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Efendiler! Size şunu söyleyeyim ki, inkılâpçı Türkiye
Cumhuriyeti’ni benim şahsımla var zannedenler çok aldanıyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti, her manası ile büyük Türk milletinin
öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının elinde daima yükselecek,
ebediyen yaşayacaktır.
1

“Arkadaşlar, bu gece buradaki toplantınızı ve benim hakkımdaki derin duygularınızı, Celal Bayar çok
güzel ve canlı bir ifade ile bana bildirdi. Bu meyanda dedi ki: ‘Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni
takip edecekmişsiniz.’ İşte ben bilhassa bu sözden çok duygulandım. Yolumdan beni takip edeceğinizi
söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız.
Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil. Yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek,
yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk, her insan için, her mahlûk
(yaratılmış) için tabii bir harekettir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki,
işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.
Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulursanız dahi beni takip edeceksiniz! Ben bu akşam buraya
yalnız bun size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve
asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
Biz de bunu görmekten bahtiyar olacağız. Şimdi çocuklar eğleniniz.”
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M. Kemal Atatürk, 27 Mart 1937, Ankara Halk Evi
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SUNUŞ

Değerli Okurlar,
2020 yılına girdiğimiz bu günlerde, Dergimiz de
20’nci yaşına ve 76’ncı sayısına ulaşmış bulunuyor.
Bu süre içerisinde sizlerle birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyduk. 2020 yılının, ortak aklın eğemen olduğu, insanlarımızın geleceğe güven ve umutla baktığı bir yıl olmasının yanısıra, sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diliyoruz.
Yönetim, Yayın ve Denetim Kurulu olarak, 28
Ocak 2018 tarihinde yapılan Anıtkabir Derneği 28.
Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bizleri
2 yıllık bir süre için göreve getirmesinden büyük bir
onur duymuş ve üzerimize aldığımız görevin bilinci ve
sorumluluğu ile görev süremizi tamamlayarak, Ocak
2020 ayının son haftasında yapılacak 29. Genel Kurul
Toplantısına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
Genel Kuruldan aldığımız destek ve güçle, Anıtkabir Komutanlığınca teklif edilen ve Yönetim Kurulu
tarafından uygun görülen, 2018 yılında 1.108.000 TL.
ve 2019 yılında 1.304.000 TL’lik projeleri Dernekçe
gerçekleştirdik. Yapılan bu faaliyetlerin tümünü Genel Kurulda üyelerimize ayrıntılı olarak arz edeceğiz.
2020 ve 2021 yıllarına ait projeler Genel Kurulda görüşülecektir.
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Dergimizin bu sayısında; Prof. Dr. Oğuz Aytepe’nin, 100. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi başlıklı yazısını, Dr. Ali Güler’in, Atatürk’e
Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-I yazısını, Başkent
Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘nin, Başkent Öğrencileri
Tarih Yazıyor: Kurtuluştan Kuruluşa konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin yazıları, Kültür Bölümünde, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı’nın,
Günümüz Dünyasında İklim Değişikliği ve Küresel
Isınmanın Etkileri konulu yazısını, Geçmişten Seçmelerde, Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL’in, Tanıtma ve
Türkiye’nin Tanıtılması konulu yazısını bulabilirsiniz.
Bilimselliğinden ve doğruluğundan vazgeçmemeye özen göstererek yayımlamayı sürdürdüğümüz dergimize, daha çok okurumuzun yazılarıyla katılımını ve
katkısını sağlamak her zaman önceliğimiz olmuştur.
Dergimizin geliştirilmesi ve sizlere daha layık duruma
getirilmesi için her zaman önerilerinizi ve katkılarınızı
beklediğimizi bir kez daha hatırlatır, gelecek sayımızda görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.
Şadi ÖNER / (E) Tuğgeneral
Anıtkabir Derneği Başkanı

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
13.10.2019 - ANKARA VALİSİ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

17.10.2019 - TEMAD BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
20.07.2019 - CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP
ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

07.11.2019 - EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
10.11.2019 - CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP
ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

14.11.2019 - ASELSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
05.12.2019 - AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER
BAKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

09.12.2019 - GENERAL / AMİRAL ORYANTASYON
EĞİTİMİNE KATILANLAR
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100. Yılında Mustafa
Kemal Paşa’nın
Ankara’ya Gelişi
27 Aralık 1919
Prof. Dr. Oğuz Aytepe*1
Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,
işgal edilen vatanını kurtarmak, Kurtuluş Savaşını
başlatmak üzere Heyet-i Temsiliye üyeleri ile Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutlamanın onuru ve sevinci
ile hazırladığımız makalemiz; O’nun dünya çapında
ne denli güçlü bir lider olduğunu bir kez daha ortaya
koymaktadır.
Birinci Dünya Savaşından yenik ayrılan Osmanlı
Devleti şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamıştı.
Millet aralıksız süren savaşlar sonunda yorgun ve güçsüz durumdaydı. Mondros Mütarekesi uyarınca ordunun elinden silahları alınmakta, galip devletler birer bahane ile ülkenin birçok bölgesini işgal etmekteydiler. Bu
felaket karşısında ülkenin birçok yerinde kurulan cemiyetler bölgesel önlemler almaya çalışıyorlardı. Mustafa
Kemal Paşa bu cemiyetlerin aldığı kararların hiçbirinde
isabet görmüyordu. O tam bağımsızlıkta direniyor, kurtuluş isteyenlerin parolası “ya istiklal ya ölüm” olmalıdır
diyordu. Bu parolayı uygulamak için, Türk yurduna saldıranlara silahla karşı konulacaktı. Uygulama safhalara
ayrılacak, milletin duygu ve düşünceleri hazırlanarak
adım adım hedefe ulaşılmaya çalışılacaktı.1
19 Mayıs 1919’da millet egemenliğine dayanan
tam bağımsız bir devlet kurmak amacıyla 9. Ordu
Müfettişi olarak Samsuna çıkan Mustafa Kemal Paşa
bir hafta Samsun’da kaldıktan sonra 25 Mayıs’ta Havza’ya geçti. Tutum ve davranışları nedeniyle padişah
tarafından İstanbul’a geri çağrıldı, ancak İstanbul’a
dönmeyerek 12 Haziran’da Amasya’ya gitti. Buraya
davet ettiği arkadaşları ve yetkililerle anlaşarak Milli
Mücadele’nin ihtilal beyannamesi olan Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ve iki kongrenin
açılacağını kamuoyuna duyurdu.
Mustafa Kemal Paşa 26 Haziran’da Amasya’dan ayrıldı ve Tokat’tan geçerek 27 Haziran’da Sivas’a geldi.
Aleyhinde propaganda yapan Elazığ Valisi Ali Galip’e
hak ettiği dersi vererek 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a
geldi. Padişahın kendisini tekrar İstanbul’a çağırdığını ve görevine son verildiğini öğrenince 7/8 Temmuz
1919’da görevinden ve askerlik mesleğinden ayrıldı.2
*1 Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu üyesi.
1 Bkz, Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I., Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul, 1973, s.10 vd.
2 Taha Akyol, 1919-19120, Mondros, Sevr ve Kuva-yı Milliye,
Mega Basım Yayın San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul, 2016,s.208.

23 Temmuz 1919’da açılan Erzurum Kongresi’ne katıldı ve başkan seçildi. 14 gün süren kongrede; Milli Mücadelenin hedef ve ilkeleri tespit edildi. Milli gücün
teşkilatlanmasını sağlayacak kararlar alındı ve kamuoyuna duyuruldu. Bu kararları yürütmek üzere 9 kişilik bir “ Heyet-i Temsiliye” (Temsilciler Kurulu) seçildi.
Başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa seçildi. Kurul bir
yandan Sivas Kongresi hazırlıklarını yaparken bir yandan da Kuva-yı Milliye hareketine destek oldu.3
Heyet-i Temsiliye 29 Ağustos 1919’da Sivas Kongresine katılmak üzere Erzurum’dan ayrıldı. Erzincan
boğazını Dersimli eşkıyaların tuttuğunun bildirilmesine rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın aldırdığı önlemler
sayesinde Heyet 2 Eylül 1919’da Sivas’a geldi.
Sivas’ta beklenen delegeler henüz gelmediğinden
kongre 4 Eylül’de açıldı. Kongre’nin amacı tüm ülkenin
birlik ve beraberliğini sağlamaktı. Kongrenin ilk günü
bazı delegelerin muhalefetine rağmen Mustafa Kemal
Paşa başkanlığa seçildi. 11 Eylül’e dek süren Sivas Kongresi’nde Erzurum Kongresi tüzüğü ve alınan kararlar
bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.4 Erzurum’da
seçilen Heyet-i Temsiliye aynen korunmuş, altı kişi
daha seçilerek üye sayısı onaltıya çıkarılmış, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Heyet-i Temsiliyesi haline gelmiştir. Milli Mücadele’nin beyni olan bu
heyet TBMM açılıncaya kadar hükümet gibi çalışmıştır.5
Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi sonunda İstanbul hükümeti ile temas kurmaya çalıştı. Yeni seçilen Sadrazam Ali Rıza Paşa ile anlaşarak Amasya’da
20-22 Ekim 1919’da toplantı yapıldı. Amasya Mülakatı
sonunda alınan karara göre: İstanbul hükümeti Sivas
Kongresi’nde alınan kararları kabul edecekti. Ülkenin
bölünmezliği, Meclis-i Mebusan’ın toplanması, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmemesi gibi hususlarda İstanbul Hükümeti elinden geleni yapacaktı. İstanbul Hükümetinin bir temsilcisinin
Amasya’ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi,
Heyet-i Temsiliye ve milli teşkilatın artık hukuksal olarak Osmanlı Devletince tanındığı anlamına geliyordu.6
Amasya protokolü gereği, Meclis-i Mebusan İstanbul
dışında toplanacaktı. İstanbul Hükümetinin buna uymaması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Meclis-i Mebusan’ın
toplanacağı yer konusunda kendi başına karar vererek bu
kararı millet ve milletvekillerine uygulatmanın tehlikeli
3 Oğuz Aytepe, “Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması”,
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi,
Ankara, Sayı,33-34 (Mayıs-Kasım 2004),s.16.
4 Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, C.II, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1965,s.9 vd.
5 Bekir Sıtkı Baykal, Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1975, s.IX-X.
6 Ahmet Semerci, Hey’et-i Temsiliye’nin Anadolu’daki
Faaliyetleri 7 Ağustos 1919 27 Aralık 1919,Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, ( Doktora
Tezi),Ankara,1990,s.187-191.
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100. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelİşİ 27 Aralık 1919
Heyet-i Âliyeyi şehir haricinde karşılayan Haymana Kuvayı Milliyesi
Ankara: 35/12/27 (27 Aralık 1919)

olacağını düşünmüş, vereceği kararın uygulanmasını sağlamak için ordunun görüşünü almak istemişti. Bu nedenle
bazı kolordu komutanlarını Sivas’ta toplantıya davet etti.
16-28 Kasım 1919’da yapılan Komutanlar Toplantısı’na
Heyet-i Temsiliye üyeleri ve birçok kolordu kumandanı katıldı. Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanıp toplanmaması tartışıldı ve İstanbul’da toplanmasına karar verildi.7
Bu toplantıda Anadolu’da seçilen mebusların İstanbul’a
gitmeden bir araya gelmeleri ve nerede toplanacakları
da görüşüldü. Heyet-i Temsiliye’nin Eskişehir yakınlarına taşınması öngörüldü.8 Görüşmelerde Ali Fuat Paşa
Eskişehir ve Seyitgazi üzerinde durmuş fakat sonunda
buluşma yerinin Ankara olması kabul edilmişti. Bu kararın
alınmasında, Ankara’da milli teşkilatın çok kuvvetli ve esas
savaş alanı olan Batı Anadolu’ya yakın olması, İstanbul’a
trenle bağlı olması önemli rol oynamıştı.9

Milli Mücadele’de Ankara’nın Durumu
Milli Mücadele’nin başladığı günlerde Ankara,
Anadolu’nun ortasında çorak, bakımsız ve kerpiç evli,
dar sokaklı ve tozlu küçük bir şehir görünümündedir.10 Dış dünyaya tek bir demiryolu ile bağlıdır. Ve evlerin kale etrafında kurulmuş olması, şehre büyük bir
güvenlik sağlamaktadır.11
Ankara halkının çoğu Müslüman Türklerden meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra Hıristiyan ve Museviler
7 Uluğ İldemir (Haz.), Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1975, s.11-15.
8 Oğuz Aytepe, “Milli Mücadele’de Ankara”, Cumhuriyet’in
Ütopyası: Ankara, (Haz. Funda Şenol Cantek), Ankara
Üniversitesi Yayınevi, Ankara, 2012,s.114.
9 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar
Atatürk’le Beraber, C.II, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 1968, s.444 vd.
10 Samet Ağaoğlu, Kuva-yı Milliye Ruhu, İstanbul, 1964, s, 39.
11 Arnold Toynbee, Türkiye, Bir Milletin Yeniden Doğuşu,
İstanbul, 1971, s. 103.
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de vardı. Hıristiyanlar şehirde daha çok ticaretle meşguldüler. Türkler çoğunlukla ya bakkal, ya bekçi veya
ambarcı gibi işlerde çalışırlardı.12 Keçiören, Etlik, Çankaya, Dikmen gibi bağ evlerinde zengin gayrımüslümler oturmaktaydı. Şehirde Rum, Ermeni Katolik ve
Yahudi Cemaatleri için 8 okul bulunmaktaydı.13
Ankara yolculuğunun bir süre gizli tutulmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa, güzergâhın Kayseri ve Kırşehir üzerinden yapılacağını Fahrettin (Altay) Paşa’ya
gönderdiği mektupta açıklamıştı.14 Mustafa Kemal
Paşa karargâh olarak Ankara’yı seçmişti.15 Bizim tespitlerimize göre Ankara’nın merkez olması, Erzurum
Kongresi’nin toplandığı günlerde kararlaştırılmış ve
bu durum 4 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal Paşa tarafından Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’ya bildirilmişti.16 Ankara 20. Kolordu Merkezi olmanın dışında, İstanbul’a
12 Vehbi Koç, Hayat Hikayem, İstanbul, 1973, s. 11; Bilal
N. Şimşir, Ankara… Ankara Bir Başkentin Doğuşu, Ankara,
1988, s. 43.
13 Kamil Erdeha, Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler,
İstanbul, 1975, s. 231
14 Taylan Sorgun, İmparatorluktan Cumhuriyete (Fahrettin
Altay Paşa Anlatıyor), Kamer Yayınları, İstanbul, 1998,
s.199-200.
15 Mustafa Kemal Paşa Ankara’nın merkez olarak seçilmesini
şöyle açıklıyor; “Vaziyet-i umumiyeyi idare ve sevk mesuliyetini
deruhte edenler en mühim hedefe en yakın tehlikeye, mümkün
olduğu kadar yakın bulunur. Yeter ki yakınlık vaziyet-i
umumiyeyi nazardan mehcur bırakacak derecede olmasın.
Ankara bu şeraiti cam’i nokta idi. Herhalde cephelerde
iştigal edeceğiz diye Balıkesir’e Nazilliye veyahut Karahisar’a
gitmiyorduk. Fakat cephelere ve İstanbul’a şimendiferlerle merbut
ve vaziyet-i umumiyeyi idare nokta-i nazarından Sivas’tan asla
farkı olmayan Ankara’ya gidecektik.” Bkz, Nutuk, C.I, s. 335.
16 Mustafa Kemal Paşa, “ Garbi Anadolu için en büyük
merkez ve merciin Ankara olması muvafıktır” diyordu. Bkz,
ATASE, A.Ö.A. (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı,
Atatürk Özel Arşivi), Kl. 4-1, Ds.335/2,Fh.35/3.

100. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelİşİ 27 Aralık 1919
demiryolu ile bağlıydı ve savaş alanlarına kolayca ulaşılabilirdi. Hükümet yanlısı Vali Muhittin Paşa da işbaşından uzaklaştırılmıştı.
Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi’ni yayımladığı sırada, İzmir’in Yunanlılarca işgalini protesto eden
Ankara halkı çağrıya derhal uyarak mitingler yapmıştı.
Yurt savunmasına katılmak için özellikle 1919 Eylül’ünden sonra Müdafaa-i Hukuk’u Milliye merkezi kurulmuş, kazalarda da kurulan aynı isimli örgütler, düzenli
bir eylem sağlanabilmesi için merkeze bağlanmıştı.17
Kazım Karabekir Paşa Doğu’nun tek başına kalmasından, yine karışıklığa düşmesinden korkuyor ve
Heyet-i Temsiliye’nin değil Ankara’ya gitmek, Sivas’ın
batısına bile geçmesini istemiyordu.18

Ankara Yolculuğu
Seçimler yapılıp Meclisin açılmasının zamanı geldiğinde, Mustafa Kemal Paşa Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’tan Ankara’ya hareketini 16 Aralık 1919’da ilgililere
bildirmişti.19 Sivas’tan ayrılmak için yol hazırlıklarına başlanıldığında para ve benzin sorunları ile karşılaşılmıştı.
Kurulun kasasında birkaç lira bulunduğu görülmüştü.
Mazhar Müfit Bey kentteki Osmanlı Bankası Müdürü Oscar Scmitt’en iki senet imzalayarak bin lira borç alıp yol
parası sorununu çözmüştü. Mustafa Kemal Paşa otomobillerde kullanmak üzere 450 kilo benzin ve 60 kilo yağ
temin edilmesini Kayseri askere alma dairesi başkanı Emrullah Bey’den rica etmişti.20 Oysa ellerinde 3 bidon (56
Kilo) benzinle, yarım kilo solüsyon bulunmaktaydı.21 Otomobiller için gerekli olan 2 çift iç ve dış lastik ile 6 teneke
benzin Amerikan Okulunun müdiresinden sağlanmıştı.
Beş nakliye aracından ibaret Heyet-i Temsiliye
ağırlığı 13 Aralık 1919’da bir subay komutasında yola
çıkarıldı.22 Heyet-i Temsiliye de 18 Aralık’ta 3 araba
ile sabah 9.30’da yola çıktı. Mustafa Kemal Paşa ile
Heyet-i Temsiliye üyeleri Mazhar Müfit (Kansu), Rauf
Orbay, Şeyh Fevzi Efendi ve Hakkı Behiç Bey sabah
yola çıkanlar arasındaydı. Onlar dışında kafilede konuk olarak Hüsrev (Gerede),Dr. Refik (Saydam), Ahmet
Rüstem ve yaverler, Cevat Abbas (Gürer), Muzaffer (Kılıç) ve Yüzbaşı Bedri de bulunmaktaydı. Kafile toplam
19 kişiden oluşuyordu.23
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa Komutanlar Toplantısın17 Seçil Akgün,”Ankara’nın Başkent Oluşu”, IX. Türk Tarih Kongresi,
C.III, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, s.2070.

dan Ankara’ya dönerken Heyet-i Temsiliye’nin geçeceği yerleri ve görülecek kişilerle ilgili hazırlık yapmış,
heyetin hareketi için gerekli raporu vermişti. Heyet
Kayseri, Kırşehir, Mucur ve Kaman yoluyla Ankara’ya
gidecekti.24
Otomobillerin eski ve bakımsız olması yolda çok
zaman kaybetmelerine neden olmuştu. Kayseri’ye ancak iki gün sonra ulaşabildiler. Ali Fuat Paşa 15 Aralık
1919’da gönderdiği şifrede; yolların hava şartları nedeniyle kötü olduğunu, Rauf Bey’le Mustafa Kemal
Paşa’nın Mucur’dan temin edilecek bir araba ile Hacıbektaş’a gitmelerini ve Çelebi Efendi ile görüşmelerini çünkü, tekke babaları ile bu zatın milli hareket
lehinde olduklarını ve kendisine bu konuda yardım
edeceklerini bildiriyordu.25 19/20 Aralık 1919’da gönderdiği telgrafta, “… Çelebi ile Babaların milli hareketi
tasvip ve buna bütün mevcudiyetleriyle iştirak etmelerinin ziyaret nedeni olduğunu, Çelebi ile Babaların
arası gayet açık olduğundan ona göre idare-i kelam
edilmesini” rica etmişti.26
Kayserililer onları sevgi ile karşıladılar. Şereflerine
fener alayları düzenlediler. İmamzade Reşid Ağa’nın
konağında konuk edilen Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşları şehrin ileri gelenleriyle görüştü ve milli
teşkilatın kuvvetlenmesi için gerekli tedbirleri aldı.27
Heyet-i Temsiliye 21 Aralık 1919’da Mucur’a geldi.
Mustafa Kemal Paşa Mucur’da bütün teçhizat ve iaşesi halk tarafından temin edilen milli süvari müfrezesini görmüş, memnun olmuştu.28 Mustafa Kemal Paşa
ertesi gün Hacıbektaş’a gitti. Çelebi Cemalettin Efendi ile vekili Niyazi Salih Baba heyete büyük konukseverlik gösterdiler. Cemalettin Efendi sayıları birkaç
milyonu bulan Aleviler üzerinde etkiliydi ve ona bağlı
idiler.29 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları yemek esnasında görüşmüş ve ondan Kuva-yı Milliye taraftarı
olduğuna dair söz almıştı.23 Aralık 1919’da Hacı Bektaş’tan Mucur’a geçen heyet, ertesi gün Kırşehir’de
büyük bir gösteri ile karşılanmıştı. Heyet-i Temsiliye
üyeleri Müdafaa-i Hukuk binasıyla birlikte Gençler
Derneğini de ziyaret etmişlerdi. Burada gençlere seslenen Mustafa Kemal Paşa örgütlenme- nin gereği ve
yararı üstünde durmuştu.30
Kırşehir’den hareket eden kafile 191 km yolu Ali
Fuat Paşa’nın gönderdiği yol krokisinde gösterdiği
24 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s.259.

18 Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1969,s.318;
Nutuk, C.I, s.318.

25 ATASE, A.Ö.A., Kl. 15, Ds.335/34, Fh. 4-13.

19 ATASE, T.İ.H. (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı,
Türk İstiklâl Harbi Arşivi), Kl.310, Ds.44, Fh.48.

27 Ömer Çelebi, Atatürk Kayseri’de, Ankara, 1973, s.52 vd.

20 ATASE, A.Ö.A., Kl. 15, Ds.335/34, Fh.4-1.
21 ATASE, A.Ö.A., Kl.15, Ds.335/34, Fh.4-5.

26 Aynı belge.
28 Sırrı Kardeş, Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal
Kırşehir’de, Ankara Basımevi, s.9.

22 ATASE, A.Ö.A., Kl.15, Ds.335/34, Fh.4-14.

29 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C.II, s.493; Sırrı Kardeş,
a.g.e., s.17-18.

23 Heyetin ayrıntılı listesi için bkz, ATASE, A.Ö.A. , Kl.15,
Ds.335/34, Fh.4-6.

30 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C.II, s.495; Sırrı Kardeş,
a.g.e., s.35.
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11 konaklama merkezinden geçerek Kaman’a, ertesi gün Beynam’a gelmişti.31 Kafile nihayet 27 Aralık
1919’da 9 gün süren yorucu bir yolculuktan sonra
11.00’de Dikmen sırtlarına ulaşmıştı.32
Kafile ilk olarak kendilerini Gölbaşında bekleyen
Vali Vekili Yahya Galip Bey ile, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa’nın yanında durdu ve Mustafa
kemal Paşa karşılayıcılarla görüşerek onları otomobiline aldı ve şehre doğru yollarına devem ettiler.
Ankaralılar Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerini karşılamaya günler önce hazırlanmaya başlamışlar ve O’nu coşkuyla karşılamışlardı. Ankara şehri adına karşılama heyetinde Müftü
Hoca Rifat Efendi, Binbaşı Fuat Bey, Kınacızade
Şakir Bey, Aktarbaşızade Rasim Bey, Toygarzade
Ahmet, Ademzade Ahmet, Hatip Ahmet, Kütüpçüzade Ali, Hanifzade Ahmet ve BulgurzadeTevfik
Beyler vardı.
Ali Fuat Paşa, Vali Vekili Yahya Galip Bey Gölbaşına kadar gelmişlerdi. Binlerce Ankaralı yol boyunca sıralanmıştı. 70 yaya 300 atlı zeybek kıyafetinde
seymen yollara dizilmişti.33 Atlılar Dikmen’e kadar
gitmişler, yayalar ise bugünkü Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmışlardı. İstasyon meydanında jandarma ve polisler de dizilmişlerdi. Heyet Halk
Partisi binasının önünden geçip, hükümet binasının
önüne geldiğinde Yahya Galip Bey bir nutukla hoş
geldiniz demiş ve hariciye memurlarından Fahrettin Bey nutuk söylemişti.34 Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşları halkla birlikte Hacıbayram’a kadar yürümüşler ve türbeyi ziyaret etmişlerdi. Hükümet konağında Ankaralılarla konuşan Mustafa kemal Paşa
15.30’da Hükümet Konağı’na girdi.35 Heyet kendilerine tahsis edilen Kalaba’daki Ziraat Mektebi’ne
yerleşti. Mustafa Kemal imzasıyla yayımlanan Heyet-i Temsiliye tarafından bütün teşkilata telgrafla,
“ Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya yerleştiği ve yolda
olduğu kadar, Ankara’da da büyük bir samimiyet ve
bağlılıkla karşılandığı” bildirildi.36 Bir bildiri ile He31 20. Kolordu Vekili Mahmut Bey’in 24 Aralık 1919’da
Kırşehir’e gönderdiği telgrafta; “… Kar ve yağmur nedeniyle
yollarda çamurun arttığı, bu nedenle Ankara’ya hemen
gelmenin imkansız olduğunu, tensip buyurulursa, önce
Kırşehir’den Karakaya ve Köprü köyüne varmayı sonra
Beynam köyüne gelerek, Ankara’ya gündüz gözüyle ve
öğleden sonra teşriflerinin uygun olacağı…” bildiriliyordu.
Bkz, ATASE, AÖ.A, Kl.15, Ds.335/34, Fh.4-36.
32 Nutuk, C.II, s.405; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e, C.II, s.497.
33 Enver Behnan Şapolyo, Mustafa Kemal Paşa ve Milli
Mücadelenin İç Alemi, Hamle Matbaası, İstanbul, 1967, s.93.
35 Atatürk 19 yıl Önce Bugün Ankara’ya Gelmişlerdi. Ulus
Basımevi, Ankara, 1938,s.9.

Devletleri tarafından resmen işgali, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kurulması, Batı Anadolu ve Trakya cephelerinde
Yunan ileri harekatı, (4 Eylül 1919-9Kasım 1920), Genkur.
Basımevi, Ankara, 1965, s.94.

36 Türk İstiklal Harbi II. Cilt Batı Cephesi 2 nci Kısım,
Sivas Kongresi ve Heyeti Temsiliye Devri, İstanbul’un İtilaf

38 Ankara Ankara, İstanbul, 1994,s.148.

34 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C.II, s.497-500.
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yet-i Temsiliye’nin geçici merkezinin Ankara olduğu
duyuruldu. Mustafa Kemal Paşa kendisini içtenlikle
kabul eden Ankara halkı ile daha yakından tanışmak
amacıyla 28 Aralık’ta şehrin ileri gelenlerini Ziraat
mektebine davet etti. Ankaralılarla yaptığı konuşmada ülkenin askeri ve siyasi durumunu anlatmış,
Müdafaa-i Hukuk’un amacını belirtmiş ve geleceğe
yönelik bazı önemli konulara da değinmişti. İstanbul’a Meclis’e gitmek üzere gelen mebuslarla toplantı yapan Mustafa Kemal Paşa onlardan Mecliste
Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurmalarını istedi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti programını Misak-ı Milli olarak hazırladı ve Mecliste kabul
edilmesini sağladı. Basının önemini bilen Mustafa
Kemal Paşa Ankara’da kamuoyunu aydınlatmak
amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesini yayımlamaya başladı.
Ziraat Mektebi bir süre ülkenin ve Milli Mücadele’nin yönetildiği yer oldu. Geceleri civar bağlardan
gelen silah seslerine, isyancıların Ankara’ya 10-15
saatlik yürüyüş mesafesine kadar yaklaşmış olmalarına, kentte yaşayan muhalif grupların bu durumdan cesaret alarak saldırgan bir tutuma yönelmelerine rağmen Ankaralılar Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşlarını Milli Mücadele’nin yönetildiği bu karargâhı korumuşlardır. Onlar da bu kentin insanına
duydukları güven nedeniyle kendilerine önerilen
karargâhı bir başka yere taşıma tekliflerine karşı
çıkmışlardır.
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları daha sonra
güvenlik ve şehre yakınlık açısından daha uygun
görülen istasyondaki taş binaya “direksiyon binasına” taşınmış, ancak bu bina Kurtuluş Savaşı süresince, hatta Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal
Paşa’nın düşünmek, dinlenmek için yalnız kalabildiği, özel toplantılarını yaptığı bir yer olmuştur.37
Sonuç olarak 27 Aralık 1919’dan sonraki gelişmeler Ankara’nın merkez olarak seçilmesi- nin doğru bir karar olduğunu, özellikle Sakarya Muharebeleri yer seçiminin başarısını kanıtla- mıştır.38
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları olayların olumsuz yönde gelişmesine karşın Ankara’da
özledikleri toplumsal dayanışmayı bulmuşlardı.
Bu nedenle Ankara Heyet-i Temsiliye’nin geçici
merkezi olmaktan, Atatürk’ün sine-i millete dönüş
düşüncesinin gerçekleştiği Türkiye’nin başkenti
durumuna yükselecektir. Dolayısıyla Ankara bir harekâtın bedeni ve büyük bir fikrin sembolüdür.
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ATATÜRK’E GÖRE
TÜRK GENÇLİĞİNİN
NİTELİKLERİ-I

Dr. Ali GÜLER1*

Milli Tarih Bilinci
Gençliğin yetiştirilmesi ve hangi niteliklerle donatılması gerektiği konusunda Atatürk’ün üzerinde
önemle durduğu konulardan biri “tarih bilinci”dir. Tarihi çok seven, çok okuyan ve tarih çalışmalarına çok
önem veren Atatürk, gençlerin sağlam bir tarih ve
Türk tarihi bilincine sahip olmalarını daima vurgulamıştır. Atatürk gençliğin yetiştirilmesinde tarih eğitiminin, gençlerin Türk tarihi bilinci içinde yetişmelerinin önemine de işaret etmiştir.
Türk genci, “göreceği öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce” Türk milletinin bütünlüğüne, bağımsızlığına, benliğine yönelen tehlikeleri
göğüslemek gereğini öğrenmiş olmalıdır. Türk milletinin şan, şeref ve büyüklüklerle dolu tarihinden güç almalıdır. Tarih bilinci ile uyanmış, milli bilinçle bilenmiş
olmalıdır. “Bir millet, büyükse, kendini tanımakla daha
büyük olur.” diyen Atatürk, Türk gencinin, milletinin
geçmişiyle, tarihiyle öğünmesini, ancak geleceğe güvenle bakabilmek için bugün bütün gücüyle çalışmak
zorunda olduğunu da bilmesini ister.2
O, 1921 yılında şunları söylüyor: “Çocuklarımız
ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa varlığı
ile, hakkı ile, birliği ile çelişen bütün yabancı unsurlarla
mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tam bir imanla
her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakârane savunma
zorunluğu aşılanmalıdır. Yeni neslin bütün ruhsal kuvvetlerine bu özellik ve kabiliyetin zerki mühimdir. Daimi
ve müthiş bir savaş şeklinde beliren milletler hayatının
felsefesi, bağımsız ve mesut kalmak isteyen her millet
için bu yüksek özellikleri şiddetle istemektedir.”
Yeni kuşağın taşıyacağı manevi özellikler yanında
kuvvetli bir fazilet aşkı ve kuvvetli bir intizam ve inzibat
fikrinden de bahsetmek zaruretindeyim.”3
Atatürk, 1922 yılında da aynı konuda şunları söylüyor: “Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz
öğrenimin sınırı ne olursa olsun, onlara esaslı
1* Hacette Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
2 Atatürkçülük, Üçüncü Kitap, Ankara, 1983, s. 158, 168169.
3 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri,
Maarif Vekâleti Ana Programa Hazırlıklar Serisi: A, No: 1,
İstanbul, 1939, s. 4.

olarak şunları öğreteceğiz: 1- Milliyetine, 2- Türkiye
Devleti’ne, 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
düşman olanlarla mücadele lüzumu. Fertleri bu
mücadele gerekleri ve vasıtalarıyla donanmayan
milletler için yaşama hakkı yoktur. Mücadele,
mücadele lazımdır.”4
Atatürk’ün bu ve benzeri çok sayıdaki konuşmalarında bahsettiği, Türk milletinin değerlerine yönelen saldırılar karşısında ve değerlerimizin eğitimi
konusunda gençlerin iyi yetiştirilmesinin sağlam bir
tarih eğitimi ile gerçekleşebileceği bellidir. Türklük
bilincinin, millet ve ülke sevgisinin tarih eğitimi ile
sağlanabileceği açıktır. Nitekim Osmanlı Devleti’ndeki eksik ve yanlış tarih eğitimi, diğer unsurlara göre
Türk aydınlarındaki milliyet bilincinin gecikmesine yol
açmıştır. Atatürk 20 Mart 1923’te Konyalı gençlere hitaben yaptığı bu konuyu çok net bir biçimde ortaya
koymaktadır:
“Biz, milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle gidermeğe çalışmalıyız. Bilirsiniz ki, milliyet görüşünü, millet ülküsünü dağıtmaya (ortadan kaldırmaya) çalışan teorinin dünya üzerinde uygulama kabiliyeti
bulunamamıştır. Çünkü tarih, olaylar ve görünenler hep
insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hâkim olduğunu göstermiştir ve milliyet prensibi aleyhindeki büyük
ölçüde fiili tecrübelere rağmen yine milliyet hissinin öldürülemediği ve yine kuvvetle yaşadığı görülmektedir.
En çok bizim milletimiz, milliyetinden habersiz oluşunun çok acı ve cezalarını gördü. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli kavimler hep milli inançlarına sarılarak, milliyet ülküsünün gücüyle kendilerini kurtardılar.
Biz ne olduğumuzu onlardan ayrı ve onlara yabancı bir
millet olduğumuzu sopa ile içlerinden kovulunca anladık. Kuvvetimizin zaafa uğradığı anda bizi hor ve hakir
gördüler. Anladık ki, kabahatimiz kendimizi unutmaklığımızmış. Dünya’nın bize hürmet (saygı) göstermesini
istiyorsak, ilk önce biz, kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissen, fikren ve fiilen bütün çalışma ve
hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.
Milli varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım.
Böylelerine karşı bir Türk şairinin dediği gibi;
(Karşı duvardaki levhayı işaret ederek)
‘Türküm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi’
diyelim. Düşmanlarımıza bu gerçeği ifade ettiğimiz
gün, inancımıza, ülkümüze, geleceğimize yan bakan her
ferdi düşman kabul ettiğimiz gün, milli benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, milletin önüne dikilecek
4 Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Milli Eğitim
Bakanlarının Millî Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri, Cilt:
I., Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1946, s. 9.
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her engeli derhal devirdiğimiz gün, gerçek kurtuluşa
ulaşacağız. Ve sizler gibi aydın, kararlı, imanlı gençler
sayesinde bu kurtuluşa ulaşacağımıza emin olabiliriz.”5
Bizim tarihçiliğimiz bakımından Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, özellikle 1800’lü yılların başından itibaren Avrupa’da yapılan bazı Türkoloji çalışmaları önemlidir. Arthur Lumley Davids, Leon Cahun,
Arminius Vambery gibi Türkologların Türk tarihi ve
medeniyeti hakkındaki çalışmaları; Mustafa Celalettin
Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi Türkçülerin hem Türkçe hem de Türk tarihi
hakkındaki araştırmaları tarih anlayışının değişmesini
sağlayacaktır. Bu çalışmaların birçoğunun özel kitaplığında bulunduğunu ve altını çizerek okuduğunu bildiğimiz Atatürk üzerinde de etkili olduğunu biliyoruz.6
Atatürk bir devlet adamı olarak üç temel nedenden dolayı tarih çalışmalarına çok önem vermiştir. Bu
nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Milli tarih anlayışına duyulan ihtiyaç,
2. Türk vatanı ile ilgili haksız iddiaların çürütülmesi,
3. Türklerle ilgili önyargıların cevaplandırılması,
Bütün bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tarih
anlayışının oluşturulması için öncelikle Atatürk’ün
talimatıyla 600 sayfalık “Türk Tarihinin Anahatları”
isimli bir kitap hazırlanarak 1930’da basıldı. Uzman
tarihçiler tarafından hazırlanan, biraz da aceleye getirilen bu eserde bazı önemli eksiklikler ve yanlışlıklar
vardı. Bunun üzerine yine Atatürk’ün direktifleriyle,
okullar için dört ciltlik “Tarih” kitabı hazırlandı. Müsveddeleri Atatürk tarafından kontrol edilen bu kitaplar da 1931 yılında basıldı. Kitabın ağırlık noktasını
Türk tarihi oluşturuyordu.
Türk tarih yazıcılığının yöntem sorunlarını ortadan
kaldırmak üzere, 1932-1938 yılları arasında yayımlanmış olan ve bugün bile el kitabı olarak kullanılan tarih
biliminde yöntem sorunları hakkındaki bazı kitaplar
Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır.
Kurumsal anlamda yapılan çalışmalara bakıldığında bu konuda da Atatürk’ün en alıcı çalışmalara imza
attığını görüyoruz. Tarihle ilgili kurulan kurumların ilki
“Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” olmuştur. Direktifleriyle
Atatürk’ün “kurucu ve koruyucu başkanı” olduğu ve
onun izinde günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlarının “koruyucu başkanlıklarında”
faaliyet gösteren bu cemiyet, 15 Nisan 1931’de kurul5 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
(Bugünkü Dille), Yayına Hazırlayanlar: A. Sevim, İ.
Öztoprak, M. A. Tural, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara, 2006, s. 534-535.
6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Ali Güler, Dehanın
Kodları (Mustafa Kemal’i Atatürk Yapan Süreçler ve
Birikim), Yılmaz Basım, İstanbul 2010.
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muş, 3 Ekim 1935’te de “Türk Tarih Kurumu” adını almıştır. 1982 Anayasası’nın 134. Maddesi ve 11 Ağustos
1983 tarih ve 2876 sayılı kanunla da “Atatürk, Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu”na bağlı dört kurumdan
biri haline gelmiştir.
Türk tarih tezinin tartışmaya açıldığı ve tarih öğretimindeki yöntemlerin görüşüldüğü 1. Türk Tarih
Kongresi 2-11 Temmuz 1932 tarihinde Ankara’da Halkevi’nde yapılmıştır. Kongre açılışında Atatürk üyelere
ve izleyicilere şunları söylemiştir:
“Bizim milletimiz derin bir maziye (geçmişe) maliktir. Bu düşünce bizi elbette altı yedi yüz yıllık Osmanlı
Türklüğünden, Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu
devirlerin her birine müsavi (eşit) olan Türk devletlerine
kavuşturur.”7
Bir taraftan Türk Tarih Kurumu üyeleri ve diğer ilgililer, Türk tarih ve medeniyeti üzerinde, Atatürk’ün de
bazen diğer devlet işlerini bile aksatırcasına yönettiği
çalışmaları sürdürürken, hem bu çalışmaları bir fakülte düzeyinde yürütmek ve hem de onları genç nesillere öğretecek öğretmenler yetiştirmek üzere Atatürk
Ankara’da bir fakülte açılması talimatını vermiştir.
“Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” adıyla kurulacak
olan bu kurumun adını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bizzat vermiştir. Onun
yüksek uygarlık idealini gerçekleştirme isteği üzerine,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşu 14 Haziran 1935’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edilen 2795 sayılı kanunun 22 Haziran 1935 tarih ve
3035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmesiyle tamamlanmıştır. Fakülte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin benimsediği misyon ve vizyonun
önemli bir parçasıdır. 23 Mayıs 1935 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısında Fakültenin kuruluş gerekçesi şöyle belirtilmiştir:
“Hükümet merkezimizde bir taraftan Türk kültürünü bilgi metodu ile işleyecek tetkik ve araştırma kurumlarına
olan ihtiyaç, diğer taraftan orta öğretim kurumlarımıza
ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek ve bugünkü
öğretmenlerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak
gereği, Ankara’da bir Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasını icap ettirmiştir.”8
Atatürk’e göre gençlik, milli bilince sahip ve modern kültürlü olarak yetişmelidir. Gençlerin sağlam
ve olumlu bir karakter taşımaları özellikle önemlidir.
Atatürk’e göre gençler, almakta oldukları eğitim ve
7 A. Taneri, “Fikir Adamı Atatürk ve Cumhuriyet”,
Tercüman Gazetesi, 10 Kasım 1983.
8 Atatürk’ün tarih çalışmaları ve tarih anlayışı konusunda
bakınız: A. Süslü, “Atatürk ve Tarih”, Atatürkçü Düşünce El
Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1995,
s. 241-263.
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kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir
hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaklardır. Gençler
çağdaş eğitim ve öğretim içinde yetişecekler, pozitif
bilimin ışıklarıyla donatılacaklardır.
Atatürk’ün düşünce dünyasında vatanın ve milletin bütün ümit ve geleceği genç kuşakların anlayış ve
enerjisine bağlanmıştır. Zira Cumhuriyet’i yükseltecek
ve yaşatacak olan gençlerdir. Bu nedenledir ki, Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma görevi onlara emanet edilmiştir.9
İşte bu nedenle, Atatürk’ün aydınlık yolunda
yürüyecek ve onun emanetine sahip çıkacak Türk
gençliğinin en temel niteliklerinden biri milli
tarih bilincine sahip olmaktır. Eğer sağlam bir
tarih bilinci olursa Türk çocukları emanete sahip
çıkabilir, kendi varlığına, birliğine ve cumhuriyetine düşman olan unsurlarla mücadele edebilir. Örnek,
Mustafa Kemal’dir. O’nu büyük yapan, O’nu Atatürk
haline getiren en temel özelliği tarih sevgisi ile iyi bir
tarih bilgisi ve bilincine sahip olmasıdır.

Türkçe Duyarlılığı
Dil, düşünme, konuşma, yazışma, anlaşma ve iletişim aracıdır. Her türlü eğitimin ve bütün bilimlerin
vazgeçilmez temelidir. Milli kültürün başlıca unsurudur. Kültürün kuşaklararası aktarımı da dil ile gerçekleşir. Dil, milli birlik ve bütünlüğün koruyucusu, milletin sürekliliğinin güvencesidir. Gelişmiş, zengin, bütün
ihtiyaçlara cevap verebilen bir dil, her alanda kalkınıp
ilerlemenin ön şartlarından biridir.
Bir devlet ve düşünce adamı olarak Atatürk, milletlerin doğuşu, sürekliliği, bağımsızlığı ve yükselişi ile
dil arasındaki sıkı bağı çok iyi gördüğü içindir ki, tarih
konusunda olduğu gibi dil konusuna da büyük önem
vermiştir.10
Türk gençliği Cumhuriyeti yaşatma görevi ile görevlendirilmişse ki, Gençliğe Hitabe bu görevi gençlere vermektedir, Türk gençliğinin Cumhuriyetin temel
esaslarını oluşturan bilinçle yetişmeleri önem taşımaktadır. Bu duyarlılığın de iki ana kaynağı vardır. Biri
milli tarih bilinci, diğeri de Türkçe bilincidir. Milli tarih
ve Türkçe (dil) hem millet olmamızın hem de Cumhuriyeti oluşturan merkezi / üniter-milli/ulus devlet temel esasının olmazsa olmazıdır.
Bu bakımdan Atatürk milli kimliğin, Türk kimliğinin oluşumu bakımından dilin, Türkçenin önemine sık
sık işaret etmiştir.
Atatürk “milli bilinç”in tarih ve dil çalışmaları ile
yaşatılabileceğini söylemiştir: “Milli bilincin ayakta ka-

labilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda
çalışmaya mecburuz.”11
Yine Atatürk, 1930 yılında yayımlanan Sadri Maksudi Arsal’ın “Türk Dili İçin” isimli eserine yazdığı “Önsöz”de “milli duygu” ile “dil” arasındaki yakın ilişkiye
vurgu yapmıştır: “Milli duygu ve dil arasındaki bağ çok
güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.”12
Sosyoloji biliminin verilerine göre “ortak dil” bir
milletin “ortak kültürü”nü oluşturan en önemli değerdir. Çünkü hem kültür unsurları arasındaki iletişim ve
etkileşim; hem de kültür değerlerinin bir sonraki kuşağa aktarılması dil ile olur. Dil aynı zamanda “milli kimliğin” en önemli göstergesidir. Ortak diliniz varsa, ortak
kimliğiniz vardır. Tarihte dilini kaybeden milletler, bir
süre sonra kültürlerini, sonuçta da milli kimliklerini
kaybetmişlerdir. Türklüğün tarihi incelendiği zaman;
Türk milletinin büyük badireler atlatmasına, Türkçe’nin zaman zaman dar boğazlara girmiş olmasına
rağmen her şeyinin dili sayesinde yaşadığı görülmektedir ki, Atatürk de çeşitli konuşmalarında bunu vurgulamıştır. Mesela şu sözleri bu bakımdan önemlidir:
“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en
güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun
için, her Türk dilini sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.
Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde
ahlakının, an’anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin,
kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk
milletinin kalbidir, zihnidir...”13
Yine Atatürk, Medeni Bilgiler isimli eserde Türk
milletini oluşturan tabii ve tarihi olguları sıralarken “dil
birliğini” temel bir unsur olarak saymıştır.
Türkçe, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 1300’den
beri “resmi dil”; Cumhuriyetin başlangıcından beri de
“eğitim-öğretim”, “medya (yazılı-sözlü)” dilidir. Hatta
Atatürk “Türk Milleti” kavramını oluşturan ana esasın
“Türkçe konuşmak” olduğunu ifade etmektedir. Atatürk, 1931’de Adana Türk Ocağı’nda yaptığı önemli bir
konuşmada bununla ilgili olarak şunları söylemiştir:
“Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insanlar
her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe
konuşmayan bir insan Türk kültürüne, camiasına mensubiyetini (aidiyetini) iddia ederse, buna inanmak doğru
olmaz...”

9 U. Kocatürk, “Atatürk’te ‘Gençlik’ Kavramı ve Atatürkçü
Gençliğin Nitelikleri”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara,
1992, s. 293.

11 U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara,
1984, s. 124-124.

10 T. Feyzioğlu, a. g. m., s. 182.

13 U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 124-125.

12 T. Feyzioğlu, a. g. m., s. 182.

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 20 • SAYI: 76 • OCAK 2020

15
15

ATATÜRK’E GÖRE TÜRK GENÇLİĞİNİN NİTELİKLERİ - I
Atatürk’ün bu sözleri hayati önem taşıyan sözlerdir. Bu nedenle, O’nun bu konudaki hassasiyetinin iyi
anlaşılabilmesi bakımından bu Adana gezisi ve konuşmanın yapıldığı ortam ile konuşmanın tamamını
da vermek istiyoruz:
Atatürk, 8 Şubat 1931’de Ege Vapuru ile İzmir’den
başlattığı uzun süreli yurt gezisi sırasında, Antalya ve
Mersin’e uğradı. 12 Şubat’ta Adana üzerinden trenle
Malatya’ya kadar uzandı. Malatya dönüşü 15 Şubat
1931 günü Dörtyol’a uğradı 16 Şubat 1931 günü Adana’ya gelen Atatürk, o akşam Adana’da, Türk Ocağı
Başkanı Fahri (Uğurlu) Bey’in Atatürk Bulvarı’ndaki
evine konuk oldu.
Ayağının tozu ile dinlenmeden bölgenin iktisadi
durumu ile alakalı tetkiklerine başladı...
17 Şubat günü saat 11.00’de Valilik ve Belediye’yi ziyaret etti. Belediye Başkanı’na: “Şehirde
çok değişiklik görüyorum. Geniş, güzel caddeler
açılınca, şehir tamamıyla meydana çıkıyor,” demiş
ve şehrin imar planı üzerinde görüşlerini söylemişti.
Belediye’den Türk Ocağı’na geçti. Salonu, Adanalı
aydınlar ve gençler doldurmuşlardı. Ocak Başkanı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bir köyde okul ve dispanser açmışlardı. Atatürk:
“Okul ve hastaneyi devlet yapsın. Sizin asıl göreviniz vatandaşı kültürle beslemektir,” dedi. Sonra uzun
bir konuşma yaptı. Sözlerini şu cümlelerle tamamladı:
“Memleketin gençliği ile öğretmenleri ile karşı karşıya bulunuyoruz. Öğretmenler, bir görüşle memur sayıldıkları için siyasetle uğraşmaz diye prensip ifade olunur,
bu itibarla bütün devlet memurları siyasetle uğraşamaz.
Yani memur ve öğretmenlerin görevleri o kadar çok ve
önemlidir ki, bütün hayat ve zamanlarını buna ayırsalar
ancak resmi görevlerini yerine getirmiş olurlar.”
Daha sonra dil konusunda şunları söyledi:
“Milliyetin çok açık vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve behemehal
Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan
Türk toplumuna mensup olduğunu iddia ederse
buna inanmak doğru olmaz. Halbuki Adana’da Türkçe konuşmayan 20 binden fazla vatandaş vardır. Eğer
Türk Ocağı buna müsamaha gösterirse, gençler ve siyasi, içtimai bütün Türk kuruluşları bu durum karşısında
duygusuz kalırlarsa en aşağı yüzyıldan beri devam
edegelen bu durum daha yüzlerce yıl devam edebilir.
Bunun neticesi ne olur? Herhangi bir felaket günümüzde
bu insanlar, başka dille konuşan insanlarla el ele vererek
aleyhimizde hareket edebilirler.”14
14 Bu gezi ve konuşma hakkında bakınız: M. Önder,
Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, 1998, s. 7-8. T. Toros,
Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Adana, 1939, s. 30.
Cumhuriyet Gazetesi, 19 Şubat, 1931.
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Görüldüğü gibi, Atatürk “Türkçe konuşmayı” “Türk
milletinden olmanın” adeta bir ön koşulu olarak ifade
etmektedir ve farklı bir dilde konuşan vatandaşların
var olduğunu (Arapça konuşanları kastetmektedir),
buna göz yumulmaması gerektiğini belirtmektedir.
Bu konuşma ile Atatürk aynı zamanda, adeta günümüzdeki gelişmeleri öngörerek; bu durumun başka
devletler tarafından bölücülük noktasında kullanılabileceğini açıkça söylemektedir.15

Üniter- Ulus Devlet Bilinci
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulurken belli bazı
temel esaslar üzerine bina edilmiştir. Bunlar, “tam
bağımsız devlet, üniter-ulus devlet ve demokratik, laik
cumhuriyet” temel esaslarıdır. Türk gençliği özellikle
millet olma bilinci bakımından üniter-ulus devlet esasının altyapısını iyi kavramak durumundadır.
Lozan görüşmelerinde başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin belli amaçlarla azınlıklar sorununu canlı tutmak arzusunda olduklarını açıkça ortaya
koymuşlar; Türkiye’de “Gayrimüslim azınlıklar” dışında
başka azınlıklar yaratmak istemişlerdir. Bu konudaki
talep ve dayatmaların bugün de devam etmekte olduğu bilinmektedir. Amaç, azınlık haklarını bahane
ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi “vesayet” altına almaktır.
Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem insan
unsurunu yani “Türk Milleti”ni tanımlarken hem de
“vatandaşlık hukuku”nu oluştururken yeni azınlıklar
yaratmanın önünü kesecek, ulus devletin insan unsurunu birleştirip, bütünleştirecek önemli adımlar
atmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu iradesini temsil eden Atatürk “Medeni Bilgiler”de “Milletin
Genel Tanımı” başlığı altında, “millet hakkında, ikinci
derecede unsurları dikkate almayarak mümkün olduğu
kadar her millete uyabilecek bir tanımı biz de ele alalım”
diyerek şu tanımı yapmıştır:
“a. Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan,
b. Birlikte yaşamak hususunda ortak arzu ve bunu
kabulde samimi olan,
c. Ve sahip olunan mirasın korunmasına birlikte devam hususunda istek ve dilekleri ortak olan insanların
birleşmesinden oluşan topluma millet adı verilir.
Bu tanım incelenirse bir milleti oluşturan insanların
bağlılıklarındaki değer, kuvvet ve vicdan hürriyetiyle insani duyguya gösterilen uyum kendiliğinden anlaşılır;
Gerçekten, geçmişten ortak zafer ve üzüntü mirası;
Gelecekte gerçekleştirilecek aynı program;
15 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Ali Güler, Sevr’den
Kopenhag’a Parçalanan Türkiye, Türk-Ar Yayınları, Ankara,
2017, s. 56-58.
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Birlikte sevinmiş olmak, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmak.
Bunlar elbette bugünün çağdaş zihniyetinde diğer
her türlü koşulların üstünde anlam ve kapsam alır.
Bir millet oluştuktan sonra bireylerin devlet hayatında, iktisadi ve fikri hayatta ortaklaşa çalışması sayesinde
meydana gelen milli kültürde şüphesiz milletin her bireyinin çalışma payı, katılımı, hakkı vardır. Buna göre bir kültürden insanların oluşturduğu topluma millet denir,
dersek milletin en kısa tanımını yapmış oluruz” (1929).16
Atatürk aynı eserin “Millet” başlıklı bölümünün
başında bir genel tanım daha yapmaktadır ki o da şu
şekildedir: “Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine
bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasal ve sosyal bir
birliktir.”17
Milletin genel tanımını özetle “ortak kültürü paylaşmak” temelinde yapan Atatürk, Türk Milleti’ni de
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”18 diyerek tanımlamıştır ki bu da devletin
insan unsuru bakımından yapılmış “siyasi-hukuki” bir
tanımdır.
Atatürk’ün yaptığı yukarıdaki tanımlarda ve devletin anayasal sistemi içinde açıkça belirtildiği gibi “Türk
Milleti” kavramı, sübjektif unsurlara dayanan, günümüzde Amerikan sosyolojisinin de benimsediği “etnik
grup” tanımı ile aynı olan bir derinlikte ele alınmıştır.
Yani Türk Milleti sosyolojik olarak “ortak yaşanan tarih
içinde birlikte yaratılan ortak kültürü paylaşan insan
topluluğu”dur. Bu anlamda bakıldığı zaman, farklı
menşelerden gelse ve farklı alt grup isimleri ile anılsa bile Türkiye’de yaşayan Kürtler, Çerkezler, Abhazlar,
Boşnaklar, Gürcüler vs. ayrı ayrı “milletler” değil; Türk
Milletinin birer parçasıdırlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin halen yürürlükte bulunan
1982 tarihli Anayasası’nın 66. Maddesi, “Türk Devletine
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” diyerek;
“Türklük” kavramının, “kan”a, “ırk”a, “soy”a değil “vatandaşlık” esasına bağlı olduğunu belirlemiştir. Anayasamız bazılarının iddia ettiği gibi “ırk” veya “kan” bağını esas almamıştır. Yani Anayasadaki “Türk” kavramı
bir “ırkı” değil, “vatandaşı” ifade etmektedir. Kaldı ki,
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hem Atatürk’ün
yazdıkları ve konuşmaları, hem de devletin yazılı belgeleri incelendiği zaman görülmektedir ki, “Türk” ve
“Türklük” kavramı “kültürel” bir kavramdır, “ırka” veya
“kana dayalı” bir kavram değildir. Yani aynı kültürü
16 A. Âfetinan, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El
Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar: A. Sevim, A.
Süslü, M. A. Tural, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara, 2000, s. 34-35. (Önceki baskıları: 1929 ve 1969.)
17 A. Âfetinan, a. g. e., s. 28.
18 A. Âfetinan, a. g. e., s. 28.

paylaşan insanların tamamı “Türk” olarak, aynı “millet”
olarak tanımlanmıştır. Bu sosyolojik yaklaşım, Anayasa’da da hukuki ifadesini bulmuştur.
Milli/ulus devletler, öncelikle insan unsurunu tek
bir “milletin/ulusun” oluşturduğu devletlerdir. İkinci
olarak bu devletler, iç ve dış “egemenliklerini” kendileri temsil eden devletlerdir.
Milli/Ulus devletler yönetim modeli (idari) bakımdan “federal” veya “üniter” olabilir. Mesela ABD ve Almanya “federal - milli/ulus devletlerdir”. Fransa ve Türkiye ise “üniter - ulus devletlerdir.”
Daha Misak-ı Milli ile başlayan ve kongrelerle devam eden merkezi-milli yeni bir Türk devleti oluşturma fikrini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve gelişim
süreçlerinin tamamında görmek mümkündür. İç ve
dış hukukun oluşturulması, kültür ve eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanması hep bu temel
esas üzerine bina edilmiştir.19
Nitekim Atatürk Büyük Nutuk’ta devletin iki temel
özelliğini bu arada “millilik” esasını şu şekilde ifade etmiştir: “Efendiler, bu nutkumla, milli varlığı sona ermiş
sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim
ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş
bir devletin nasıl kurulduğunu anlatmaya çalıştım…”20
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter- ulus devlet
özelliği; hem ülkenin, hem de milletin bütünlüğünü,
birliğini ve bölünmezliğini ifade eder. Türkçenin resmi, devlet, eğitim, bilim ve yayın dili olması; hukukun
tekliği; idarenin merkezîliği; kültürel ve siyasal bütünlük bunu tamamlar. Mevcut Anayasamızın aşağıda tek
tek vereceğimiz pek çok maddesi devletin bu özelliğini belirlemiş, bu özelliklerin korunmasını pek çok
bakımdan garanti altına almıştır. Anayasa, diğer bazı
temel esaslarla birlikte (mesela laik devlet düzeni)
devletin bu özelliğinin korunması için temel özgürlüklerin sınırlandırılabileceği esasını da getirmektedir.
Hatta olağanüstü hal uygulaması ve sıkıyönetim ilanı
için merkezi-milli devlet düzeninin bozulması gerekçelerden biri olarak belirlenmiştir.
Anayasamızda özellikle 3., 42., 66. Maddeler milli/
ulus devlet esasını; 80., 126. ve 127. Maddeler merkezi/üniter devlet esasını belirleyen maddeler olarak
öne çıkmaktadır. Anayasamızın bu ve pek çok maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter - ulus devlet
özelliğini belirlemiş ve koruma altına almıştır.
19 Bu tarihsel sürecin ayrıntıları ve AB-Türkiye ilişkileri
bağlamında bu konudaki dayatmalar için bakınız: Ali Güler,
Sorun Olan Avrupa Birliği, Genişletilmiş 2. Baskı, Berikan
Yayınları, Ankara, 2005, I-XVII, 1-882 s.
20 K. Atatürk, Nutuk (1919-1927), Bugünkü Dille Yayına
Hazırlayan: Prof. Dr. Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, 607.
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Çalışkanlık
Atatürk Türk gençlerinin tarih, Türkçe bilinci, duyarlılığı ve millet sevgisi ile yetişmelerini isterken
onların çalışkan olmaları gerektiği üzerinde de durmuştur. Türk genci, milletinin geçmişiyle övünmeli,
milletini sevmeli, Türk milletinin değerlerini tanımalı,
yüceltmeli ve geleceğe güvenle bakabilmek için de
var gücüyle çalışmalıdır.
Türk gençliğinin “çalışkan olma” niteliği ve “çalışma
görevi” Atatürk’ün üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Atatürk’e göre:
“Çalışmaksızın, fikri gelişme ve ahlaki
olgunlaşma da mümkün değildir.”21 “Tembellik bütün
kötülüklerin anasıdır.”22
Atatürk, “Medeni Bilgiler” kitabına “çalışma” konusunda şunları yazmıştır:
“Çalışmaktan, bir cezadan, bir sıkıntıdan,
bir kötülükten kaçar gibi kaçınmak, çok kötü ve
tedbirsizce bir harekettir… Çalışmak, ilk sıkıntılara
ve isteksizliklere üstün gelindikten sonra, en şiddetli
bir zevktir. Çalışmayı ceza saymak, onun güzelliğini
ve iyiliklerini tanımamak, tabiata (yaradılışa) karşı
haksızlık olur.
İnsan, çalıştığı işi, eli altında veya kafasının içindeki
eserini, büyümekte ve yükselmekte gördüğü zaman ne
büyük zevk duyar… Bu zevk bütün zahmetleri; saban
arkasında dökülen terleri, sanatkârın, düşünürün bazen
pek acılı olan yorgunluklarını derhal unutturur.”23
Annesi Zübeyde Hanım’ın vefatından bir gün
sonra 16 Ocak 1923’te İzmit’te düzenlediği ve çok
önemsediği basın toplantısında Atatürk, milletimizin
ihtiyacı olan tek şeyin “çalışkan olmak” olduğunu ifade
etmiştir:
“Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan, o yollar üzerinde çalışmaktır. Denilebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz; yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan
olmak.”24
Atatürk aynı basın toplantısında, kalkınma çalışkan milletlerin, “mutluluk yalnız ve ancak çalışkanların
hakkıdır.”25 diyecektir. Türk genci sadece “toplumdan
ne isteyebilirim?” diye düşünmemeli, “Türk milletine
ne verebilirim, nasıl yararlı olabilirim?” diye de düşünmelidir. Her isteğin, beraberinde bir yükümlülük ve
21 A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün El Yazıları, Ankara, 1969, s. 533.
22 A. Afetinan, a. g. e., s. 535.
23 A. Afetinan, a. g. e., s. 75-76.
24 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., 2. Baskı, Ankara, 1959, s. 59.
25 G. M. K. Atatürk, a. g. e., s. 59.

18

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 20 • SAYI: 76 • OCAK 2020

sorumluluk getirdiği asla unutulmamalıdır.
Atatürk’ün yetişme döneminin önemli isimlerinden ve onun görüş ve uygulamaları üzerinde derin
etkileri bulunan Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp de şiirlerinde, gençliğe çalışmak görevleri ve çalışkan olmak
nitelikleri ile ilgili ciddi mesajlar vermişlerdir.
Tevfik Fikret, “Ferda” isimli şiirinde gençliğe görevlerini hatırlatıyor ve kendisine emanet edilen vatana
sahip çıkmazlarsa geleceğe karşı sorumlu olacaklarını
belirtiyor:
“Gençler, bütün ümmid-i vatan (vatanın ümidi) şimdi sizdedir / Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin.”
“Her şey vediadır sana, ey genç unutma ki / Senden
de hesap arar ati-i müşteki (şikâyetçi gelecek)”
Tevfik Fikret, milletin tarihteki şanının mahvolmayacağını, çünkü gençliğin damarlarındaki kanın, yakın
tarihi kahramanlık sayfalarıyla dolduran “dünkü kan”
olduğunu belirtiyor. Gençliği ağın bilimini, teknolojisini fethetmeye çağırıyordu:
“Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; / Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.”26
Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in fikri geri planındaki
en önemli isimlerden Ziya Gökalp de T. Fikret gibi aynı
çağrıyı tekrarlıyordu:
“Yenildik, sebebi geride kalmak, / İntikam: Düşmanın
ilmini almak!”27
Osmanlı Devleti’nin çözülme sürecinde ve Cumhuriyet’in kuruluşunda etkili olan bütün düşünce
adamlarının eserlerinde bu tespit ve teşhisin dile getirildiğini biliyoruz. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un da Safahat’ında tembelliğe, miskinliğe
adeta savaş açtığını ve “çalışmak” ile “çalışkan
olmak” konusunu sık sık dile getirdiğini biliyoruz.28
İnançla dolu, dindar ve aldığı veteriner hekimlik
eğitiminden dolayı müspet bilimleri ve Batı’yı çok iyi
tanıyan Akif, birçok şiirinde, gerektiği şekilde çalışmayıp her şeyi Allah’tan bekleyen, “tevekkül”ü yanlış anlamış “kaderci” kişilere ateş püskürür. Akif Safahat’ta
yer alan, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
şeklindeki Zümer Suresi 9. Ayet’in Meali hakkındaki
şiirinde şöyle seslenmektedir:
“Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de: Muhitindeki zulmetleri yak, yık!
Bir baksana: Gökler uyanık, yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır!
26 M. Kaplan, “Ferda”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 401 (Mayıs
1985). T. Feyzioğlu, a. g. m., s. 229.
27 T. Feyzioğlu, a. g. m., s. 229.
28 Bu konuda bakınız: A. Güler, Bayraklaşan Akif, (Mehmet
Akif Ersoy’un Soyu, Ailesi ve Hayatı), Halk Kitabevi,
İstanbul, 2017.
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Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet...
Ey derd-i cehalet, sana düşmekle bu millet,
Bir hale getirdin ki, ne din kaldı, ne namus!
Ey sine-i İslâm’a çöken kapkara kâbus,
Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel:
Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el!”29
Bilgisizlikten ve bilimden, akıldan uzaklaşılmasından dolayı İslam’ın birçok konuya bakışının insanlar
tarafından nasıl yanlış anlaşıldığı Akif kadar Atatürk’ü
de meşgul etmiştir. “Çalışma” ve “çalışkanlık” konusu
da bunlardan biridir.
İslam dini “hiç ölmeyecek gibi çalışmayı” emreden,
miskinliği ve tembelliği reddeden bir dindir. Hazreti Peygamber, “önce devenin ayağını bağla, sonra
tevekkül et” diyerek, tedbirsiz tevekkülü eleştirmiştir. “Bu yalan dünya bize lazım değil” felsefesi, İslam’ın
özüne aykırıdır. “İslamiyet’te, Cennet hareketsizliğin
ve tembelliğin değil, dünyada yapılan iyi işlerin
ödülüdür.”30
Atatürk İslam’ın çalışma konusuna bakışı hakkında
şunları ifade etmiştir:
“Bizim dinimiz çalışmayanın insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler asri (çağdaş) olmayı
kâfir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu
yanlış tefsiri yapanların maksadı İslamların kâfirlere esir
olmasını istemek değil de nedir?”31
Atatürk bir başka konuşmasında yine bu konuya
değinmekte ve “Allah’ın emri çok çalışmaktır” demektedir:
“İslam ehlinin uğradığı zulüm ve sefaletin elbette
birçok sebepleri vardır. İslam âlemi dini hakikatlere
uygun olarak Allah’ın emrini yapmış olsaydı, bu
akıbetlere uğramazdı. Allah’ın emri çok çalışmaktır.
İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de
onlardan çok çalışmağa mecburuz.
Çalışmak demek, boşu boşuna yorulmak, terlemek
değildir. Zamanın gereklerine göre, ilim ve fenden ve her
türlü medeni icat ve buluşlardan azami derecede yararlanmak zaruridir.”32
Bu noktada Mehmet Akif Ersoy’un “Vaiz Kürsüde”
şiirinden bir bölümü daha vermek istiyoruz. İslam’ın
“kader” ve “tevekkül” esaslarının nasıl yanlış anlaşıldı29 https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.
aspx?bID=8&pID=59&key =z%C3%BCmer
30 P. Sefa, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1938, s. 139148. T. Feyzioğlu, “Atatürk Yolu: Akılcı, Bilimci Gerçekçi
Yol”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 1995. s. 33.
31 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 128.
32 G. M. K. Atatürk, a. g. e., s. 91-92.

ğı ve bunun Müslümanları nasıl bir olumsuz sonuca
sürüklediğini ne güzel anlatıyor:
“(…) Dilenci mevki’i, milletlerin içinde yerin!
Ne zevki var, bana anlat bu ömr-ü derbederin?
Şimâle doğru gidersin: Soğuk bir istikbâl,
Cenûba niyyet edersin: Açık bir istiskâl!
“Aman Grey! Bize senden olur olursa meded...
Kuzum Puankare! Bittik... İnâyet et, kerem et!”
Dedikçe sen, dediler karşıdan: “İnâyet ola!”
Dilencilikle siyaset döner mi hey budala?
Siyasetin kanı: Servet, hayatı: Satvettir,
Zebûn-küş Avrupa bir hak tanır ki: Kuvvettir.
Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri,
Üzengi öpmeğe hasretti Garb’ın elçileri!
O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da,
Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?
“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru;
Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.
Taleb nasılsa, tabî’î, netice öyle çıkar,
Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?
“Çalış!” dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül “ sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! (…)”33
Atatürk çalışmanın önemini vurgularken, gençliğe
çalışkan olmalarını öğütlerken bir gerçeği de belirtmektedir: Herkesin gücü, yaradılışı, yeteneği bir değildir. Ama herkes görevini yapar, herkes çalışkan olursa,
refaha kavuşmuş, mutlu, güçlü bir toplum meydana
gelir.34 İleride de ülkemize karşı saldırgan emeller besleyenler mutlaka çıkacaktır. Bunların umutlarını kıracak şekilde, yalnız askerlikte değil siyaset, yönetim ve
ekonomik yönlerden de çok güçlü olmak zorundayız.
Bunun için de çok çalışmaya mecburuz. Atatürk 6 Aralık 1922 günü Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’ne verdiği demeçte bu konuyu şu şekilde anlatıyor:
“Allah’ın milletimize yaradılıştan verdiği yetenekleri
en üst derecede geliştirmek; memleketimize bağışladığı
bütün kuvvet ve servet kaynaklarından en iyi biçimde
yararlanarak güçsüzlük sebeplerini ortadan kaldırmak
için, bundan böyle, hiçbir fırsatı ve zamanı boşa harcamayarak, çalışmaya mecburuz.”35
Atatürk hayatı boyunca Türk gençlerine çalışkanlık
öğüdü vermekten, “çalışkan olma görevini” hatırlatmaktan geri kalmamıştır. O, asırlık ihmallerden bahsederek, Türk çocuğunun zeki olduğunu, fakat zekâsına
33 https://safahat.diyanet.gov.tr/PoemDetail.
aspx?bID=9&pID=66&key= tevekk%C3%BCl
34 Atatürkçülük, Üçüncü Kitap, Ankara, 1983, s. 166-167.
35 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., 46-47.
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güvenmemesini, devamlı çalışmasını söylemiştir:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı
senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu
böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, Ey Türk Çocuğu, o kabahat senin değil, senden
öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da
söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekânı unut!..
Daima çalışkan ol!..”36
Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yılının kutlandığı 1933 yılının 29 Ekiminde en önemli nutuklarının
birini veren ve “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek konuşmasını bitiren Atatürk, orada da aynı konuyu işlemiş
ve “Geçen zamana oranla daha çok çalışacağız. Daha az
zamanda daha büyük işler başaracağız” demiştir.
Manevi evlatlarından Ayşe Afetinan’ın aşağıda
okuyacağınız hatırasından da anlaşılmaktadır
ki, Atatürk çalışkan bireylerin oluşturduğu bir
milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini
düşünmüş ve gençlere “yorulmadan beni takip
ediniz” demiştir:
“Atatürk, Türk milletine en büyük nasihatini şu üç kelimede hülasa etmiştir (özetlemiştir):
Türk! Öğün, Çalış, Güven.
Bu sözleri Ankara’daki Güvenlik anıtı için yazdırırken
yanında bulunmuş ve izahlarını dinlemiştim. O, diyordu ki:
Türklük esastır. Bu mevcudiyeti, tarih içinde araştırmak, müselsel (devamlılık) bir tarih içinde, tespit edilecek Türk medeniyeti ile öğünmek yerinde olur. Fakat bu
öğünmeye layık olmak için bugün çalışmak lazımdır.
Her sahada, bilhassa medeniyet âlemine eser vermek
için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.
26 Mart 1937’de ise O, gençlere hitap ederken şöyle
diyor:
‘Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz.
Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak
olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi,
durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her
mahlûk (yaratılmış) için tabii bir haldir. Fakat insanda
yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, işte
bu kuvvet yorulanları dinlenmeden yürütür.
Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi
beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye
karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği
gayeye bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan
yürüyecektir.’
İşte Atatürk, çalışkan fertlerin teşkil ettiği bir
milletin geleceğe güvenebileceğini düşünmüştür.
36 Atatürkçülük (Birinci Kitap), Atatürk’ün Görüş ve
Direktifleri, Ankara, 1983, s. 340-341. T. Feyzioğlu, a. g. m.,
s. 230.
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Tarihiyle övünebilen, çalışmasına dayanabilen milletler istikbaline güvenle bakmakta elbette haklı olacaklardır.”37
Atatürk’ün “çalışmak” kavramına getirdiği bir diğer boyut da, “gelecek nesillerin mutluluğu için çalışmak” konusudur. Millet sevgisi ile insanlık sevgisini
bağdaştırmayı bilen Atatürk, “millete efendilik yoktur.
Millete hadimlik (hizmet etmek) vardır.” demiştir. Onun
güzünde, hayattaki bir kişiyi mutlu edecek şey, “kendisi için değil, kendisinden sonra gelecek olanlar için
çalışmaktır.” “Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta
bulunabilir.” Atatürk’e göre, “ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşama ve ilerleme
imkânlarına kavuşturabilirler.”38

Kendine ve Milletine Güvenmek
Atatürk’ün çocukluk ve ilk gençliğini geçirdiği dönem Osmanlı Devleti’nin pek çok bakımlardan sıkıntılar
yaşadığı, bilinen sona doğru adeta koşar adım yaklaştığı
bir dönemdi. Halk arasında “93 Harbi” olarak da bilinen
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti’nin tasfiye sürecini başlatmıştı. Arkasından gelen Türk-Yunan Savaşı
(1897), Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları
(1912-1913) ve nihayet Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
imparatorluk halkında ve aydınlarında bir moral çöküntüsü yaratmıştı. Milli Mücadele başında millet yorgun ve
bezgin, aydınlar umutsuzdu. Kimi aydınlar İngiliz, kimi
aydınlar ise Amerikan mandası ile kurtuluşun mümkün
olabileceğini düşünmeye başlamıştı.
Kaybedilen topraklar, sayısız insani dramların yaşandığı göçler, yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insanın varlığı aydınlarda bir güvensizlik yaratmış, sosyal psikologların “sosyal aşağılık duygusu” olarak tanımladığı güvensizlik ortamı oluşmuştu. Kendi
milletinin tarihini, kültürünü bilmeyen, büyüklüğüne
inanmayan bu aydınlar derin bir aşağılık duygusu
içine girmişlerdi. Şüphesiz bu duygunun esiri olan insanlarla büyük bir iş başarmak mümkün değildi.
Türk milletinin tarihini, kültürünü ve vasıflarını çok
iyi bilen Türk milliyetçisi Atatürk, önüne inandığı bir
lider çıktığı zaman Türk milletinin bütün olumsuzluklara rağmen ne büyük harikalar yarattığını biliyor ve
milletine inanıyordu. İşte bu iman ve inançla 13 Kasım
1918’de Mütareke İstanbul’una geldiğinde Marmara’da demirlemiş bulunan düşman zırhlılarını gördüğünde, yaverine “geldikleri gibi giderler” diyecektir.
37 A. Afetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, 4.
Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1984, s.
318.
38 Atatürkçülük, I. Kitap, s. 321. T. Feyzioğlu, “Atatürk ve
Fikir Hayatı”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Cilt: II.,
Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri),
YÖK. Yayınları, Ankara, 1986, s. 148.

ATATÜRK’E GÖRE TÜRK GENÇLİĞİNİN NİTELİKLERİ - I
O, kendine ve milletine daima güvendi, inandı.
Bunun için milletine ve gençlere “Türk övün, çalış ve
güven” diye seslendi. Sosyal aşağılık duygusunu yıkmak, ortadan kaldırmak için de daima “Türk milleti
çalışkandır, zekidir!” dedi.
Türkiye, Atatürk ile bir taraftan akıl, bilim ve teknoloji ile Batı medeniyetine yaklaşırken; aynı zamanda
“Türklüğe”, milli benliğine, kendi değerlerine doğru
yol alıyordu.
Atatürk Türk olmaktan gurur duyan bir Türk milliyetçisi idi. Batı karşısında hiçbir aşağılık duygusuna
kapılmadan, Batı medeniyetine yönelmenin lüzumuna inanmıştı. O, Türk milletinin kabiliyetlerini,
cesaretini, sağlam karakterini savaş meydanlarında,
Mehmetçik’in şahsında görmüştü. Tarihin en güçlü
devletlerinden birini kuran ve yüzyıllarca yaşatan
Türk milletinin her alanda başarılı olacağına
yürekten inanmıştı.
Cumhuriyet’in Onuncu Yılı törenlerinde yaptığı tarihi konuşmasında, baştan sona Türk milletine olan güvenle, Türk milliyetçiliğinin coşkun ve inançlı ifadeleriyle hitap etmiştir. Cumhuriyetin onuncu yılında 29 Ekim
1933’te Atatürk, “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünü yürek dolusu iman ve inançla haykıran Cumhurbaşkanıdır:
“Türk Milleti!
Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu
en büyük bayramdır. Kutlu olsun!
Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak,
bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve
heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım!
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en
büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti,
Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber
olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha
büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.
Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni
memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne
çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş
asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat
ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda
daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk
milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk
milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini
bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu
terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında

tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle
tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti
olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları
sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik
duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle
besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakiki
huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi
yapmakta muvaffak kılacaktır.
Büyük Türk milleti!
On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu
sözlerimin hiç birinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı
iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir
bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük
millet olduğunu, bütün medeni âlem az zamanda
bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki,
Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük
medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.
Türk milleti!
Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet
bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve
refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne mutlu Türküm diyene!”39
Atatürk, adı “Türk” olan bir devlet kuran kurucu
kahramandır. Türk milletinin meziyetlerine ve parlak
geleceğine yürekten inanmış bir Türk milliyetçisi idi.
Türk’ün şan ve şerefle dolu olan tarihi ile övünen, milletine güvenen, adeta her nefes alışında göğsü Türk
olmanın gururu ile dolan Atatürk, milletinin çağdaş
medeniyet gelişmeleri dışında kalmaması “bazı zincirlerin kırılması” gerektiğini anlamıştı. O zincirleri milletine güvenerek cesaretle kırdı.
İşte Türk gençliği de Atatürk gibi milletine
inanmalı, güvenmeli, böyle bir milletin mensubu
olmakla daima gurur duymalı, Türk milletini
yüceltmek için gece gündüz demeden çalışmalıdır.
Millete güvenmenin en iyi yolu, Türk’ün tarihini
ve değerlerini, kültürünü iyi bilmekten geçer.
Atatürk bu konuda şunları söylüyor:
“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak,
tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir
borçtur.”
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”40
39 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 275-276.
40 A. Afetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, s. 311.
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Genç Bakış
ATATÜRK’Ü
ANLAMAK1

Ramazan Artun DAYIOĞLU2
19. yüzyıl sonlanırken, özellikle Avrupa’daki ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında dünyada
çok hızlı değişimler ve dönüşümler yaşanıyordu.
Teknolojinin gelişmesiyle ekonomi anlayışı da
değişiyor, yeni teknolojiler büyük yatırımlar
gerektiriyordu. Bunun sonucunda tekeller oluşmaya
başlamış, teknolojik ve kültürel olarak geri kalan
ülkeler, Avrupa ülkelerinin hammadde ihtiyacını
karşılamak için değerli pazarlar haline gelmişti. Bu
şekilde Kapitalizm, son evresi olan emperyalizme
geçişini tamamlıyordu.
Dine dayalı resmi bir ideolojiye sahip olan Osmanlı
İmparatorluğu’nda ise diğer birçok devlet meselesinde
olduğu gibi bilim karşında da baskıcı ve tutucu yöntemler belirlenmiş, bu sebeple bilimin ilerlemesi mümkün
olmamıştı. Osmanlı İmparatorluğu neredeyse yıkılıncaya kadar Aristoteles, Arşimet, Batlamyus gibi orta çağ bilim adamlarının çoktan eskimiş öğretilerini kullanmaya
devam etti. Bu sebeplerle Avrupa’da gelişen Rönesans,
Osmanlı İmparatorluğu’nda etkili olamadı. Bu tutumlar
sonucunda birçok alanda Avrupa uygarlığının gerisinde
kalan Osmanlı İmparatorluğu, son dönemlerde Fransız
İhtilali’nin bir sonucu olan milliyetçilik akımıyla da ciddi
şekilde sarsılmaktaydı.
İşte, dünyada ve Osmanlı İmparatorluğu’nda
bu gelişmeler yaşanırken, dünya toprakları
üzerinde hüküm sürmek isteyen devletlerin
hesaba katmadığı bir şey yaşandı. Türklerin makûs
talihini değiştirecek bir lider, emperyalizme karşı
bağımsızlık mücadelesi vererek tüm sömürülen
uluslara örnek olacak modern Türkiye’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında dünyaya geldi.
Mustafa Kemal doğduğunda Osmanlı’da Abdülhamid Meşrutiyeti askıya almış ve baskıcı yönetimini
hissedilir hale getirmişti. Ancak bu dönemde Osmanlı
çok büyük topraklarını kaybetmiş Teselya Yunanistan’a
bırakılmış, Kıbrıs elden çıkmış, Tunus ve Mısır işgal edilmişti. Ayrıca Mustafa Kemal’in doğduğu yıl Muharrem
Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye Yönetimi, iflas eden
Osmanlı ekonomisine el koymuştu.
İşte Mustafa Kemal 600 yıllık imparatorluğun
çöktüğü böyle bir süreçte büyüdü, asker olmaya
1 Başkent Üniversitesi tarafından Milli Mücadele’nin 100.
Yılı nedeniyle üniversite öğrencileri arasında yapılan makale
yarışmasında dereceye girmiş olan bu araştırma aynen
yayımlanmaktadır.
2 Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine
Mühendisliği
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karar verdi. Gençliğinde memleketinin kurtuluşunu
düşünürken uykuları kaçan Mustafa Kemal, Harp
Akademisi’nden kendi tabiriyle isyankâr bir subay
olarak mezun olmuştu. Kurmay Yüzbaşı olarak
mezun olduğunda açık açık padişahı eleştirmeye
başlayan Mustafa Kemal politikaya bu dönemlerde
merak salmaya başlamıştı. Bir saray hafiyesi o dönem
Mustafa Kemal ve arkadaşlarını şikâyet etmiş,
bunun sonucunda Mustafa Kemal tutuklanmış ve
neredeyse, çok sevdiği askerlik mesleğinden atılma
noktasına gelmişti. Sonrasında bir sürgün görevi
olarak Şam’a tayini çıkartılmıştı. Mustafa Kemal’in
burada Osmanlı Ordusunun durumunu görmesi,
aksaklıklar için tedbirler alması ve Suriye’nin
neredeyse tamamını karış karış gezmesi askeri ve
politik düşüncelerine büyük katkı sağlamıştır.
Bu sırada ordu içinde istibdat idaresine karşı hoşnutsuzluk iyice artmıştı. Tam bu dönemlerde Yafa ’ya
geçen Mustafa Kemal buradan gizlice Selanik’e geçmiş
kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ne taraftar toplamaya başlamıştı. 1907 yılında Üçüncü Orduya tayini
çıkan Mustafa Kemal tekrardan Selanik’e dönmüş bir
yandan Ordu Kurmay Dairesi’nde çalışırken bir yandan
da İttihat ve Terakki Cemiyeti merkezinde çalışmaya
başlamıştı.
Bazı askerlerin dağa çıkması, ordudaki huzursuzluklar ve İttihat Terakki’nin kışkırtmaları sonucu saray
tedirgin olmuş ve 24 Temmuz 1908 yılında Abdülhamit
2. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştı.
Ancak Mustafa Kemal, Osmanlı’nın ve dünyanın
içinde bulunduğu durumu arkadaşlarından ve İttihat
Terakki ileri gelenlerinden farklı şekilde yorumlamaktaydı. Bu devrim niteliğinde gelişmeden daha fazla istifade edilmesini istiyor, yapılan değişimleri yeterli bulmuyordu. Bu sebeple İttihat Terakki’nin gelecek planlarıyla Mustafa Kemal’inkiler örtüşmüyordu. Hiçbir zaman
hayalperestliğe kapılmayan Mustafa Kemal, gerçekçiliği
ve ileri görüşleriyle çağın liderlerinin ilerisinde bulunmaktaydı. Bunun en büyük kanıtı Mustafa Kemal’in yakın dostu Fethi Okyar’ın tam da bu dönemler için O’nun
hakkında söylediği “Mustafa Kemal’in yüksek meziyetlerini, fikri seviyesini sezmek imkânlarını Selanik’te bulduğumu söylemem gerekir.” sözleridir. Mustafa Kemal
bu dönemde İttihat ve Terakki yönetimine eleştirilerini
büyük bir cesaretle dile getirmekteydi. Ordunun siyasetten çekilmesi gerektiği ve partinin, hükümetin sorumluluğunu alması gerektiği, eleştirilerinin temelini
oluşturmaktaydı. Buradan Mustafa Kemal’in askeri ve
sivil politikalara bakışını net bir şekilde görebilmekteyiz.
Mustafa Kemal 2. Meşrutiyet’in ilanını takip eden
süreçte özellikle 31 Mart Gerici Ayaklanmasının bastırılmasında askeri alanda çok faydalı çalışmalar yapmıştır.
Katıldığı tatbikatlarda ve manevralarda askeri anlamda
eleştirilerine devam eden Mustafa Kemal İttihat Terakki’nin ileri gelenleri tarafından tepki çekmeye başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde Mustafa Kemal askerlik hayatında her zaman belli kişiler tarafından engellenmeye
çalışılmış, ancak O’nun askeri dehası tüm engellemelere

ATATÜRK’Ü ANLAMAK
karşın kendisinin Askeri Harp Tarihi’ne girmesine engel
olamamıştır. Bu dönemde yapılan engellemeler ve fikirsel ayrılıklar nedeniyle İttihat Terakki’de politika yapmasının zor olduğunu anlayan Mustafa Kemal kendisini
tamamen askeri çalışmalara vermiştir. Trablusgarp işgal edildiğinde Trablusgarp’a, Balkan Savaşı çıktığında
Balkanlar’a gitmiş, vatanını savunmak için o dönemin
birçok subayı gibi cansiperane çalışmıştır. Ancak bu
dönemde, Osmanlı İmparatorluğu çok hızlı bir şekilde
toprak kaybetmeye devam ediyordu. Mustafa Kemal’in
baba memleketi Selanik düşmüş ve Balkanlar elimizden
çıkmıştı. Savaştan sonra Mustafa Kemal yaşanan gelişmelerden çok üzgün bir şekilde Sofya Ateşemiliterliğine
atandı. Mustafa Kemal’in, burada aldığı görev de görüşlerinin şekillenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.
Bu sırada dünyadaki çıkar savaşı ve hammadde arayışı keskin şekilde devletleri birbirinden ayırmakta ve
bu mücadele hızlı bir şekilde dünyayı savaşa sürüklemekteydi. Gerginlik 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahttı Arşidük Ferdinand’ın
suikast sonucu öldürülmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. Beklenen haber 1 Ağustos 1914’te Almanya’nın
Rusya’ya savaş ilan etmesiyle gelmişti. Artık dünya savaşı başlıyordu.
Mustafa Kemal bu noktada ısrarla savaşa zorunlu
kalınmadıkça girilmemesini savunuyor, savaşa girilmesi
halinde bunun Osmanlı İmparatorluğu’nu uçurumun
kenarına getireceğini söylüyordu. Ancak, İttihat Terakki liderlerinin Almanya’nın savaşı kazanacağına olan
inançları tamdı ve 29 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu Almanya yanında savaşa girdi. Mustafa Kemal
doğup büyüdüğü vatanına hizmet için derhal faal bir
görev istedi ancak isteği uzun zaman yerine getirilmedi.
Daha sonra sürekli ısrarları sonuç verdi ve 20 Ocak 1915
tarihinde memleketine, görevinin başına döndü.
Bu dönem sürekli toprak kayıpları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf düşmesinden kaynaklı Osmanlı
aydınlarının bir kurtarıcı beklediği dönemdir. Tam bu
dönemlerde İngilizler ve Fransızlar İstanbul’u işgal etmek, Almanya’yı savaşta yalnız bırakmak ve Rusya’ya
söz verdikleri boğazları onlardan önce ele geçirmek
için Çanakkale’den geçmeyi planladılar. Çanakkale’yi
donanmayla geçmek isteyen İngilizler büyük kayıplar
verdi ve kara harekâtına yöneldiler. İşte tam burada
Türklerin kaderi değişiyor, aranan kurtarıcı ortaya çıkıyordu. Aranan kurtarıcı payitahtı kurtaran, Anafartalar
Kahramanı Mustafa Kemal’den başkası değildi. Çanakkale Zaferi’nin bedeli Osmanlı için çok ağırdı. Vatanın
on binlerce aydınlık genci bu savaşlarda şehit düşmüştü. Ancak gelecekte milyonlarca gencin kaderini değiştirecek milli kahraman, büyük önder Mustafa Kemal
doğmuştu. O’nun bu savaşlardaki önemini ve savaşın
kaderini ne derece etkilediğini İngiliz arşivlerinde görmek mümkündür. Çanakkale Seferi’nin planlayıcısı ve
yenilgi üzerine o dönem siyasetin dışında kalan Winston Churchill 1920’de yayımlanan Dünya Krizi kitabında Mustafa Kemal’den “Kaderin Adamı”, “İngiliz stratejik

planlarını boşa çıkartan kişi” olarak bahseder.3 Yine İngiltere’de, Britanya İmparatorluğu Savunma Komitesi
Tarih Encümeni gözetiminde, belgelere dayanılarak yazılan ve devlet kontrolünde yayımlanan General C.F.Aspinall-Oglander’in Büyük Harbin Tarihi, Çanakkale/
Gelibolu Askeri Harekâtı adlı kitabında, Atatürk için
şu değerlendirme yapılmıştır: “Tarihte, bir tümen
komutanının üç farklı yerde, vaziyete nüfuz ederek
bir muharebenin gidişine değil, aynı zamanda bir
seferin sonucuna ve belki bir milletin kaderine etki
yapacak durum yaratanların bir benzerine nadiren
tesadüf edilir.” 4
Mustafa Kemal farklıydı, savaşta sayısız ve üstün başarılara imza atarak askeri dehasını bir kez daha kanıtlamıştı. 1916 yılında henüz 35 yaşındayken Generalliğe
terfi etti. Ekim 1917 yılına kadar birçok cephede çok
yararlı hizmetler vermeye devam eden Mustafa Kemal
7. Ordu Komutanı iken Alman General Falkenhein ile
anlaşmazlığa düşmüş ve görevinden istifa etmişti. Bu
istifa, bir kez daha O’nun kararlılığını ve yanlışlar karşısındaki tutumunu kanıtlar nitelikteydi. Mustafa Kemal,
istifa etmeden önce 20 Eylül 1917 yılında gözlerden
kaçan askeri ve siyasi bir rapor hazırlamıştır. Hazırladığı
raporda iktidarı ve yöneticilerini sert bir dille eleştirmiş,
felaketin eşiğine gelen Osmanlı İmparatorluğu’nun
durumunu gerçekçi bir dille gözler önüne koymuştur.
Mustafa Kemal bu raporda, bir yandan Alman sömürgeciliğine karşı çıkarken, bir yandan da Türk Ordusu
çökmüştür saptamasını yapıyordu. Mustafa Kemal “İsyan Muhtırası” denilebilecek bu raporunu, Sadrazam
ve Harbiye Nazırına yollayarak adeta İttihat Terakki’ye
isyan bayrağını açıyordu. Bu askeri-siyasi rapor tertemiz
bir gerçeklikle yazılmış Osmanlı İmparatorluğu’nun içine düştüğü durumu gösteren en önemli belgelerden
biridir. Aynı zamanda bu rapor Mustafa Kemal’in muhalefet söylemi olması açısından tarihte çok önemli bir yer
tutmaktadır.
Mustafa Kemal istifasından sonra İstanbul’a dönecek yeterli paraya sahip olmadığı için Cemal Paşa’ya
kendisine ait atlarını ve kısraklarını satmak zorunda
kalmıştır. Bu para Mustafa Kemal’e, daha sonra yapacağı girişimlerde dayanak olmuştur. İstanbul’a dönen
Mustafa Kemal her şeyin mahvolduğunu, savaşın bittiğini üzülerek görmekteydi. İşte bu karanlık günlerde
yeni yolların ve kurtuluşu getirecek adımların tespitini
yapmaya başlamıştır. Tam bu sırada Alman Genel Karargâhına davetli olarak Veliaht Vahdettin, padişahı temsilen Almanya’ya gitmeye hazırlanmaktaydı. Yapılacak
ziyarette, Mustafa Kemal’e, Vahdettin’e eşlik etmesi için
bir teklif yapılmıştı. Mustafa Kemal ilginç olabilecek bu
ziyareti, geleceğin Padişahını tanıma ve onu yönlendirme imkânını sağlayacağını düşünerek hemen kabul
etti. Mustafa Kemal Anafartalar Kahramanıydı ayrıca
İttihat Terakki liderleriyle anlaşamadığı herkes tarafın3 İsmet Görgülü, Kurtarıcının Doğduğu Yer Çanakkale,
Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2014, s. 86.
4 Görgülü, age, s. 86.
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dan biliniyordu. Bu yüzden Vahdettin Mustafa Kemal ile
samimi görüşmeler yapıyor O’nu dinliyor ve bazı fikirlerine katıldığının işaretlerini veriyordu. Mustafa Kemal
bu gezide Almanya’nın savaşı kaybedeceğini bir kez
daha görmüş ve bunu açık bir şekilde dile getirmişti.
Mustafa Kemal, seyahatte fırsat bulabildikçe Osmanlı
İmparatorluğu’nun gelmiş olduğu durumun nedenlerini ve Vahdettin’e padişah olunca yapması gerekenleri anlatmıştı. Mustafa Kemal, Vahdettin üzerindeki ilk
izlenimini “Bir mecnunla olduğumu fark ettim.”5 cümlesiyle açıklamıştır. Padişahlığı döneminde sadece
mecnun değil, sinsi ve hileci olduğuna da kanaat
getirmiştir. Vahdettin, Padişah olduğunda Mustafa
Kemal Padişahı birçok kez etkilemeye çalışsa da bu
konuda başarılı olamamıştır. Çünkü padişahın tek
amacı saltanatı kurtarmaktır.
Osmanlı İmparatorluğu, 1914 yılında sürüklenerek
girdiği 1. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak ayrılmış, çok
büyük kayıplar vermişti. Savaş sonrası, Türklerin belki
de tarih boyunca imzaladıkları en ağır şartları içeren
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. Mondros
Ateşkesine göre Osmanlı topraklarının paylaşılması isteniyordu. Bu sırada Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup
Komutanlığı görevinde bulunuyor ve Ulusal Bağımsızlık
Savaşı’nın ilk adımlarını atıyordu. Görevi başında Mondros Ateşkes Antlaşması’na karşı çıkmış, hükümlerin çok
ağır olduğu ve kendisine verilen görevleri uygulamasının, yaradılışına uymayacağını belirterek yerine yeni
bir komutan atanmasını istemiştir. Bir kez daha kararlı
ve dik duruşundan ödün vermeyen Mustafa Kemal bu
tutumunun üzerine İstanbul’a çağırılmıştır.
Mustafa Kemal İstanbul’a geldiğinde, İttifak Ordularına bağlı bir donanma da o sırada İstanbul Boğazı’na
girmiş bulunmaktaydı. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nda “Ben size ölmeyi emrediyorum” diyerek koruduğu İstanbul’un sessiz sedasız işgalini görüyordu. İşte
bu manzarayla karşılaşan Mustafa Kemal’in söylediği o
tarihi cümle yanında bulunan yaveri Cevat Abbas tarafından duyulacaktı: “Geldikleri gibi giderler.” Tarih 13
Kasım 1918.
Mustafa Kemal’in, Samsun’a geçmeden önceki altı
ayı mütareke İstanbul’unda geçecekti. Bu zaman aralığında Mustafa Kemal memleketin kurtulması için
birçok girişimde bulunmuştur. Bu girişimler ilk başta siyasal girişimler olmuştur, daha sonra ise barışçıl ihtilalci
metotlar üzerinde durulmuştur. Bu konularda bir başarı
sağlanamamasından, Padişah ve çevresinin payitahtı
korumanın tek yolunun İngilizleri kızdırmamak olduğunu düşünerek hareket etmesinin sonucunda, en başından beri Mustafa Kemal’in asıl fikri olan Anadolu’ya geçişin yöntemleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu süreçte
Mustafa Kemal Padişah’tan tamamen umudunu kesmiş,
iktidar sahiplerinin beceriksizliğini, korkaklığını ve teslim olmuşluğunu net bir şekilde görmüştür. Anadolu’ya
geçiş tek çaredir.
5 Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin,
Pozitif Yayınları, Ankara, 2017, s. 28.
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Tam da bu dönemlerde, şans Türklerin yüzüne bir
kez daha gülmüştü. İngilizler Anadolu’daki karışıklığı önlemek istediğinden, bölgeye bir general gönderilmesi
için hükümete baskı yapıyordu. Seçilecek generalin İttihat Terakki’ye karşı, padişaha yakın olması önkoşuldu.
Mustafa Kemal tam aranan kişiydi, padişahla beraber
Almanya gezisine katılmış, savaştaki üstün başarıları ve
bir orduyu yok olmaktan kurtarması nedeniyle padişahın
onursal yaveri olmuştu. Ayrıca İttihat Terakki’ye olan eleştirileri padişah ve çevresi tarafından net bir şekilde biliniyordu. Mustafa Kemal’in adının tartışıldığı bu süreçte,
bir de O’nun İstanbul’dan uzakta olmasını isteyen kişiler
vardı. Onlar da Mustafa Kemal’in Anadolu’ya yollanmasına, orada yıpranacağını düşünerek karşı çıkmamışlardı.
Mustafa Kemal’in de girişimleri sonucu Ordu Müfettişliği
görevi böyle kritik bir süreçte kendisine verilmiştir.
İşte tam burada tarihin seyri değişiyor ve Mustafa
Kemal yeniden sahneye çıkıyordu. Her zamanki
cesareti ve kararlılığıyla, Anadolu’ya geçmesi için
hazırlanan yetki kararnamesinin ana hatlarını kendisi
belirlemişti. Hükümet tarafından verilen yetkileri
Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Paşa’ya yazdırdıktan
sonra, kendi eklemeleriyle yetkilerini genişletmiş
ve Milli Mücadele’yi başlatmak için yaptığı bu
değişikleri hükümete sezdirmeden onaylatmıştır.
16 Mayıs 1919 tarihi Mustafa Kemal’in ve Türk Milletinin hayatında yeni bir başlangıçtır. 19 inançlı kişi ve
başlarında Mustafa Kemal, Samsun’a doğru yola çıkmışlardır. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 günü üstlenmiş olduğu 9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun’a ayak
basmıştır.
Yukarıda anlatınlar Mustafa Kemal’i anlamanın temel taşlarıdır. O’nu ve devrimlerini anlayabilmek için o
dönem dünyanın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hangi
şartlar altında olduğunu iyi bilmek gerekmektedir. İşte
Mustafa Kemal’in, Türkiye’nin Atatürk’ü olması bu şartların bir sonucu olarak gerçekleşmiştir.
Mustafa Kemal Anadolu’ya adım atmasıyla işgale
karşı çıkan yerel cemiyetleri hızlı bir şekilde birleştirme
yoluna girmiştir. Bir yandan gittiği her yerde halkı örgütlemek için çalışmış, bir yandan da komutanlara birçok
gizli telgraf çekmişti. Bu faaliyetleri duyulmaya başlanan
Mustafa Kemal, Anadolu’ya adım attıktan kısa bir süre
sonra İngilizler tarafından İstanbul’a geri çağırılmıştır.
Bunun üzerine Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa
etmiş ve bir sivil olarak Milli Mücadele’ye devam etme
kararı almıştır. Hükümetten ve işgal güçleri tarafından yapılan bütün engellemelere rağmen bağımsızlık
metinlerinin yayımlandığı büyük kongreleri toplamış
ve bunlara başkanlık etmiştir. Bu olaylar sonucunda,
Mustafa Kemal hakkında yakalama emri çıkartılmıştır.
İngilizlerle iyi geçinmek dışında başka bir çare göremeyenlerin Mustafa Kemal’e ağır suçlamalar yönelttiği bu
dönemde; O, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için yılmadan çalışmaya devam etmiştir. İstanbul’da meclisin
kapatılması, vekillerin tutuklanması ve Yunan işgalinin
gerçekleşmesi, direnmekten ve birlik olmaktan başka
bir çare olmadığını söyleyen Mustafa Kemal’in ne kadar
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haklı olduğunu gözler önüne sermiştir. Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasını izleyen 23 Nisan 1920 tarihinde
Milli Meclis kurulmuş, Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı
görevine seçilmişti. Artık askeri direnişin, politik bir zemine oturtulması çalışmaları başlamıştı. Kazanılan savaşın uluslararası politikada meşrulaştırılması gerekmekteydi. Ancak, Meclisin genelinin düşünceleri ve Mustafa
Kemal’in görüşleri arasında derin ayrılıklar vardı. İşgalcilere karşı milli Mücadele’yi başlatan ilerici Mustafa Kemal, tutucu Osmanlı ileri gelenlerine karşı da büyük bir
mücadele içerisindeydi. Ancak Mustafa Kemal içeriden
ve dışarıdan yapılan tüm engellemelere rağmen Ulusal
Bağımsızlık Savaşı’nın başında hem asker hem de politikacı olarak en ön safta bulunmaktaydı. Emperyalist devletlerin işgalinde olan Türk toprakları Mustafa Kemal’in
azmi, askeri dehası ve büyük imkânsızlıklar karşısında
verilen Milli Direniş’ in sonunda tekrardan kazanılmıştı. Mill iMücadele’den sonra fikir ayrılığı yaşadığı yakın
arkadaşı Rauf Orbay’ın sözleri, savaşın kazanılmasında
ve modern Türkiye’nin kurulmasında Mustafa Kemal’in
yerini kanıtlar niteliktedir: “Atatürk biz olmasaydık da
başarırdı, ancak biz O olamasaydı başaramazdık.”6 İşte,
Mustafa Kemal’in; yıkılmış, yozlaşmış, istila edilmiş halde olan Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazından, tam
bağımsız, laik, demokratik, modern Türkiye’yi inşa serüveni bu şekilde başlamış oluyordu. Mustafa Kemal,
Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken gerçek kurtuluşun, sadece savaşı kazanarak gelmeyeceğinin farkındaydı. Asıl
kurtuluşun çağın gerekliliklerine ulaşan, hatta onların
üzerine çıkan, tam bağımsız bir ülkenin inşa edilmesinde olduğunu biliyordu. Mustafa Kemal’in Kurtuluş
Savaşı tamamlanmadan büyük bir eğitim seferberliğine
girişmesi bunun en büyük kanıtıdır. O’nun asıl savaşı,
Osmanlı İmparatorluğu’nu içten içe çürüten en büyük
düşmana, yani cehalete karşıydı. Artık bu savaşı başlatmanın zamanı gelmişti. İlk olarak milleti tebaa eden
anlayış kaldırılmış, egemenlik padişahtan alınarak halka
verilmişti. Gazi Mustafa Kemal çağdaş, demokratik, laik
Türkiye arzusuyla uzun süredir planladığı ve bir sır gibi
sakladığı cumhuriyeti bir gecede ilan etmiş ve devrimlerin en büyüğünü hayata geçirerek modern Türkiye’nin
inşasına başlamıştır. Birçok kişinin karşı çıkmasına rağmen “Hilafet bize kaldıkça biz Ortaçağdayız.” 7 diyerek
hilafeti kaldırmış, Türkiye’nin üzerinden gereksiz ve işlevsizleşmiş bir yükü atmıştır.
Cumhuriyet kurulmadan önce, Osmanlı’nın bütün
kurumları adeta çökmüştür. Eğitim sistemi, Arapça eğitim veren, gerici medreseler ve yabancı okullar ekseninde bölünmüş durumdaydı. En temel eğitim olan okuma-yazma oranı bile %11’i geçmemekteydi. Mustafa
Kemal, okuma-yazma oranı bile bu kadar düşük olan bir
memleketin herhangi bir konuda ilerlemesinin mümkün olamayacağını açık bir şekilde görmekteydi. Bu
yüzden, o dönemde ilk olarak eğitim kurumlarının laik,
bilimsel ve milli olması gerekmekteydi. Bu amaçla tüm
6 Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu’da, 1959, s. IX.
7 İsmail Habib Sevük, Atatürk’le Beraber, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, s. 81.

eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış ve
ulusal eğitime geçiş sağlanmıştır. Bu büyük atılımdan
sonra Cumhuriyet Devrimi’nin en büyük tamamlayıcısı olan Latin alfabesine geçilmiştir. Atatürk her zaman,
milli bir eğitimin ancak milli dil ve milli tarihle gerçekleştirebileceğini savunmuştur. Bu sebeple en büyük devrimlerden biri olan Dil Devrimini gerçekleştirmiştir. Atatürk bir geometri kitabı da yazarak, bugün bile kullandığımız terimlerin büyük bir kısmını kendisi türetmiştir.
Cumhuriyet döneminde, eğitimden ekonomiye,
ekonomiden sağlığa, sağlıktan iç ve dış tüm politikalarda topyekun kalkınmaya gidilmiştir. Hedef çağdaş, tam
bağımsız Türkiye’dir. Atatürk Devrimlerinin hepsinin ortak özelliği, çok ani bir şekilde yapılmasıydı. Atatürk, bu
yüzden çağının birçok Türk aydını tarafından da zaman
zaman dirençle karşılaşmıştır. Ancak bu konuda Atatürk’e yakın gazetecilerden biri olan İsmail Habib Sevük,
devrimlerin ani yapılmasını çok güzel bir şekilde açıklamıştır: “...Harf İnkılabı da öyle değil mi?... akla uygun
olarak, bu inkılabın ilkokulun başından üniversitenin
sonuna kadar 15 yılda uygulanmasını ileri sürdüler. Fakat O’nun inkılap sistemi 15 yıl süre verirsek inkılap da
15 yıl sonra başlar idi. Ya birden yap ya yapma. On yıllık
deney gösterdi ki, doğru olan O’nun yaptığıymış.”8 Atatürk, devrimlerin kansız ve olaysız atlatılarak başarıya
ulaşmasını onları ani bir şekilde yapmaktan geçtiğine
inanmıştır. Bunda da son derece başarılı olmuştur. Birçok çağdaş ülkede geçerli değilken kadınlara haklarını
veren Atatürk, halkı için düşünen ve düşündüklerini uygulayan gerçek bir devrimcidir. Bir asker olmasına rağmen hiçbir zaman savaştan yana olmamıştır. Zorunlu
olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu söyleyen Atatürk, dünya üzerinde ki tüm yayılmacı politikalara karşı
çıkmış ve her zaman barışı savunmuştur.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, modern Türkiye’nin kurucusu ve devrimlerin lideri. O’nu anlamak
O’nu yaşamaktır. O’nu anlamak, hayatının gelişim süreçlerini doğru bir şekilde yorumlayabilmektir. Atatürk’ü,
Atatürk yapan bu şartların analizi O’nu anlamanın en
temel şartlarındandır. Cumhuriyetimize, devrimlere ve
Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çevrelerin yaydığı alternatif tarih yalanları ancak bu şekilde çürütülebilir. O’nun
gerçekleştirdiği milli devrimleri sindiremeyenlerle ve
bu devrimleri tersine çevirmek isteyenlerle tarihin ışığında, ancak O’nun benimsediği mücadele biçimiyle
mücadele edilebilir. Büyük Önder, Büyük Nutuk’unun
sonuç kısmını Gençliğe Hitabe ile bitirmiştir. Gençliğe
hitabe açıkça Türk gencine laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet koruma görevi
vermektedir. Cumhuriyeti koruyabilmek için, O’nu ve
Türk Devrimini doğru şekilde yorumlayabilmek gerekir.
Mustafa Kemal demek; fikri mücadeleye dönüştürebilmektir. İnsanlar ancak eserleriyle sonsuzluğa
ulaşabilir. O’nun eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhuriyet ve Devrimleri bizler var oldukça, yani sonsuza
dek yaşayacaktır.
8 Sevük, age, s. 83.
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100. YILINDA KURTULUŞ
VE KURULUŞUMUZUN
MİMARI GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’Ü
ANLAMAK1
Hüsnü Kerem SÜSOY2
1881 yılında Selanik’te, Mustafa adı verilen
mavi gözlü bir bebek dünyaya gözlerini açmış,
annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey,
Mustafa’yı Fransız İhtilâli sonucunda ortaya çıkan
milliyetçilik akımının Balkanları yangın yerine
çevirdiği, ülkenin en sıkıntılı günlerinde bağırlarına
basmışlardır. Balkanlar’daki ata toprakları birer
birer elden çıkmaktadır. 1888 yılında bu sıkıntılara
bir yenisi daha eklenmiş, Mustafa daha doğru
dürüst tanıyamadığı, ileride onunla ilgili bir tek
anısını dahi hatırlayamayacağı yaşta babasını
kaybetmiştir. Bu kayıp sanki Mustafa’nın zor
günlerin adamı olacağının işaretidir. Bu zor
günler kişiliğinin gelişmesini etkilemiş, Mustafa
zorluklar karşısında yılmayan, soran, sorgulayan,
koskoca imparatorluğun neden yıkımın eşiğine
sürüklendiğini anlamaya çalışan sorumluluk sahibi
bir çocuk olarak büyümüştür. Mustafa’nın çok akıllı,
yaşıtlarından farklı bir çocuk olduğunu anlamakta
gecikmeyen Askeri Rüştiye’deki matematik
öğretmeni Mustafa Bey, küçük Mustafa’daki cevheri
görmüş, ona Kemal adını vermiştir. Kemal, bilgi ve
erdem bakımından olgunluk demektir. Mustafa
Kemal, adına yaraşır bir olgunlukla Türk Milleti’nin
kaderini değiştirmeyi başaracak, Kurtuluşumuzun
ve Kuruluşumuzun mimarı olacaktır.
Okul yıllarında en çok Fransız İhtilaline ilgi
duyan Mustafa Kemal, Fransızcasını sırf bu ihtilale
dair yazılanları okuyabilmek için geliştirmiştir.
Fransa’da ihtilal ile krallık yönetiminin kötü idaresi
yerine demokrasi ile devlet yönetimi demek olan
Cumhuriyet idaresinin getirilmeye çalışıldığını
öğrenen Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin de
baskı politikası ile yönetildiğini düşünerek, buradan
ülkesi için bir sonuç çıkarmış, II. Abdülhamit’in
istibdat idaresine karşı Cumhuriyet yönetiminin bir
kurtuluş yolu olduğunu düşünmeye başlamıştır.
Bu düşünce ile 1902 yılında Harp Akademisi’nde
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yakın arkadaş çevresine batılı anlamda bir
yönetimden söz etmeye, Cumhuriyet sözcüğünü
dillendirmeye başlayan Mustafa Kemal3 kararlıdır.
O artık geri dönülmez bir yola çıkmıştır. Bu yol, Türk
Milletini yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan
yeni bir Türk Devleti’ne götürecek olan yoldur.
Mustafa Kemal II. Meşrutiyet’in ilanı öncesi
geldiği Selanik’te kararlılığını sürdürmüş, Bulgar
Türkolog İvan Manoloff’a “Bir gün gelecek ben
hayal zannettiğiniz bütün inkılapları başaracağım.
Mensup olduğum millet bana inanacaktır. Saltanat
yıkılacak, din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak,
şarktan benliğimizi koparıp, batı medeniyetine
yaklaşacağız” demiştir.4 Mustafa Kemal bu sözleri
boş yere söylememiştir. Cumhuriyet; hürriyet rejimi,
hürriyetlerin en iyi şekilde uygulandığı rejimdir.
Dünyada tüm özgür olmayı başarmış milletler,
bu rejim sayesinde büyük ilerleme sağlamıştır. O
halde Türk Milleti’nin gelişmesi ve ilerlemesi için
Cumhuriyet ilan edilmelidir. Ancak zaman ve şartlar
Mustafa Kemal’in elini kolunu bağlamaktadır.
Saltanat ve hilafete bağlı bir halk ile bu düşüncenin
hayata geçirilmesi son derece zordur. Mustafa
Kemal sabırla beklemiştir. Çanakkale Savaşları’nda
gösterdiği inanılmaz başarı sayesinde adını tarihe
altın harflerle yazdırmıştır. O artık İstanbul’u
kurtaran komutan olarak tanınmaktadır. I. Dünya
Savaşı sona erip, çok ağır şartlar taşıyan Mondros
Mütarekesi imzalandığı zaman Mustafa Kemal
öteden beri gerçekleştirmeyi düşündüğü idealini
gerçekleştirme imkânı bulmuştur. Artık harekete
geçme zamanı gelmiştir. Mustafa Kemal 16
Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuruna binerek,
Anadolu’ya hareket edecektir. 15 Mayıs 1919 günü
İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, İtilâf
Devletleri Mustafa Kemal’in eline sonucunu tam

1 Başkent Üniversitesi tarafından Milli Mücadele’nin 100.
Yılı nedeniyle üniversite öğrencileri arasında yapılan makale
yarışmasında dereceye girmiş olan bu araştırma aynen
yayımlanmaktadır.

3 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal’de
Cumhuriyet fikrinin doğuşunda Fransız İnkılâbının etkisi
olduğunu belirtmektedir. Ulus gazetesi, 13 Haziran 1961;
Ali Fuad Cebesoy ise Mustafa Kemal’in 1902 yılında Harp
Akademisi birinci sınıfta Osman Nizami Paşa ile Osmanlı
Devleti’nin geleceği hakkında yaptığı konuşma sırasında
batılı anlamda bir yönetim tarzından söz ettiğini ve inkılâp
sözünü dillendirdiğini, 1905’te topçu stajını yapmak üzere
Şam’a gitmeden önce de yakın arkadaş çevresine “Bu dava
yıkılmak üzere olan imparatorluktan önce bir Türk Devleti
çıkarma davası” dediğini yazmaktadır. Ali Fuat Cebesoy,
Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul, 1967, s. 36 ve 108; Ord.
Prof. Enver Ziya Karal, Mustafa Kemal’in Osman Nizami
Paşa ile yaptığı konuşmada sözünü ettiği batılı anlamda
yönetim tarzından yeni bir devlet düzeninin anlaşılması
lazım geldiğini söylemektedir. Enver Ziya Karal, “Atatürk
ve Cumhuriyetin Duyurulması”, Türk Dili, Sayı:278, Kasım
1974, s.837-838.

2 Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine
Mühendisliği

4 Sadi Borak, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, İstanbul, 1966,
s.22.
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100. YILINDA KURTULUŞ VE KURULUŞUMUZUN MİMARI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANLAMAK
da kestiremediği tarihi bir fırsat vermiştir. İstanbul
Hükümeti’nin sözlerine güvenmek isteyen Türk
Milleti, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ile büyük
hayal kırıklığı yaşamıştır. Artık Türk Milleti’nin
harekete geçirilmesi ve silaha sarılmasının
sağlanması lazımdır. İtilâf Devletleri sözünde
durmadığına göre onlara vakit kaybetmeden
gereken cevap verilmelidir. Artık gün baskılara
boyun eğme günü değildir. Mustafa Kemal bu
amaçla Amasya’dan bir genelge yayımlamayı
uygun görmüş, bu genelgede üstü kapalı bir
biçimde millet iradesine dayalı bir yönetimden
söz etmiştir. Erzurum Kongresi’nde bu kararı milli
iradenin hâkim kılınması şeklinde formüle eden
Mustafa Kemal, kongre sırasında yakın arkadaşı
Mazhar Müfit Bey’e Hükümet şekli zamanı gelince
Cumhuriyet olacaktır notunu dikte ettirerek, bu
formülü kayıt altına aldırmıştır.5 Sivas Kongresi’nde
bu kararın ülke geneline yayılmasına çalışan
Mustafa Kemal, ilk TBMM’ni açarak, adı konmamış
bir Cumhuriyete doğru ilerlemiştir. Ancak
mücadele yeni başlamıştır. Kuva-yı Milliye’nin
düzenli orduya dönüştürülmesi ve bağımsızlık
savaşına
girişilmesi
lazımdır.
Türk’ün
bağımsızlık savaşından galip çıkacağı ihtimalini
düşünen İtilâf Devletleri vakit kaybetmeden
Sevr Antlaşması şartlarını belirlemiş ve
Türkleri yok etme girişimini başlatmışlardır.
Sevr Antlaşmasını kabul etmeyen Türk Milleti,
Mustafa Kemal’in önderliğinde bağımsızlık
mücadelesini kazanmış, İtilâf Devletleri çaresiz
Türklerle Lozan’da masa başına oturmak
zorunda kalmıştır. Lozan’da Türk Milleti’nin
haklarını savunmayı İstanbul Hükümetine
bırakmak istemeyen Mustafa Kemal, 1 Kasım
1922 tarihinde saltanatı kaldırarak, egemenliği
tek kişinin elinden almış ve millete vermiştir.
Cumhuriyete bir adım daha yaklaşan Mustafa
Kemal, Lozan’da yeni Türk Devleti’nin kuruluş
belgesini dünyaya kabul ettirmiş, İtilâf
Devletleri’nin tüm engelleme çabasına rağmen
13 Ekim 1923’te Ankara’yı başkent ilan etmiştir.
Artık Cumhuriyet’in ilanının önünde bir engel
kalmamıştır. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’i
ilan eden Mustafa Kemal, Türk Milleti’nin uzun
süredir özlemini duyduğu rejimi uygulamaya
koymuştur.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Mustafa Kemal,
hemen Türk Milletini çağdaş medeniyetler
seviyesine çıkaracak adımları atmaya başlamıştır.
Ancak bağımsızlık savaşı sona erse de, Mustafa
5 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar
Atatürk’le Beraber, C: I., Ankara, 1966, s.30-31.

Kemal’i ikinci bir savaş beklemektedir. Üstelik
bu savaş birincisinden çok daha zorlu olacaktır.
Bu savaşın adı cehaletle mücadele savaşıdır.
Cehaletle mücadele savaşında başarılı olabilmek
için öğretmenleri görevlendiren Mustafa Kemal,
Tekke ve Zaviyeleri kapatmış, fes yerine modern
şapka giyme mecburiyeti getirmiş, cehaletin
önündeki en önemli engel olarak gördüğü Arap
harflerinden vazgeçmiş, Latin harflerine geçmiştir.
Sadece devrimleri yapmakla kalmayan Mustafa
Kemal, devrimlerin uygulanması sırasında da bir
öğretmen gibi halkına rehber olmuş, kara tahta
başına geçerek, halkına yeni harfleri tanıtmıştır.
Mustafa Kemal, kadınların da erkekler gibi eşit
haklara sahip olması gerektiği görüşündedir. Zaten
Cumhuriyet rejiminin yaşatılabilmesi için bu bir
zorunluluktur. Oysa Osmanlı Devleti kadınların
sosyal yaşamını birbiri ardı sıra yayımladığı
fermanlarla kısıtlamış, 1882 yılına kadar kadınları
nüfustan bile saymamıştır. 1922 yılında kızlara Tıp
Fakültesine girme imkânı sağlayan Mustafa Kemal,
kadınların sağlık meselesine önem verdiğini
göstermiştir. Mustafa Kemal, 1930 ve 1934
yıllarında dünya kadınlarının çoğundan önce Türk
kadınlarına seçme-seçilme hakkını tanımıştır.
Mustafa Kemal tüm bu yenilikleri hayata
geçirirken Türk Milleti Kurtuluşun ve Kuruluşun
mimarı Mustafa Kemal Paşa’ya Türk Milleti’nin Atası
demiş ve ona Atatürk soyadını vermiştir. O artık
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Atatürk sadece Türk Milleti’nin değil, bütün
dünyanın kalbinde bütün canlılığıyla, sevgisiyle,
duruşuyla, liderlik vasıflarıyla iz bırakmıştır. 1938
yılındaki cenaze merasimine yalnızca bir yıl sonra
birbirleriyle bir büyük dünya savaşına girecek
Doğu’dan, Batı’dan otuzdan fazla devletin temsilcisi
katılmış, bunlar arasında Mondros Mütarekesi’nden
sonra Türk topraklarını işgale yeltenmiş devletlerin
yöneticileri de yer almıştır. 10 Kasım 1938’den
itibaren 43 ülkede, 117 gazetenin kendisi hakkında
haber ve makale yayımladığı düşünüldüğünde
çok yönlü bir lider olarak dünyanın Atatürk’e
duyduğu sevgi, saygı ve hayranlığın derecesi
daha iyi anlaşılacaktır. 1938 yılında İranlı şairin
ifade ettiği üzere Allah bir ülkeye yardım etmek
isterse, başına Mustafa Kemal gibi bir lider getirir
dizeleri Türk Milleti’nin ne kadar şanslı olduğunun
kanıtıdır. Bir Türk genci olarak Atatürk gibi Kurtarıcı
ve Kurucu liderimiz olduğu için kendimi çok şanslı
sayıyorum. Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği
Türkiye Cumhuriyetini sonsuza değin yaşatmayı ve
yükseltmeyi temel görevim olarak görüyorum.
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KURTULUŞ
YOLUNDA1

Mustafa Turgut YABANOĞLU2
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda ağır yenilmiş, Osmanlı ordusu her taraftan zedelenmiş, savaş
sonunda şartları çok ağır olan bir ateşkes antlaşması imzalanmıştı. Her karış toprağı kutsal olan vatanımız acımasızca işgal edilmişti. Çaresizliğin içinde
kavrulan ruhlar yenilginin nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyordu. Anadolu insanının gözleri
bulutlu, ufuk sanki güzel günlere kapalı ve gökyüzü
kara bulutlarla kaplıydı. Evrende bir devletin yok
oluşu yankılanıyordu. Millet yorgun, fakir ve yaralı
bir haldeydi. Görülmüş acı değildi Anadolu’da yaşanan. Yurdun dört bir yanı cehennem gibiydi. Vatan paylaşılmıştı. Oluk oluk düşman akıyordu her
taraftan. Bir umut kıvılcımı arıyordu yürekler.
Bu kıvılcım Mustafa Kemal’di. Hayalleri olan,
ümidini kaybetmeyen, Çanakkale’de düşmana
dünyayı dar eden Mustafa Kemal Paşa,
bütün bu olumsuzluğa inat milletle birleşip
zaferle sonuçlanacak bir savaşla Anadolu’yu
kurtarıp bağımsız bir cumhuriyet kurmak için
tehlikeli ve uzun bir yola çıktı. Mustafa Kemal
kurtuluş ateşini yakmak için 19 Mayıs 1919’da
Bandırma Vapuru ile Samsun’a vardı. Dikenli,
yokuşlu,
zorlu ve büyük bir yolculuktu bu.
Kalbi Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi hızla
çarpıyordu. Kararlı, azimli ve ileri görüşlüydü. Bu
yolculuğun sonunun bahar olduğunu biliyordu.
Mavi gözleri geleceğe umutla bakıyordu.
Mustafa Kemal, Samsun’dan Havza’ya geçti.
Havza, halkın uyanışı demekti. Burada vatan aşkıyla
tutuşan kalpler Mustafa Kemal’in gelmesiyle harekete geçti. Özgürlük ve bağımsızlığa susamış halk
bir ok gibi düşmanın üstüne her an fırlayacak kadar kararlı ve istekliydi. İşgaller protesto edildi, mitingler düzenlendi, birlik ve beraberlik zamanıydı.
Vatan için bağımsızlık için halk birlik oldu. Mustafa
Kemal’in amacı da buydu.
Havzada alevlenen direniş ruhu ilk olarak Amasya’ya ardından da bir ağ gibi örülerek tüm yurda
1 Başkent Üniversitesi tarafından Milli Mücadele’nin 100.
Yılı nedeniyle lise öğrencileri arasında yapılan makale
yarışmasında dereceye girmiş olan bu araştırma aynen
yayımlanmaktadır.
2 Ayşeabla Okulları, Fen Lisesi, 9/B Öğrencisi
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yayıldı. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı’mızın bir
bildirgesiydi. Milli egemenliğin beşiği, kurtuluşun
gerekçesi ve yöntemiydi. Vatanın geleceği tehlikedeydi. Vatan bir bütündü, bölünemez ve parçalanamazdı. Kurtuluşun anahtarı ise milletin azim ve
kararıydı.
Mustafa Kemal Paşa, padişah tarafından görevden alındığını bildiren telgrafa ve ölüm fermanına
rağmen büyük bir inançla ve korkusuzca yoluna devam etti ve arkadaşlarıyla beraber Erzurum’a geçti.
Ermenilere teslim edilmiş ölü bir kent olan Erzurum savaşlardan yorgun düşmüş olmasına rağmen
umutları tükenmeyen vatanseverlerin kurduğu
Doğu Anadolu Müdafaa- i Hukuk Cemiyetinin yuvasıydı. Erzurum Kongresi’nde, kurulması planlanan
sözde Ermeni devletine engel olmanın yöntemleri
aranacaktı.
Mustafa Kemal bu yolculuğunda elbette yalnız
değildi, ona inanan ve onun her zaman yanında
olan silah arkadaşları vardı. Koca yürekli 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir bunlardan sadece birisiydi. Mondros’ta terhis et denilen ordusunu terhis etmedi, silahları teslim etmedi. Padişahın Mustafa Kemal’i tutuklama emrine uymayarak Mustafa
Kemal’in ve Kurtuluş Mücadelesinin yanında oldu.
Tarihin yönünü değiştirecek kararların alındığı Erzurum Kongresini yaptılar. İşgale sert tepki veren
Kazım Karabekir Paşa Kurtuluş Savaşı’nda her zaman kilit bir rol üstlendi. Doğuda Ermenilere karşı
mücadele etti. Babası savaşlarda ölmüş çocukların
ellerinden tuttu. Yetimlere eğitimler vererek onların
buz kesmiş yüreklerini ısıttı. Mustafa Kemal, Kazım
Karabekir ve diğer arkadaşlarıyla Erzurum’da manda ve himayenin reddedilmesi gibi önemli kararlar
aldılar. Zorlu yolculuk bir çorap söküğü gibi hızla
ilerliyordu. Ardından Sivas’ta büyük bir kongre düzenlendi. Sivas Kongresi topyekûn bir mücadeleydi.
Sivas’ ta kurulan yararlı cemiyetler tek bir çatı
altında birleştirildi. Temsil Heyeti ilk yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi komutanlığına getirdi. Adım adım kurtuluş yolunda
gidiliyordu. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar
kesinliğe kavuştu. Kararlar alınıyordu. Mustafa Kemal kurtuluşa doğru emin adımlarla ilerliyordu.
Bir taraftan büyük kongreler bir taraftan da yerel kongreler yapılıyordu. Kuva-yı Milliye ruhu tüm
yurda yayıldı. Alaşehir’de, Balıkesir’de kongreler yapılıyor, Mustafa Kemal önderliğinde olan halk canla
başla mücadele ediyordu.
Son Osmanlı Meclisi toplandı ve vatanımızın
tapu senedi olan Misakı Milli kararları kabul edildi.
İtilaf Devletleri Misakı Milliye tepki olarak İstanbul’u
resmen işgal etti. İtilaf güçleri Mebusan Meclisini

KURTULUŞ YOLUNDA
basarak bazı milletvekillerini tutukladı. Ama Atatürk’ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdi.
23 Nisan 1920’de milletin kalbi olan meclis coşkuyla Ankara’da açıldı. Mustafa Kemal başkan seçildi. Anadolu’da bir milli hükümet kuruldu. Ayaklanmalar çiçeği burnunda devleti yıpratıyordu. Amaç
ülkenin kurtarılmasıydı. Anadolu’da düzeni sağlamak için Hıyaneti Vataniye kanunu çıkarıldı, İstiklal
mahkemeleri kuruldu. Ülkenin geleceği için planlar
detaylıca yapılıyordu, her şey düşünülüyordu. Milletin geleceği için herkes birlik oldu.
Bir taraftan İtilaf Devletleri Türk Milletinin yok
edilmesini amaçlıyordu. Kendi menfaatlerine uygun Sevr Antlaşması’nı Türk Milletinin önüne sürdüler. Ancak özgürlük naralarıyla çarpan yüreklere
asla söz geçiremediler. Sevr hiçbir zaman uygulanamadı. Ölü doğmuş bir antlaşma olarak tarihin tozlu
raflarında kaldı sadece.
Milli kuvvetler bir çığ gibi büyüdü. Halktan gönüllü kişiler kurtuluş alevine katkı sağlamak için
Kuvayı Milliye birliklerini kurdu. Kuvayı Milliye ile
düzenli ordu kuruluncaya kadar yurt savunması yapıldı.
Güney sıcaktı, alev topları yağıyordu kahraman
Mehmetçiğin üzerine. Yılmadan savaşıyordu milletimiz. Şahin Bey önderliğinde Antepliler büyük
bir özveri ile Fransızlara karşı etten duvar ördüler,
düşmana geçit vermediler. Antep Gaziantep oldu.
Koyu gri havada savaş bombalarının sesleri yankılanıyordu, toprak ürperiyordu top seslerinden. Koyu
gri dumanlar yükseliyordu semaya doğru. Maraş’ta
Sütçü İmam Fransızlara karşı göğsünü siper etti,
tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Askerler, cephanelikler eşlinde vatan uğruna ilerledikleri bu yolda
canları pahasına savaşıyordu.
Düşman dört bir yandan saldırıyordu, yurdun
kaderi Mustafa Kemal’in önderliğinde adım adım
çiziliyordu. Süre azdı, düşman çok… Doğu’dan Ermeniler toprak alma düşüncesiyle geliyorlardı. Yurdun kutsal toprakları kanlar içindeydi. Top sesleri
yeri göğü inletiyordu. Kazım Karabekir kahramanlığını bir kez daha ortaya koymuştu. Doğu Cephesinde yaptığı önderlikle cephe zaferle kapandı,
Ermeniler derslerini aldı. Yolun sonundaki bahara
yaklaşılıyordu.
Yorulmak bilmeyen ordumuz Doğu’daki görevini tamamlayıp bağımsızlık rüzgârıyla Batıya doğru
koşuyordu. Batı Anadolu Yunan güçlerince işgal
edilmişti. Mehmetçik vatanı kurtarmak için canını,
varını, yoğunu, her şeyini ortaya koyuyordu. Burada
yaşanan bir ölüm kalım meselesiydi. Yunan Ordusu
teknik, malzeme açısından çok çok güçlüydü. Bu
duruma karşın vatan uğruna verilen bu çetin sa-

vaşta kadın erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç herkes
canla başla savaşıyordu. Analar ağlıyordu, kağnılar
cepheye mermi taşıyordu. Yalınayak herkes cepheye koşuyordu. Sırtında bebeği, kucağında mermisi
ile kadınlarımız canını dişine takıp cesurca savaşıyordu. Cephede yaralanan Mehmetçiklere tıbbi
müdahaleler yapılıyordu. Herkesin aklında ve kalbinde vatan aşkı vardı. Birinci İnönü düzenli ordunun ilk başarısı oldu. Bu başarı ordumuz için büyük
bir sevinç ve moral kaynağı oldu. Batılılar Londra
Konferansının toplanmasına karar verdiler. Londra
Konferansında İtilaf Devletleri Türk Milleti’ni hukuki
anlamda tanıdılar. İkinci İnönü Savaşı’nda Yunanlılar ikinci kez yenilgiye uğratıldı.
Kütahya Eskişehir savaşlarında zaman kazanmak isteyen Mustafa Kemal Paşa, ordumuzu Sakarya’nın doğusuna çekti. Ordumuzun güçlenmeye
yeniden toparlanmaya ihtiyacı vardı. Mustafa Kemal Başkomutan seçildi. Tekalifi Milliye emirleri ile
halk elinde ne varsa millet için Mehmetçiğe verdi.
Çorap, çamaşır, ellerinde ne varsa verdiler. Yunanlar durmak bilmiyordu, Ankara’ya doğru ilerliyordu.
22 gün aralıksız süren Sakarya Meydan Savaşı Türk
ordusunun başarısıyla sonuçlandı. Düşman artık
saldırı gücünü kaybedip kükreyen aslanlar karşısında korkak kedi gibi kaçıyordu. Roller değişmiş,
Türk ordusu saldırı semalarına yelken açmıştı. Başkomutanımıza gazilik ve mareşallik unvanı verildi.
Artık sona gelinmişti. Bahar daha çok yaklaşmıştı
ve güzel günler ufukta parlıyordu. Büyük Taarruz
Savaşı’nda Türk ordusu saldırıya geçti. Mehmetçik, çarıksız, yalınayak, büyük bir sessizlikle Kocatepe’ye yürüyüp Yunan menzillerini ele geçirdi.
Askerlerimiz Kocatepe’de Mustafa Kemal’in ‘’Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!’’ emri ile aslanlar
gibi kükreyerek taarruza geçti.. Kıyasıya bir savaş
oldu, düşmana aman verilmedi. 9 Eylül’de Türk
ordusu coşkuyla İzmir’e girdi. Düşman denize
döküldü. Bu azmin, birlik ve beraberliğin,
iradenin, bağımsız yaşama aşkının zaferiydi. Bu
zafer dünya uluslarına en güzel örnekti. Dikenli
yokuşlardan çiçek tarlalarına inilmişti. Karanlık
geceler aydınlık sabahlara bıraktı yerini.
Gözlerdeki hüzün bulutları mutluluk pınarlarına
döndü. Kalpler coşkuluydu. Gelecek bir güneş
gibi parlıyordu yurdumuzun üstünde. Anadolu
düğün yeriydi sanki. Halk sokaklarda bayram
havası içindeydi. Sevinç sarmıştı dört bir yanı.
Egemenlik milletindir diyerek saltanat kaldırıldı.
Lozan’da Türkiye devletini tüm dünya resmen tanıdı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan eden Mustafa
Kemal Atatürk, ilk cumhurbaşkanı oldu. Atatürk’ün
mavi gözleri ufukta ışıl ışıl parlıyordu. Parlayan bakışları daha yapacak çok şey var diyordu.
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KURTULUŞTAN
KURULUŞA1

Anuar Fuat DURKUT2

Tarihler 16 Mayıs 1919’u gösteriyordu Mustafa
Kemal Atatürk 9. Ordu Müfettişi olarak, Bandırma
Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a doğru kurtuluş
yoluna çıktı. 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastı, her
günü işgal, ihanet, mücadele içinde yaşanan, her
satırı ateş ve kanla yazılan, umut ve umutsuzluğun
iç içe geçtiği o 1919 yılında. İstiklal Savaşı ve mucizevi Türk Devrimi’nin başlangıç tarihi olan o gün.
19 Mayıs 1919, Osmanlı Devleti için son bir hareket,
Türkiye Devleti için önemli bir başlangıç. Yapacak
hiç bir çaresi kalmayan Osmanlı Devletinin verdiği
son kararın tarihidir. Bu günün önemi, Atatürk’ün
Büyük Nutku’nun 19 Mayıs 1919 ile başlamasından
anlaşılabilir.
Atatürk Büyük Nutku’na ‘’genel durum ve manzara’’yı anlatarak devam eder. Genel durum ve
manzarada, Türk milletinin içinde bulunduğu o
perişan durumu anlatır. O perişanlık tablolarını
bugün okurken bile o korkunç durumdan kaçıp
uzaklaşmak, saklanmak isteriz. Zaten Atatürk de
bunları bunun için yazmıştır. Gençlere, durum ne
kadar kötü olursa olsun; yılmayın, direnin ve teslim olmayın, bakın biz böyle yaptık bu umutsuz
şartlar altındaki ülkeyi kurtarıp pırıl pırıl bir cumhuriyeti size teslim ettik demek için. Nutuk da işte
bu yüzden her zor durumla karşılaştığımızda okunacak, zamanlarda aydınlığa, umuda yöneltecek
bir kitaptır. Atatürk Samsun’a çıkarken bütün bu
kötü durumların farkındadır ancak bir planı gerçekleştirmek için yola koyulmuştur. Bu plan: düşmanı
kovmak, padişah ve saltanatı devirerek, Türk milletini meclis ile kendi egemenliğinin sahibi yapmak,
cumhuriyeti ilan etmek ve devrimler yapmaktır.
Bundan sonra olaylar gelişigüzel ilerlememiş, büyük önder, kafasındaki Türk Devrimi Planı’nı aşama
aşama hayata geçirmiştir. Atatürk asıl amacını şu
1 Başkent Üniversitesi tarafından Milli Mücadele’nin 100.
Yılı nedeniyle lise öğrencileri arasında yapılan makale
yarışmasında dereceye girmiş olan bu araştırma aynen
yayımlanmaktadır.
2 Ayşeabla Okulları, Fen Lisesi, 9/B Öğrencisi
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sözlerle ifade etmektedir: ‘’Asıl amaç, egemenlik
kavramını, Padişah’ın yani Osmanlı ailesinin elinden alıp, millete, milleti temsil eden meclise vermek ve bir rejim değişikliğini gerçekleştirmektir.’’
Atatürk’ün Samsun’u seçmesinin de bir amacı vardı. Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan
biriydi. Stratejik bakımdan büyük bir öneme sahipti
ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat
ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askeri birlik çıkarmışlardır. Atatürk
Samsun’da yanaştığı Tütün İskelesi’nde Mahmut
Ekrem Bey tarafından karşılandı. Fakat Atatürk’ün
Samsun’da gördüğü manzaralar pek parlak değildi.
Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontus Rumlar
sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyabilecek güce sahip değildi. Atatürk, onunla birlikte
yola çıkan 18 asker arkadaşı ile bugün müze haline
getirilen Mıntıka Palas’ta kaldığı süre içinde hep bu
sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz
geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz
geceler başlıyordu. Ama o ve onun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılamaz değildi. Mustafa Kemal Paşa’nın ilk faaliyetleri Samsun
ve çevresindeki asayiş problemleri ile ilgili önlemler
almak oldu. İç güvenlik için gerekli asker miktarının
eksikliği ve jandarma kuvvetinin yetersizliği Rum
eşkıyasının güçlenmesinde etkili olmuştu. O sıralarda Samsun ve çevresinde 40’a yakın Rum çetesi faaliyet göstermiştir. Rum çetesinin saldırılarına
maruz kalmış olan Müslümanlar ise, yerel Hükümet
tarafından korunamadığından çareyi bölgedeki
İslam çetelerine sığınmakta görmüştür. İzmir’in
işgaliyle ortaya çıkan durum ile ilgili olarak İngiliz
subaylarının ortaya koyduğu Osmanlı Devletinin
artık tek başına Türkiye’yi yönetemeyeceği ve yabancı devletlerin desteğine ihtiyaç duyacağına dair
kanaatlerinin karşısında kendilerine cevap olarak
Samsun’daki asayişsizliğin savaş yıllarında Rumlar
tarafından başlatıldığını söylemiştir. Rusların buna
destek olduklarını ve bunun üzerine bazı Rumların Rus bölgelerinden göç etmek mecburiyetinde
kaldığını belirtmiştir. Bununla birlikte Rumlar siyasi
emellerinden vazgeçerlerse, bölgedeki asayişsizliğin ortadan kalkacağını ve Türk milletinin yabancı
yönetime katlanamayacağını bildirmiştir. Mustafa
Kemal Paşa, Samsun’da bulunduğu sırada, bir yandan görevi ile ilgili faaliyetlerini sürdürürken, diğer
yandan da ülkenin içinde bulunduğu durum ile
ilgili olarak bazı yakın komutan arkadaşlarıyla da
yazışmıştır.

KURTULUŞTAN
KADIN HAKLARI,
KURULUŞA
TÜRKLERDE VE İSLAMDA KADIN
Mustafa Kemal Paşa, 23 Mayıs 1919 yılında Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir Paşa’ya da bir telgraf çekmiştir. Mustafa
Kemal Paşa bu telgrafında Kazım Karabekir Paşa’ya
mitingler yapılarak İzmir’in işgalinin protesto edilmesini ve bu faaliyetlere ordunun destek vermesi
ve milletin yanında olmasının öneminden bahsetti.
Mustafa Kemal Paşa gönderdiği başka bir telgrafta
da devletin iç asayişi sağlamada yetersiz kalmasının nedeni olarak jandarma kuvvetinin İtilaf devletleri tarafından oldukça kısıtlanmış olmasını ileri
sürmüştür. Ve güvenliğin sağlanması için jandarma kuvvetlerinin en az yetmiş bin askere çıkartılması ve bu hususta İtilaf Devletleri temsilcilerinin
dikkatlerinin çekilmesini talep etmiştir. 30 Mayıs
1919’da Havzalılar, Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ve
önderliğinde Milli Mücadelenin ilk mitingi olarak
kabul edilen mitingde İzmir’i işgal eden düşmanın
Samsun ve Havza’yı da işgal edebileceğini, bunu
engellemek ve İzmir’i kurtarmak için silahlanmanın
gerekliliğinin önemi vurgulandı. 6 Haziran 1919’da
Havza’da ikinci miting yapıldı. Konuşmayı Havzalıların yakından tanıyıp, saygı duyduğu, hitabeti güçlü Havzalı Sıtkı Hoca (Yusuf Sıtkı Bayram) yapmıştır
ve bu mitingde şunları söylemiştir: “Yangın saçaklığı sardı. Yanıyoruz! Tek çaremiz, silaha sarılmaktır.
Derhal silahlarınızı temizleyiniz! Silahı olmayan baltasını, baltası olmayan sağlam bir odunu eline alsın,
derhal saldıracağız! Önce içimizdeki ekmek bilmez
hainleri, sonra da yurdumuzu işgal eden düşmanları temizleyeceğiz!” Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’ya
gelerek buradaki halkı milli mücadeleye çağırması
ve Türk milletinde milli bir bilinç oluşturması, işgallere karşı halka mitingler düzenlettirmesi, İngilizlerin dikkatinden kaçmamış ve Mustafa Kemal
Paşa’nın tekrar İstanbul’a dönmesi için İstanbul Hükümetine baskı yapmışlardır. Fakat Mustafa Kemal
Paşa, İstanbul Hükümetine verdiği cevapla sonuna
kadar milli mücadeleyi destekleyeceğini, gerekirse
görevinden istifa ederek halkın arasına katılarak
milli mücadeleyi yürüteceğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geri dön çağrısına uymamış ve:
“İstiklal-i millimiz (milli bağımsızlığımız) uğrunda
bütün mevcudiyetimle milletle beraber nihayetine
kadar çalışacağıma tüm kutsal inançlarım namına
söz veririm” demiştir.
Ulu önder sabah saatlerinde Havza’dan Amasya’ya geçmiştir. İstanbul hükümetinin aldığı sorumluluğu yerine getirememesinden ve vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olma-

sından dolayı Atatürk 22 Haziran 1919′da Amasya
Saraydüzü kışlasından Cevat Abbas Bey aracılığıyla,
telgraf yolu ile yayımladığı genelgeyle “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını”
ilan edip Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. Önce
delegelerin Erzurum Kongresi’nin toplanacağı 10
Temmuz’da Sivas’ta olmaları istenmiş, Erzurum’da
kongre yapmaya karar veren doğu ve kuzeydoğu
illeri ise aynı anda sebebini pek kavrayamadıkları
Sivas Kongresi için delege seçmekten çekinmişlerdi.
Erzurum Kongresi 23 Temmuz’a ertelendiği halde
Sivas’a hiçbir delege gelmedi. Erzurum Kongresi,
doğu ve kuzeydoğu bölgelerinin milli kuruluşlarını Şarkî Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti adı
altında ve Hey’et-i Temsiliyye başkanlığına seçilen
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde bir araya getirerek milli birliğin ilk adımlarını attı. Yurttaki bütün
milli kuruluşları birleştirerek yetki sınırlarını daha
da genişletmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, bütün illerden gelecek temsilcilerin katılacağı Sivas
Kongresi’nin düzenlenmesinde ısrar ediyordu. Sivas
Valisi Reşid Paşa ise Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’a
gelmesi halinde bölgenin işgal edileceği konusunda haberler aldığını söylüyordu. Onu telgraflaşmak
suretiyle ikna eden Mustafa Kemal Paşa 2 Eylül’de
Sivas’a geldi. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 tarihinde
Sivas Sultanisi’nde çalışmalarına başladı. Davet sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal
Paşa, memleketin içinde bulunduğu genel durumu
değerlendirerek kongrenin amaçlarını anlattı. Kongreye katılan üye sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Delege sayısını yirmi sekiz gösterenler olduğu
gibi kırk sekize kadar çıkaranlar da vardır. Mustafa
Kemal Paşa’nın ittifakla başkan seçildiği kongrenin
ana gündem maddesi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919
tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi’nde
alınan kararlarının bölgesel olmaktan çıkıp bütün
Anadolu ve Rumeli’yi kapsayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmesidir. Kongreyi kuvvet kullanarak
dağıtmaktan bahseden Damat Ferid Paşa hükümeti ile Ali Galib arasındaki yazışmaları ele geçiren
Mustafa Kemal Paşa bunları ihanet belgeleri olarak
bütün Anadolu’ya duyurmuştur. İstanbul ile haberleşmeler kesilerek Damat Ferid Paşa hükümetinin
istifası sağlanmıştır. Ali Rıza Paşa hükümeti kurulup
Temsil Heyeti’yle Amasya Protokolü imzalanmış ve
Sivas Kongresi kararları İstanbul tarafından da kabul
edilmiştir. Amasya Protokolü’nün kabul edilmesiyle
birlikte: Osmanlı yönetimi İstanbul’da toplanması
şartıyla Mebusan Meclisi’nin açılmasını kabul etmiş,
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KURTULUŞTAN KURULUŞA
Temsil Kurulu rızasını almadan barış görüşmesine
gitmeme kararını reddetmiş, İstanbul, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni ve Temsil kurulunu tanımış, Anadolu hareketi İstanbul hükümetine karşı siyasal bir başarı kazanmış oldu. İstanbul,
Atatürk’ün deyimiyle Anadolu’ya tabi olmak zorunda kaldı. İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini tanımak
istemedi. 11 Eylül’de Sivas kongresi kapanmıştır. 18
Mart 1920’de İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son
toplantısı yapılmıştır. 19 Mart 1920’de Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir
Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda
bulunulması, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açılmasıyla ulusal kuvvetlerin tek merkezde toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis
ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip
uygulamaya başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde
Sevr Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı
İmparatorluğu’nu paylaşan I. Dünya Savaşı’nın galip
devletlerine karşı önce Kuva-yi Milliye adı verilen
milis kuvvetleriyle savaşıldı. Fakat işgalci emperyalist devletlere karşı başarılı bir mücadele için düzenli
bir ordu şarttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli
orduyu kurdu, Kuva-yi Milliye-ordusunun bütünleşmesini sağladı. 20 Ocak 21’de ilk Teşkilat-ı Esasiye
(Anayasa) Kanunu’nun esas maddeleri kabul edildi.
Düzenli orduların ilk savaşı olan Birinci İnönü savaşı, Yunanlılara karşı galibiyetle sonuçlandı. İkinci
İnönü Savaşının da kazanılmasıyla birlikte Türk milletinin savaşa karşı tutumu olumlu yönde değişti.
Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasıyla da Atatürk’e Mareşallik rütbesi ile Gazi ünvanını almıştır. Büyük Taaruz ile Dumlupınar Başkumandanlık
Meydan Savaşı’nın da kazanılmasıyla savaşın zaferi
kesinleşmiştir. Savaşın kazanılmasıyla birlikte Türk
milleti esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa, cahillikten medeniyete geçiş yapmıştır. Lozan
antlaşmasının 24 Temmuz 1923 yılında imzalanması ile Osmanlı’nın Sevr anlaşmasında kaybettiği
Anadolu’yu yeniden kazanmışızdır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferinin devamı niteliği taşır.
Atatürk savaşın galibiyeti sonrasında da boş
durmamış, planını tamamlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışmıştır. Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi
devrim yaptı. Bunlar:
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Siyasal Devrimler:
Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

Toplumsal Devrimler:
Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Soyadı Kanunu ( 21 Haziran 1934)
Lakap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931)

Hukuk Devrimi:
Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
Güzel sanatlarda yenilikler

Ekonomi Alanında Devrimler:
Âşarın kaldırılması
Çiftçi’nin özendirilmesi
Örnek çiftliklerin kurulması
Sanayi’yi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması
Soyadı Kanunu gelince, 24 Kasım 1934’de TBMM
tarafından Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.
Atatürk bunca şey başarmasına rağmen özel hayatını
sadelik içinde yaşadı. 19 Mayıs 1919 bütün bunların
başlangıç tarihi olduğundan 19 Mayıs’ı, Türk milletini
ileri götürecek olduğuna inandığı ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olduğunu düşündüğü Türk gençliğine armağan etti. Atatürk: “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir
gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe
bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum”
derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır. Atatürk gençlikten bahsederken yaş sınırı dışında
fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek,
doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”
‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır.” Bilgi paylaşılınca güzeldir.

Kültür
GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve
KÜRESEL ISINMANIN
ETKİLERİ
Prof. Dr. M.Lütfü Çakmakçı *1
Yeryüzündeki yaşamın vazgeçilmez ortamı olan
atmosfer, birçok gazın karışımından oluşmaktadır.
Atmosferi oluşturan ana gazlar, azot (% 78.08) ve
oksijendir (% 20.95). Daha küçük bir miktara sahip
olmakla birlikte, üçüncü önemli gaz karbondioksittir (% 0.93). Atmosferdeki birikimleri çok az olan çok
sayıdaki öteki gazlar ise, atmosferin kalan bölümünü
oluşturmaktadır.1
Atmosferde bulunan her ana gazın özel görevi
bulunmaktadır. Ancak bunların oranlarındaki etkili değişimler bu özelliklerin farklılaşmasına neden
olabilmektedir. Güneşten atmosferin üst sınırına 1
cm²’ye 1 dakikada ulaşan enerji miktarı 2.0 cal/cm²/
dakikadır. Güneşten gelen ışınların % 25’i atmosfer ve
bulutlardan geri yansımakta, % 25’i atmosferde dağılmakta (difüzyon), % 15’i atmosfer tarafından emilmekte, % 8’i yeryüzünden uzaya yansımakta, % 27’si
yeryüzünü ısıtmaktadır. Toplamda gelen enerjinin %
67’si dünyayı ısıtırken, % 33’ü uzaya geri dönmektedir. Işınların yansımayan % 67’sinin 1/4’ü atmosfer
tarafından 3/4’ü ise yer tarafından emilmektedir. Atmosfer doğrudan güneşten gelen ışınlarla bir miktar
ısınırken, ısınan yerden yansıyan ışınlarla önemli miktarda ısınmaktadır. Atmosferin çoğunlukla yerden
yansıyan ışınlarla ısınması, yükseklikle sıcaklığın azalmasının temel sebebidir2. Atmosferdeki sera gazları
bu ısının bir kısmını emerek uzaya geri dönmesine
engel olmaktadır. Buna sera etkisi adı verilmektedir3.
İklim sistemi, yerkürenin yaklaşık 4.5 milyar yıllık
tarihi boyunca milyonlarca yıldan onlarca yıla kadar
zaman dilimlerinde doğal olarak değişim eğilimi
göstermiştir.4 Etkileri jeomorfolojik ve klimatolojik
olarak iyi bilinen en son ve en önemli doğal iklim değişiklikleri, 4. Zaman’daki (Kuvaterner’deki) buzul ve

*1 Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Demirsoy, A. 2019. 2035 Sonun Başlangıcı Asi Kitap ISBN
978-605-7941-66-4 İstanbul 179. sayfa
2 https://www.wikizero.com/tr/Hava_s% C4% B1cakl% C4%
B1% C4% 9F% C4% B1

buzul-arası dönemlerde gerçekleşmiştir.5 Gerçekten
de Kuvaterner, yer bilimsel dönemlerin en önemlisi
ve bugünkü yeryüzü görünümünün oluşumunda en
derin izlerin bırakıldığı dönem olarak tanımlanmaktadır.6
Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri, doğal değişime ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi
etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Günümüzde
iklim değişikliğinin, sera gazı birikimlerini arttıran
insan etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanması
gerekmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (İDÇS) iklim değişikliği “Karşılaştırılabilir bir zaman diliminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya
da dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan
etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”
biçiminde tanımlanmaktadır.7

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN 		
DOĞAL NEDENLERİ
İklim değişikliklerinin doğal nedenlerini yerin yörüngesel hareketindeki farklılıklar, atmosferde bulunan karbondioksit kütlesindeki değişimler, volkanik
patlamalar ve güneş enerjisindeki değişimler olarak
özetlemek mümkündür.
Bilindiği gibi yerkürenin yörüngesel hareketlerine
bağlı olarak güneşten gelen enerji miktarındaki değişimler yerin iklimini farklılaştırmaktadır.
Atmosferde karbondioksitin, su buharıyla birlikte
yerkürenin iklimini düzenleyen çok önemli bir etken
olduğu belirlenmiştir. Ortalama sıcaklık ile karbondioksit derişimi arasındaki ilişki, yerküre sıcaklığının
sera etkisi yaratan karbondioksit yoğunluğuna bağlı
olduğunu göstermektedir. Örneğin atmosferde karbondioksitin bulunmaması durumunda, günümüzde
15°C olan yer yüzeyi ortalama sıcaklığı -18°C’e kadar
düşecektir.8
Atmosferdeki karbondioksit miktarına volkanik
püskürmeler de katkıda bulunmaktadır. Buzul dö5 Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. ‘Küresel
iklim değişikliği ve olası etkileri’, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer
Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK
Gn. Md., Ankara.
6 https://www.ekopangea.com/2017/08/31/kuvaternerdonem/

3 Maslin, M. 2004. Global Warming Dost Kitap Evi Yayınları
ISBN 978-975-298-445-5, Ankara 198 sayfa

7 https://www.iklimhaber.org/etiket/birlesmis-milletleriklim-degisikligi-cerceve sözleşmesi
/?gclid=Cj0KCQiAq97uBRCwARIsADTziybWKxeMQzhO
qprvEuMsCO-SWjfLEEfItlJ

4 http://m.bianet.org/cocuk/cevre/118905-iklim-degisikligive-kapitalizmin-gelecegi

8 http://www.dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/
article/view/1450/979
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nemlerinde atmosferin karbondioksit içeriğinin bugüne göre % 30 daha düşük olduğu ifade edilmektedir.9
Atmosferdeki karbondioksitin önemli bir kısmının
okyanuslarda depolandığı bilinmektedir. Okyanusların karbondioksit depolama kapasitesinin suyun sıcaklığı ile yakından ilişkili olduğu bir gerçektir. Soğuk
dönemlerde okyanuslar daha fazla karbondioksit
depolamakta, böylece atmosferdeki karbondioksit
derişimi düşerek sera etkisi azalmakta ve sonuçta soğumanın şiddeti artmaktadır.10

KÜRESEL ISINMA İNSANLIĞIN
GELECEĞİ İÇİN BİR FELAKET
SENARYOSU MUDUR?
Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (Intergovernmental Panel for Climate Change-IPCC), 1988 yılından bugüne kadar yoğunlaşarak süren çalışmaları
sonucunda değişimin var olduğunu ve insan kaynaklı
olduğunu ortaya koymuştur (IPCC 1990, IPCC 1995,
IPCC 2001 ve IPCC 2007 raporları).11
Ölçümler incelendiğinde CO2 birikiminin % 30,
CH4’ın % 145 ve N2O’in % 15 oranında arttığı görülmektedir.12
Atmosferdeki karbondioksiti emme konusundaki
can alıcı önemine rağmen Amazon ormanlarının bir
milyon hektardan fazla bölümü her yıl kesilmekte ve
yakılmaktadır.
Hayvansal üretim bir taraftan insan kaynaklı CO2
salınımının (emisyonunun) % 9’unu, CH4 salınımının
% 35-40’ını, N2O salınımının % 65’ini ve NH3 salınımının % 64’ünü oluşturarak küresel ısınmaya katkı sağlarken, diğer yandan küresel ısınma ile ortaya çıkan
yüksek sıcaklık ve kuraklık hayvansal üretimi olumsuz
yönde etkilemektedir.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan bir çalışmaya göre sadece bir kilogram sığır eti
üretmek için 6.5 kilogram tahıl, 36 kilogram kaba yem
ve 15 bin 500 litre suya ihtiyaç vardır. Endüstriyel yöntemlerle yetiştirilen bir sığır, açık havada otlayan bir
sığıra göre çok daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır.
9 https://www.tmmob.org.tr/sites/default/
files/871bd64012152bf_ek.pdf
10 https://tr.boell.org/tr/2017/06/07/kuresel-iklimdegisikligi-fren-olarak-okyanus
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Buna karşın dünya çapında giderek daha fazla sayıda
hayvan kapalı mekânlarda beslenmektedir. Buradan
da daha fazla suya ihtiyaç duyulduğu gerçeği ortaya
çıkmaktadır. Buna bağlı olarak 1.3 milyar insanın hayvancılıkla geçindiği düşünüldüğünde suyun ne denli
büyük öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.13
Küresel ısınma etkisi değerlendirildiğinde ve CO2
etkisi 1 kabul edildiğinde 1 ton CH4’ın 23 ton CO2 etkisine, 1 ton N2O’in ise 296 ton CO2 etkisine sahip olduğu hesaplanmıştır. Metan gazının küresel ısınmaya
etkisinin CO2’in 21 katına ulaştığı, atmosfere salınan
metanın % 40-70’inin de insan kaynaklı olduğu hatırdan uzak tutulmamalıdır. “Kıyamet Senaryosu” da
denilen olay dünyanın tahmin edemeyeceğimiz bir
hızla ve miktarda ısınması, yaşamın büyük çoğunluğunun yok olması anlamına gelmektedir. Bunun için
tehlike çanları çalmakta ve insanoğlu ise duyarsızlığın sınırında yaşamaya devam etmektedir.

KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLAN
KAYNAKLAR
Küresel ısınmaya neden olan gazların kaynakları;
karbon dioksit (CO2) üreticileri (petrol, kömür, doğalgaz), metan (CH4) üreticileri (bataklık, hayvan gübresi, çöp depolama alanları), diazot monoksit (N2O)
üreticileri (egzoz gazları, azotlu gübreler, anız yakma)
ozon (O3) üreticileri (egzoz gazları) ve buzdolapları,
itici gazlar, klimalarda kullanılan halokarbonlar (CFC)
olarak özetlenebilir.14
Dünyanın ısınma sürecine girdiğine ya da kullanılan fosil yakıtların atmosferde birikerek sera etkisi
yapacağına ilişkin düşünceler 1880’li yıllardan itibaren zaman zaman ortaya atılmıştır. Ancak daha çok
tahminlerden oluşan, o günün koşullarında bilimsel
olarak ispatlanamayan bu görüşler yeterince yüksek
sesle dile getirilememiş, getirildiğinde ise çıkarlarına
dokunduğu için egemen güçler tarafından susturulmuştur.
Sera gazı salınımındaki insan kaynaklı artışların
şimdiki hızıyla sürdürülmesi durumunda, sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppmv, 1994’de 358 ppmv
olan CO2 birikiminin 21. yüzyılın sonuna kadar 500
ppmv’ye ulaşacağı hesaplanmaktadır.15
13 https://www.dunya.com/kose-yazisi/et-tuketirkendunyayi-da-tuketiyoruz/21572

11 https://www.ipcc.ch/reports/

14 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/2ced/iklim degisikligi/Iklim_Degisikligi_Eylem_Plani.pdf

12 Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. ‘Küresel
iklim değişikliği ve olası etkileri’, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer
Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK
Gn. Md., Ankara.

15 Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. ‘Küresel
iklim değişikliği ve olası etkileri’, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer
Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK
Gn. Md., Ankara.
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Küresel ısınma ile ilgili tezler asıl olarak 1988 yılında ABD’de yapılan toplantıdan sonra yankı bulmuştur. NASA’ya bağlı olarak çalışan iklim uzmanı James
Hansen16 1988’de katıldığı bu toplantıda sera gazlarının etkilerinden bahsederken, kuraklıkların, sellerin
ve daha farklı doğal olayların artma olasılıklarını gözler önüne sermiştir. O güne kadar sera gazlarının artışından kaynaklı sıcaklık değişimini kabul etmeyen bilim insanları ve hükümetler, bu toplantının ardından
“küresel bir ısınma” olduğunu kabul etmek zorunda
kalmışlardır.

KÜRESEL ISINMANIN SU KAYNAKLARI
ÜZERİNE ETKİSİ
Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarına göre ülkeleri, su zengini (800010.000 m3), su sıkıntısı çeken (2000 m3) ve su fakiri
(1000 m3) olarak sınıflayabiliriz. Dünya ortalamasının
7.600 m3 olduğu dikkate alındığında ülkemizin 1430
m3 ile su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer aldığı
anlaşılmaktadır.17 Küresel iklim değişikliği ile birlikte
seller, kuraklık, erozyon, çölleşme, fırtınalar, orman
yangınları giderek artmaktadır. Aşırı iklim olayları
yeni normalimiz haline gelmektedir. Ayrıca sadece
Ülkemizde erozyonla kaybedilen yıllık 500 milyon
ton toprak nedeni ile yaklaşık 50 milyar m3 su depolanamamaktadır.
Küresel ısınma suyun tedarikini; yeraltı su birikme
düzeninin bozulması, buzulların erimesi, karın erken
dönemlerde erimeye başlaması, tuzlu suyun akarsular gibi tatlı su kaynaklarına karışması yoluyla etkilediğinden, kutupların iklim özelliklerinin bozulmaya
başladığı ve etkisini ekvatora doğru genişlettiği görülmektedir.
Yapılan araştırmalar, karbondioksit, metan, diazot
monoksit gibi sera gazlarının yoğunluğunun kapitalist sanayileşmenin başladığı XIX. yüzyıldan itibaren
% 40 oranında arttığını göstermektedir.
Berkeley Üniversitesi’nin hazırladığı küresel iklim değişikliği haritasına göre, Türkiye’de ısınmanın
1990’dan itibaren dünya ortalamasının iki katına
ulaştığı belirtilmiştir. Türkiye’nin karbon salınımının
2012’de 440 milyon ton olduğu hesaplanmıştır. Bunun da % 70.2’sinin enerji sektörüne ait olduğu görülmüştür. Sanayinin payı % 14.3, atık sektörünün
payı % 8.2, tarımın payı ise % 7.3’dür. Türkiye’nin 2030
sonrası CO2 salınımının 2012 seviyesine göre en az %
111 artış göstereceği iddia edilmektedir.
16 https://www.ted.com/talks/james_hansen_why_i_must_
speak_out_about_climate_change/transcript?language=tr
17 http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/10959.
pdf

KÜRESEL ISINMANIN GIDA ÜRETİMİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Bilindiği üzere gıda üretimi, tarımsal üretimin
miktarı ve besin kalitesinin yanında; toprak kalitesi,
suyun varlığı, güneş ışığı, karbondioksit, sıcaklık uygunluğu ve bazı durumlarda toz ve polenlerin varlığı
gibi biyofiziksel kaynakların dinamik dengesine bağlı
bulunmaktadır.18
Artan sıcaklıklar toprağın sürekli nem kaybetmesine yol açmakta, toprağın havalanmasını engellemekte ve verimin düşmesine neden olmaktadır. Özellikle dünya gıda tüketiminin temel gıda kaynaklarından buğday ve mısırın veriminin düşeceği, pirincin
ise daha az etkileneceği hesaplanmaktadır.19
Gıda üretim kapasitesinin artış hızı düşerken,
nüfus ve gıda talebi yükselmektedir. Dünyanın kendi kendine yetebilmesi ve üretimini yeterli seviyede
tutabilmesi için, daha fazla suya, daha fazla üretim
alanına ve çok daha fazla gıdaya erişmek zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu durum insanları gezegenin farklı
sistemlerini (orman, dağ, okyanus vb.) daha vahşice
dönüştürmeye itecektir.
Gıda yetmezliği için dünya üzerinde en riskli bölgeler Sahraaltı Afrika ve Güney Asya’dır. Her iki bölge
için de küresel ısınmanın sorunlarından çok çatışma,
kaynakların dağıtımı sorunları gibi diğer durumlar ön
plana çıkmaktadır.20
Bu noktada “gıda erişimi” de gündeme gelmektedir. Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nün IMPACT21 (Uluslararası Tarım Ürünleri ve
Ticaret Politika Analizi) modelini kullanarak yaptığı
simülasyonlarda, dünyadaki en önemli üç temel gıda
kaynağının (buğday, pirinç ve mısır) enflasyona göre
düzeltilmiş fiyatlarının artacağı gösterilmiştir.22 Artışın 2050’ye dek % 31 ile % 106 arasında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek gıda fiyatlarının, yoksulluğu
ve düşük gıda güvenliğini yalnızca kentsel fakirler
için (bu kesime etkisi kesin olduğu için) değil, aynı zamanda kendi ürettiğini tüketebilen kırsal kesimdeki
insanlar için de artıracağını göstermektedir.
Düşük ekonomik-büyüme/hızlı iklim değişikliği
senaryosunda, dünyadaki bütün ülkelerin % 43’ünün
18 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/toprakgubre/
Belgeler/2018.pdf
19 https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2017/10/
iklim-degisikligi-rapor-elma.compressed.pdf
20 http://www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/
b7f6b8b9100cc96_ek.pdf?dergi=72
21 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154068
22https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/
Uluslararas% C4% B1% 20Kurulu% C5% 9Flar/
IFPRI_2018_Global_Food_Policy_Report_Tr.pdf
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yüzyılın sonuna kadar mutlak olarak şimdi olduğundan daha fakir olacağı düşünülmektedir. İklim değişikliği, gelişmekte olan dünyada gıda üretimini olumsuz etkilemese bile gıda elde etmek büyük ölçüde
alım gücü zayıflamış tüketici için sorun olacaktır.
Gelişmiş mahsul verimi, toplam küresel üretim
seviyesini yükseltse bile, gelişmekte olan ülkelerdeki
pazarlar ve gıda sistemleri, küresel pazarda mevcut
gıdalara ulaşmak için mücadeleye devam edebilir.
Gıdanın üretildiği ve satıldığı yer ile yiyeceğin ihtiyaç duyulduğu yer arasındaki kopukluk, iklim değişikliğinin düşük enlemdeki tarım alanları üzerindeki
beklenen etkileri nedeniyle daha da genişleyebilir.
Bu tehlikeler, önümüzdeki on yılda gelişmekte olan
ülkelerin şehirlerinde gerçekleşmesi beklenen demografik değişimlerle (çoğunlukla göçe bağlı nüfus
artışı) birlikte düşünüldüğünde önlem alınmazsa ciddi sıkıntılara yol açabilecektir.23

DÜNYA AÇLIĞA DOĞRU MU GİDİYOR?
Dünya gerek kapitalizmin acımasız uygulamaları gerekse küresel ısınma ile açlığa doğru hızla
sürükleniyor. Bugün bile mevcut durum iç açıcı
değildir. Örneğin; Dünya nüfusunun % 11’i yani
800 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Açlık
çeken her 5 kişiden 3’ü kadındır. Beş yaşın altında hayatını kaybeden çocukların yarısının ölüm
nedeni açlıktır. Sahraaltı Afrika’da yaşayan her 4
kişiden 1’i açlık çekmektedir.24
İsveç merkezli bir enstitünün raporuna göre
dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçe artmaktadır. 2018 yılında savunma harcamaları 1 trilyon 800 milyar dolar olmuştur. Buna göre silahlanma için kişi başına 239 dolar harcanmaktadır.25
Bunlara ilave olarak günümüzde sağlıksız beslenme ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ölümlere sebep olmaktadır. Dünya çapındaki her 5 ölümden
biri sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Sağlık harcamaları ise yılda 2 trilyon
dolara yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sorun
kaynağını oluşturmaktadır.26 Bu noktadan bakıldığı zaman dünyanın açlıkla mücadelede neden
23 http://hayatsaglik.hayatvakfi.org.tr/2019/07/04/dunyagida-sisteminin-tanzimi-uzerinde-kuresel-isinmaninetkileri/

27 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/402296

24 https://onedio.com/haber/dunyada-gorulen-aclikhakkinda-9-gercek-516768

28 Mikotoksin: küflerin oluşturduğu zehirli maddelerdir.
29 Zoonoz: hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardır.

25 https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunya-genelindesilahlara-ayrilan-butce-1-trilyon-800-milyar-dolar-413523.
html

30 http://www.mfa.gov.tr/kuraklik-ve-collesmeyle-mucadele.
tr.mfa

26 http://www.bursadabugun.com/haber/fao-sagliklibeslenme-ile-acliga-son-verilmis-bir-dunya-1190685.html
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yetersiz kaldığını açıklamak mümkün olamıyor.
Küresel ısınma da tıpkı gıda krizi gibi 21. yüzyılın en önemli sorunudur. Küresel ısınma gıda
krizini daha da derinleştirecek niteliklere sahiptir.
Küresel ısınmayla birlikte artan sıcaklıklar, anive şiddetli yağmur boşalmaları bitkisel üretimi
olumsuz etkilerken; su kıtlığı artışına, balıkçılığın
azalmasına ve tozlaşmayı sağlayan böceklerin
ekosistemden dışlanmasına yol açmaktadır.27
Ani ve yoğun yağışların olması, taşkın ve sele
sebebiyet vermesi küresel ısınmanın ilk işaretlerindendir. 30°C’nin üzerindeki hava sıcaklıkları
yağmurla sulanan bitkiler için olumlu değildir. Belirsiz iklim değişikliği, gelişmekte olan ülkelerde
gıda üretimini olumsuz etkileyecek, gıda fiyatlarının yüksekliği büyük ölçüde fakirleşmiş tüketicinin satın alma gücünü zorlayacaktır.
Bunun yanında gıda güvenliği, piyasaların arz
ve talep dinamiklerinden bağımsızdır. Gıda stoklarının bozulma ve zararlılara karşı korunması, güvenli ve besleyici gıdaların hazırlanması ve gıdaların işlenmesi ve saklanması önemlidir. Çünkü güvenli su ve sanitasyon sistemleri olmadığı zaman,
patojen bakteri, parazit, mikotoksin28, virüs vb.
etkenler su kaynaklarının bulaşma ve kirlenmesine neden olmaktadır. Nitekim son dönemlerde
ülkemizde de görülen su kaynaklı nörovirüs veya
zoonoza29 bağlı salgın hastalıklar bunu desteklemektedir.
Etiyopya ve Sudan’da binlerce kişinin açlıktan
ölmesi Kuzey Hükümetlerinin çölleşmeyi ve kuraklığı acil küresel çevre sorunları olarak değerlendirerek harekete geçmeleri için yeterli olmamıştır.30 Zira gelişmiş ülkelerin açlık gibi bir sorunu bulunmamaktadır.
Diğer taraftan gıda kayıpları ve atıklar önemli
bir kaynağın israfına neden olmaktadır. Bu nedenle gıda kayıplarını ve atık miktarlarını azaltmak da
gelecekteki talebin karşılanması için önemli bir
husustur. Mevcut üretim, lojistik ve tüketim sistemleri küresel gıda üretiminin neredeyse üçte
birinin (yıllık 1.3 milyar ton) kaybedilmesine ya da
boşa gitmesine neden olmaktadır.31
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31 https://www.independentturkish.com/node/82766/t%
C3% BCrkiyeden-sesler/ya% C5% 9F-sebze-ve-meyveler-%
C3% A7% C3% B6p-oluyor

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ
KÜRESEL ISINMANIN 			
GENEL SONUÇLARI
Küresel ısınma ile ilgili gözlemleri özetlemeye çalışırsak aşağıda verilen genel sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna göre;
Kar rezervlerinin azalması (dağlarda karın
depolanamaması ve tatlı su miktarının azalması)
Buzulların erimesi (tatlı su rezervi olan buzulların
erimesi)
Orman yangınları (kurak yaz mevsimleri ve erken
bahar nedeni ile orman yangınlarındaki artış)
İklim olayları (fırtına, sağanak, yağış, sel, kuraklık,
toz yağmuru vb. olaylarda artış)
Tarımsal faaliyetler (tarım sulama suyu ihtiyacının
artması ve ürün deseninde değişim)
Nehir akış rejimleri (nehir akış düzeninin bozulması,
su miktarı ve kalitesinin azalması, su canlılarının yok
olması)
Yaşama ortamları (deniz ve nehir sularının
sıcaklığının artması, soğuk suda yaşayan canlıların yok
olması)
Yeraltı suyu (yağışların azalması nedeni ile
yeraltı tatlı su kaynaklarının azalması, kuruması ve
kirlenmesi)
Hidroelektrik enerji üretiminde düşüş (su miktarı ve
su akış hızının azalması enerji üretiminin düşmesi)
Ormanların azalması (Bitkiler tüm karbon kaynağının % 80’nine sahiptir ve ormanların CO2 yutakları
olduğu göz ardı edilmektedir. Mevcut küresel ısınmanın % 20’sini ormansızlaşma oluşturmaktadır.) olarak
özetleyebiliriz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOSİSTEMLE
İLGİLİ SORUNLAR
Ekosistemde geri dönüşsüz değişimler yaşanırken, pek çok canlı türünün soyunun tükenmekte olduğuna bilim adamları dikkat çekmektedir.32
“İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri” başlıklı rapora göre, iklim değişikliği yüzünden Akdeniz’deki canlı türlerinin % 30’u tehlike altındadır. Ayrıca
Güney Afrika’da amfibilerin % 90’a yakını, kuşların %
86’sı, memelilerin % 80’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Amazon, bitki türlerinin % 69’unu
kaybedebilecektir. Güneybatı Avustralya’da amfibilerin
% 89’u yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.33

Günümüz dünyasında sınırsız sanayileşme, betonlaşma, ormanların katledilmesi ve doğaya zarar
vermeyen enerji kaynakları yerine petrol, doğalgaz,
kömür gibi fosil yakıtların kullanılması sonucunda atmosferde sera gazlarının yoğunluğunun hızla artması temel sorundur.34 Bir başka bakış açısıyla felaketin
başlangıcıdır.

SONUÇ OLARAK
Küresel ısınmanın dünyayı yeniden şekillendireceğini göz ardı etmeden, önlemler ve yeni uygulamalarla sorunların çözümünü aramak, küresel
boyutlarda tartışılan sorunlara ulusal ve küresel düzeyde hazırlıklı olmak gerekmektedir.
Sürdürülebilir tarım, su ve ekolojik kaynakları
koruma ve doğal kaynakları gelecek kuşaklara bırakma ilkesini kullanarak ileri teknoloji, düşük maliyet ve yerele hizmet veren bir anlayışa dönmek
gerekmektedir. Çünkü ülkelerin bitkisel üretim
durumları ve dünya tarım pazarları arasındaki ilişki
araştırılarak, yerel üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gıda kayıplarının azaltılması temeline dayalı
politika geliştirmek zorunluluktur. Bir başka anlatımla dünyanın insanlara değil insanların dünyaya
emanet olduğu gerçeği ile hareket etmek zorunluluğu dünyanın bekası için gereklidir.
Bu noktadan hareketle varlığı arttıkça çevresine
zarar vermeyen tek doğal kaynağın orman olduğu
gerçeği ile hareket edilmeli, ağaçlandırma dünya
politikası haline getirilmelidir. Doğal olarak su kaynakları ve doğal denge korunmalıdır.
Bunlara ilave olarak doğanın ve özellikle su kaynaklarının kirlenme hızı azaltılmalı, dünyanın yaşamın sürdüğü bir gezegen olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
Ayrıca dünyayı cehalet, kapitalizmin ve feodalitenin insafına terk etmeden gerekli önlemleri önce
bireysel sonra toplum olarak ele almalı, ülkemiz
insanının ve dünya milletlerinin uyandırılması sağlanmalıdır. Hawking’in35 insanlığı dünya’dan silecek
olaylardan kaçmak mümkün değildir düşüncesine
karşılık “2035 Sonun Başlangıcı”36 uyarıları gündemde tutulmalı ve dünyanın sahipsiz olmadığı insanlık
tarafından ispatlanmalıdır.

34 https://www.wwf.org.tr/?7561/Akdenizi-neler-bekliyor32 http://arsiv.ekoloji.org.tr/bitstream/
handle/20.500.12029/31333/ekolojistler_org_7417.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
33 http://www.iklimin.org/moduller/ekolojimodulu.pdf

35https://www.bilgiustam.com/stephen-hawkingin-kiyametteorisi/
36 Demirsoy, A. 2019. 2035 Sonun Başlangıcı Asi kitap ISBN
978-605-7941-66-4 İstanbul 179 sayfa
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TANITMA VE TÜRKİYE’NİN
TANITILMASI - SUNUŞ1

Prof. Bedrettin TUNCEL 2

I.
Günümüzün daha da ileri giderek, çağımızın belki
en önemli sorunlarından birinin “tanıtma” olduğu söylenebilir. Bu sözcüğü “information” karşılığı olarak kullanıyoruz. Bir şeyi başkasına tanıtma, ona yararlı olabilecek şeyleri bildirme, kısacası bir insana bir şey öğretme;
tanıtma eyleminin anlamı işte bu. Bu eylemin içinde,
daha doğrusu “tanıtma”nın yanında öğretmek, uyarmak, aydınlatmak, haber vermek, bilgi vermek, bildirmek… gibi şeyler de var elbette. Ama Sayın Büyükelçi
İsmail Soysal’ın bu çok önemli konuda sabırlı inceleme
ve araştırmalarının meyvesi olan ve kendi payıma çok
değerli bulduğum bu kitapta, özellikle ‘tanıtma’ üzerinde, hele ülkemizin tanıtılması açısından, enine boyuna
durulduğuna göre, bu sorunla ilgili kavramları bir yana
bırakıp, sadece ‘tanıtma’ sorununu ele almak daha doğru olur.
Bununla birlikte ‘tanıtma’ sözcüğünün doğal olarak
‘tanıma’ ve “tanınma”dan ayrı bir biçimde ele alınamayacağının da belirtilmesi gerekir kanımca. Tanıtmanın ilk
koşulu, kuşkusuz tanımak, tanıyabilmektir. Bir şeyi tanımayan, bilmeyen birinin o şeyi tanıtmasının olanaksızlığını bilmem belirtmeye gerek var mı? Hele asıl konu;
ülkemizin tanıtılması, dolayısıyla tanınması olduğuna
göre her şeyden önce, bizim kendimizi bilmemiz, hem
de iyice, adamakıllı bilmemiz, tanımamız söz konusu
olur. Kendimizi tanımamız söz konusu olunca da, tanıtılmaya değer neyimiz, nelerimiz olduğunu açık seçik
kestirmemiz gerekir; bence asıl güçlük burada.
Soysal, Balkan Ülkeleri manasında, Türkiye-Fransa
diplomatik ilişkileri üzerinde Fransa Dışişleri arşivlerindeki incelemelerinde, Dışişlerimiz Enformasyon dairesinin kuruluşunda aldığı görevle, Cezayir’de, Budapeşte’deki elçilikleri sırasında bu ülkelerin Türkiye ile tarih
boyunca ilişkileri üzerindeki araştırmalarıyla konuyu
günümüzün gerçekleri içinde yakından incelemiş ve
yıllardır üzerinde gerektiği gibi durulmamış bir alanda,
savsaklanmış bir konuya aydınlık getiriyor. Görgülerinin ışığında, ülkemiz açısından ilk ağızda ne yapılması
gerekiyorsa onu açıklıkla belli ediyor. Özellikle Kıbrıs
harekâtından sonra, dünya kamuoyu bakımından, ülkemizin tutumunu yanlış yollara saptırmak isteyen
1 Bu Yazı, İsmail SOYSAL’ın,” Tanıtma ve Türkiye’nin
Tanıtılması” UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara
1976 Kitabında, Prof. Bedrettin Tuncel tarafından SUNUŞ
olarak yazılmıştır.
2 Prof. Bedrettin TUNCEL; UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Başkanı
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yabancı davranışların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak
için bu tanıtmanın büyük önemi üzerinde duran yazar,
siyasal tanıtmanın başlangıçlarına kadar çıkarak, dışa
yönelik tanıtmada Devletin görevleri; hele politika ve
kültür alanlarında tanıtmanın büyük payı; ilgili kamu
kuruluşları arasında bu açıdan düzenli bir işbirliğinin
sağlanması; dış politikada, tanıtma bakımından temsilciliklerimizin önemli rolü üzerinde çözümlemeli bilgiler
veriyor. Dördüncü bölümde Haçlı seferlerinden başlayarak Türklerin yabancı ülkelerdeki görünüşü, bıraktıkları izlenim üzerinde giriştiği inceleme, ülkemizle ilgili
yabancı görüşlerin, gerçek dışı anlayışların kaynağında
yatan önyargıların açıklanması bakımından dikkate değer. Çok önemli bir konu da Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin batılı ya da doğulu bir ülke olup olmadığı
elbette; yazar konuyu Türkiye’nin yabancı ülkelerde
bıraktığı izlenimleri de unutmadan işlemiştir. Bu incelemenin bence en ilginç yanı, tarih boyunca ülkemizin
dışarda bıraktığı “görünüm”de, önyargıların sürekli biçimde bize karşı işlemiş olmasıdır.

II.
Her şeyden önce, bu önyargılar üzerinde durulması,
bunların giderilmesi yolunda yılmadan çalışılması, tanıtma sorununun en ağır yönü olduğu bir gerçek. Cumhuriyet Türkiye’si ilk kuruluş günlerinden başlayarak
gerçekle hiçbir ilgisi olmayan görüşleri, yargıları geniş
ölçüde ortadan kaldırmıştır. Atatürk döneminde ülkemizin dışardaki görüntüsü genellikle çok olumludur. Bu
görüntünün yerleşmesinde yeni Türkiye Devleti’ni kuran büyük insanın payını unutamayız. O günlerin çetin
koşulları içinde, tanıtma araçları, teknikleri gelişmemiş
olduğu halde, Devletimizi, ulusumuzu gerçek kimliğiyle
başka ülkelere tanıtmada araçları, teknikleri gelişmemiş
olduğu halde, Devletimizi ulusumuzu gerçek kimliğiyle
başka ülkelere tanıtmada başarı kazandığımızı kesinlikle söyleyebiliriz. Kurtuluş savaşımızı Atatürk’ün yanında
izlemiş gazetecilerin yazılarını, kitaplarını incelemeden
bu Savaş’ın tarihini yazmak kolay değildir. 30 Ağustos
zaferimizle sonuçlanan askerî hareketlerimizi, bizim
bir insanımız, gazetecimizmiş gibi, içtenlikle, coşku ile
cephelerden Paris, Cenevre gibi merkezlere ulaştıranları biliyor muyuz, tanıyor muyuz? Gaulis’leri, Schlicklin’i
duyduk mu? “Yeni Türkiye’nin ‘Şafak Vakti’ alt başlığıyle
1922 yazında Paris’te yayımladığı ve Gazi’ye sunduğu
kitabı kaç kişi bilir? Orada büyük zaferden sonra, Türk
ordusunun kovaladığı tarihin en korkunç ‘işgal’ gücünün, kaçarken bile neler yaptığını kaç kişi okumuş,
oradaki gerçekleri sırası düşünce değerlendirmiştir?
Kıbrıs sorununun patlak vermesine yol açan insanlık
dışı davranışların kaynağını, sözünü ettiğim o kitapta
buluruz. Albert Sarraut’nun, Herriot’nun, Chambrun’ün,
Pittard’ların(karı koca),Tongas’ın, geçenlerde ölen ve şurada burada lâf olsun diye yasak savmak için, adı anılan
Toynbee’nin Kelly’lerin yazdıkları hep o döneme rastlar;
Türkiye’yi bizden daha çok sevmişler, tanıtmışlardır. Onlardan sonraki kuşakların Batı’da bizim için yazdıkları bir
kitaplığı bol bol doldurur. Cumhuriyetimizin ellinci yıl
dönümünde Abraham Bodurgil ‘in hazırladığı, Washington’da 1974 yılında Kongre Kitaplığı’nın yayımladığı

TANITMA VE TÜRKİYE’NİN TANITILMASI - SUNUŞ
Atatürk ve Türkiye başlıklı bibliyografya çalışmasına bakarsanız, sadece bu dönem için yabancı dillerde kitap
ve inceleme sayısının 1338 olduğunu görürsünüz. Bu
sayının aynı dönem için en azından iki katını bulacağını
söyleyebilirim, çünkü o derleme belli bir ölçüde sınırlı
kalmıştır. O yazarların hepsi de, Batıda yerleşmiş ön yargıları yıkmaya çalışmışlardır ama biz, kendimiz, hiç oralı
olmamışızdır, hele Atatürk’ten sonra. Oysa yüzyıllardır
sürüp giden hepsi de Türk’ü kötülemek için söylenenleri, yazılanları karşılamak şöyle dursun, şaşırtıcı bir umursamazlıkla görmezlikten, duymazlıktan gelmişizdir. Atatürk döneminde çıkan Fransızca Ankara; başkentteki
elçilikler yararlansın diye, o tarihte Basın-Yayın’ın yayımladığı ve altmış sayı kadar çıkan La Quinzaine d’Ankara;
ayrıca Ayın Tarihi, hele Vedat Nedim’in çabalarıyle her
yerde adı anılan La Turquie Kemaliste, Fransızca Türk
Edebiyatı Antolojisi gibi yayımlar, bizim için olduğu
kadar, yabancılar için de artık en inanılır kaynak niteliği
taşıyor. Türk fikir yaşamının, sanat ve edebiyatının aynasıydı o yayınlar. Belirtmeden geçemeyeceğim, o dönemin basın yayıncıları ‘tanıtma’ konusunun bizde gerçek
kahramanlarıdırlar.
Günümüzde kültür varlıklarımızın içte ve dışta tanınması amacıyla biçim ve baskı tekniği bakımından
çok değerli yayınlar var. Hele bankalarımızın bu yoldaki katkıları hiçbir dönemde bu kadar değerli olmamıştır ama bunların dışa dönük yönleri, başta dağıtım
olmak üzere, yetersizdir, hatta bu açıdan yok sayılabilirler. İsmail Soysal’ın kısaca değindiği İngiltere, Fransa,
Federal Almanya, İtalya ve daha başka ileri Avrupa
ülkelerinin tanıtma alanında başvurduğu, her yönden
geniş olanaklı, devletin gözü gibi baktığı, bütün ilgi ve
gücü ile desteklediği dışa dönük fikir, sanat ve kültür
tanıtmasını üzerine alacak bir mekanizmanın Türkiye’de
bulunmaması, değerli de olsa, sözünü ettiğim katkıları
dağınık, dolayısıyla etkisiz duruma düşürmektedir.
Bu işlerin ‘perakendecilik’ ten kurtarılması zamanı
çoktan gelmiştir, geçmiştir bile…Dünyada tanınmadığımız, daha doğrusu, gerçeklere uygun biçimde tanınmadığımız için, yakınmanın yeri olduğu kanısında değilim;
eksikliği kendimizde görmek ve bu kitabın yazarı gibi,
onları giderme yollarını araştırmaktan, gereken büyük
örgütü gerçekleştirmekten başka yapılacak ne kalıyor?

III.

ğin tutkulardan gelebileceğini; kin, nefret duygusunun
olumsuz peşin yargıdan hoşlandığını; önyargının hiç
fikrini değiştirmemeyi öğütleyen kibirlilikten, ya da hep
eski formüllere götüren görenekten geldiğini hatırlatır.
Arama, inceleme sıkıntısına hiç katlanmak istemeyen
tembelliğin de bu davranışta ayrıca önemli yeri olduğu
da unutulmamalı. Hele ikinci dünya savaşından sonra
şaşırtıcı bir hızla gelişen haber ulaştırma araçlarından
iyi yararlanan ülkeler bu önyargıları giderme yolunda
sürekli çaba göstermekten geri kalmıyorlar. Kurulması
artık zorunlu duruma gelen büyük tanıtma örgütünün
başta gelecek sorunlarından birinin bu olacağı şimdiden kestirilebilir. 1975 Temmuzunda Çanakkale’de düzenlenen sempozyumun bu zorunluğu açıkça belirttiği
anlaşılıyor.
Tanıtmanın metot ve tekniklerini en uygun biçimde
bulmak ve uygulamak, sorunun en güç yanı değil elbette; nasıl tanıtacağımız değil, neyi tanıtacağımız önemli, asıl sorun bu. Soysal, yapıtının beşinci bölümünde
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir batı ya da doğu ülkesi olup
olmadığı konusuna değiniyor ve böylelikle ana konuyu
belitmiş oluyor. Bütün dünya yeni Türk Devleti’nin her
yönden Batı’ya yönelik olduğunu biliyor. Atatürk yönetiminde dünya kamuoyu bu konuda hiçbir duraksamaya düşmemiştir. ‘Gözlerimizi kapayıp herkesten ayrı
yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketimizi bir çember
içine alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. İleri ve uygar bir
millet olarak çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız. Bu yaşama da ancak bilgi ile, teknik ile olur’ diyen
Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin doğulu
mu, batılı mı olduğu konusunda hiçbir şüpheye düşülemez. Yüzyıllar boyunca doğulu bir ülke olmakla ne
kazandığımızı, ne yitirdiğimizi iyi kestiren Büyük Kurtarıcı’nın, kendi öz değerlerimizi, kişiliğimizi unutmadan
batılı anlayışa, her şeyden önce, akılcı dünya görüşüne
yönelmemiz; böylesi bir tutum içinde dünya ulusları
arasında yerimizi almamız için gerekli politik, sosyal,
ekonomik ve kültürel reformları ilk Anayasamıza getirmiş olduğuna;1961 Anayasası’nda da bu temel ilkelerin
daha da geliştirilmiş biçimde yerlerini aldığına göre,
Avrupa Konseyi’nin yakın-doğu ülkeleri arasında tek
üyesi olan Türkiye’nin yeni kişiliği içinde nereye dönük
olduğu üzerindeki tartışmalar, geçici politika hevesleri
olmaktan ileri gidemez.

Bir insanı, bir toplumu, büyük, küçük bir ülkeyi gerçek varlığı içinde tanınmaktan alıkoyan en büyük engel
nedir diye sorulsa, belki ilk akla gelecek sözcük “önyargı”dır. İlk ağızda akla gelmeyebilir, önemsiz gibi görünebilir, daha başka engeller bulunabilir ama bu kavramın
dünya uluslarının kişisel ve toplumsal yaşamlarındaki
yerinin yaygınlığı, değişmez alışkanlığı tartışılmaz bir
gerçek olarak kalıp gidecek. İnsanların, ülkelerin birbirlerini gerçek yüzleriyle tanımasını dünya durdukça önleyecek olan bu etkenin ortadan kalkması belki bir ölçüde gerçekleşebilir ama, çeşitli nedenlerle, bağnazlığa
kadar varabilen önyargılardan kurtulmanın olasılığına
inanmak aşırı iyimserlik olur. Son elli yılın en akıllı Fransızlarından biri, Alain, önyargı ile ilgili olarak, bu eksikli-

Neyimizi tanıtmamız gerektiği konusuna gelince,
‘değer’ sorunu hemen karşımıza çıkar. Her toplumun,
kendi tarihi, sosyal yaşamı içinde kendi öz malı bir takım değerleri olduğu, bunları yarattığı, böylelikle hem
kendisine, hem de dünya uygarlığına hizmet ettiği herkesin bildiği bir gerçek. Zamanla değerlerin yıprandığı,
gerekeni yansıtmadığı da ayrı bir gerçek. Buna karşılık,
zaman içinde değerini hiç yitirmeyen, canlı kalan, toplumun yaratma gücünü çeşitli alanlarda belli eden değerler de var. Tüm mezar taşları değerli olamaz ama aralarında işlenmeleri açısından sanat niteliği değerli örnekler de bulunabilir. Günümüzün bence en büyük heykelcisi Müridoğlu’nun yıllarca önce, Brezilya’da düzenlenen

IV.
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TANITMA VE TÜRKİYE’NİN TANITILMASI - SUNUŞ
bir yarışmada ödül kazanan bir yapıtı, yanılmıyorsam,
doğu bölgemiz kentlerinde rastlanan böylesi bir taştan
esinlenmişti. O taş değerli diye, onu alıp götürmemişti
oraya. Herhangi eski bir mimarlık yapıtımızın tıpkısını,
benzerini olduğu gibi yeni baştan yapmak ve bunu
günümüz toplumunun bir değeri olarak göstermeye
çalışmak yersiz, gereksiz bir çabadır. Süleymaniye’nin
karşısına geçip övünmek iyi; bunu plastik sanatların
en büyüğü olan mimarlıktan biraz anlayan herhangi
bir yabancı da doğrular, ama zaman içindeki evrimini
tamamlamış bir sanat içinde yaşadığımız çağın değeri
olarak gösterilemez, çünkü ‘siz ne yaptınız, ne yapıyorsunuz?’ diye sorarlar insana; ulusal, özgün değer içinde
zamanla birikmiş varlıklardan parçalar bulunması da
doğal. Firavunlar Mısırı’nda büyük yapıların temellerine
eskilerinden alınmış parçaların sembolik olarak konulduğunu Cocteau dedim de, Ankara’ya geldiği zaman,
hiç unutamayacağım, bir söz söylemişti; alaturka müzik
dinleyip dinlemediğini sormuştum. İstanbul’da kaldığı
günlerde akşamları bahçelerden gelen şarkı seslerini,
şurada burada çalınan havaları dinlediğini; Ankara’da
gene kulağına sesler çalındığını söyledi ve ‘iyi ama ne
diye her yerde hep aynı şarkıyı çalıp söylüyorlar?’ diye
sordu. Ne dediğimi şimdi bilmiyorum, ama alaturkayı
bundan daha iyi tanımlayan bir görüşe rastlanabileceğini sanmıyorum ve Türk müziği diye böyle bir piyasa
malından nasıl yararlanabileceğimizi pek kestiremiyorum doğrusu.
Türk toplumunun çeşitli alanlardaki değerlerini,
hele sanat ve kültür değerlerini, daha doğrusu yaşayan
ve yaşatılması gerekli olanlarını iyice saptadıktan sonra, onları koruyup beslemek, sürdürmek ve bilerek tanıtmak elbette Devlet’in görevleri arasına girer, çünkü
sanat ve kültür gibi insanları birbirine yaklaştıran daha
elverişli bir etken bulunamaz ve Sartre’ın sözüne bakarsak, bir toplumun değerler sistemi o toplumun yapısını
yansıtır.
İsmail Soysal, günün koşulları içinde, ‘tanıtma’ konusunun nasıl bir yer aldığını yetenekli bir biçimde gözlerimizin önüne seriyor. Çalışmasının sonuçlarını Unesco
Türkiye Millî Komisyonu aracılığı ile daha doğrusu, bizim Komisyon’un yayını olarak vermesini, 4 Kasım 1976
günü otuzuncu yılını kutlayacak olan Birleşmiş Milletlerin bu özel kurumunun son yıllardaki programlarında
‘tanıtma’, ‘haberleşme’ konusunu ön plânda ele almasına bağlıyorum. Gerçekten, sanat ve kültürün söz konusu değerler sistemindeki yerlerinin de küçümsenemeyeceği meydanda. Unesco, kendisine üye devletlere
bu alanda ilginç çalışmalar öneriyor. Kurum’un 1976
Kasımında Nayrobi’de toplanacak XIX. Genel Konferansı’nda görüşülecek olan iki yıllık (Information-Communication) ile ilgili çalışmalara önem verilmiştir. Karşılıklı
anlayış havasının yerleşmesinin geniş ölçüde ulusların
biribirlerini doğru biçimde tanımalarına bağlılığı söz
götürmez bir gerçek olarak ele alınıyor. Basın, sinema,
radyo ve televizyon gibi kitle haberleşmesi (Mass Media) araçlarına düşen büyük görevlere uygun bir kapsamın geliştirilmesi, bu programların temel yöntemleri
arasında. İnsanla birlikte doğan haberleşmenin gelişme
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ve ilerlemesinin toplumların yaşamından ayrı tutulamayacağı gerçeği de önerilen çalışmalarda göz önünde
tutulmuştur. Unesco, bilim ve teknolojinin çağımızda
haberleşeme araçlarının etkinliğini çok geniş ölçüde
güçlendirdiği bir dönemde, bütün alanlarda günümüz
insanının elde ettiği sonuçların bu araçların sağladığı
olanaklara bağlı bulunduğunu dünya ölçüsündeki görgüsüyle anlamıştır. Tanıtma alanının sosyal ve kültürel
niteliğinin gün geçtikçe ağırlık kazanması da programlarda göz önünde tutulan özelliklerdendir. Kısacası, tanıtmanın büyük önemi, ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmede her gün daha güçlü biçimde kendini belli
etmesinden geliyor. Tanıma, bilme hakkı da, uluslar için
can damarlarından biri oluyor. Kişiler ve uluslar arasında
tanıma ve tanıtma, karşılıklı iyi anlayışın gerçek koşulu
olması, kurulur kurulmaz Unesco’nun yasasına girmiş,
çalışmalarına bu bakımdan yön vermiştir. Sözünü ettiğim programlarda birbirinden ayrı üç sorun ele alınmıştır: Tanıtma’ya nasıl ulaşılır? Tanıtma işleri nasıl yönetilir?
Tanıtma kaynaklarından nasıl yararlanılır?

V.
Ülkemiz için büyük önem taşıyan bir konuda bir diplomatımızın çalışmasını yayımladığımız için seviniyoruz. Konunun çeşitli yönleri üzerinde gelecek günlerde
geniş inceleme ve araştırmalar yapılması gerekecektir
elbette; ama sunduğum bu çalışmanın o inceleme ve
araştırmalara kaynaklık edecek değerde olduğunu da
burada belirtmek isterim. Dünyada yalnız kalacak, yanlış anlaşılacak bir toplum ve ülke değiliz. Dünyanın dört
bucağında tanıyanlar, sevenler var bizi. Hem biz Türkler,
sevilmeyecek insanlar mıyız? Şu Cumhuriyet döneminde bizden yakınan, sızlanan varsa buyursun, konuşalım,
görüşelim… Atalarımız boşuna söylememişler: “Türk’e
bir selâm ver, yiyeceğini düşünme!”
Bir İngiliz tarihçisi, Lord Acton, ‘modern zamanlar tarihi; Osmanlı fethinin baskısıyla başlar’ diyor. XIV.
yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl sonuna kadar Avrupa’yı
titretmiş, adamakıllı korkutmuş bir ülkenin düşmanı da
olur, dostu da. Atatürk Türkiyesi’nin düşmanı olamaz;
olursa, varsa, tarihin akışına aykırı düşer, çünkü ‘yurtta
barış, dünyada barış’ gibi sağlam bir temele dayanan
ve bundan tam elli üç yıl önce, Avrupalı’nın hiç farkına
varmadığı, ya da inadım inat deyip farkına varmak istemediği bir biçimde, Enver Ziya Karal‘ın bir gün bana
dediği gibi ,’Avrupa’nın sınırlarını genişleten’ bir ülkenin
düşmanı, olsa olsa çağ dışından fırlamış bir zavallıdan
başka bir şey değil de nedir? Bu sunuş yazısında önyargı hastalığı üzerinde çokça durdum. Buna bozuk niyeti
de eklemeliyiz. Kötülük etmek istediğinden değil, öyle
alıştığı, alıştığını da bırakmak istemediğinden, söz gelişi
1968 yılında Londra’da basılan, adı The Ottoman Impact
on Europe (Avrupa üzerinde Türk baskısı) olan bir kitabı,
Fransızcaya çevirip ertesi yıl Paris’te bastıran (Flammarion Kitabevi) bir bayan, adı lâzım değil, andığım bu yapıtın adını Türklere karşı savaş (La lutte contre les Turcs)
diye değiştirmiştir. Soralım şimdi o bayana: ‘oldu mu,
tuttu mu, bu başlık?’
Yurdu yok anlayışsızlığın…
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MUTLULUKLARINI ATATÜRK İLE PAYLAŞANLAR

Tuğçe & Ramazan

Duygu & Serkan

Hatice Kübra & Uğur

Tuğba & Doğan

Şengül & Ümir
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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 500 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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