazım) üzerine ilk uygulamalı dersle-
re başlanmış, konferanslar verilmiş hemen sonra da, 
yurdun her il, ilçe ve köylerinde bu harfleri öğreten 
kurslar açılmıştı. İstanbul Darülfünun’u (İstanbul Üni-
versitesi) bir konferans serisi düzenlediği gibi, Hattat 
Okulu da yeni yazıyı öğretmek için kurslar başlattı. 25 
Ağustos’ta Ankara’da toplanan 4. Muallimler Birliği 
Kongresi’nde üyeler, Yeni Türk Alfabesi’ni öğretmek 
için ant içtiler. 26 Ağustosta, o günün önemini belir-
ten 17 satırlık bir yazı tüm gazetelerde yeni harfler-
le yayımlandı.18 Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı’na 
ilk yeni harfli dilekçe 21 Ağustos’ta verildi. Yine 21 
Ağustos 1928’de Diyanet İşleri Başkanlığı yeni harf-
leri kullanarak yazışmaya başladı.19 Gazi Mustafa 
Kemal, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen uygula-
malı ders ve konferanslardan sonra, Ağustos ve Eylül 
(1928) ayları içinde, yeni Türk harflerini öğretmek 
için gezilere çıktı. Önce Tekirdağ, Bursa, Çanakkale ve 
Gelibolu’ya gitti. Bundan sonra da, Sinop, Samsun ve 
Amasya yoluyla Turhal, Tokat, Sivas ve Kayseri il ve il-
çelerini dolaşıp Ankara’ya döndü.20 Atatürk, bu gezi-
sinin ilk durağı olan Tekirdağ’da halka şöyle seslendi: 
“Az zaman sonra yeni Türk harfleriyle gözler kamaştı-
rıcı Türk manevi gelişmesinin erişebileceği gücün ve 
yaygınlığın uluslararası düzeyini gözlerimi kapatarak 
şimdiden o kadar parlak görüyorum ki, bu görünüş 
beni kendimden geçiriyor.”21 Atatürk yine bu yeni 
Türkçe Alfabeyi öğretme seferberliği sırasında Bü-
yük Taarruz’un yıldönümü olan 26 Ağustos’ta şunları 
dile getirmiştir. “.....Bu kuvvetli hatırama güvenerek 
beyan edebilirim ki, bugün Yeni Türk harfleriyle ce-
halete karşı açtığımız mücadelenin, yarın millet için 
26 Ağustos zaferinden daha yüksek ve geniş saadet 
neticeleri getireceğini muhakkak görüyorum.”22 

Nihayet, 1 Kasım 1928’de TBMM’de oy birliğiy-
le kabul edilen ve 3 Kasım 1928’de resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 1353 sayılı “Türk Harf-
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lerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun” ile Türk 
Alfabesi’nin oluşturulması işlemi köklü bir çözüme 
kavuşmuştur. TBMM, 1 Kasım 1928’de bu kanunu 
kabul etmesinin ardından, yine oybirliği ile Mustafa 
Kemal’e altın bir levha üzerinde kabartma harflerden 
“Yeni Türk Alfabesi”nin yazılıp sunulmasını da kabul 
etmiştir.23 Türkiye’de gazeteler, 1 Aralık 1928’de 
tamamıyla yeni Türk harfleriyle çıkmaya başlamış, 
1 Ocak 1929 gününden sonra ise, Türkiye’de Arap 
harfleriyle hiçbir şeyin basılamayacağı, yasağa bağ-
lanmıştı.24 Atatürk, TBMM’nin III. dönem 2.nci yasa-
ma yılının açılış tarihi olan 1 Kasım 1928’de Meclis’te 
şu konuşmayı yapmıştır: 

“.... Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce her 
gelişmenin ilk yapı taşı olan soruna değinmek iste-
rim. Büyük Türk Milleti, bilgisizlikten, az emekle kısa 
yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan bir 
araçla kurtulabilir. Bu okuma yazma anahtarı, ancak 
Latin aslından alınan Türk alfabesidir... Ulusumuzun 
yüzyıllar boyunca gerçekleştirilemeyen bu ihtiyacını 
birkaç yıl içinde tam anlamı ile sağlamak, yakın ge-
lecekte gözlerimizi kamaştıran bir başarı anahtarı 
olacaktır.”25 

Gazi, nasıl on yıl önce düşmanları vatan toprak-
larından atmak için milleti seferberliğe çağırdı ise, 
şimdi de Türk yurdundan cahilliği kaldırmak için se-
ferberlik ilan etmişti. İşte “Millet Mektepleri” bunun 
için açılacaktı. 24 Kasım 1928’de resmi gazetede ya-
yımlanan 7284 sayılı Millet Mektepleri Talimatna-
mesine göre, 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren kırk 
yaşın altındaki kadın-erkek her Türk vatandaşı millet 
mekteplerine kaydolunacaktı. Bu talimatnamenin 4. 
maddesine göre, millet mekteplerinin başöğretmeni 
Reis-i Cumhur Hazretleridir.26 Gerçekten de 1 Ocak 
1929, Türkiye’de bir okuma-yazma seferberliğinin 
bütün görkemiyle başladığı gün olmuştur. 1928’de 
toplam nüfusu 13 milyonu aşmayan Türkiye’de mil-
let mekteplerinden 1936 yılına kadar 2.546.051 yurt-
taş diploma alarak okuma-yazmayı öğrendi. Böylece 
eski yazıyı bilen ortalama bir milyon kişinin de yeni 
yazıyı öğrenmesiyle halkın dörtte birinin okurya-
zar olması sağlanmıştır.27 Harf Devrimi, Türk kültür 
devriminin ilk ve belki de en önemli adımı sayılabilir. 
Arap harflerinde baskı işleri, harflerin başta, ortada, 
sonda aldığı değişik biçimler nedeniyle karmaşıktı. 
Arap harfleriyle baskı işlerinde kullanılan bir dizgi 
kasasında 432 bölme bulunuyordu. Oysa yeni harf-
ler, dizgi kasasındaki bölme sayısını 104’e indirmiştir. 
Böylelikle yeni harfler, baskı işlerini önemli bir ölçüde 
kolaylaştırmıştır. Ayrıca Arap harflerinde büyük harf 
de bulunmuyordu. Türk harfleri bunu da sağladı ve 
böylece cümle başları, özel adlar belirlenmiş oldu.28 
Tüm ülkede hızla yaygınlaşan okuryazarlık, yeni alfa-
benin getirdiği kolaylık ve olanaklarla birleşerek, 200 
yıl boyunca29 (1729-1944) ancak 30.000’e ulaşmış 
olan basılı kitap sayısının, 15 yıl gibi kısa bir sürede 

(1929-1944) aşılmasını sağlamıştır.(31.000 Kitap).30 
Ata’ya yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da 

destek ve kutlama mesajları yağıyordu. Bunlar için-
de en ilginci, “İngilizce Heceyi Sadeleştirme Derneği” 
Glasgow’dan gelen kutlama telgrafıdır. Bilindiği gibi, 
her Avrupa ülkesi Latin harfleri kullanır. Ancak, he-
men hemen hiçbir ülkenin alfabesi, her sesi tek bir 
harfle karşılamaz. Örneğin, İngilizce’de “sch” harfle-
rinin üçü birden “ş” sesini verir. Yine Almanca’da “ç” 
sesini yazmak için “tsch” gibi dört farklı harf yazıl-
ması gerekir. Bu durum, yetişkinlerde bile yazarken 
hata yapma olasılığını artırır. İşte Glasgow, Atatürk’e 
bunu nasıl başarabildiğini sormuş, bunun için kutla-
mıştır.31 Gerçekten de Yeni Türk harflerinin tek harfli 
yazı sistemine dayanan alfabe tasarımında, ikili, üçlü 
ya da dörtlü şekillere yer verilmeyip, her sesin tek işa-
retle gösterilmiş olması ve Türk dilinde var olan sekiz 
seslinin sekiz ayrı işaretle karşılanmış bulunması, al-
fabenin en başarılı yönüdür. Latin esasından alındığı 
halde Türk dilinin gereklerine göre uyarlanarak; ç, ğ, 
j, ş,  gibi özel değerler almış işaretlerin ortaya çıka-
rılması da onu taklitçi bir alfabe olmaktan kurtarıp, 
milli bir alfabe konumuna getirmiştir.32 Türk halkı, 
Ata’sının büyük eseri bu yeni Türk Alfabesi’ne “Gazi 
Alfabesi” adını vermiştir. Bu deyim, Yazı Devrimi’nin 
ilk günlerinde cehaletin karanlıklarından kurtulmak 
istercesine yeni harflere bir can simidi gibi sıkı sıkıya 
sarılan Türk halkının, Ata’sına duyduğu şükran hissi-
nin en güzel bir ifadesini oluşturmuştur.33

Sonuç

Osmanlı yazı dilinin bırakılıp, yeni Türk harfle-
rine geçilmesiyle, Türkçe olmayan sözcüklerin git-
tikçe azalması, kalanların ne kadar yaygın olurlarsa 
olsunlar, daha bir karmaşık, daha bir yabancı, daha 
bir rahatsız edici görünmelerine yol açmıştır.34 Yeni 
bir alfabenin kabul edilmesi, Türkçenin özleşmesi ve 
gelişmesi yolunda kuşkusuz en büyük dönemeçler-
den biridir. Gerçekten de yeni Türk Alfabesi’nin kabul 
edilmesi, Türkçenin özleşmesi ve Türkçe sözcüklere 
önem verilmesi yolunda büyük bir aşama olmuştur. 
Yeni Türk Alfabesi sayesinde, artık hiç kimse, ne ka-
dar tutucu olursa olsun, Türkçede karşılığı bulunma-
yan yeni bir kavramı Arapçadan uydurmaya kalkışa-
mıyor. Çünkü, Arapçadan dilimize girecek sözcükle-
rin harfleri bu yeni alfabede yoktur.35 Böylece yeni 
yazı, Arapça ve Farsça sözcüklerin dilimize yabancılı-
ğını ortaya çıkarmıştır. Yabancı sözcükleri atmak ve 
onların yerine Türkçe karşılıkları bulmak isteği güç 
kazanmıştır. Türk dili, Harf Devrimi ile bağımsız hale 
gelmiş, Türk dilinin bağımsızlığı sadece yeni harflerle 
% 95 oranında sağlanmıştır. 36

Latin aslından alınan, fakat Türk dilinin fonetik 
(sesbilim) özelliklerine göre büyük bir ustalıkla dü-
zenlenmiş olan Türk harflerinin kabulü, üzerinde 
yıllardan beri sayısız ve faydasız yazılar yazılan, çe-
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kişmeler, tartışmalar yapılan “harf ve yazım sorunu”-
nu kökünden çözmüştür.37 Bu devrim, bir yandan 
özgün bir Türk yazısının temelini atmış, öte yandan 
Türk insanına Batı kültürünü tanıtarak, tıpkı bir anah-
tar gibi,insanlık ve aydınlanmanın yolunu açmış, 
Türk milletini bir kültür dünyasından başka bir kültür 
dünyasına götürmüştür.38 Bir alfabenin, bir yazının 
değeri ve mükemmelliği bağlı olduğu dilin anlatım 
yeteneği ve gücü ile ölçülür. Bu ölçü ile Atatürk’ün 
Harf Devrimi Türk kültürü ve Türk Milleti için son de-
rece yüce bir olay olarak büyük bir saygıya layıktır. 
Düşünce ve anlayış yönünden, doğulu bir toplumu 
batılı bir toplum yapmak biçiminde, tek bir amaç et-
rafında toplanan Atatürk Devrimlerinin bu açıdan en 
büyüğü hiç şüphesiz harf devrimidir.39

Harf Devrimi, Türk kültürel yaşantısını ve yapısını, 
Arap ve Fars kültür baskısından kurtarıp ulusal kim-
liğe büründürmek suretiyle, “milliyetçilik” ilkesinin 
tamamlayıcı bir öğesi olmuş, diğer yandan da, halk 
dili olarak varlığını günümüze kadar korumuş olan Öz 
Türkçenin fonetiğine (ses yapısına) en uygun biçimde 
yazılmasını sağlayarak, halkımızın okuma yazma öğ-
renmesini kolaylaştırmış ve böylece “halkçılık” ilkesi-
ne de hizmet etmiştir.40 

Biz bu çalışmamızda, Atatürk’ün Türk diline ve 
eğitim-öğretimine katkılarını, O’na Başöğretmen 
vasfının verilişini geniş bir tarihsel boyutta ele aldık. 
Bizler, Ata’ya bu sıfatın verildiğini neredeyse unuttuk 
ve bunu tarihe mal ettik. Bilindiği gibi dünyada ve 
Türkiye’de çeşitli günler, haftalar kutlanır; sevgililer 
günü, anneler günü gibi. Bu günlerin her birinin bir 
anlamı bir tarihi vardır. Memleketimizde, 1981’de 
Ata’nın 100. doğum yıldönümü nedeniyle çeşitli et-
kinlikler düzenlendi, çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar 
arasında “Öğretmenler Günü” belirlemesi de vardır. 
İşte, TBMM’nin 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Pa-
şa’yı “Başöğretmen” ilan ettiği gün, 1981 yılından bu 
yana ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanır.
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Son yıllarda resmi tarihe alternatif bir tarih yaz-
mak için uğraşanlar Kurtuluş Savaşı’yla ilgili birçok 
yalan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
savlar ortaya atmaktadırlar. Bu uydurulan yalanla-
rın genel amacı, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 
emperyalizme karşı kazanılmış büyük bir zafer olan 
Kurtuluş Savaşı’nın itibarını azaltmaya çalışmaktır. 
“Kurtuluş Savaşı’nın aslında çok büyük bir zafer ol-
madığı, savaşın gerçek kahramanın Mustafa Kemal 
değil Vahdettin olduğu” gibi savlar çok ciddi tarih 
tezleriymiş gibi Türk milletine anlatılmaktadır.

Türk milleti üzerinde yürütülen bu algı operasyo-
nunun amacı nettir: “Egemenlik milletindir” diyen 
Mustafa Kemal’i itibarsızlaştırıp; ‘’Bir millet var, ko-
yun sürüsü... Ben de bu sürünün çobanıyım’’ diyen 
Vahdettin’e itibar kazandırmaktır. Ayrıca oyunun asıl 
planı da emperyalizmin Türk milletini milli kimliğin-
den uzaklaştırmak planıdır.

Emperyalizm hiçbir zaman Türklüğüne sahip 
çıkan bir Türk milleti ve ulus-devlet rejimiyle yöne-

tilen bir Türkiye istemez. Milli kimlik siyaseti yürü-
ten bir Türkiye, emperyalizmin amaçlarına terstir. 
Çünkü milli kimliğine sahip çıkan bir millete boyun 
eğdirmek mümkün değildir. Ancak milli kimliğinden 
yoksun milletler emperyalizmin uşağı olabilirler. Bu-
nun da tek yolu, milleti halifelerin, sultanların emri 
altında köleleştirmektir. İşte bu yüzden günümüzdeki 
saltanatı, padişahları parlatma, Cumhuriyeti itibar-
sızlaştırma  propagandaları büyük bir emperyalist 
propagandadır.

Saltanata itibar kazandırma propagandası ama-
cıyla uydurulan yalanlardan biri de “Kurtuluş Sava-
şı’nı yürüten 1. Meclisin saltanata ve hilafete ölü-
müne bağlı olduğu” yalanıdır. Bu yalanın iki önemli 
amacı vardır:

1- Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı kazandığı 1. 
Meclise ihanet ederek Cumhuriyeti ilan etmiştir de-
yip ‘’meclisi aldatan hain’’ yaftası yapıştırmak.

2-  İlk meclis saltanata ve hilafete çok bağlıydı, 
çünkü Vahdettin vatansever bir padişahtı diyerek 
Kurtuluş Savaşı’nın itibarını Vahdettin’e yüklemeye 
çalışmak.

TBMM kurulurken meclisin dualarla, padişahı 
ve halifeyi kurtarma amacıyla açıldığı doğrudur. 
Ancak, padişah ve halifeye karşı duyulan bağlılık ve 
sevgi zaman içinde nefrete dönüşmüştür. Bu yüz-
den Kurtuluş Savaşı boyunca 1. Meclisin saltanata, 
hilafete ve Vahdettin’e karşı büyük sevgi beslediği 
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kocaman bir yalandır.
Ankara ile İstanbul hükümeti arasındaki çatışma 

daha meclis açılmadan önce başlamıştır. 16 Mart 
1920 tarihinde İstanbul’un işgalinden sonra mec-
lis dağıtılınca 19 Mart’ta Mustafa Kemal, Ankara’da 
milletin sinesinde yeni bir meclis kurulacağına dair 
bir bildiri yayımlamıştır. Bildiride kurulacak olan 
meclisin ‘’Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis’’ ola-
cağı ifade edilmiştir ve henüz ortada bir meclis bile 
yokken Vahdettin 11 Nisan 1920 tarihinde Anadolu 
hareketinin liderlerini vatan hainliğiyle suçlamıştır. 
Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’nin imzasını 
taşıyan bir fetva ile “Anadolu hareketinin vatan - dev-
let düşmanı bir hareket” olduğu yazılmıştır. “Bu ha-
rekete katılanların vatan haini olduğu için görüldüğü 
yerde idamlarının dinen farz olduğunu” ifade eden 
bu ihanet fetvası, Anadolu’da halkı Ankara’ya karşı 
kışkırtmak için dağıtılmıştır.

İstanbul hükümeti ile Ankara arasındaki kesin ay-
rılıklar daha meclis açılmadan önce başlamışken Kur-
tuluş Savaşı boyunca padişah ile 1. Meclis arasında 
bir sevgi bağı olduğu söylenebilir mi? Tabii ki hayır... 
TBMM açıldıktan 1 hafta sonra kabul edilen Hiyanet-i 
Vataniye kanunu gereğince gıyabında ölüm cezasına 
çarptırılan ilk kişinin Damat Ferit olması Padişah ile 
1. Meclisin daha yolun başında bile bir kavga içinde 
olduğunun kanıtıdır.

TBMM kurulduktan 1 gün sonra Mustafa Kemal, 
Bakanlar kurulunun oluşturulması için meclise 4 
maddelik bir önerge sunmuştur. Önergenin 4. Mad-
desinde “Padişah ve Halife, baskı ve zordan kurtul-
duğu zaman Meclis’in düzenleyeceği yasal ilkeler 
içinde durumunu alır’’ cümlesi yazmaktadır. TBMM 
üstünde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğinin net 
şekilde ifade edilmesi 1. Meclisin kurulduğu günden 
başlayarak İstanbul hükümeti ile bir güç kavgası yaşa-
yacağını göstermektedir. Zira zaman içinde yaşanan 
olaylar TBMM ile İstanbul arasındaki kavgayı doruk 
noktasına çıkarmıştır. Öyle ki meclis açıldığında padi-
şahın kurtulması için dua eden meclis, gün geldiğin-
de padişaha bugün en koyu saltanat düşmanlarının 
bile etmediği hakaretleri etmiştir.

Anadolu hareketini, “vatan haini, din düşmanı” 
ilan eden sadece İstanbul hükümeti ve Vahdettin 
değildir. İngilizler de Müslüman sömürgelerinde Ku-
va-yı Milliyecilerin padişaha ve halifeye isyan eden 
vatan hainleri oldukları propagandasını yapmıştır. 
Kısacası Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarından ra-
hatsız olan sadece İstanbul hükümeti değildir. İngi-
lizler de Anadolu’da başlayan bağımsızlık hareketin-
den rahatsızdır ve çok ilginçtir ki, Kemalist hareketi 
suçlarken dini kullanmıştır. Bu durum şeriatın ve hi-
lafetin o dönemde İngilizler için bir tehdit olmadığı-
nı, tam aksine hilafetin çıkarlarına uygun olduğunu 
göstermektedir.

1 Mayıs 1920 tarihli meclis oturumunda Antalya 
mebusu Hamdullah Suphi Bey, İstanbul hükümetinin 
suikast planları yaptığını, İngilizlerin Müslüman sö-
mürgelerinde kendileri hakkında yaptığı propagan-
daları şöyle açıklamıştır:

‘’... İstanbul; düşman istilası altında evladı mem-
leketi yekdiğerine karşı tahrik ediyor. Eğer istersek, ki 
kardaş kanına bir nihayet gelsin, cümleniz; düşman-
lara, müstevlilere karşı kullandığımız kuvvetleri onla-
rın üzerine yürümekten menedebilir misiniz?

.... Muhterem arkadaşlar, bu tahrik, hainane bir 
surette, bir de dışarıda devam ediyor. Hariçte de 
neşriyatta bulunuyorlar, Hindistan’da, Mısırda, 
Avrupa’da, Londra’da - nerede İslam kulağına bir 
haber isal etmek ihtimali varsa - diyorlar ki asrı ev-
velden beri halifeyi tanımayanları, cumhuriyeti ilân 
etmek isteyenleri tedip etmek için İstanbul’a girdik. 
Biz, âsilere karşı Halifeyi muhafaza ediyoruz. Bizim 
maksadımız uzun müddet zavallı bir uyku içinde 
bunalan Halifeyi tahkim, âsileri tedip ve tenkil et-
mektir. Efendim; İslam âlemi ki; bizim için en mü-
essir, en mühim bir âlemdir. Nihayet hidayet yolla-
rını yeniden bulmuştur, yeniden görmüştür. Onların 
hissiyatı; memleketi harap, türap bir halde zulüm 
altında, felâketin tesiri altında bırakan, hain, alçak, 
müstevlilere karşı, müteharrik bir haldedir efendim. 
İngilizler bu hareketi uyutmak ve İstanbul’a karşı ta-
kip ettikleri suikasti setretmek istiyorlar.’’1

Hamdullah Suphi Beyin bu açıklamalarından son-
ra meclis, dünya Müslümanlarına hitaben bir bildiri 
yayımlama kararı almıştır. İngilizlerin propagandasını 
etkisizleştirmek için yazılan beyannamede bağımsız-
lık hareketinin halifeye, padişaha karşı bir isyan ha-
reketi olmadığı, tek amaçlarının vatanı işgalden kur-
tarmak olduğu ifade edilmiştir. Bildiride şu cümleler 
yazılıdır:

‘’Millet Meclisi halife ve padişahımızı düşman 
tazyikinden kurtarmak, Anadolu’nun şunun bunun 
elinde parça parça kalmasına mani olmak, payitahtı-
mızı yine anavatana bağlamak için çalışıyor. Biz vekil-
leriniz... Yemin ederiz ki, padişaha ve halifeye isyan 
sözü bir yalandan ibarettir ve bundan maksat vatanı 
müdafaa eden kuvvetleri aldatılan Müslümanların 
elleri ile mahvetmek ve memleketi sahipsiz ve mü-
dafaasız bırakarak elde etmektir. Vatanın düşman is-
tilasına uğramış kısımlarını  müdafaa edenleri din ve 
milletlerinin şerefi için kan döken kardeşlerinizi arka-
dan size vurdurtmak isteyen alçakları dinlemeyin ve 
onları Millet Meclisi’nin kararı üzerine cezalandırıla-
cak olanlara yardım edin...”2

Düşünün!.. Meclisin açılmasından sadece 1 hafta 
sonra, daha ortada ordu bile yokken Meclis, dünya-
daki Müslümanlara ‘’Vallahi billahi biz din düşmanı 
değiliz’’ diyerek kendini savunmak zorunda kalıyor. 
Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal’in halife ve 
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saltanat hakkındaki olumlu cümlelerini yorumlarken 
dönemin koşullarını da göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. İngilizlerin bile kendisi hakkında 
‘’Halifeye isyan eden hain’’ propagandası yaptığı bir 
dönemde Mustafa Kemalin savaş kazanılana kadar 
saltanatı ve hilafeti açık açık karşısına alması düşü-
nülemez.

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı yıllarında salta-
nat ve hilafeti açıkça karşısına almaktan çekinmesine 
rağmen Vahdettin konusunda aynı taktiği uygulama-
mıştır.  Ağustos 1920’de  Anayasa taslağını hazırla-
dıktan sonra Eylül 1920’de mecliste Anayasa görüş-
meleri başlamıştır. Meclisteki tartışmalarda saltanat 
ve hilafetin durumunun ne olacağı da tartışılmıştır. 
25 Eylül 1920 tarihindeki görüşmelerde Mustafa 
Kemal ilk kez Vahdettin için açıkça ‘’hain’’ ifadesini 
kullanmıştır. 

“Türk ulusunun ve onun biricik temsilcisi bulu-
nan yüce Meclis’in, yurt ve ulusun bağımsızlığını, 
yaşamasını güven altında bulundurmaya çalışırken, 
halifelik ve padişahlıkla, halife ve padişahla bu denli 
çok ilgilenilmesi sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç 
söz etmemek yüksek çıkarlar gereğidir. Eğer amaç 
bugünkü halife ve padişaha olan bağlılığı bir daha 
söyleyip belirtmekse bu kişi haindir. Düşmanların, 
yurt ve ulusa kötülük yapmakta kullandıkları araçtır. 
Buna “halife ve padişah” deyince, ulus, onun buy-
ruklarına uyarak düşmanların isteklerini yerine ge-
tirmek zorunda kalır. Hain ya da makamının gücünü 
ve yetkisini kullanması yasak edilmiş olan kişi aslında 
padişah ve halife olamaz. ‘Öyle ise, onu indirip ye-
rine hemen başkasını seçeriz’ demek istiyorsanız, 
buna da bugünkü durum ve koşullar elverişli değildir. 
Çünkü padişahlıktan ve halifelikten çıkarılması [indi-
rilmesi] gereken kişi, ulusun içinde değil, düşmanla-
rın elindedir. Onu yok sayarak başka birini tanımak 
düşünülüyorsa, o zaman bugünkü halife ve padişah 
haklarından vazgeçmeyerek İstanbul’daki hüküme-
tiyle, bugün olduğu gibi, makamını koruyup çalışma-
larını sürdürebileceğine göre, ulus ve yüce Meclis, 
asıl amacını unutup halifeler sorunu ile mi uğraşa-
cak? Ali ve Muaviye çağını mı yaşayacağız? Kısaca 
bu sorun geniş, ince ve önemlidir. Çözümü bugünün 
işlerinden değildir. Sorunu kökünden çözümlemeye 
girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da 
zamanı gelecektir.”3

Mustafa Kemal’in yukarıdaki açıklamaları ‘’Kur-
tuluş Savaşı boyunca Vahdettin hain ilan edilme-
di’’, ‘’Atatürk, Kurtuluş savaşı bitene kadar padişahı 
övdü’’ iddiasını kökten çürütmektedir. 1. İnönü Sa-
vaşı bile kazanılmamışken meclisin açılışından 5 ay 
gibi kısa bir süre geçmesine karşın Vahdettin’in hain 
olduğu açıkça meclis kürsüsünden söylenmiştir. 

Aynı günkü oturumda Karesi (Balıkesir) Mebusu 
Hasan Basri Bey saltanat ve hilafeti ayrı iki kurum 
olarak gördüğünü, Vahdettin’in halifeliğinin gayri 

meşru olduğunu şöyle açıklamıştır:
“Bendeniz hilafet ve halife meselesini aynı mese-

le olarak anlayanlardan değilim. Yani hilafet maka-
mında oturup da hilafetin kazanımlarını kullanma-
yan, tersine Müslümanı Müslümana kırdıran bir ada-
mın haşa meşru halife tanınmasına taraftar değilim. 
Yani sorunu kişilerde değil içeriği ve gerçeği yönün-
den anlamanızı dilerim. Sorun andaki veya geçmişte-
ki kişi sorunu değil, bir gerçek sorunudur.

Hilafet sorunu İslam tarihinde en çok kan dö-
külmesine neden olan konuların birincisidir... Efen-
diler; hilafet var mıdır, yok mudur? Bendeniz bunu 
yeniden burada yinelemeyi yararsız sayarım. Kimileri 
vardır, yoktur dediler. Gerek hilafet, gerek imamet 
herhangi kavram benimsenirse benimsensin şu bir 
gerçektir ki, İslam halkı için bir baş var ve o baş için 
bir makam gerekir. Hilafetin en meşru ve en doğru 
kavramı bildiğiniz gibi imamettir... Tanımı budur... 
Dışarıdan bir parti efendiler halkın işlerinin cumhuri-
yet yönetimiyle çözümü ve yönetimi taraftarıdır. Fa-
kat bu reddedilmiştir. Hakkında da birçok kanıt var.’’ 4

Bu konuşmaların yapıldığı tarihe tekrar dikkat 
çekmek istiyorum... Tarih 25 Eylül 1920. Meclisin 
açılışından 5 ay sonra... Henüz hiçbir savaşın kazanıl-
madığı bir dönemde meclis açıkça Vahdettin’e karşı 
muhalif tavır almaktadır.

7 Aralık 1920 tarihindeki meclis oturumunda da 
hilafet ve saltanat konusu hararetli tartışmalara ne-
den olmuştur. Karahisar Mebusu Mesut Bey’in şu 
sözleri meclisin o günün koşullarında nasıl bir ruh 
taşıdığını göstermek açısından net bir örnektir:

‘’Biz bugün milletin hakiki mümessiliyiz. Çünkü 
hiç bir fert tazyike maruz kalmaksızın bizi intihap et-
miş ve kendi arzusuyla göndermiştir. Meclisin millete 
kendi hakkını vermesi lazımdır. Millet; efendiler ken-
di ihtiyacını istiyor: Bu hakkını alacak, emin olunuz 
buna er geç muvaffak olacaktır.’’5

Eylül 1920’de başlayan Anayasa tartışmaları 20 
Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 
kabul edilmesiyle son bulmuştur. Ancak saltanat 
ve hilafet konusundaki tartışmalar devam etmiş-
tir. Mahmut Goloğlu 1. Mecliste yaşanan saltanat ve 
hilafet tartışmalarını şöyle yorumlamaktadır:

“Bu konuşmaların gerçek anlamı, padişahın artık 
devlet yönetiminden uzaklaşması demekti. Oysaki 
günün şartlan açıktan açığa böyle bir yola girmeye el-
verişli değildi. Kayıtsız ve şartsız millet hâkimiyetine 
dayanarak padişahın bütün haklarını millete vermek 
gerekli idi, ama  yüzyılların  gelenekleri, alışkanlıkları 
ile henüz padişahına ve halifesine sahip çıkmak is-
teyen halk topluluğunu da ürkütmemek, tedirgin et-
memek gerekirdi. Bu sebeple, [Mustafa Kemal] tek-
rar söz olarak zamansız aşırılığı önlemeye çalıştı..”6

Meclisin, İstanbul hükümetine karşı düşman ol-
masında Sevr anlaşmasının etkisi büyüktür. Türk mil-
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letine hayat hakkı tanımayan Sevr’in imzalanmasın-
dan sonra Meclis için İstanbul hükümeti ve Vahdet-
tin, Sevr demektir.  Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıkça 
mecliste Vahdettin’e karşı kullanılan üslup ve ifadeler 
sertleşmeye başlamıştır. Örneğin 1. İnönü zaferinden 
sonra Londra Konferansı’na yollanacak delegelerin 
görüşüldüğü 4 Şubat 1921 tarihli meclis oturumunda 
Yahya Galip bey, İstanbul hükümeti için ‘’anlayışı kıt 
sürü’’ dedikten sonra Vahdettin hakkında şu yorumu 
yapmıştır:

‘’Tahta çıktıktan sonra; çıkmaz olaydı... Ben Kanu-
nu Esasiye, millete sadakat edeceğim, siz de yemin 
ediniz. Hangi yemini tuttu; nazarı dikkatinizi celp 
ederim. Meclisi bilâ sebep tatil etti. Bugün İstan-
bul’da icrayı hükümet ediyorum diye kuruluyor. Mus-
tafa Arif Bey vasıtasıyla Meclisi tatil etti. O günden 
itibaren milleti İngilizlere maskara edecek bir vaziye-
te getirdi. Hatta Anadolu’nun bir tarafında kaynayan 
hamiyet ufak bir heyet vücuda getirdi. Bu heyet ça-
lıştı. Tekmil samimiyeti ile, tekmil insanlığı ile milletin 
amalinin yarasını bağlamaya çalıştı. O sırada milletin 
gözünü avutmak İçin Meclisi Mebusan tekrar içtimaa 
davet edildi. O Meclisi de efendiler ne suretle -tatil 
etti biliyorsunuz. Peki, bu zamanda bu efendiler İs-
tanbul’da mevcut değil mi idi? O zaman neden müş-
terek davamız olmuyor da, neden bugün müşterek 
davamızı hal için beraber heyet gönderelim diyorlar. 
Beraber murahhas göndersek daha iyi olur, demek 
için Tevfik Paşası olsun, ama kim ne paşası olursa 
olsun milleti esarete sevk eden bir hükümet, başta 
Padişah olduğu halde, Sevr muahedesi gibi bir mua-
hedeyi meydana getiren Padişahın, bir Hükümdarın 
milletle alakası kalmamıştır.’’7

Yahya Galip Beyden sonra söz alan Hakkâri me-
busu Mazhar Müfit Bey de İstanbul hükümeti ve pa-
dişahın artık olmadığını, saltanat sorununun zamanı 
gelince çözüleceğini şöyle anlatmıştır.:

‘’Demek oluyor ki arkadaşlar İstanbul hükümeti 
yoktur. Bir kere olamaz ki... Tevfik Paşa kabinesini, 
bilelim, reddettik kanunumuzla... Yoktur bu hükü-
met... Hükûmet olmayınca İstanbul’a niçin murahhas 
göndereceğiz? Hükümet buradadır. Buradan murah-
has gider. Heyet-i Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin gös-
terdikleri murahhasları gönderemeyiz. İstanbul’da 
hükûmet yoktur ki buradan murahhas gönderelim. 
İkinci meseleye, murahhas meselesine gelince, bun-
dan evvel Yahya Galip Beyefendi biraderimiz ga-
yet mühim bir noktadan bahsetti. Padişah meselesi 
zamanı geldiğinde münakaşaya değer. Bugün Padi-
şah da yoktur. Zira ehli İslam’ın hamisi olmayan bir 
zat Padişah olamaz.’’8

Meclisin Londra Konferansı’na İstanbul hükü-
metiyle beraber katılmak istememesi, İstanbul hü-
kümetinin davet edilmesini bile bir hakaret olarak 
algılaması bir yıl bile geçmeden Ankara ile İstanbul 
arasındaki ilişkinin hangi noktaya geldiğini göster-

mektedir. 8 Şubat 1921 tarihinden itibaren meclisin 
BMM yerine TBMM ifadesini kullanması artık bağım-
sız bir meclisin olduğunun da ilanıdır.

Kurtuluş Savaşı başarılı bir biçimde devam ettikçe 
Vahdettin hakkında kullanılan ifadeler de sertleşmiş-
tir. Örneğin 8 Şubat 1921 tarihli meclis oturumun-
da Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi Bey Vahdettin 
için ‘’ecnebilere boyun eğen yaratık’’ demiştir. 23 
Nisan 1921 tarihli oturumda İstanbul mebusu Neşet 
Bey Vahdettin için “kahrolsun” ifadesini kullanmıştır. 
9 Temmuz 1921 tarihli meclis oturumunda Neşet 
Bey bu kez Vahdettin için daha ağır bir ifade kullana-
rak “domuz” demiştir

Saltanatın kaldırılmasının görüşüldüğü 30 Ekim 
1922 tarihli meclis oturumunda Vahdettin hakkında 
kullanılan ifadeler küfürden beterdir. Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi Bey, Vahdettin için “taçlı hain” demiş-
tir. Antalya Mebusu Hacı Rasih Efendi Vahdettin 
için “cani” ifadesini kullanmıştır. Kırşehir Mebusu 
Yahya Galip Vahdettin hakkında çok ağır bir ifade 
kullanarak “O halife olsa olsa papaz Freu’nun halifesi 
olabilir” demiştir. Ali Fuat Paşa “belaların sonuncu-
su” demiştir. Kazım Karabekir, Vahdettin ve İstanbul 
hükümeti için “üç beş habis” demiştir. En sert ifade-
yi ise Diyarbakır Mebusu Hacı Şükrü Bey kullanarak 
Vahdettin’in “besmeleyle taşlanarak öldürülmesini” 
meclise teklif etmiştir.

Kurtuluş Savaşının başından sonuna kadar yaşa-
nılanlara baktığımızda Ankara ile İstanbul arasında 
ilişkilerin en baştan beri zıt olduğu anlaşılmaktadır. 
Meclis açılmadan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
hain ilan edilmesi, TBMM’nin Vatana İhanet Kanu-
nu’nu kabul ettikten sonra “hain” ilan ettiği ilk kişinin 
Damat Ferit olması, meclisin açılmasından 5 ay sonra 
bile Mustafa Kemal’in Vahdettin için açıkça “hain” ifa-
desini kullanması, mecliste Kurtuluş Savaşı’nın baş-
ladığı günden beri saltanat ve hilafetin konumunun 
ve geleceğinin tartışılması, Mebusların Vahdettin 
hakkında ilk günden beri ağır ifadeler kullanması 1. 
Meclisin saltanata ve Vahdettin’e sımsıkı bağlı oldu-
ğu yalanını kökten çürütmektedir.  23 Nisan 1920’de 
padişaha saltanata dualarla açılan meclis çok kısa bir 
süre sonra  hem padişahı hain ilan etmiş, hem de 
saltanatın ve hilafetin geleceğini tartışmıştır. Kısacası 
Allahın gölgesi olarak görülen padişahının ihanetini 
gören Türk milleti egemenliğine sahip çıkmıştır.

1 TBMM Gizli Zabıt Cerideleri, Cilt: 1, s. 9.
2 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, C. II., Bilgi Yayınevi, Ankara, 
1992, s. 139.
3 TBMM Gizli Zabıt Cerideleri, C.1, s. 136.
4 TBMM Gizli Zabıt Cerideleri, Cilt: 1, s. 133.
5 TBMM Zabıt Cerideleri, Cilt: 1, s. 261.
6 Mahmut Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, Ankara, Başnur Matbaası, 
1971, s. 64-65.
7 TBMM Gizli Zabıt Cerideleri, Cilt: 1, s. 370.
8 TBMM Gizli Zabıt Cerideleri, Cilt: 1, s. 371.
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ANILAR... YORUMLAR... SÖYLEŞİLER...

PROF. DR.
GÜLBÜN BAYDUR (*)  İLE
ATATÜRK, KİTAP VE
KÜTÜPHANE ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Söyleşiyi Yapan: Evin GÖKTAŞ

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eski Başkanı Prof. 
Dr. Gülbün Baydur, “Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuri-
yet Devrimlerinin yaratılması örneğinde olduğu gibi, ver-
diği kararlarda muhakkak ki okuduğu çok sayıda kitabın 
da etkisi olmuştur.” dedi.

Atatürk’ün kitapları sadece okuyup geçmediğine 
dikkat çeken Baydur, “Metinlere önem verdiği, bir araş-
tırmacı gibi sorguladığı, satır aralarına sık sık notlar düş-
tüğü dikkat çekmektedir. Bu notlar, Ata’nın kararlarında 
okuma kültürünün yer tuttuğunu düşündürmektedir. 
Atatürk’ü büyük bir lider yapan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerini çağdaş değerler doğrultusunda yapılandıra-
bilmiş olması, kişisel merak, sorgulama ve araştırma ka-
rakterinden gelmektedir.” diye konuştu.

Kütüphanesinde 5 binin üzerinde kitap bulunan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, verdiği kararlarda okuduğu 
çok sayıda kitabın etkisinin olduğu bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Bilgi ve Belge Yöneti-
mi Bölümü Eski Başkanı Prof. Dr. Gülbün Baydur, “Ata-
türk’ün, Cumhuriyet Devrimlerinin yaratılması örneğinde 
olduğu gibi, verdiği kararlarda muhakkak ki okuduğu çok 
sayıda kitapların da etkisi olmuştur.” dedi.

Prof. Dr. Baydur, “değişim geçiren klasik kütüphane-
cilik anlayışından ‘bilgi ve belge yönetimi’ olarak adlan-
dırılan kütüphanecilik mesleğinin sorunlarına;  kütüpha-
necilik mesleğinde siyasi iktidarlar ve sivil toplum örgüt-
lerinin rolüne; kitap okumanın insana sağladığı güzellik 
ve faydalardan bu alışkanlığı kazandırmada ailenin ve 
öğretmenlerin rolüne; Türkiye’deki siyasetçilerin kitap 
okuma alışkanlığından Mustafa Kemal Atatürk’ün kitap 
sevgisi ve aldığı kararlarda okuduğu kitapların rolü”ne 
kadar daha buna benzer birçok konuda dergimize önemli 
çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle Atatürk’ün kitap okuma alışkanlığı ile ilgili 
düşüncelerini ifade eden Baydur, şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okuma alışkanlığı. 
Atatürk’ün büyük başarılarında, lider kişiliğinin yanı sıra 
askerlik mesleğindeki birikimi, yaşadığı farklı cepheler 
coğrafyasını ve insanlarını yakından tanıyor olmasının da 
katkılarının büyük olduğu yadsınamaz. Ata’nın bu nitelik-
lerinin yanı sıra özellikle Cumhuriyet Devrimlerinin yara-
tılması örneğinde olduğu gibi, verdiği kararlarda muhak-
kak ki okuduğu çok sayıdaki kitapların da etkisi olmuştur. 
Büyük Atatürk, sözünü ettiğimiz gibi cepheden cepheye 
koşturma, yeni bir devlet oluşturma gibi sorumlulukları 
sırasında okuyan bir lider olmuştur. Atatürk Kitaplığı’ndaki 
(Anıtkabir Atatürk Özel Kitaplığı) okuduğu kitaplar ince-
lendiğinde, Gazi’nin kitapları okuyup geçmediği; metinle-
re önem verdiği, bir araştırmacı gibi sorguladığı satır yan-
larına sık sık notlar düştüğü dikkat çekmektedir. Bu notlar, 

Ata’nın kararlarında okuma kültürünün yer tuttuğunu 
düşündürmektedir. Anlaşılıyor ki O’nu büyük bir lider ya-
pan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini çağdaş değerler 
doğrultusunda yapılandırabilmiş olması, kişisel merak, 
sorgulama ve araştırma karakterinden gelmektedir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu kitap sayısı ve türle-
rinin, döneminin yayın sayısı ve bunların elde edilebilirliği 
göz önüne alınarak değerlendirilmesi doğru olur.”

Kütüphaneler     
Gereksinimlere Göre Gruplandırılır

Baydur, klasik kütüphanecilikten dijital kütüphaneci-
liğe geçiş sürecini anlatırken, “Bilgi ve belge merkezleri, 
kütüphaneler yazıyla beraber başlatılabilir. Önceleri ço-
ğaltılarak saklanan yazmalar, matbaa ile basılı sayıların 
toplandığı kurumlara dönüşmüşlerdir.” diye konuştu.

“Kütüphane” genel başlığı altındaki bu kuruluşların, kul-
lanıcıların bilgi gereksinimleri doğrultusunda sağlanan arşiv 
ve belgelik gibi derme türleri ile adlandırıldığını kaydeden 
Baydur, kütüphanelerin gereksinimlere göre gruplandırıldı-
ğını bildirdi. Baydur, bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kütüphane daha çok kitap vb. gibi kapsamlı eserler-
den oluşur. Kullanıcının gereksinimlerine göre (araştırma, 

* PROF. DR. GÜLBÜN BAYDUR
H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eski Başkanı.



34 ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 17 • SAYI: 64 • OCAK 2017

      

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 17 • SAYI: 64 • OCAK 2017
34

PROF. DR. GÜLBÜN BAYDUR İLE ATATÜRK, KİTAP VE KÜTÜPHANE ÜZERİNE SÖYLEŞİ

millî, üniversite, halk, okul, özel v.b.) gruplandırılır. Grup-
lama, okuyucunun çalıştığı alanlara göre de olmuştur. Ta-
rih araştırmalarında olduğu gibi ilkel kaynaklara inilmek-
tedir. Bu merkezler arşivlerdir. Araştırmacının çalıştığı özel 
alanda güncel belgelere erişmek istediği merkezler, dökü-
mantasyon merkezleri (belgelik) olarak bilinir. Bu kurum-
lar bilindiği gibi kullanıcıya araştırma, alanında yeterli ve 
doğru bilgiye zamanında eriştirmek üzere hizmet sunan 
birimlerdir. Farklı büyüklüklerde olmaktadırlar. Bilgi mer-
kezlerinde bilgi erişimi sağlamak; dermeyi oluşturmak, 
bunları hızlı organize etmek, erişim politikalarını oluş-
turmakla, açıkçası gerekli bilgi yönetimiyle gerçekleştiri-
lebilmektedir. Bilgi erişim, kurum içinde organize edilmiş 
(kataloglanıp sınıflanmış-indekslenmiş) derme ile elekt-
ronik ortamlardan sağlanan veri tabanları ile mümkün 
olmaktadır. Kütüphaneleri ilgilendiren elektronik kitaplar 
gibi internet ortamında izlenebilen senaryolar, müzik ya-
yınları, vb.ne erişim örnek gösterilebilir. Bilgi merkezleri, 
bilgisayar teknik bilimi ile iletişimdeki gelişimlerden etki-
lenen bilim dallarının arasında yer almış bulunmaktadır. 
Bu gelişim de bilgi profesyonelliğini yönetimsel bilgiyi yö-
neten mesleğe dönüştürmüş, görev yüklendikleri kurum-
lar çeşitlenip farklılaşmış bulunmaktadır. 

Kütüphaneler ve kütüphanecilik, bilgisayar bilimin-
den doğrudan etkilenen yapıların baş sıralarında yer 
almıştır. Bu değişim, gerek kütüphanecilik eğitim prog-
ramlarını gerekse kurum hizmetlerinin içeriklerini büyük 
ölçüde etkilemiştir. Temelde profesyonelliğin felsefesi, 
prensip ve kuramı değişmeden devam etmektedir. Bu 
niteliklerin değişeceğini düşünmüyoruz. Ancak hizmetler 
farklılaşmış olabilir. 

Geleneksel kütüphanecilikte kullanıcı profili önem-
lidir. Günümüzdeki kullanıcı araştırmaları, kullanıcı dav-
ranışlarının değiştiğini hissettirmektedir. Kütüphane 
kullanıcıları büyük ölçüde elektronik iletişim olanaklarını 
kullanımda başarılıdırlar. Bu koşullarda kütüphaneci, bil-
gi kaynaklarının elde edilebilirliğini öğreten ve çabalayan 
bir eğitici niteliği ile profesyonel sorumluluğu eskiye göre 
fazlasıyla yüklenmektedir. Geleneksel kütüphanecilikte, 

kütüphaneci elindeki dermenin kullanılmasında ya da 
kütüphaneler arası ödünç verme olanaklarının çalıştırıl-
masında veya basılı ikinci el kaynaklardan yapılan tara-
malarda yol gösterici olmaktaydı. Yönlendirilen bilgi, kü-
tüphane, arşiv veya bilgi merkezinin kaynaklarıyla sınırlı 
kalmıştır. 

Günümüz iletişim teknolojileri mesleğin prensiple-
rini zorlamamış, erişim çeşitlenmiştir. Günümüzün ‘bilgi 
uzmanı’ olan meslektaşları, eskiye göre birikimlerini sü-
rekli yenilemek, kullanıcıdan bilgi kullandırmada ileri ol-
mak zorundadırlar. Her tür ortamlarda kullanıcıya gerekli 
olan bilgiyi hızla ve doğru olarak seçip eriştirebilen ya da 
bilgiye erişmesini gerçekleştiren kişi bilgi uzmanıdır. Bu 
profesyonellik de ‘bilgi ve belge yönetimi’ olarak adlan-
dırılmıştır.”

Okuyucu da 21. Yüzyıl’da    
Büyük Değişim Yaşamakta

Prof. Dr. Gülbün Baydur, çağımızda geleneksel kütüp-
haneleri kullanan okuyucuların büyük değişim geçirerek 
kullanıcıya dönüştüğünü belirterek, “Okuyucu, 21. Yüz-
yıl’da büyük değişim yaşamaktadır. Bilgi merkezlerinin 
çeşitlenen dermesine erişebilen kişi, bilgi merkezinin 
‘kullanıcısı’dır. Değişen bilgi erişim araç ve gereçleri uzak-
tan bilgi erişim olanaklarını yaratmaktadır. Bilgi merkez-
lerinin kullanıcısı bundan böyle kütüphaneye gitmeden, 
elindeki cep telefonu, tablet ve hatta tv bağlantısı ile bilgi 
merkezindeki kaynaklara, bilgi merkezinin kataloğuna, 
veri tabanlarına, dolayısıyla özgün belgelere ulaşabilmek-
tedir.” dedi.

Baydur, eskiden geleneksel kütüphanede makaleler, 
hatta kitapların kütüphane dışından sağlanmasının çeşitli 
yazışmalarla zaman içinde gerçekleştirilebildiğini anımsa-
tırken, şunları vurguladı:

“Geleneksel kütüphanecilikle modern profesyonellik, 
hizmetlerin kütüphaneci tarafından planlanması zorunlu-
luğu noktasında birbirinin benzeridir. Erişimi sağlayan kü-
tüphanecidir. (bilgi uzmanı). Hangi tür bilgi merkezi olursa 
olsun, bilgi uzmanı hizmetlerin yönetiminde taşıdığı yetki 
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ve sorumluluk ölçüsünde kullanıcıların gereksinimlerini 
öncelikle göz önüne almak, bu yönde de sorumluluk taşı-
mak zorundadır. Kurumları ve hizmetlerini biçimlendiren 
doğal olarak kullanıcıları olmuştur. Eskilerde okuyucula-
rın, okuryazarlık düzeyleri, günümüzde ‘bilgi okuryazar-
lığı’ birikimleri, eğitim düzeyleri, profesyonel birikimleri, 
gelir durumları, bilgi arama davranışları, amaçlarına vb. 
dayalı olarak bilgi merkezlerine olan talepleri dikkate de-
ğer. Buna karşılık bilgi ve belge merkezleri cezbedebilen 
mimarileri, personelin profesyonel birikimi, merkezin ku-
rumsallaşmış, toplumda tanınmış olması; hizmetlerdeki 
başarıları, nitelik ve nicelikli kullanıcıya kuruma bağla-
maktadır.”

Ders Kitabı Dışında     
Okuma Zorunluluğu Önemsenmemiş

Prof. Dr. Gülgün Baydur, Türkiye kütüphanelerini de-
ğerlendirirken, “Batıda kütüphaneler, Orta Çağ’da toplu-
ma kapalı, seçkin din adamlarının kullanabildiği derme-
lerdir. Anadolu’da kütüphanelerin ilk çağlara dayandığını 
izleyebiliyoruz. Arkeolojik kazılardan bunu doğrulayabili-
yoruz. Antik şehirlerimizden Selçuk’taki Celsus Kütüpha-
nesi gibi bağımsız kütüphane binalarının varlığını örnek-
lemektedir.” diye konuştu.

Parşomen kâğıdının Anadolu’da kullanıldığını anımsa-
tan Baydur, Türk toplumunun okuma alışkanlığı ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle imparatorluk 
arşivinin günümüzde de önemini koruyor olması, bu 
kuruma verilen önemi göstermektedir. Arşiv belgeleri 
gerektiği gibi düzenlenmiştir. Diğer yandan vakıf kütüp-
haneleri de ülkemiz için değerli kaynaklardan oluşmak-
tadır. Anadolu’da yazma kütüphaneleri, şifahanalerde 
tıp kütüphaneciliği, kütüphaneciliğin tarihimizdeki yeri-
ni göstermektedir. Matbaa ülkemize geç girmiş olmakla 
beraber, basılan eski harfli basma eserlerin peşinden sa-
yıları artan yayınlar kütüphanelerde toplanmıştır. Harf 
Devrimi ile Latin harflerinin kabulü, Türkçe’nin yazıldığı 
gibi okunabilmesi kolaylığı halk kütüphanelerinin yay-
gınlaşmasını sağlamıştır. Bütün bunlara rağmen okuma 
alışkanlığının yeterince kazandırılamamış olması, örne-
ğin halk kütüphanelerimizi pek de gereği gibi kullanır 
kılmamıştır. Eğitim programlarında ders kitabı dışında 
okuma zorunluluğu ya da sevdası önemsenmemiş; okul 
kütüphaneleri bu nedenle fonksiyonel olmamıştır. Kü-
tüphanecilikte gelişmiş ülkelerde örneğin ABD, her yaş 
grubunda çocuklar için yaz okulu benzeri programlar 
geliştirilir; veliler yaz okulu yerine bu programları seçe-
bilmektedir. Bu da çocukluktan başlayan bir kütüphane 
ve okuma alışkanlığı kazandırmaktadır. Diğer yandan 
da yetişkinler, kütüphanelerin hizmetlerini vergileriyle 
geliştirdiklerini bildikleri için buralardan hizmet bek-
lemektedirler. Son yıllarda 1950’li yılların başlarından 
itibaren gerçekleştirilen üniversite kütüphanecilik bö-
lümlerinin programlarıyla eğitilmiş profesyonel kütüp-
haneciler, çağdaş hizmetleri edindikleri çağdaş mesleki 
prensipleriyle kütüphane ve bilgi merkezlerinde uygu-
lama çabasında olmuşlardır. Ancak bu hizmetlerin iş-

lerlik kazanması temelinde yönetimlerin anlayışlarının 
değişmesi, beklenen düzeyde okuryazar yöneticilerin 
iş başında olup kütüphane ve kütüphanecileri yönetim 
plan ve programlarına önemle dikkate almalarına bağlı 
olmaktadır.”

Kütüphanecilik Yetişmiş    
Kullanıcıların Farkındalığı İle Gelişebilir

Prof. Dr. Gülbün Baydur, kütüphaneciliğin Türkiye’de 
nasıl gelişebileceğini anlatırken, “Kütüphanecilik dünya-
da da olduğu gibi ülkemizde profesyonel bilgi uzmanları-
nın da kabul ettikleri gibi, güçlü eğitim programlarından 
yetişmiş kullanıcıların farkındalığı ile gelişebilir.” görüşü-
ne yer verdi.

Türkiye’de bilgi uzmanlarının, kütüphanecilerin eğiti-
minin 20. Yüzyılın ilk yarısına uzandığını anımsatan Bay-
dur, bu eğitimlerle ilgili şunları söyledi:

“Önceleri Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğ-
rafya Fakültesi›ndeki kursların peşinden 1952›de 
Ankara Üniversitesi›ndeki bölümle ilk resmî eğitime 
geçilmiştir. İstanbul Üniversitesi sonra da Hacettepe 
Üniversitesi›ndeki kütüphanecilik bölümleri yukarı-
da genel hatlarıyla sıralanan gelişim doğrultusunda 
Bilgi ve Belge Yönetimi adıyla akademik programları-
nı sürdürmektedirler. Yakın yıllarda Avrupa Birliği›n-
deki bu bölümlerin bir kısmı enformasyon teknoloji-
nin etkisiyle adlarını, Information School Bilgi Okulu 
olarak değiştirmiş bulunmaktalar. Hacettepe Üniver-
sitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü de bu grubun 
üyesidir. Yakın yıllarda yeni açılan üniversitelerle 
birlikte bölüm sayısı artmıştır. Üniversite bölümleri 
akademik programlarını hızla değişim kapsamında 
sıklıkla yenilemekte, genç kadrolarını da bu tür deği-
şimler doğrultusunda donatmaya, birikimlerini yeni-
lemeye hız ve önem vermekteler.”
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Okuryazar Olmak, Okuma Alışkanlığı  
Kazanmış Olmak Değildir

Okuma alışkanlığı ile ilgili görüşlerini dile getirirken, 
“Okuryazar olmak, okuma alışkanlığını kazanmış olmak 
değildir.” diyen Baydur, bu alışkanlığın nasıl elde edilebi-
leceğini şöyle anlattı:

“Bu alışkanlık büyük ölçüde aile ve sosyal çevre ile 
çocuklukta elde edilmeye başlar. Resmî eğitim program-
larıyla devam edip ömür boyu asıl anlamda okuryazarlığa 
erişilebilir. Ebeveyinleri okuryazarlığı yaşam biçimine yer-
leştirmiş gençler, ufak yaşlarından beri okuyan insanlarla 
birlikteliklerinden bu alışkanlığı hayatlarının bir parçası 
olarak sürdürür; ileride kendi kuracakları ailelerde de 
örnek model olabilirler. Bilgi merkezleri gençlerin ailele-
rindeki görenekleri sürdürüp geliştirebilecekleri önemli 
merkezlerdir. Adı geçen kurumlar, bu eğitimin farkında 
olmalıdırlar. Başlangıçta çocuk ve halk kütüphaneleri-
nin çocuk ve gençlik dermeleri ile verecekleri hizmetler, 
okuryazarlık gelişiminin önemli bir parçasıdır. Nitekim 
ABD’deki uygulamalarda da olduğu gibi kütüphaneler, 
okul öncesi çocukların, velilerin günlük koşturmaları ara-
sında meşgulken, halk kütüphanelerinde vakit geçiriyor 
olmaları bir tür eğitim başlangıcıdır. Çocuk kütüphane ve 
kitap kullanımını bir alışkanlık haline getirmektedir. Bu 
gruplar için oluşturulmuş derme oyunla okumuş, kitap 
kullanma alışkanlığı geliştirmektedir. Bilgi merkezlerinin 
büyük ölçüde sorumluluğu, okuma gereksinimi, sorgula-
ma bilincini kullanıcıda geliştirmek olmalıdır. Farklı türler, 
insanların farklı araştırma, bilgilenme gereksinimlerini 
karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bir Meclis Kütüphanesi 
hiçbir zaman bir Millî Kütüphane değildir. Millî Kütüpha-
nesi de hiçbir zaman okul veya üniversite kütüphanesi 
olamaz. Ancak farklı türler dermeleri ve hizmetleriyle 
birbirlerinin kullanıcılarını destekler. Bireyin araştırma 
alanı ile popüler bilgi sorgulaması, farklı dermelerle kar-
şılanabilir. Bir araştırmacı zaman zaman konusu dışında 
örneğin, roman okumak isteyebilir. Halk kütüphanesi bu 
kaynağı sağlar. Okuryazarlığın geliştirilmesinde resmî eği-
tim programlarının okuma kaynaklarıyla çeşitlendirilme-
si, kısaca eğitim okul öncesi masal okuma saatlerinden 
başlayarak lisans, hatta lisansüstü programlarla sürdürül-
mesi zorunlu görülmelidir. Okul ve üniversite kütüphane-
lerinin dermeleri ve hizmetleri bu programları destekle-
miş olmalıdır.”

Bilgi Uzmanı Okuryazarlığı    
Öğreten ve Geliştiren Kişi Olmalı

Prof. Dr. Gülbün Baydur, ”Okuryazarlık, basılı veya 
elektronik ortamlarda yayınlanmış yazılı malzemenin oku-
nup anlaşılması, değerlendirilmesi; mümkünse sorgulan-
ması yer yer de tartışılması ile tamamlanabilir.” dedi.

Günümüzde bilgi okuryazarlığı olarak adlandırılan, 
elektronik ortamlardaki bilgiye erişim yollarının öğrenilme-
si, dolayısıyla bu ortamlardaki bilgilin okunabilmesi ile ilgili 
bir okuryazarlık türünün de geliştiğine dikkat çeken Baydur, 
okuryazarlıkla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilgi uzmanı bu okuryazarlığı öğreten, geliştirebilen 
kişi olmalıdır. Bilgi okuryazarı olmayan bireyler kısa bir ge-

lecekte eskiden okuryazar olmayan, okumayı öğrenmemiş, 
öğretilmemiş kişilerin otobüs üzerinde semt adı okuyamaz 
durumlarına düşmeleri kaçınılmaz görülmektedir. Ülkemiz-
de okuryazar (ilk ve orta öğretimli) denilebilecek sayısı gi-
derek artmıştır. Yayın sayıları ve çeşitliliği de sevindiricidir. 
Ancak gerçek okur, okuduğunu sorgulayıp değerlendiren 
okur sayısı bu oranda artmakta mıdır, bilemiyoruz. Testlere 
dayalı giriş sınavları eğitim yoluyla gençleri okuma yazma 
alışkanlığı önceliğinden uzaklaştırmaktadır. Yayın evlerinin 
uzmanlaşarak çeşitleniyor olması sevindiricidir. Kitapevleri 
neredeyse büyük şehirlerin semtlerine dağılmış görülüyor. 
İçlerinde her yaştan vatandaşları raflarda zaman zaman 
oturup okuyarak ya da kasaların önlerinde kuyruklarda, 
imza günlerinde sabırla sıralarını beklerken izlemek mem-
nuniyet verici. Ancak her bir kitabın tek tek evlerde satın 
alınarak korunması, okunup okunmadığı bilinmemekle 
birlikte hiç de ekonomik görünmüyor. Günümüzde yaygın 
olan ve yoğun kullanılan merkezi yerler, örneğin alış veriş 
merkezlerinde, çocuk ve halk kütüphanesi hizmetlerinin 
veriliyor olması pek çok insanı okur yapabilir. Mesleki geli-
şim, profesyonellerin ulusal ve uluslararası projeleri yükle-
nerek veya bu projelerde sorumluluk alarak da büyük ölçü-
de gerçekleşmektedir. Bu yolla, bilgi uzmanları alanlarında 
en son gelişmelerle uygulamalı olarak donatılmaktadırlar. 
Yine ulusal ve uluslararası; mesleki veya meslekler arası 
(bilişim sektörü, vb.) toplantılar, profesyonel tartışmalar, 
yeni tanışıklıklar, vb. mesleki gelişime büyük ölçüde katkı 
sağlamaktadır. Toplumda bilgi ve belge merkezleri ile bilgi 
uzmanlarının değerleri giderek anlaşılmaktadır. “

Bilgi Merkezlerinin Kurumlaşması Nasıl Gerçekleşir?
Prof. Dr. Baydur, Türkiye’deki kütüphaneciliğin genel 

durumu hakkında dergimize yaptığı değerlendirmelerde 
son olarak şunları ifade etti:

“Anlaşılacağı gibi kütüphane, arşiv, bilgi merkezlerinin 
farklılıkları, farklı dermeleri hizmete sunmalarından, bir 
ölçüde de farklı kullanıcı gruplarından kaynaklanmakta-
dır. Prensip ve kuramlar değişmemiştir. Ülkemizde kütüp-
hane kültürü eskiye dayanmakla birlikte, Cumhuriyet’le 
birlikte yurt dışına kütüphanecilik eğitimine gönderilen 
öğrenciler ve bunların kazandıkları birikimleri ülkede ge-
rek uygulama gerekse kütüphaneci eğitimi yönünde or-
taya koydukları bilinir. Peşinden üniversite bölümü olarak 
başlatılan kütüphanecilik eğitiminin gelişmiş ülkelerden 
hiç de aşağı olmamasına rağmen, henüz kütüphane, kü-
tüphaneci, arşiv ve bilgi uzmanının toplumdaki önemli 
yeri olması gerektiği gibi anlaşılamamıştır. Farkındalığı, 
kullanıcı yaratacak. Siyasi erk, kurum ve kuruluşlar bu hiz-
meti malî bir yük değil, kültürel, bilimsel, toplumsal, eği-
timsel kalkınmanın temel unsurları ve gereksinimleri ara-
sında baş sıralarda kabul edebildiklerinde kurumlaşabilir. 

Unutulmamalıdır ki bilgi merkezleri, halktan alınan 
vergilerle, halka hizmet vermek üzere oluşturulmuş ku-
rumlardır. Vergilerin karşılığını sorguladığımız gün, hiz-
met de istenen düzeye çıkabilecektir. Bilgi merkezlerinin 
toplumda kurumsallaşması, ancak bilgi uzmanı kullanıcı 
birlikte kendilerine düşen sorumlulukları taşıyabildikleri; 
yönetimlerin de yönetsel şemada merkezleri gerektiği 
yerlere yerleştirebildiği zaman gerçekleşebilecektir.”
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ATATÜRK VE ÇOCUK
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“2016 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI”
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BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: TAHİR UZUN

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: İLHAN KILINÇ
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“2016 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI”

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: NURAY APARI

Anadolu Fotoğraf Derneği Özel Ödülü
ÜNAL KALAFAT
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CEMİL BELDER

MANSİYON

MÜJGAN ZAMAN

ÖZGÜR ALTAY
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“2016 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI”

HAKAN NERGİSLİ

ANITKABİR TEŞVİK ÖDÜLÜ

İLKER KIRMIZI

NEVZAT TURGAY IŞIKGÖZ
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AHMET OKATALI CEVDET ERKAN ÖNCEL

FATİH ÇİNDEMİR

GÜLAY KOCAMIŞ

FİLİZ KÖPRÜLÜ

GÜLTEN YILDIZ

ÇINAR YÜKSEL

DOĞANCAN ÖZGUBAR

ERHAN AYDIN

SERGİLEME ÖDÜLÜ
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“2016 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI”

GÜRSEL EGEMEN ERGİN

İLKER KIRMIZI

HALİT KÜZENK

İSMAİL KILINÇ

ÖZCAN MALKOÇER

İLHAN KILINÇ

UTKU ÇETİN

KEMAL KOÇ

YÜKSEL AÇIKGÖZ

ÖMÜR CAN YERLİ

SERGİLEME ÖDÜLÜ
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1987 MEZUNLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OKUL GEZİLERİ
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HASANOĞLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KIYMET NECİP TESAL İLKOKULU
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1987 MEZUNLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OKUL GEZİLERİ

ERDOĞAN
ŞAHİNOĞLU
İLKOKULU
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Objektife Takılanlar
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29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu emanete sahip 
çıkan on binler büyük bir coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı Anıtkabir’de kutladı. 
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Objektife Takılanlar

10 Kasım 2016 
Atatürk’ü Anma Günü
10 Kasım 2016 günü on binlerce 
Atatürk sevdalısı Anıtkabir’e koştu. 
Anıtkabir, Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anmaya gelen ziyaretçiler ile 
doldu, taştı.
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Objektife Takılanlar
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Objektife Takılanlar
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ANITKABİR DERGİSİ’NDE YAYIMLANACAK
YAZILARLA İLGİLİ ESASLAR

1. Genel Kurallar:

A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 1000 adet basılmaktadır. Dergide Atatürk ile ilgili araştırma yazıları, makaleler ve 
şiirlere yer verilmektedir.

B. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır. 
C. Yazılar, Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından incelenip yayımlanmaya değer görülürse yine aynı kurul tarafından 

belirlenecek zamanda yayımlanır. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
D. Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur
E. Yayın Kurulunca yazılarda içeriğin dışında bir düzeltmenin yapılması durumunda yazarın oluru alınır. 
F. Yazarlar kendilerini tanıtıcı bilgileri (unvan ve görev, kurum, haberleşme adresi, telefon ve belgegeçer numaraları, bir 

fotoğraf, e-posta adresi) yazılarıyla birlikte Anıtkabir Derneğine gönderirler. 
G. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun 

görülen yazıların sahiplerine 300 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar:

A. Yazılar A-4 kâğıdının bir yüzüne ve 5 (Beş) sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayar ortamında Microsoft Word programında 
yazılır; posta ya da elektronik posta ile gönderilir.

B. Yazı karakteri arial, başlık 14 punto, metin 12 punto, dipnotlar  8 punto, fotoğraf ve şekiller JPEG formatında, çizelge yazıları 
10 punto olarak yazılır.. Makalenin konusu ile ilgili varsa belge ve fotoğrafların asılları yazara geri verilmek üzere posta ile 
gönderilir. 

C. Metinde satır aralığı tek, paragraf başı boşlukları 0.5, dipnot başlangıçları 0.5 olarak düzenlenir.
D. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve küçük harflerle yazılır.
E. Dipnotlar aynı sayfa altında verilir. Kitap ve makaleler dipnotlarda şu şekilde gösterilir; 

(1) Kitap 
Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı (italik yazılmalıdır), varsa cilt numarası, varsa baskı numarası, basıldığı kent, basan kurum ya 

da basımevi / yayınevi, basıldığı tarih, sayfa numarası. (Ör. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Bateş Yayınları, 1980, s. 30.) 

(2) Makale 
Yazarın adı ve soyadı, tırnak işaretleri içerisinde makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı derginin adı (italik yazılmalıdır), 

büyük romen rakamlarıyla cilt numarası, dergi numarası, parantez içinde derginin tarihi, sayfa numarası. (Ör. Fuat Pekin, 
“Atatürk ve Lyautey”, Belleten, C. XX, No. 80 (Ekim 1956), s. 634.)

F.  Sayfaların altında sayfa numaraları verilir.
G. Kısaltma kullanılacaksa; metinde ilk geçtiği yerde ve bir kez olmak üzere kısaltmanın açık ve tam anlatımı yazılır ve kısaltma 

parantez içerisinde belirtilir. Ör.  Türk Dil Kurumu (TDK).
H. Yazar adı ve soyadı yazının ilk sayfasının sağ üst köşesine italik, koyu 12 punto ile yazılır ve yanına (*) işareti konulur, unvan 

ve görev yeri (*) işareti ile dipnotta belirtilir.

-oOo-
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Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvelâ bizim kendi benliğimize ve 
milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim. 
Bilelim ki, millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. 
       Mustafa Kemal Atatürk

KAYNAKÇA: 1923 (Atatürk’ün S.D. II, s. 143)

 

 

 

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin resmi sıfatlarıyla Anıtkabir’e yaptıkları ziyaretlerde ANITKABİR Özel Defteri’ne yazdıkları duygu ve 

düşünceler, ATATÜRK’ ün Türk ve Dünya insanları üzerinde yarattığı etkiyi görmemiz açısından önemlidir. 
Anıtkabir Derneği; özellikle araştırma yapan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak ve isteyen kişileri bilgilendirmek amacıyla 1953 ile 2001 

yılları arasında Anıtkabir’de tutulmuş  toplam 36 adet ÖZEL DEFTER’i  toplam 23 Cilt olarak kitap haline getirmiştir. Bu çalışmada yabancı kişi 
ve heyetlere ait yazılar tercüme ettirilmiştir.. 

Bu 23 Ciltlik Kitap setinin fiyatı 150 TL. sıdır. Kitaplar, her hangi bir kargo ücreti almadan isteyenlerin adresine gönderilmektedir.

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR
Yaklaşık iki yıl süren bir çalışma ile Atatürk’ün okuduğu  3.997 kitap tek tek incelenmiş, yabancı dilde olanlar Türkçeye çevrilmiştir. 
Bu çalışmada; Atatürk’ün okuduğu kitaplara bazı satırların altlarını ve yanlarını çizdiği, çeşitli işaretler ve uyarılar koyduğu ve sayfa 

kenarlarına çeşitli notlar ve açıklamalar yazarak kendi görüşlerini belirttiği görülmüş ve bu bilgileri içeren her biri yaklaşık 500’er sayfalık 24 
ciltten oluşan  bir eser hazırlanmış ve istifadeye sunulmuştur.

Bu 24 Ciltlik Kitap setinin fiyatı 120 TL. sıdır. Kitaplar, her hangi bir kargo ücreti almadan isteyenlerin adresine gönderilmektedir.

KİTAP SİPARİŞLERİ İÇİN BİLGİLER
Siparişler; telefonla,e-posta ile veya internet sitemizden ürün satın alma yöntemi ile verilebilmektedir.

Tel          : 0 312 231 49 34
E-Posta :  anitder@ttmail.com
Web       : www.anitkabir.com.tr
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