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“Hattı müdafaa yoktur.
Sathı müdafaa vardır.

O satıh bütün vatandır.
Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile 

ıslanmadıkça terk olunamaz.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

SAKARYA  ZAFERİ’NİN
100. YILI  KUTLU  OLSUN
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“Hatt-ı müdafaa yoktur, Sath-ı Müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış 
toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik 
bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar 

düşmana karşı cephe teşkil edilip muharebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye 
mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar 

sebat ve mukavemete mecburdur.” 26 Ağustos 1921

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Değerli Okurlar,

Koronavirüs salgını ile mücadeleye devam 
ettiğimiz, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı-
nı kutladık. Sokağa çıkma kısıtlamalarının oldu-
ğu bu günlerde, her şeye rağmen halkımızın coş-
kuyu doyasıya yaşadığını görmek ve mezuniyet 
törenleri nedeniyle her yaştan yeni mezun gencin 
mutluluklarını paylaşmak üzere Anıtkabir’e gel-
meleri, bizlere inanılmaz bir mutluluk verdi. 

Öğrenci, öğretmen ve velilerin dört gözle 
beklediği yaz tatili geldi ve okullar tatile girdi. 
Bu tatilden yararlanarak pandemi şartlarına 
rağmen, yurdumuzun her yanından pek çok 
kişi, Başkentimiz Ankaramızı ve Atamızı zi-
yaret edecektir. Bizler de tüm ziyaretçilerimizi 
Atatürk’e yakışır bir şekilde ağırlamak için ha-
zırlıklarımızı tamamladık. 

Sevgili Okurlar,

Atatürk ve Anıtkabir’e daha faydalı olabil-
mek için gösterdiğimiz çabalarla, hem dernek 
faaliyetlerini, hem de dergimizi en iyi düzeyde 
devam ettirdiğimize inanıyoruz. Sizlerden aldı-
ğımız olumlu dönüşler ve yorumlardan da bu 
düşüncemizi paylaştığınızı sevinerek öğreni-
yoruz. 

Bize verdiğiniz destek için Anıtkabir Derneği 
adına siz okurlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarken, pandeminin yarattığı olumsuzlukların 
son bulmasını temenni ediyor, ulusumuza birlik, 
sağlık ve huzur diliyoruz. Saygılarımızla…

Şadi ÖNER
(E) Tuğgeneral 

Anıtkabir Derneği Başkanı
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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05.04.2021 - ANKARA BAROSU BAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

05.04.2021 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

3
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

07.04.2021 - EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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12.04.2021 - FİLİPİNLER DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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12.04.2021 - LİBYA BAŞBAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

16.04.2021 - 1988 MEZUNLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

21.04.2021 - BANGLADEŞ HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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23.04.2021 - TBMM BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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23.04.2021 - MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

26.04.2021 - FİLİPİNLER GENELKURMAY BAŞKANI VE             
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

05.05.2021 - ARJANTİN BÜYÜKELÇİSİ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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05.05.2021 - ETİYOPYA BÜYÜKELÇİSİ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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05.05.2021 - GİNE BİSSAU BÜYÜKELÇİSİ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

05.05.2021 - ŞİLİ BÜYÜKELÇİSİ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

10.05.2021 - DANIŞTAY BAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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11.05.2021 - GENÇLİK VE SPOR BAKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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19.05.2021 - GENÇLİK VE SPOR BAKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

21.05.2021 - TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

24.05.2021 - POLONYA CUMHURBAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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25.05.2021 - PAKİSTAN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 21 • SAYI: 82 • TEMMUZ 2021
13

28.05.2021 - ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

01.06.2021 - BANGLADEŞ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI 
ve BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

01.06.2021 - GÜRCİSTAN BAŞBAKANI ve 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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01.06.2021 - ÖZBEKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI ve 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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01.06.2021 - PANAMA ULUSAL MECLİS BAŞKANI ve 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

07.06.2021 - ADALET BAKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

08.06.2021 - KKTC MECLİS BAŞKANI ve 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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09.06.2021 - AZERBEYCAN TÜRKİYE PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI ve BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

ATA_9997 (7).tif
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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09.06.2021 - KIRGIZ CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI ve 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

09.06.2021 - KKTC BAYIRDIRLIK ve ULAŞTIRMA BAKANI ile 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

14.06.2021 - İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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16.06.2021 - KKTC SAĞLIK BAKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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100. YILINDA İNÖNÜ 
MUHAREBELERİ VE 
SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ

Prof. Dr. Oğuz Aytepe*

100. Zafer yılını kutladığımız, I. ve II. İnönü Muharebe-
leri ile 22 gün ve gece süren Sakarya Meydan Muharebe-
si; Türk milletinin kaderini belirleyen, muharebeyi yöne-
ten kumandanları en çok yoran, yıpratan ve millet ordu 
işbirliği ile kazanılmış muharebeler olmuştur.1

I. Dünya Savaşı sonunda müttefikleriyle yenilen Os-
manlı Devleti topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiş, 
30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile İtilaf 
Devletlerinin ağır şartlarını kabul etmişti. Savaş sırasında 
müttefikleri ile yaptığı gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti 
topraklarını aralarında paylaşan İngilizler, paylarına dü-
şen toprakları hızla işgale başladılar. İngilizlerin desteği 
ile 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunan ordusu da Batı 
Anadolu’yu işgale başladı.

İtilaf Devletleri San Remo Konferansında son biçimini 
verdikleri barış anlaşması hükümlerini Türklere kabul 
ettirmek için Yunanlıları harekete geçirdiler. Yunanlılar Bursa, 
Uşak ve Nazilli’yi işgal ettiler. Kısa bir süre sonra Kırkağaç 
ve Soma’ya girdiler. İngilizler Yunanlıları desteklemek için 
Mudanya’ya asker çıkarıp, Karamürsel’i işgal ettiler.2 

Halka zulmederek yayılan Yunan ordusu, zayıf ordu bir-
likleri ve düzensiz silahlı halk birlikleri savunmasıyla karşılaş-
tı. Ancak bu direniş onları durduramadı. Mondros Mütare-
kesi’nin 5. Maddesi uyarınca ordusunu terhis eden Osmanlı 
Devleti büyük bir tehlike karşısındaydı. TBMM yakarak-yı-
karak ilerleyen Yunan ordusunu durdurmak zorundaydı. 
Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
çarelere başvurulması kararlaştırıldı. İlk tedbir olarak Batı 
Anadolu’daki bütün kuvvetler tek komutaya bağlandı ve 
Batı Cephesi kuruldu. Kuva-yı Milliye düzenli ordu birlikleri 
içinde yer aldı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Batı 
Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Paşa (Cebesoy) getirildi. An-
cak Gediz saldırısında başarısızlığa uğranıldı ve Ali Fuat Paşa 
(Cebesoy) görevden alınarak Moskova elçiliğine atandı.3 

Gediz saldırısından sonra Batı Cephesi, Batı ve Güney 
olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Cephesi denilen Kuzey böl-
gesine Genelkurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü), Güney 
Cephesine ise İçişleri Bakanı Albay Refet (Bele) atandı.4

* Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü  
E. Öğretim Üyesi
1 Mareşal Fevzi Çakmak Açıklıyor, Yay. Haz. Murat Sertoğlu, Anlatan, 
Adnan Çakmak, Derin Tarih Kültür Yayınları, İstanbul, Şubat 2016, s. 
2  İsmet İnönü, Hatıralar, 1 Kitap, (Haz. Sabahattin Selek), 
Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1985,s.201-202.
3 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, 2nci Kısım (4 Eylül 1919-9 
Kasım 1920), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1965, s.214,331.
4 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt 2, Milli Eğitim Bası-
mevi, İstanbul, 1975, s.83.

I. İnönü Muharebesi (6-11 Ocak 1921)
Yunanistan’da Kral Aleksandr’ın ölümünden sonra 

Kral Konstantin başa geçti. Megali İdea, savunucusu olan 
Konstantin Anadolu’da savaşın sürdürülmesini istemiş, 
Başkomutan Papulas da Türk ordusu kuruluşunu tamam-
lamadan harekete geçilmesini uygun görmüştü.

İtilaf Devletlerinin güvenini kazanmak ve Türk ordu-
sunun azmini kırmak isteyen Yunanlılar, Batı Cephesinde 
Çerkez Ethem’in yol açtığı iç savaş sürerken, bundan ya-
rarlanarak 6 Ocak 1921’de Tümgeneral Papulas kuman-
dasında Bursa, Uşak çizgisinden Eskişehir-Afyon yönün-
de üç koldan harekete geçtiler. Silah, cephane, malzeme 
ve araç üstünlüğü olan Yunanlılar savunma çizgisine 
çekilmeye çalışan Türk kuvvetlerine saldırdılar. Yunanlılar 
karşısında sadece 24. Alay bulunuyordu. Bu kuvvetler 9 
Ocak akşamına kadar ilerleyen düşmanla oyalama savaşı 
yaparak, Bursa’nın doğusunda Söğüt-Bozöyük bölgesine 
çekildiler. 24. Tümen Söğüt üzerinden çekilerek Gün-
düzbey bölgesine geldi. 126. Alay Bozöyük güneyinde 
düşmana karşı savunmaya geçtiyse de üstün kuvvetler 
karşısında Akpınar’ın kuzeyine çekildi.5

10 Ocak savaşın en şiddetli günü oldu. Albay İsmet 
(İnönü) daha geriye gitmeksizin Eskişehir’in batısında 
savaşa başladı ve Yunan ordusunu durdurdu. Düşmanın 
mukavemeti kırıldı, iradesi çöktü saldırıyı sürdüremedi 
ve 11 Ocak’ta çekildi.6 Yunanlıların Bursa civarındaki eski 
mevkilerine çekilişleri bir bozgun biçimini almış ve büyük 
kayıplar vermişlerdi. Ancak zor şartlar altında savaşan 
Türk ordusu onları izlemedi.7

Yunanlılar kazanılan zaferi basitleştirmeye çalışıp bir 
keşif taarruzuydu deseler de Anadolu’da moral kayna-
ğı olmuştur. Ayrıca Ankara Hükümeti ilk kez resmi ola-
rak İtilaf Devletleri nezdinde tanınmaya başlanmıştır. 
Çünkü Londra’da toplanacak olan Konferansa İstanbul 
Hükümeti’nin yanı sıra Ankara Hükümeti de davet edilmiştir.

Birinci İnönü zaferi yurtta sevinçle karşılandı. Anado-
lu’nun her yanında gösteriler yapılmış, orduya bağışlar ve 
yardımlar yağmaya başlamıştı.8 TBMM İnönü kahramanı 
Albay İsmet (İnönü) Bey’i ve Albay Refet (Bele) Bey’i Tuğ-
generallik rütbesine yükseltti.

 Birinci İnönü zaferiyle, Türk ulusu varlığına ve savaş gü-
cüne sahip olduğunu ispatlamış, TBMM Hükümeti’nin içte 
ve dışta tanınması ve itibarının artması sağlanmıştır. 20 
Ocak 1921’de ilk Anayasa kabul edilmiş, 16 Mart 1921’de 
Sovyet Rusya ile Moskova Dostluk Antlaşması, 1 Mart 
1921’de Afganistan ile Dostluk Antlaşması imza edilmiştir.  

5 Akıncı Müfreze Kumandanı Abdurrahman Özgen. Milli 
Mücadelede Türk Akıncıları, Vatan Matbaası, İstanbul, 
1970, s.34.
6 İsmet İnönü, Hatıralar, s.242.
7 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, 3. Kısım ( 9 Kasım 
1920-15 Nisan 1921), Genelkurmay Basımevi, Haz.Em Gen. 
Kâmil Önalp, Gnkur. Basımevi, 1966, Ankara,  s.247 vd.
8 Yücel Özkaya. “I. ve II. İnönü Başarısının Türk ve Dünya 
Kamuoyu ve Basını Tarafından Yorumlanışı”, Prof.Dr. Ah-
met Şükrü Esmer’e Armağan, Ankara, 1981, s.232.
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İsyanlar bastırılmış, Çerkez Ethem sorunu sona 
ermiştir. Ülkede asayiş sağlanmış ve kanun egemen 
kılınmıştır. Ulusun yeni kurulan orduya güveni artmış, 
güçlü bir ordu teşkili mümkün olmuştur.9

 Birinci İnönü yenilgisinden sonra Müttefikler, başta 
İngiltere olmak üzere Londra Konferansı’nın toplanma-
sına karar verdiler. Londra Konferansı’nda Lloyd George 
barıştan çok Yunan ordusunun Türk ordusunu nasıl imha 
edecekleri üzerinde durdu. Yunan Kurulu Müttefikleri 
Türk ordusunu kısa bir sürede imha edebileceğine inan-
dırmak istediler. Konferansın sonuç vermemesi üzerine 
Türk ordusu savaş hazırlıklarına başladı.

II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)    
Londra Konferansı’nda Türklere önerilen barış tasla-

ğı kabul edilmeyince özellikle İngilizler TBMM’ne baskı 
yapabilmek için Yunanlıları yeni bir saldırıya kışkırtmaya 
başladılar. Yunanlılar da Birinci İnönü Savaşı’ndaki başa-
rısızlıklarını örtmek ve Sevr barışı ile kazandıkları imkân-
lardan yararlanmak için saldırıya hevesliydiler. Ayrıca yeni 
kurulmakta olan Türk ordusuna gelişme zamanı bırakma-
nın da sakıncalı olduğu kanısındaydılar.

Ankara’ya kadar ilerlemeyi planlayan Yunan ordusu 
Tümgeneral Papulas komutasında 23 Mart sabahı 10. Tü-
menle Yenişehir, 3. Tümenle Boğazköy ve 7. Tümenle de 
İnegöl yönünde ilerlemeye başladılar.10  

Bursa, Bilecik ve Pazarköy üzerinden ilerleyen Yunan-
lılar 27 Mart’ta evvelce hazırlanmış olan İnönü mevziinde 
İsmet Paşa kumandasındaki Garp Cephesi kıtalarına taar-
ruza başladılar. Yunanlılar başta sağ kanadımıza ve takvi-
ye kıtaları aldıktan sonra bütün İnönü Cephesi’ne şiddet-
le hücum ettiler. Türk kumandan ve askerlerinin fedakâr-
ca çalışmalarıyla cephe savunulmuş ve düşman taarruzu 
püskürtülmüştü. Yunanlılar 30 Mart’ta aldıkları takviye 
kıtaları ile taarruzları tekrar ettiler. Türk sağ kanadı karşı 
taarruzla bu düşman saldırısını da püskürttü. Ankara’dan 
yeni gelen kuvvetlerle –bunlar arasında Meclis Muhafız 
Taburu da vardır- sarsılmış olan sol kanadımız takviye 
edilmiş ve Yunanlılara bu yönden de saldırıya geçilmiştir.

 31 Mart günü komutanların bile ön hatlarda savaş-
tığı kanlı çarpışmalardan sonra Yunanlılar geri çekilmeye 
başlamıştı.1 Nisan günü alınan raporlardan, Yunanlıların 
çekildiği ve kritik arazi kesimlerinde artçı bıraktığı öğrenil-
mişti. 2-4 Nisan’da kuzey ve Güney kanattaki süvari birlik-
leri tarafından takip edilen Yunan birlikleri, çıkış mevzile-
rine dönmüş ve İkinci İnönü Savaşı da zaferle bitirilmişti.11 
Mustafa Kemal, İsmet (İnönü) Paşa’ya gönderdiği telgraf-
ta; “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini 
de yendiniz”, diyerek tebrik etmiştir.12

Zaferi kutlamak için İstanbul’da toplantılar yapılmış, 

9 Miralay Mehmet Arif. Anadolu İnkılabı, Milli Mücadele 
Anıları, İstanbul, 1987, s.63-64.
10 Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi II. Cilt, 3. Kısım, s.312. 
11 İsmet İnönü Hatıralar, s.252 vd.
12  İzzet Öztoprak, “31 Mart 1921: İkinci İnönü Zaferi”, Askeri 
Tarih Bülteni, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baş-
kanlığı Yayınları, (Şubat 1987), Yıl.12, Sayı,22, s.163-165.

şehitler için mevlit okutulmuştu. Zafer sonucu İstanbul ve 
Ankara hükümetleri arasında bir yakınlaşma olmuş, bu-
nun yansıması olarak Damat Ferit Hükümeti zamanında 
Kuvayı Milliyeye katılanlar hakkında açılmış olan davalar 
durdurulmuş ve dosyalar kapatılmıştı. Ulusal harekete 
katılanlar artık asi değil, ulusal savaşa katılan kimseler 
olarak görülmeye başlanmıştı.13    

İkinci İnönü Savaşı sonunda Yunanlılar verdikleri 
ağır kayıplara karşılık taktik ve stratejik alanda hiçbir 
yarar sağlayamamışlardı. Politik alandaki durumları 
daha sarsılmıştı. Buna karşılık Türk Milli Hükümeti’nin 
içte ve dışta itibarı artmış, ordunun kendine güveni 
yükselmiş, Fransızlar Zonguldak’tan, İtalyanlar Marmaris 
ve Antalya’dan çekilmişlerdi.

Sakarya Meydan Muharebesi    
(23 Ağustos-13 Eylül 1921)         
Kurtuluş Savaşının en önemli dönemi kuşkusuz Sa-

karya Meydan Muharebesidir.   Sakarya Meydan Mu-
harebesi, Mustafa Kemal Paşa’nın büyük ve kanlı savaş 
anlamına gelen Melhame-i Kübra dediği, Anadolu’nun 
geleceğini tayin eden önemli bir savaştır. Bu savaşa cep-
hede Türk ordusu, cephe gerisinde Türk milleti katılmış; 
Millet hemen her şeyini ordusuna vermiş, Ankara yakınla-
rına kadar gelen Yunan ordusu kesintisiz 22 gün ve gece 
süren savunma ve saldırı ile yenilmiş, manen çökertilmiş 
olarak Sakarya nehrinin batısına çekilmiştir.  

Yunanlılar, I. İnönü ve II. İnönü muharebelerinde yenilin-
ce bütün güçleriyle saldırarak savaşa son verme kararı aldı-
lar. İnönü savaşlarında Yunan ordusu savunma taktiği uygu-
lanarak püskürtülmüştü. Türk ordusu henüz saldırı gücüne 
sahip değildi. Bu İkinci İnönü savaşından sonra Dumlupınar 
ve Aslıhanlar muharebelerindeki (8-15 Nisan 1921) başarı-
sızlıkla görülmüştü.14 Yapılacak iş, taarruz gücüne ulaşama-
yan Türk ordusunu, iyi donatılmış, üstün sayıda birliklerle 
yok etmeye çalışmak ve toparlanmasına fırsat vermemekti. 
İki ay süren hazırlıktan sonra, Yunan Kralı Konstantin Ana-
dolu’ya gelerek başkomutanlığı üzerine aldı. Kral yeni hede-
fin İstanbul olduğunu söyledi. Bu hedef Ankara’nın düşmüş 
olduğunun(!) Kral tarafından peşinen kabul edilmiş olduğu 
anlamına geliyordu. Hazırlanan plana göre, İnönü mevzile-
rine taarruzdan vazgeçiliyor, bir kuşatma ve yok etme tak-
tiği uygulanıyordu. Bir kol İnönü’ye doğru taarruz ederken, 
daha kuvvetli bir kol Afyon üzerinden geniş bir kuşatma ha-
reketiyle Eskişehir’in doğusuna varacak ve Ankara yolunu 
kesecekti. Bu kuşatma hareketiyle, Türk ordusu ya yok edi-
lecek, ya da esir alınacaktı. Eskişehir ve Afyon gibi iki önemli 
demiryolu kavşağı ele geçmiş olacağından, Ankara’nın di-
ğer bölgelerle bağı koparılmış olacaktı. Bu durumda, Anka-
ra barış şartlarını kabul etmek zorunda kalacak, Ege bölgesi-
nin Yunanistan’a katılmasıyla savaş bitmiş olacaktı.

Yunanlılar bütün güçleriyle büyük bir saldırı için ha-
zırlanmaya başladılar. Her şey yeni baştan düzene konul-

13 Şerafettin Turan. Türk Devrim Tarihi 2.Kitap, Ulusal 
Direnişten Türkiye Cumhuriyetine, Bilgi Yayınevi, Anka-
ra,1992, s.249.
14 Türk İstiklâl Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi 3. Kısım, s.534-562. 
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muştu. Askerlerin giyim kuşamları, donanımı pek iyiydi. 
Ulaştırma ve muhabere ıslah edilmişti. Askerler pek iyi 
talim görmüşlerdi. Disiplin ve moral fevkaladeydi. Türk 
ordusunun da son aylarda genişletilmiş ve metotlu ve et-
kili bir şekilde talim ettirilmiş olduğu görülüyordu. Ayrıca 
Türkler Rusya’dan silah almışlardı.15 

 Beklenen Yunan saldırısı 9 Temmuz 1921’de Bursa, 
İnönü, Afyon, Eskişehir ve Kütahya hattındaki geniş cephe 
üzerinde başladı. Elenizm şahlanmıştı. Yunan ordusu imha 
savaşı yapacak ve öncelikle Kemalist orduyu yok edecekti. 
Yunanlıların ilk hedefi Türk ordusuna savaşı kabule zorlayıp 
imha etmek. İkinci hedefleri Kemalistlerin başkenti Anka-
ra’yı işgal etmekti. Türk orduları Yunanlıların imha savaşına 
fırsat bırakmadan çekilmeye başlamışlardı. Yunan orduları 
13 Temmuz’da Afyon’a, 17 Temmuz’da Kütahya’ya girdiler. 
Türk orduları Eskişehir’e doğru çekildi. Yunan ordularının 
Kütahya’ya girişi büyük zafer olarak görüldü. Yunan ordu-
su 20 Temmuz’da Eskişehir’e girdi. Eskişehir’i de zaptettik-
ten sonra Yunanistan’ın ciddiyetle İstanbul’u da isteyeceği 
her tarafta doğrulanıyordu. Eskişehir’e çekildikten sonra 
Türk kuvvetleri karşı hücuma geçtiler, şiddetli çarpışmalar 
oldu, ama Türkler gene çekildiler.

Eskişehir’den sonra Türk ordusu 80-100 km kadar 
doğuya kayıverdi. İki ordu arasında şimdi 60-70 km bir 
uzaklık vardı. Türk ordusu Uşak ve Eskişehir’de kesin sa-
vaşı kabul etmemiş, asıl meydan savaşı vereceği yerlere 
doğru Yunan kuvvetlerini çekiyor, çekiyordu…

    Bu sırada; Enver Paşa 28 Temmuz’da Sovyet Hariciye 
Komiseri Çiçerin ile gizlice görüşmüş, görüşmeden sonra 
Ruslar tarafından Müslümanlardan oluşan on bin kişilik 
bir Bolşevik kuvvet de Bakû’ya doğru yola çıkartılmıştı. Bu 
kritik durumda Enver Paşa, Anadolu’da bir hükümet dar-
besiyle iktidarı ele geçirmeyi planlamaktaydı. 

  Mustafa Kemal Paşa dört ateş arasında kalmıştı. 
Fırsat kollayanlar pusuda bekliyordu. Birinci ateş Ba-
tı’dan yakarak-yıkarak yürüyordu. İkincisi, Enver Pa-
şa’nın Bolşevik kuvvetleriydi ve Kafkaslar’dan yürümek 
için bekliyordu. Üçüncü ateş İstanbul’da pusuya yatan 
Sultan’la İngilizlerdi. Dördüncü ateş ise fırsat çıkınca 
ya Enver Paşa’ya ya da Sultan’a katılabilecek, TBMM’de 
Mustafa Kemal’e karşı olan muhaliflerdi. 

Hayatı savaş meydanlarında geçmiş, onlarca muhare-
be planlamış strateji dehası Mustafa Kemal Paşa bu zor 
durumda gerçekleri kabul ederek ordumuzun daha fazla 
kayıp vermemesi için 25 Temmuz’da Sakarya nehrinin 
doğusuna çekilme emri verdi. Böylece Türk kuvvetleri 
düşmanın gelişen taarruzlarının tehdidinden kurtarılmış, 
Sakarya’nın doğusunda yeniden tertiplenerek savunma 
gücü artırılmıştı. Yunanlılar ise mevzilerini uzatmışlar, 
ulaştırma şartları zor bir arazide ilerlemek, ikmal yapmak 
durumunda bırakılmışlardı.16

15 Bilal N. Şimşir. İngiliz Belgeleri İle Sakarya’dan İzmir’e 
(1921-1922), Milliyet Yayın Ltd. Şti, [İstanbul], Ağustos 
1972, s.146.
16 Yunan Genelkurmay Başkanlığı yayımladığı kitapta;“-
Yunan ordusunun çok zor koşullarda ilerlediğini” anlatmak-
tadır. Bkz, A History Of The Hellenic Army 1821-1997, 

Kütahya, Eskişehir Savaşının (10-24 Temmuz 1921) 
kaybedilmesi ile büyük bir arazi parçası Yunanlıların eline 
geçmiş; seferberlik ve ikmal bakımından ülkenin verimli 
kaynaklarının bir kısmı elden çıkmıştır. Ordunun Sakarya 
nehrinin gerisine çekilmesi, ordunun moralini bozmuş, 
çok sayıda kaçak olayları meydana gelmiştir. Bu neden-
le birliklerin savaş güçleri çok düşmüştür.17 Yurtta büyük 
moral kırıklığı meydana gelmiştir. Bundan sonra yapıla-
cak savaşlar Türk ulusu için bir ölüm-kalım mücadelesi 
olacaktır. Bu gerçekler, ilerde yapılacak savaşlara top-
yekûn hazırlanmanın gereğini ortaya koymuştur.18  

Kütahya’da Kral Konstantin’in başkanlığında 28 
Temmuz 1921’de yapılan Savaş Meclisi Toplantısında; 
Ankara üzerine yürüyüş kararı alındı.19  Genelkurmay 
Başkanı Dusmanis Savaş Meclisi’nde “Ankara’da durma-
malıyız, Kızılırmak’a kadar devam etmeliyiz” önerisinde 
bulunmuştu.

Ancak Yunan ordusunda pek çok komutan sal-
dırı yanlısı değildi. İzmir Yüksek Komiseri Stergiadis 
ve Ordu Komutanının Kurmay Başkanı Sariyannis 
Türk kuvvetlerinin Karadeniz limanlarından Bolşevik 
yardımları sağladıklarını, ayrıca Yunanlılarla anlaşamayan 
İtalya’dan ve İtalya üzerinden de Almanya’dan silah ve 
cephane temin ettiklerini biliyorlardı. Fakat saldırı kararı 
alındığından Yunan ordusu ileri harekâta başladı.

Savaş öncesi Türk ordusu büyük bir alanı boşaltıp 
Sakarya nehrinin doğusuna çekildiği için Yunan ordusu 
bölgeye hızla yayıldı. Pek çok kimse yeni bir saldırı ile Yu-
nanlıların Ankara’yı alabileceğini ve milli devlete son ve-
receğini düşünüyordu. Bu nedenle hükümet merkezinin 
boşaltılması ve Kayseri’ye nakledilmesi kararlaştırıldı.20 

Mustafa Kemal Paşa umudunu yitirmemişti. Düş-
man yenilebilirdi. Bunun için çabuk kararlar verilmesi 
ve hemen uygulanması gerekirdi. Cepheden dönen bir 
milletvekili kurulunun önerisiyle olağanüstü önlemler 
alınmasına karar verildi. Alınacak önlemlerin tek elden 
yönetilmesi gerekiyordu. Bu yönetici herkesin üstünde 
birleştiği Mustafa Kemal Paşa idi. 4 Ağustos’ta yapılan 
görüşmelerde Mustafa Kemal’in ordunun başına geçme-
si istendi. Mustafa Kemal sorumluluğu üstüne almakta 
duraklamadı. Ancak, savaşın kazanılması için Başkomu-
tanlığın Meclis’in yetkilerine sahip kılınmasını istedi. 5 
Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Başkomutanlığa atandı. 
O verdiği önerge ile bu yetkinin üç aylık bir süre ile sınır-
lanmasını istedi, kanun da bu şekilde kabul edildi.

Hellenic Army General Staff Army History Directorate, 
Athens  1999, s.167-169. 
17 Yüzbaşı Cemal’in Anıları, Arnavutluk’tan Sakarya’ya 
Komitacılık, Haz. Kudret Emiroğlu, Kebikeç Yayınları, 
Ankara, 1996, s.45. 
18 Türk İstiklâl Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi 4.Kısım Kü-
tahya, Eskişehir Muharebeleri (15 Mayıs 1921-25 Temmuz 
1921), (Haz. Em Kur. Albay,  İ. Hakkı Alpay-Em. Kur. 
Albay, Şadi Sükan), Ankara, Gnkur. Basımevi, 1974, s.550. 
19Korgeneral Alekdsandros Kondilis, Küçük Asya Seferi, 
Atina ,1928. s.97. 
20 Kemal Atatürk, Nutuk  , s.413-415.
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Başkomutan seferberlik ilan etti ve orduyu güçlen-
dirmek için bütün ulusu fedakarlığa çağırdı. Kısa bir süre 
sonra 7-8 Ağustos’ta ordunun ihtiyaçlarının sağlanması 
için Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Yükümlülükler Emirleri 
) Kanunu çıkarıldı.21 Bu kanunla halk sahip olduğu her şe-
yin yüzde kırkını bedeli sonradan ödenmek üzere devlete 
verecekti. Millet bir ölüm kalım savaşına giriyordu. Bunun 
için millet Başkomutanının isteklerinden çok fazlasını ver-
miş ve ordusundan hiçbir şeyini esirgememişti.  

Hazırlıkları tamamlayan Mustafa Kemal Paşa Genel-
kurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Cepheye giderek ordunun 
komutasını eline aldı. Cephede dolaşırken attan düştü, bir 
taşa çarparak kaburga kemiği kırıldı. Ankara’ya gelerek te-
davi oldu ve Cepheye döndü. Savaşı yaralı ve sarılı olarak 
bir sedye üzerinde yönetti.22 

Başkomutanlık ve Batı Cephesi karargâhı Polatlı-An-
kara arasında Malıköy istasyonuna yakın Alagöz Köyünde 
kuruldu. Muharebe Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Çakmak 
Paşalar tarafından buradan yönetildi.

Türk ordusu Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel-
kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa, Batı Cephesi Komuta-
nı İsmet Paşa ve Refet Paşaların, Yunan ordusu ise Başko-
mutan Papulas, Genelkurmay Başkanı Dusmanis, 1. Kolor-
du Kumandanı Aleksandr Kondilis, 2. Kolordu Kumandanı 
Prens Andre ve 3. Kolordu Kumandanı Polimenakos Paşa-
ların yönetiminde savaşa başladı.

Yunanlılar 14 Ağustos 1921’de Tümgeneral Papulas 
komutasında Sakarya’nın güneyinden 10 piyade ve 1 sü-
vari tümeni ile ilerlemeye başladılar ve Türk kuvvetleri ile 
karşılaştılar. Ancak ordumuzu arzu ettikleri gibi mağlup 
edemeyeceklerini anladıkları için 17 Ağustos’tan 23 Ağus-
tos’a kadar bir harekât yapmadılar. 23 Ağustos’ta Türk 
mevzilerinin sol kanadını kuşatmak amacıyla büyük bir 
saldırıya geçtiler. Sol kanadımız Ankara’nın 50 km. güne-
yine kadar çekilmişti. Yunan ordusu bazı yerlerde savun-
mamızı kırarak Ankara’ya yaklaştı. Ankara’dan top sesleri 
işitiliyor, Ankara halkı panik içinde Kayseri’ye taşınıyordu.23 
Ordumuzun yönü batı iken güneye döndü.  Sakarya Cep-
hesinde savaş 100 km. genişliğinde ve bazen 20 km.ye va-
ran derinlikte yapıldı. Savaş süresince pek bunalımlı kanlı 
çarpışmalar oldu. Ayın 29’na kadar süren savaşta düşman 
birlikleri savunma çizgimizi birçok yerlerde aşmayı başar-
dılar. Ancak büyük fedakârlıklarla geri atıldılar. Başkomu-
tanın emriyle uygulanan yeni bir taktik kuralı, ordumuzun 
savaş gücünü etkiledi. Başkomutanın, “Savunma çizgisi 
yoktur, savunma alanı vardır o alan bütün vatandır. Vata-
nın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça bı-
rakılamaz…” emri ile Sakarya Savaşının sonucu belirlendi. 
Türk ordusu çizgi savunması yöntemini terk ederek “alan 
savunması” yöntemini meydan savaşında uygulamış ve 
bunu bıraktığı mevzide mağlup olmadığı, yeni tuttuğu 
mevzilerde de mağlup olmayacağı azim ve inancıyla yap-

21 Atatürk’ün Bütün Eserleri, 1921, Cilt, 11, s.297-298 ; 
Emirlerin uygulanışı için bkz, Mehmet Kayran, “Tekâlif-i 
Milliye Emirleri ve Uygulanışı”, Atatürk Araştırma Dergisi, 
(Temmuz 1989), Cilt. IV, Sayı.15, s.639-664.
22 İsmet İnönü, Hatıralar, s.262.
23 Emin Akif Ersoy, Babam Mehmet Akif, İstiklal Harbi 
Hatıraları. Er-Tu Matbaası, İstanbul, 1981, s.85-87.

mıştır.24 Başta subaylar olmak üzere Türk ordusunun bü-
tün askerleri, Başkomutanın yarattığı bu sistem içinde, üs-
tün bir direnme ile güçlü düşman kuvvetlerini yıpratarak, 
yok ederek sonunda onları 5 Eylül 1921’de saldırıyı sür-
dürme yeteneğinden yoksun duruma getirdi. Türk ordu-
su 10 Eylül’de Beylikköprü doğusunda genel bir saldırıya 
geçti. Buna karşı koyamayan Yunanlılar geri çekildi. Türk 
Süvarileri düşman gerilerine saldırdılar. 12 Eylül’de Sakar-
ya boyunda Kartaltepe, Duatepe ve Beştepeler Türklerin 
eline geçti. Yunan ordusu dağılarak Sakarya’nın batısına 
geçti. 13 Eylül’de Sakarya’nın doğusunda hiçbir düşman 
askeri kalmadı.25  Ancak Türk ordusu bu savaşta yıprandığı 
için düşmanı daha fazla izleyerek yok etmeğe girişmedi. 
Bundan sonra inisiyatif Türklere geçmiştir. Böylece Türk 
ordusu Yunan kuvvetlerinin bütünüyle temizlenmesine 
yönelik toplu bir saldırı hazırlığına başlamıştır.

23 Ağustos’tan 13 Eylül’e kadar süren Sakarya Meydan 
Savaşı yeni Türk Devleti’nin genç tarihine dünyada eşine 
pek az rastlanan büyük bir zafer olarak geçmiştir. Türk or-
dusu savaşta ölü ve yaralı olarak 25.000 kişi yitirmişti. 350 
subay şehit düşmüş, 800 subay da yaralanmıştı. Bu neden-
le Sakarya bir subay savaşı olmuştu.

Sakarya zaferinin kazanılmasında en büyük etken 
olan Mustafa Kemal Paşa’ya Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak ve Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşaların 
önerisiyle TBMM’de, 19 Eylül 1921 tarihli toplantıda Müşir-
lik (Mareşallik) rütbesi ile Gazi unvanı verilmiştir.26 Sakarya 
zaferiyle yalnız Ankara kurtarılmamıştı Yunan ilerleyişi ile 
birlikte 1683’te Viyana önlerinde başlayan geri çekilme de 
238 yıl sonra durdurulmuştu.

Sakarya zaferinden sonra siyasal alanda büyük bir 
etkinlik başladı. Türklerin saldıracağından endişelenen 
Yunanlılar Başbakan Gunaris ile Batılı bağlaşıklarından 
yardım istediler. Ancak kimseden yardım alamadılar. Pa-
ris’te toplanan Müttefikler Yunanistan’a ve Türklere barış 
önerdiler, ancak bu tarafımızdan kabul edilmedi. Fransa 
Ankara Antlaşması ile savaşa son verdi ve Güney sınırımız 
çizildi. Savaşın başından itibaren bağlaşıkları ile anlaşa-
mayan İtalya da işgal ettiği bölgeleri tamamen boşalttı. 
İngilizlerle imzalanan esirlerin değiştirilmesi anlaşması ile 
Malta’daki Türk esirleri Anavatan’a döndüler. Rusya ile olan 
ilişkilerimiz daha gelişti. Moskova Antlaşmasından sonra 
Güney Kafkasya Cumhuriyetleri ve Ukrayna ile yeni dost-
luk anlaşmaları imzalandı. Böylece dünya kamuoyunun 
desteği ile güçlenen Türk Devleti’nin karşısında Yunanis-
tan yalnız kaldı.        

Sakarya Savaşı’nı yöneten Yunan komutanlarının ya-
yımladıkları anılarında ilk bakışta büyük bir hayal kırıklığı 
yaşadıkları görülmektedir. Başta ordu komutanları Papu-
las, Trikopis, Andre ve Kondulis olmak üzere bu durumu 
açıkça ortaya koymakta her biri kendilerine göre savun-
malar yapmakta ancak yaşadıkları acı gerçeği kabul etmek 
zorunda kalmaktadırlar. 

24 İ. Hakkı Tümerdem.Türk İstiklal Savaşı. Yunan Cephesi, 
Ankara, 1943, s.130.
25 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt Batı Cephesi, 5. Kısım 2. 
Kitap, Ankara, 1973, s.260 v.d.
26 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, C.XII, 
Ankara, 1958, s.263.
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ATATÜRK VE EŞİ   
LATİFE HANIM: KADIN 
HAKLARI MESELESİNDE 
ÖRNEK BİR ÇİFT

Dr. Ali GÜLER*

Kurtuluş’tan Sonra: Evliliği ve   
Eşli Yurt Gezileri
Bilindiği üzere, Yaklaşık dört yıl süren Türk Mil-

li Mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’la 
Yunan ordusunun büyük bir mağlubiyete uğraması 
üzerine başarıyla sonuçlanmıştır. 9-10 günlük bir “Ta-
kip Harekâtı” sonrasında 9 Eylül 1922’de Türk orduları; 
10 Eylül 1922’de de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 
Paşa İzmir’e girmiştir. Bu geliş Paşa’nın hayatını değiş-
tirecek gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Aynı 
günlerde tanıştığı İzmir’in tanınmış tüccarlarından 
Uşakizade Muammer Bey’in kızı Latife Hanım ile bir 
evlilik gerçekleşecektir. Bu evlilik ve Latife Hanım’ın eş 
olarak seçilmesi “Atatürk ve kadın hakları” açısından 
önemlidir. 

İlk gençlik yıllarından itibaren kadın meselesi ve 
hakları açısından muazzam bir duyarlılık geliştiren 
ve atılacak adımlarla ilgili o zamana kadar “radikal” 
sayılabilecek görüşler ileri süren Mustafa Kemal 
Paşa, hem eşi Latife Hanım’ın eğitimi ve konumu, 
alışılmışın dışındaki nikâh töreni, eşiyle birlikte yaptığı 
yurt gezilerinde verdiği mesajlar dikkate alındığında, 
düşüncelerini adım adım hayata geçirecektir. Kadın 
hakları konusunda aşama aşama yapılacak inkılapla-
rın rol-modelini kendi ailesi ile ortaya koyacaktır.

Nikâh töreni geleneksel törenin dışında gerçek-
leşmiş ve 3 yıl sonra Medeni Kanun’la hayata geçecek 
olan törene benzer şekilde icra edilmiştir: Nikâh, Gazi 
Paşa ve Latife Hanım, ilk tanışmalarından yaklaşık üç 
buçuk-dört ay sonra, 29 Ocak 1923 Pazartesi günü İz-
mir Göztepe’deki Uşakizadelerin Köşkü’nde, 50 kadar 
konuğun önünde İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi 
(Çelebi, 1872-1944) tarafından kıyılmıştır.1 Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa, Latife Hanım ve şahitler, Mareşal Fev-
zi Paşa (Çakmak) ile Kâzım Paşa (Karabekir), İzmir Valisi 
Abdülhalik Bey (Renda) ve Başyaver Salih Bey (Bozok) 
aynı masanın etrafına oturmuşlardı. 

Gazi, sivil lacivert, kruvaze bir elbise giymişti. Ba-
şında her zamanki gibi yassı, koyu renkli güzel bir 
astragan kalpak vardı. Latife Hanım da koyu renkli bir 
rop giymiş ve başını da ölçülü bir şekilde örtmüştü. Bu 
sade dekor içinde nikâh töreni başlamıştı.   

Ses seda kesilmişti. Gazinin Müftüye hitaben, biraz 
kısık ve ağırbaşlı sesi duyuldu:

*  Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enstitüsü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

1 Bazı yerlerde İzmir Merkez Kadısı Ömer Fevzi Efendi’nin 
nikâhı kıydığı yazılmaktadır.

“Efendi Hazretleri, biz, Latife Hanım’la evlenmeye 
karar verdik, lütfen gerekli işlemleri yapar mısınız?”

Bu sözleri büyük bir dikkatle dinleyen Müftü 
Rahmetullah (Çelebi) Efendi, Latife Hanım ve Gazi 
Paşa’ya ayrı ayrı birbirleriyle evlenmeyi kabul edip 
etmediklerini sordu. Her ikisi de “kabul ettim” dedi. 
Müftü Efendi sonra, “yeni evlilerin mutluluk ve sıhhati-
ne ve bu evliliğin vatanımıza hayırlı olması için” orada 
bulunanları duaya davet etti.2

İzmirli Kadınlarla Sohbet
Türkiye İktisat Kongresi’nin yapılacağı binada, 2 

Şubat 1923 günü gerçekleşen İzmirli kadınların katıl-
dığı toplantıda Gazi, eşi Latife Hanım’ı İzmirli kadınlara 
tanıtmış; kadın sorunları ve Lozan hakkında bilgi ver-
miştir. Katılanların “kadın” oluşu nedeniyle bu toplan-
tıya İzmir’de “Halkla Sohbet” ya da gayri resmi olarak 
“Kadınlar Kongresi” adı verilmiştir.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre toplantıya ka-
dın-erkek beş altı bini aşan insan katılmıştır. Dinleyici-
lerin yarısı kadındı. Kız Lisesi Müdiresi Melahat Hanım 

2 A. Gürel, Eren Akçiçek, Uşakizade Köşkü’nden Çankaya 
Köşkü’ne Latife Mustafa Kemal, Türkiye İş Bankası Yayın-
ları, İstanbul, 2018, s. 92 vd.
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ve Kız Öğretmen Okulu öğretmenlerinden Nuriye Ha-
nım’ın da aralarında bulunduğu birçok kadın, otuza 
yakın soruyu Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya yöneltmiştir. 
Toplantı ile ilgili çekilen tek karelik fotoğrafta Latife 
Hanım’ın not tuttuğu görülmektedir.

Analık ve Örtünme
Bir nevi “konferans” gibi gerçekleştirilen bu top-

lantıda, “kadının en büyük görevi analıktır. İlk terbiye 
verilen yerin ana kucağı olduğu düşünürse, bu göre-
vin önemi gereğince anlaşılır” diyen Gazi Paşa, şunları 
söyler: “Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmet-
miştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın 
her konuda yükselmelerini temin etmektir. Dolayısıyla 
kadınlarımız da bilgili ve fen sahibi olacaklar ve erkek-
lerin geçtikleri bütün eğitim derecelerinden geçe-
ceklerdir. Sonra kadınlar toplum hayatında erkeklerle 
beraber yürüyerek birbirlerine faydalı ve yardımcı ola-
caklardır.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa kadın hakları bakımın-
dan çok önemli olan ve “örtünme” meselesine de de-
ğindiği bu konuşmasına şöyle devam eder:

… Kasaba ve şehirlerde yabancıların dikkati en 
çok örtünme şekli üzerinde toplanıyor. Buna bakan-
lar, kadınlarımızın hiçbir şey görmediğini sanıyor. Bu-
nunla beraber din gereği örtünme, kısaca anlatmak 
gerekirse, denilebilir ki, kadınları zorluğa sokmayacak 
ve ahlaka aykırı olmayacak basit şekilde olmalıdır. Ör-
tünme biçimi kadını hayatından, varlığından soyutla-
mayacak şekilde olmalıdır. Bu konuda son söz olarak 
diyorum ki, bizi analarımızın adam etmesi gerekirdi. 
Onlar edebildikleri kadar etmişlerdi. Fakat bugünkü 
gereklilikler ve ihtiyaçların esasına yeterli değildir. 
Başka düşüncede, başka yetkin adamlara ihtiyacımız 
vardır. Bunları yetiştirecek olan bundan sonraki ana-
lardır. Bu arz ettiklerimin bağımsızlığını, şerefini, hayat 
ve varlığını temin ve devam ettirmeyi baş yasa alan 
yeni Türk Devleti’nin esaslarından birini teşkil etmesi 
gereklidir ve inşallah öyle olacaktır.”3 

Kadınların Sosyal Hayatta Yeri Ne Olacak?
Dinleyiciler arasında bulunan bir genç kızın, “sos-

yal hayatta kadınlarımızın yeri ne olacaktır?” sorusu 
üzerine de Gazi, kendi gözünde kadının ne olduğunu 
anlatmaya koyulur:

“Dünya yüzünde ne varsa, ne başarılmışsa, o kadı-
nın eseridir.

Bir toplum, uygarlığı ve çağdaşlığı bu iki cinsten 
sadece birinden beklerse, yarıdan fazlası güçsüzlüğe 
mahkûm edilmiş demektir.

Bizim toplumsal başarısızlığımız, kadınlarımıza 
karşı kusurlu davranışımızdandır. Yaşamak eylem de-
mektir. Bir toplumun yarısı eylemsiz kalırsa, orada sos-
yal hayat felç olur.

İlerlememiz için ilim ve fen gerekli diyorsak, bun-

3 M. Önder, İzmir Yollarında, Türkiye İş Bankası Yayınları, 
Ankara, 1989, 70-72. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 110-111.

lara aynı derecede hem kadınlarımız, hem erkekleri-
miz sahip olmalıdırlar.

Kadınlar da erkekler gibi eğitilecekler ve ortak 
hayatta erkeklerle beraber yürüyüp, onlara dayanak 
olacaklardır.

Bizim dinimiz kadınların erkeklerden geri kalma-
sını istemez. Allah’ın istediği, iki cinsin aynı derecede 
ilim ve irfan sahibi olması ve bunları her yerde arama-
sıdır. İslam ve Türk tarihi incelenirse, kadınlarımız hiç-
bir hususta erkekten geri kalmamıştır.

Zaten köylü kadınlarımız erkeği kadar hayatın iş-
leri içindedir. Kasaba ve şehirlerde kafesin ya da pe-
çenin arkasına gizlenmesi dini örtünmenin anlamını 
aşmamalıdır. Böyle bahanelerle kadın hayatın dışına 
itilmemelidir. Kadın hiçbir bahane ile sosyal hayatta 
oynayacağı rolden uzak tutulamaz.”4

Eşi Latife Hanım’la Batı Anadolu Gezisi
Gazi Mustafa Kemal Paşa, yanına eşi Latife Hanım’ı 

da alarak bir Batı Anadolu gezisine çıkmıştır. 4 Şubat 
1923 günü başlayan geziye Latife Hanım’ın erkek kar-
deşi Ömer Bey de katılmıştır. Kapaklı/Akhisar ziyareti 
ile başlayan gezi; Kırkağaç, Balıkesir, Balya, Ergama 
Köyü, Edremit’e uzanmıştır. Buralarda eşiyle birlikte 
halkla sohbet eden, hastanede hastaları ziyaret eden, 
Türk Ocakları’nda gençlerle konuşan Gazi ve berabe-
rindeki heyet 10 Şubat 1923 günü İzmir’e döndü.

Bu gezide en dikkat çeken hususlardan biri Gazi 
Paşa’nın Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde halkla soh-
betidir. 7 Şubat 1923 Cuma günü, ordu karargâhında 
çalışan Mustafa Kemal Paşa, Zağanos Paşa Camii’nde 
Cuma namazını kıldıktan sonra caminin minberinden 
halka hitap etmiştir. “Balıkesir Hutbesi” olarak da bili-
nen ünlü konuşmasında, dini, siyasi ve sosyal içerikli 
yirmiye yakın soruyu cevaplamıştır.

Camide bulunanlar, Gazi Paşa’nın yaptığı konuş-
mayı pür dikkat dinlemiştir. Halifelik makamı, Lozan 
Konferansı, kadın hakları ve Halk Fırkası’nın durumu 
üzerine konuşmuş ve sözlerini “birlik, bütünlük” me-
sajı vererek tamamlamıştır:

“… Asrın bize verdiği dersten milletimizin lüzumu 
kadar aydınlanacağını görüyorum. Başarımız elbette 
birlik ve beraberlikle olacaktır…”5

Balayına çıkamayan Gazi Mustafa Kemal Paşa, as-
keri itibarını kişisel siyasi güce döndürmek istiyor ve 
eşi Latife Hanım’ı “yaveri” olarak tanımlıyordu. Bir eş 
kavramında beklenen her şeyi onda bulmuş gibiydi; 
eşi onun ileri görüşlülüğünü paylaşmak, onaylamak 
ve desteklemek ama kendisinden bir şey bekleme-
mek üzere yanındaydı.

Gazi yaptığı sade evlilik töreni ile herkese örnek 
oluyordu. Eşini önce İzmir’de düzenlenen toplantı-

4 S. Tanju, Asil Kan, Altın Kitaplar, İstanbul, 1994, s. 204-
205. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 112.
5 M. Önder, a. g. e., s. 73-74. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., 
s. 112 vd.
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da halk ile tanıştırmış, sonra da birlikte yurt gezisine 
çıkmıştı. Her yerde kalabalığın arasına girmiş, onlarla 
konuşmuş, sorunları dinlemiştir.

Düşmanın yakıp yıktığı Batı Anadolu’da yapılan bu 
gezide heyet köylerde duruyor ve Gazi halkla konu-
şarak onlardan neler beklediğini anlatıyordu. Latife 
Hanım da köylülerle kaynaşarak Gazi’nin düşündüğü 
Türk kadınını canlandırıyordu. Latife Hanım’ın bu ge-
zide giydiği kıyafetleri ve özellikle çocuklarla ilgilen-
mesi oldukça ilgi çekmiştir.6

Türk Kadınları İzmir İktisat Kongresi’nde
Gazi Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923 günü 

toplanan Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nin son ça-
lışmalarını gündüz Kordon boyundaki bir evde (bu-
gün Atatürk Müzesi) ve akşam ise Göztepe Uşaki-
zade Köşkü’nde yapmıştır. Türkiye İktisat Kongresi, 
İkinci Kordon’da Osmanlı Bankası’nın deposu olarak 
kullanılan Hamparsumyan’a ait üzüm işletmesinde, 
İktisat Bakanı Hukukçu Mahmut Esat Bey’in (Bozkurt) 
sorumluluğunda yürütülmüştür. Divan Başkanlığı-
nı Kâzım Paşa’nın (Karabekir) yaptığı Türkiye İktisat 
Kongresi 4 Mart 1923 gününe kadar sürmüştür.

Gazi’nin konuşmasıyla saat 10.30’da başlayan 
kongrenin alt kattaki büyük salonu, yurdun değişik 
yerlerinden gelen temsilcilere, davetliler ve basın 
mensuplarına; balkon ve localar kongreyi izlemek is-
teyen halka ayrılmıştı. Halka ayrılan yerlerin beş yüz 
kişilik bölümüne de kadın dinleyiciler oturmuştur.

Kadın hakları ve kadının toplumda görünür hale 
gelmesi bakımından önemli olan bu toplantı, “Misak-ı 
İktisadi”yi kabul ve ilan ederek 4 Mart 1923 günü sona 
ermiştir.

Latife Hanım TBMM’de
Kadın meselesi ile ilgili olarak Tanzimat ve Meşru-

tiyet dönemindeki gelişmeleri anlattığımız bölümde 
hatırlanacağı üzere, kadınlarımızın “dinleyici” olarak 
Osmanlı Mebusan Meclisi’ne girmek istemeleri, bazı 
tepkilerle karşılanmış ve kabul edilmemişti. Kadınlar-
la ilgili olarak pek çok ilki gerçekleştiren ve eşiyle bir-
likte buna örnek olmaya çalışan Mustafa Kemal Paşa 
şimdi Türk kadınını “irade-i milliye”nin kalpgâhı olan 
TBMM’ye sokuyordu.

Gazi Paşa ve eşi Latife Hanım 18 Şubat 1923 günü 
İzmir’den ayrılmışlar, Eskişehir’de Lozan’dan gelen İs-
met Paşa ile görüşmüşler ve sonra 20 Şubat 1923’te 
Ankara’ya gelmişlerdi. Çiçeği burnunda evli çift için 
artık Ankara hayatı başlıyordu. Elbette Avrupa’da oku-
yan ve İzmir gibi gelişmiş bir liman şehrinde doğup 
büyüyen Latife Hanım için bu pek kolay olmayacaktı. 

Latife Hanım kısa sürede Ankara’ya alışmış ve 
uyum sağlamış görünüyordu. Gazi Paşa ile arkadaş 
gezmelerine gidiyorlar, Latife Hanım Çankaya’daki 
Köşkte devlet adamlarının eşleri ile çay toplantıları 
yapıyordu. 23 Şubat 1923 günü öğleden önce, Gazi 

6 A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 121-122.

ve eşi Latife Hanım Çankaya’daki komşularını ziyaret 
ettikten sonra Dışişleri Bakanlığı’nda İsmet Paşa’yı zi-
yaret ederler. Büyük Millet Meclisi’ne yürüyerek gelen 
Gazi ve Latife Hanım, bu kez de Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Paşa’yı görürler.

Latife Hanım, Ankara’ya gelişinin bir hafta sonra-
sında 1 Mart 1923 günü çok merak ettiği Büyük Millet 
Meclisi’ne davet edilir. Bursa Milletvekili, din ve siyaset 
adamı Şeyh Servet Efendi’nin (Akdağ) davetiyle mec-
lise gelen Latife Hanım’ın bu ziyareti, Türk kadını için 
bir ilk olmuştur. Gazi’nin bütün devrimlerinin yapıl-
masında, özellikle kadın haklarının verilmesinde ve de 
uygulanmasında eşi Latife Hanım’ı her zaman yanında 
görmek istediği biliniyordu.

O gün çok özel bir gündü. Meclis’in dinleyici loca-
larında Rus Elçisi Aralov ve eşi, Amerikan Viskonsülü 
Robert İmbrie ve eşi, Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han, 
Fransız Albay Mougin, Ankara’daki yabancı misyon 
şefleri, yabancı muhabirler, mülki ve askeri yetkililer 
yerlerini almıştı.

Latife hanım, Meclis oturumundan sonra Başkan-
lık salonuna inmiş ve orada milletvekilleri ve yabancı 
elçilik görevlileri ile uzun uzadıya sohbet etmiştir. Ta-
nışma ve sohbet orada bulunanlar üzerinde derin bir 
etki yapmıştır.

Sovyet Büyükelçisi Aralov’un anılarında anlattığı-
na göre “Latife Hanım her yere, bu arada Büyük Millet 
Meclisi’ne de yüzü açık olarak gidiyordu. Bu durum 
eski İslam geleneklerine bağlı fanatikler arasında ona 
karşı bir nefret uyandırıyordu. Ama Latife Hanım bun-
lara aldırmıyor ve bildiğinden şaşmıyordu.”7 

Kadınlar Lokantada Erkelerle Yemek Yer mi?
Kadınlarla ilgili bir başka yenilik Latife Hanım’ın 

Ankara’ya gelişinden sonra gerçekleşir. O güne kadar 
kadınların erkeklerle aynı lokantada beraber yemek 
yemesi görülmemişti. Basın Yayın Genel Müdürü Ağa-
oğlu Ahmet Bey’in kızı Süreyya Hanım’ın anılarında 
anlattığı olay çok ilginçtir. 

O dönemde Ankara’da İstanbul Lokantası adlı res-
torandan başka yemek yenecek yer yoktur ve bütün 
milletvekilleri öğle yemeklerini orada yemektedirler. 
Süreyya Hanım ve arkadaşı Melahat bir öğle yeme-
ğinde o lokantaya gittiler. Bir kenarda yemek yediler. 
Herkes hayretler içinde kaldı. Haber hemen babasına 
ulaştı. Babası akşam, herkesin bu olayı konuştuğunu 
ve bundan sonra öğle yemeği için kendi bürosuna 
gelmelerini tembihledi.

Bu olaya çok içerleyen Süreyya, o olaydan sonra 
bir gün Gazi Paşa ve Latife Hanım kendilerine geldi-
ğinde bu olaydan bahsetti. Olaya çok kızan Paşa, er-
tesi gün Süreyya’yı otomobille çalıştığı yerden alıp İs-
tanbul Lokantası’nın önüne götürdü. İçerdeki vekiller 
dışarı çıkınca onların duyacağı yüksek sesle, “Bugün 
Süreyya’yı biz götürüyoruz, yarın lokantada yiyecek” 
dedi. Ertesi gün beraberce lokantada yemek yediler, 

7 A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 143-145.
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sonra bu devam etti. Süreyya Ağaoğlu, “Gazi bu dav-
ranışı ile kadınların toplum içinde hareket serbestliği-
ni nasıl korumak istediğini göstermişti” diyor.

Gazi Paşa Eşi İle Çukurova Gezisinde
Gazi Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım 13 Mart – 

25 Mart 1923 tarihleri arasında yaklaşık 12 gün süren 
uzun bir Çukurova gezisi yapmışlardır. Geziye Gazian-
tep Milletvekili Kılıç Ali Bey başta olmak üzere Konya, 
Adana, Siirt, Afyon milletvekilleri ve pek çok resmi gö-
revli de iştirak etmiştir.

13 Mart günü trenle Ankara’dan ayrılan heyet, Es-
kişehir, Konya, Çumra, Karaman, Ulukışla üzerinden 
15 Mart 1923 günü Yenice/Adana’ya ulaştı. Adana va-
lisi Rafet (Canıtez) ve beraberindeki resmi heyet tara-
fından karşılanan Gazi Paşa ve Latife Hanım’ı, coşkulu 
bir kalabalık bekliyordu. Adana Adana olalı böyle bir 
kalabalık görülmemişti.

Bu uzun gezinin ana durakları Adana, Mersin, Tar-
sus ve Konya olmuştur. Buralarda yaşanan bazı olaylar 
ve Paşa’nın yaptığı konuşmalar kadın hakları ve kadın 
meselesi bakımından çok dikkat çekicidir. 

Haremlik-Selamlık Meselesi
Adana’da İstasyonda muazzam bir kalabalık ile 

karşılanan Gazi Paşa ve eşi trenden inerek birlikte hal-
kın arasında yürümeye başladılar. Bu sırada birdenbi-
re siyah çarşaflı bir kadın grubu Gazi’ye yaklaşmış ve 
eşleri Latife Hanım’ı misafir edeceklerini söylemişlerdi. 
Bu durum karşısında, Gazi’nin yüzü birdenbire asılmış 
ve onlara şu sert cevabı vermiştir: “Benim bulunama-
yacağım yerde karım da bulunamaz.”8 Gazi, halk ara-
sında “kaç-göç” olarak sürdürülen bu eski geleneği, 
“haremlik-selamlık” ayrılığını, bu davranışı ile yermiş 
oldu. Daha sonraki yıllarda başlattığı devrimlerle Türk 
kadınına verilecek olan hakların işaretini vermişti.

Konya Kızılay Kadınlar Toplantısında
20 Mart 1923 günü Konya’ya gelen Gazi Paşa ve 

Latife Hanım, vilayette esnaf temsilcileri ile görüş-
müşler, belediyeyi Türk Ocağı’nı, Konya Kız Öğretmen 
Okulu’nu ve Mevlana Türbesi’ni ziyaret etmişlerdir. 
Kadın hakları meselesinin gündeme gelişi açısından 
Konya’daki en önemli ziyaret ise Kızılay’ın Kadınlar 
Şubesi’ne yapılan ziyarettir. Çünkü Gazi Paşa burada 
yaptığı konuşmada İstiklâl Harbinin kazanılmasında 
Anadolu kadınlarının manen çok yüce, çok kıymetli 
fedakârlıkları üzerinde durmuş, kadın ve erkek ilişkile-
ri üzerinde ayrıntılı bir konuşma yapmıştır.

Bu konuşmanın bazı bölümlerini aşağıda okuya-
caksınız. Gazi Mustafa Kemal, burada konuşmasının 
bir bölümünde etraftan biraz da Latife Hanım’ın o 
salon içindeki tavrına cevaben söylenmiş sözler ola-
rak algılanan ve “çağdaş kadın” kavramı bakımından 
önemli olan sözler söylemiştir. “Ben taklitçi kadın iste-
miyorum” diye başlayan konuşması şöyle sürmüştür:

8 T. Toros, Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Adana, 1982, s. 8. 
A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 157.

“Çağdaş kadın, aydın kafalıdır, yani bilgisi, kültürü 
ile çağının insanıdır. Giyimi, kuşamı, davranış ve yaşayışı 
da elbette çağa uygun olacaktır. Ama hem hayata, hem 
de toplumca değer verdiğimiz gelenek ve duygulara 
uyum sağlamak da esastır. Giriştiğimiz her yenilik işinde 
ona milli özelliklerimizi katmayı da bileceğiz, aykırı 
düşmeyeceğiz.”9

Konya’dan Kütahya’ya hareket eden Gazi ve eşi, 23 
Mart günü Afyon’a geldiler. Türk Ocağı’nda gençlerle 
sohbet ettiler. Aynı gün akşam hareketle 24 Mart 1923 
günü Kütahya’ya vardılar. Büyük bir törenle ve sevgi 
ile karşılandılar. Bazı ziyaretlerden sonra aynı gün ak-
şam Eskişehir üzerinden Ankara’ya döndüler.

Anadolu Gezileri ve Latife Hanım
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı Batı Anadolu 

ve Çukurova seyahatlerine Latife Hanım’ın da katılma-
sı halk tarafından çok olumlu karşılandı. Bu ilk defa 
oluyordu. Anadolu kadını cephelerde beraber savaştı-
ğı Gazi’yi karşılarında eşi ile birlikte görünce büyük bir 
mutluluk duymuş ve Latife Hanım’ı da “Türk Kadını” 
örneği olarak bağrına basmıştır. Geziyi baştan sonuna 
Yeni Gün Gazetesi adına takip eden İsmail Habip Bey 
(Sevük) Latife Hanım’ın kıyafeti konusunda şunları an-
latıyor:

“… Latife Hanım bütün seyahatlerinde, yarı erkek 
kıyafetiyle, ayaklarında rugan çizme, bacaklarında 
süvari pantolonu, sırtında cepli ceket, üstünde uzun 
bir manto, başında kulaklarına kadar her tarafını kap-
layan siyah bir örtüyle dolaştı. Latife Hanım, sadece 
kaşından çenesine kadar yüzü görünerek gezmiş ve 
bütün gazete ve dergilerdeki fotoğrafları hep öyle çık-
mıştır…”10

Fitne İş Başında: “Karısını Açık Saçık 
Gezdiriyor”
Gazi ve eşi Latife Hanım’ın yaptığı geziler halk tara-

fından çok olumlu karşılanmış, yeni evli çifti halk bü-
yük bir sevgiyle bağrına basmıştı. Ancak Gazi Mustafa 
Kemal’in yapmak istediklerine karşı az da olsa tepki 
de gelmişti. Oluşan ya da oluşturulmaya çalışılan tep-
kilerin odağında hep Cumhuriyet ve İnkılap karşıtları 
vardı. Önce yurt gezilerindeki çekilmiş fotoğrafları bü-
yüterek basan bazı gazeteler olumsuz propagandaya 
başlamışlardır. Gazi Paşa sinirliydi. Gazeteci İsmail Ha-
bip (Sevük) anlatıyor:

“… Ankara’ya gelişimizin ikinci günü ve akşamüs-
tüydü… Ben meclisteydim. Bir iki saat evvel küçük ça-
lışma odasında Gazi’ye nutuklarından birini okumuş-
tum. Koridorda dolaşırken şoför yanıma geldi, bir gün 
önce de Çankaya’ya götürdüğü için beni tanıyordu:

-Buyurun Hanımefendi otomobil gönderdi.

9 S. Tanju, Bazı Anılar, Yalçın Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 
206. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 174.
10 İ. H. Sevük, Atatürk’le Beraber,  Hazırlayan: L. Tınç, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008, s. 56-57. A. 
Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 172-173.



ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 21 • SAYI: 82 • TEMMUZ 2021

  

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 21 • SAYI: 82 • TEMMUZ 2021

ATATÜRK VE EŞİ LATİFE HANIM: KADIN HAKLARI MESELESİNDE ÖRNEK BİR ÇİFT

27

- Peki geliyorum.
Gazi’den tekrar izin (Latife Hanım’la söyleşi izni) 

istemeye gerek yoktu. İzin dört beş gün evvel Kon-
ya’dayken verilmişti. Öyleyken, ‘şimdi kendisi burada-
dır, ne olur ne olmaz kendisine haber vereyim’, dedim. 
İyi ki haber vermişim, iyi ki…

İçeri girip de konuyu anlatınca masadaki evrakın 
yanında duran kalınca bir zarfı, sanki ben onun içinde 
ne olduğunu biliyormuşum gibi, eliyle işaret ederek:

‘Bırak be çocuğum’ dedi. ‘Baksana ne propagan-
dalar yapıyorlar, seyahatte alınmış fotoğraflarımızı 
büyülterek, ‘karısını açık saçık gezdiriyor’ diye en ücra 
yerlere kadar dağıtmışlar. ‘Her şeyden evvel kız gibi bir 
meclis yapalım da ondan sonra istediğiniz gibi yazı-
nız.’ Dedi.”11

Bu olayın hemen ardından ikinci fitne ortaya çık-
tı. Latife Hanım’ın, Ali Fethi Bey’in (Okyar) eşi Galibe 
Hanım ile birlikte bacak bacak üstüne atmış halde çe-
kilen fotoğrafı basında yer alınca saldırılar iyice arttı.

Daha sonra İngilizlerin ve Yunanlıların arkasında 
olduklarının anlaşıldığı bir heyet tarafından yayım-
lanan bildiri de “vatandaşın Kur’an, din, ırz ve na-
musunun ortadan kalkmakta olduğu” tezi hayâsızca 
işleniyordu. Temelleri oluşturulmaya çalışılan Genç 
Türk Devleti’nin ve Atatürk ile arkadaşlarının hem 

11 İ. H. Sevük, a. g. e., s. 61. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 173.

içeriden hem dışarıdan beslenen, kökü dışarıda olan 
nasıl bir yapı ile mücadele etmekte olduğunun anla-
şılması için bu bildiriyi aynen buraya alıyoruz. Kadın 
hakları konusunda Tanzimat sonrası modernleşme ça-
balarının karşısına dikilen “karanlık” zihniyetin aynen 
devam ettiği, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da karşısı-
na dikildiği görülüyordu:

“Ey Müslüman Kardeşler! Ey mutsuz millet! Sen 
kanınla, canınla, malınla çalışarak verdiğin kurbanla-
ra karşılık, elhamdülillah, Anadolu’yu kurtardın Fakat 
Padişahımızın makamını bin oyun ve hile ile ele geçi-
ren ve yüksek Hilafet Makamına gâvurcasına tekme-
ler atan Mustafa Kemal’i gör. Hele şunun şu resimdeki 
zavallı karısını dikkat gözü ile gör! Utancından yerlere, 
İslamiyet ve milliyet adına yerlere geç ve geçtikçe geç! 
Senin ismet ocağına, namus yuvana sokulan cinayet-
leri, alçaklıkları gör!

Yarın senin karı ve kızının ne durumlara getirile-
ceğini, ırz ve namusunun mubah kılınacağını düşün, 
vicdanına kulak ver! Dinin, namusunun ne kıratta 
bir Millet Başkanı elinde oyuncak olduğunu anla! Ey 
dindaş! Fazla söze gerek yok, din ve ırk ocağımızın ta 
mahrem yerlerine kadar uzanan bu eli bugün kırmaz-
san, dinine, Kur’an’ına, ırz ve namusuna ölünceye dek 
veda et.”12

Lozan Görüşmeleri Bu Tepkilerin 
Neresinde?
Gazi Paşa ve eşi ile ilgili bu tepkilerin geri planında 

Lozan görüşmelerinin devam ediyor oluşunun da et-
kisi vardı. Paşa aleyhinde o zaman kadar birikmiş bü-
tün kin ve düşmanlıklar birer birer ortaya çıkıyordu. Bu 
düşmanlık, iç politikada Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 
muhalifleri tarafından beslenmiş ve işlenmiş olarak 
dile getiriliyordu. Lozan Konferansı’na ara verilmiş 
olması, bütün bu birikmiş hırsların ve tezlerin ortalı-
ğa dökülmesine neden olmuştur. Bu aynı zamanda, 
Konferans’ta “Kapitülasyonların kaldırılması, Ermeni 
meselesi” gibi bazı temel konularda Türkiye’nin diren-
cini kırmaya da dönüktü. İsmet o günlerde yaşanan 
sıkıntıları anılarında şöyle anlatmaktadır:

“Örneğin Gazi’nin hayatından bahsedilmek 
isteniyorsa, aslı olmayan konular da eklenerek, birçok 
dedikodu yapılıyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa o 
tarihlerde yeni evlenmişti. Hanımıyla beraber seyahate 
çıktığında, kendine eşlik edenler veya uğurlayanlar, 
her yerde erkekler için ayrı toplantılar düzenlemek ve 
kadınları haremde toplamak istiyorlardı. Gazi Mustafa 
Kemal Paşa bunların hepsini daha ilk günden önlemeye 
çalışmıştı. Kadınlara toplum hayatında yer vermek 
istediği, kadınların toplum hayatına katılımının temininin 
bir esaslı reformla sağlanabileceği daha ilk günlerden 
itibaren onun kafasında canlanmış ve yerleşmişti. 
Hareketlerinden böyle olduğu anlaşılıyordu. Ama bütün 

12 F. Kandemir, “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihi-
miz, C: II., (1965) s. 87. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 
174-175.
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bunlar, daha o zamandan, Gazi aleyhinde büyük coşku 
ve hakaretlere yol açacak bir konu sayılıyordu.”13

İsmet Paşa; Mustafa Kemal Paşa ve eşi üzerinden 
oluşturulmaya çalışılan, bütün bu kadın hakları ve 
çağdaşlaşma karşıtı muhalif hareketlere rağmen, 
Lozan Konferansı’nın ikinci bölümüne çağrıldığı 23 
Nisan 1923 tarihinde yapılan çağrıya icabet ederken 
eşi Mevhibe Hanım’ı da yanında götürecektir. Mevhi-
be Hanım Lozan’da örnek Türk kadını olarak tüm dün-
yanın takdirini toplayacaktır.

Latife Hanım Sevgi Halesini Genişletiyor
20 Şubat 1923 günü Latife Hanım’ın gelişi ile baş-

layan Çankaya’da yaşam olanca hızıyla akıyordu. La-
tife hanım bazı muhalif seslere rağmen Ankara’da ve 
yurt genelinde çok seviliyor ve çok ilgi görüyordu. 

Bir taraftan aile ilişkileri gelişiyordu. 3 Temmuz 
1923’te babası Muammer Bey ve annesi Adviye Ha-
nım kızlarıyla birlikte Ankara’ya gelmişler bir süre ka-
larak dönmüşlerdi. Ailenin ikinci elişi 17 Mayıs 1924 
tarihinde gerçekleşecek, bir hafta sürecektir. Latife’nin 
kardeşleri Ömer, İsmail ve Vecihe Hanım Latife’nin 
Gazi Paşa ile evli olduğu dönemde evlenmişlerdir.

Anadolu kadınları, Latife Hanım’ın modern Türk 
kadınına örnek olacak çalışmalarda bulunduğunu, 
yaptığı yurtiçi geziler üzerinden görmüş, onu tanıdık-
ça daha çok beğenmişlerdir. Nitekim milletvekili adayı 
olmadığı halde (o tarihte yasal olarak zaten mümkün 
değildi) 1 Nisan 1923’de yapılan genel seçimlerde İz-
mir ve Konya’dan Latife Hanım’a oy verilmiştir. Latife 
Hanım, gönderdiği telgraflarla her iki şehir seçmen-
lerine “Türk kadınlığına yönelik yüksek bir eğilim ve 
takdir olması” nedeniyle teşekkür etmiştir. Bu olay 
1935’te TBMM’ye girecek kadın milletvekillerimiz için 
bir işaret olarak yorumlanmıştır.14

Cemiyet/Dernek Hayatında Latife Hanım
Latife Hanım’ı, kuruluşuna şahit olduğu örnek 

Cumhuriyet kadını olarak, Cumhurbaşkanı ve kurucu 
kahramanın eşi olarak sosyal faaliyetlerde yer alıp gö-
rev yaparken de görüyoruz. Himaye-i Etfal Cemiyeti 
(Çocuk Esirgeme Kurumu) başkanlığına seçilen Latife 
Hanım, 23 Ekim 1923 tarihinde kongrede önemli bir 
konuşma yapmıştır.

Latife Hanım, 29 Nisan 1925 günü yapılan Türk 
Ocakları Genel Kurul toplantısında Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver) ve Mustafa Necati Bey (Uğural) Vasıf Bey 
(Çınar), İhsan Ahmet Bey (Ağaoğlu), Mahmut Celalet-
tin Cüda Bey, Osmanzade Hamdi Bey (Aksoy), Reşit 
Galip Bey, Muhittin Baha Bey (Pars), Mehmet Emin Bey 
(Yurdakul) ve Rıdvan Nafiz Bey (Edgüder) ile birlikte 
Merkez Heyeti’ne seçilmiştir. Latife Hanım toplantıda 
Kars Türk Ocağı’nı temsilen katılmış ve önemli bir ko-
nuşma yapmıştır.

13 S. Selek, İsmet İnönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 
1985, s. 287. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 175-176.
14 A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 187-188.

Latife Hanım, yardım kampanyaları gibi sosyal so-
rumluluk projelerini de desteklemiştir. Savaş sonrası 
harap olan ülkeye gelen göçmenler için yapılan kam-
panyaya, Süt Damlası Kurumu’na yardım kampanya-
sına, Türk Tayyare Cemiyeti’ne yardım kampanyasına 
katılmış, ciddi destekler vermiştir. 

Kadınlar İzmir’de Sinemaya Gidiyor
Gazi Paşa eşi Latife Hanım ile 27 Temmuz 1923’te 

İzmir’e geldi. 2 Ağustos’a kadar sürecek bu İzmir ge-
zisinde sık sık halkla birlikte olmuşlar, kadın hakları 
bakımından örnek teşkil edecek olaylara kapı açmış-
lardır.

İzmir’de bir sinema işleten Cemil Bey ve Eşi Sabahat 
Hanım, daha önceki gelişlerinde Gazi Paşa’ya kaldığı 
köşke makine kurarak zafer filmleri seyrettirmişti. 
Sinema sanatına büyük önem veren Gazi, bu çiftin 
davetini kabul ederek, İzmir İkiçeşmelik yokuş başın-
da bulunan Ankara Sineması’na (sonradan Tan ismini 
almıştır) film seyretmeye geldi. Kadınların erkeklerle 
birlikte “seyirci” olarak bile tiyatroya, sinemaya gitme-
lerinin yasak olduğu, hoş karşılanmadığı günlerdeyiz. 
Cemil Bey (Filmer) anlatıyor:

“… Hemen yaveri Muzafferi çağırdı. O günkü prog-
ramını okuttu. Programından bazı işleri iptal etti, ve 
o gün saat üçte sinemaya gelebileceğini bildirdi. Çok 
duygulandığımı bildirerek huzurlarından ayrıldım. Yol 
üzerinde geçerken karakollara haber verdim ve ön-
lem almalarını söyledim.

Araba durunca kendilerini karşıladım, bana:
‘Bu ne hal’, anlamında işaret yaptı. Ben de açıklama 

babından:
‘Paşam, karakollara tertibat almalarını söylemiş-

tim, lakin beceriksizlik göstermişler, affedin’ diyebil-
dim…

Daha sonra eğilerek, alt salondaki seyircilere baktı, 
hepsi erkekti. Yine döndü ve:

‘Niçin aralarında kadın yok?’ dedi. Ben
‘Paşam kadınlara yalnız Salı günü sinema gösteri-

yoruz, başka gün yasak’ dedim. Bunu duyunca yave-
rine:

‘Muzaffer, aşağıya in ve dışarıdaki kadınları içeriye 
al’ dedi.

Yaver gitti ve bir süre sonra sinemanın içi tıka basa 
kadın doldu. Kadınlar kendisine dönmüş ve çılgınca 
alkışlamaya başlamışlardı, öyle ki bir türlü filme başla-
yamıyordum. Sonunda Şarlo’nun “Şarlo İdam Mahkû-
mu” adlı komedisiyle gösteriye başladık. Türkiye’de 
ilk olarak Ankara Sineması’nda kadınlarla erkekler bir 
arada film seyrettiler…”15

Cemil Bey’in Hanımı Sabahat Hanım Latife Ha-
nım’ın davetlisi olarak gittikleri Uşakizade Köşkü’nde 
yaşanan bir olayı şöyle anlatmaktadır:

15 O. Makal, Tarih İçinde İzmir Sinemaları, İzmir, 1999, s. 
160-163. A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 196.
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“Latife Hanım’ın söylediği günde kararlaştırıldığı 
gibi Cemil ile köşke gittik. Yaver Muzaffer Bey bizi bek-
liyordu. Gazi’nin yazı odasına girdik. Pencereye yakın 
bir koltukta oturuyordu.

Gazi Mustafa Kemal Paşa ile konuşmak kolay değildi. 
Cümlesine başlamadan, içinizi okumak istiyormuş gibi 
üstünüzde duran kudretli bakışları, her kelimeyi inceler-
miş gibi durduktan sonra ahenkli sesi karşısında insanın 
kendisine hâkim olması ve rahat konuşması imkansızdı.

Kapı açıldı. Latife Hanım içeri girdi. Sinemada gör-
düğü kadınların durumuna üzüldüğünü söyledi. Ka-
dınları değiştirmek için konferanslar düzenlenmesi, 
evleri dolaşarak onlara ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Ben çoktan harekete geçtiğimiz söyledim.
Birden Gazi söze girdi:
‘Tutuculuğun kurbanı yalnız cahil olan değil. En 

iyi propaganda vasıtası olan tiyatronun kadın sanat-
kârları da yasaktan kurtulamıyor. Artistlerimiz film 
çevirdikleri halde sahnelere çıkartılamıyor.’ Dedi Gazi 
birden sustu. Sonra şöyle dedi:

‘Müdürleri ile görüşüp kız öğrencilerin sahneye 
çıkmalarını söyleyeceğim. İlk oyunlarda halkı alıştır-
mak için başı kapalı çıkabilirler.”16

16 A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 197.

Vecihe Hanım (İlmen) Anlatıyor:   
Gazi Latife’nin Fikrini Daima Sorardı

Gazi’nin İzmir misafirliği 2 Ağustos 1923 tarihin-
de bitti ve Latife Hanım ile birlikte Ankara’ya döndü-
ler. Kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna inanan, bunu 
kendi yaşantısında da hayata geçirmek isteyen Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım’ın yurt gezilerine 
katılmasını hep arzu etmiştir. Gazi ve eşinin birlikte 
gerçekleştirdikleri 167 gün süren Anadolu gezilerinde 
Latife Hanım’ın bulunması modern Türk kadın hakları 
için önemli bir kazanım ve örneklik olmuştur.17

Latife Hanım’ın en küçük kardeşi Vecihe Hanım (İl-
men) Çankaya Köşkü’nde uzun süre misafir kalmıştır. 
Cumhuriyet Gazetesi’nde 1984’te yayımlanan söyle-
şisinde, Atatürk’ün evlilik yaşamından kadın hakları 
konusuna ışık tutacak çok güzel bilgiler vermektedir:

“Soru: Gazi, kadın haklarını ilgilendiren reformlar-
da Latife Hanım’ın fikrini sorar mı?

Cevap: Tamamen… Çok uğraştılar birlikte. Erkek 
kadın yan yana oturamaz, onlar oturdu. Mesela ka-
dının yüzünün açılması… O çarşafın çıkması… Ne 
dersin Latife, şöyle yapalım mı? Mesela sen şöyle bir 
şey yapsan derdi. O sıkma baş böyle çıktı. Oturur, 
konuşurlardı. Nasıl yapalım, nasıl başlayalım? Diye. 
Kabul günleri vardı.

Cumhurbaşkanının hanımı olarak kabul günü 
yapardı. Cumartesi günleri hanımlar gelirdi. Fakat 
kararlaştırdılar, hanımlar gelip otururken Gazi içeri 
girecek. İçeri girdi. Var mı o zaman erkekle kadın bir 
arada otursun. O girdi, arkasından birkaç bey daha 
girdi ve böyle böyle akşamları kadın-erkek bir arada 
oturmaya başladılar.”18

 Gazi ve Latife Hanım’ın Çankaya’da başlattıkları 
bu kadın-erkek birlikte bir arada oturma, sohbet ve 
yemek yeme geleneği yurt gezilerinde de gerçekleş-
tirilecektir. Bunun bir örneğini 1925 yılı Ocak ayının 
başlarında Konya’da gerçekleştirdiği inceleme ve zi-
yaretlerde bulunan Fahrettin Paşa (Altay), Konyalıların 
Atatürk’e hediye ettikleri evde ailece yenilen bir öğle 
yemeğini anlatmaktadır:

“Kadınlarımızın çarşafı atıp, erkeklerle bir arada 
sohbet etmeleri yeni bir olaydı. Çekingenlik ve ür-
keklik henüz giderilememişti. Gazi’nin sofrada bulu-
nan hanımları memnun edecek tatlı ve neşeli konuş-
ması, Latife Hanım’ın da ona nazikâne katılarak da-
vetlileri taltif etmesi (övmesi) unutulacak hallerden 
değildi…”19

17 A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 201.
18 Y. Pekşen, “Atatürk’ün Özel Yaşamı, Vecihe İlmen An-
latıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Kasım 1984. A. Gürel, E. 
Akçiçek, a. g. e., s. 229.
19 A. Gürel, E. Akçiçek, a. g. e., s. 262.
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KIBRIS TÜRKLERİNİN ATATÜRK 
ve MİLLİ SEMBOLLERLE İLGİLİ 
HASSASİYETLERİ

Dr. Mehmet BALYEMEZ*

Kıbrıs, Akdeniz’deki üçüncü büyük adadır1. Kıbrıs’ın coğ-
rafi konumu; Kuzey Afrika’nın doğusu ile Süveyş Kanalı’nı 
kontrol etmesi, Orta Doğunun Akdeniz’e açılan kıyılarının he-
men yanı başında bulunması, Anadolu’nun güney kıyılarına 
çok yakın konumda olmasından dolayı stratejik olarak kabul 
edilmiştir. Bu durum Kıbrıs’ın tarihin her döneminde güçlü 
devletler tarafından ele geçirilmesine sebep olmuştur2. Kıb-
rıs’ta hüküm sürmüş devletlere; Hititler, Asurlar, Persler, Vene-
dikliler, Bizanslar, Mısırlılar, Maronitler, Ermeniler, Rumlar ve 
Lüzinyanlar örnek olarak verilebilir3. 

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’a ilgisi ise Kaptanı Derya Bar-
baros Hayrettin Paşa’nın Akdeniz’deki başarılarından sonra 
olmuştur. Kıbrıs’ın fethi amacıyla 1570 yılında yapılan sefer 
1571 yılında tamamlanmış ve Ada’da Türk varlığı başlamış-
tır4. Osmanlı Devleti Kıbrıs’ı fethettikten sonra binlerce aile 
Anadolu’dan Ada’ya gönderilmiştir5. Osmanlı yönetimindeki 
Kıbrıs’ın yönetim merkezi olarak Lefkoşa belirlenirken Ada’ya 
Beylerbeyi statüsü verilmiştir6.

Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ta uyguladığı “istimalet7” po-
litikası gereğince Ada’da yaşayan toplumlar uzun yıllar 
birbiriyle uyum ve barış içinde yaşamışlardır8. Ancak bu 
durum 19’uncu yüzyılın başlarından itibaren değişmeye 

* Yrd. Doç. Dr., Rauf Denktaş Üniversitesi, Ekonomi ve 
İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü&Kıbrıs 
Araştırmaları Merkezi Md.;

1 Colonial Office List 1915, Historical and Statistical Infor-
mation, London, Waterlow&Sons Limited, 1915, s. 167.
2 Haydar Çoruh, Sultan II Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808-
1839), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2017, ss. 4-7; Osmanlı 
İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu- Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000, s. 5; 
Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571), Genelkurmay Askeri Tarih ve Strate-
jik Etüt Başkanlığı, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1986, s.1.
3 Ali Eftal Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi 1726-
1750, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, s. 27.
4 Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571), s.1; Osmanlı İdaresinde Kıb-
rıs (Nüfusu- Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), s. 5.
5 Şenol Çelik, “Türk Fethi Sonrasında Kıbrıs Adasına 
Yönelik İskân Çalışmaları”, Türklük Bilgisi Araştırmaları 
(TUBA)-Journal of Turkish Studies, S. 27/1, (2003), s.265.
6 Haydar Çoruh, a.g.e., s. 10
7 Osmanlı yönetimindeki bölgelerde gayrimüslim halka 
yönelik takip edilen politikayı ifade eder. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. İslam Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/
istimalet , (Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2021).
8 Halil İnalcık, Ottoman Policy and Adminastriation in 
Cyprus after The Conquest, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 
1969, s. 5-6. 

başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi, 
askeri ve ekonomik koşullar Kıbrıs’ın durumuna da doğ-
rudan etki etmiştir. Kıbrıs’ın geleceğini belirleyen gelişme 
ise 1877 yılında başlayan Osmanlı- Rus Savaşı olmuştur. 
Osmanlı Devleti, Rus ordusunun batıda Çatalca önlerine, 
doğuda ise Erzurum’a kadar ilerlemesi sonucunda yenil-
giyi kabul etmiş ve Ayastefanos Antlaşmasını imzalamıştır. 
İngiltere başta olmak üzere Avrupa devletleri antlaşmanın 
kendi çıkarları zararına olduğu düşüncesiyle karşı çıkmış ve 
Berlin’de bir konferans yapılması konusunda tarafları ikna 
etmiştir9. İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Hanry Layard 
bu dönemde Kıbrıs’ın İngiltere’ye devredilmesi amacıyla 
yoğun girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucun-
da 4 Haziran 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti 
arasında Kıbrıs Konvansiyonu imzalanmıştır10. Kıbrıs Kon-
vansiyonu’na göre; Ada’nın mülkiyeti Osmanlı Devleti’nde 
kalacak, yönetimi İngiltere’ye devredilecek, bunun karşı-
lığında ise 92.000 lira karşılığında yıllık ücret alınacaktır11. 

İngiltere, 1878 yılı Temmuz ayında Kıbrıs’ın yönetimini 
devraldığında, karşısında nüfusu fazla olan iki toplum 
bulmuştur. Bir yanda 19’uncu yüzyılın başlarından itibaren 
Yunan milliyetçiliğinin etkisinde kalmış ve her fırsatta Eno-
sisi12 isteyen Rumlar ile Türk milliyetçiliği henüz gelişmekte 
olan ve Ada’nın er ya da geç Osmanlı Devleti’ne verileceğini 
uman Kıbrıs Türk toplumu!  

İngiltere, Kıbrıs’ın yönetimini ele geçirdiği 1878 yılından 
itibaren Rumların Enosis istekleri ile karşı karşıya kalmış-
tır. İngiliz yönetimi, Ada’nın gerçek sahibinin Osmanlı 
Devleti olduğunu, kendisinin Ada’da geçici olarak bulun-
duğunu ileri sürerek Rumların isteğini bir süreliğine de 
olsa geçiştirmiştir. Ancak bu durum Birinci Dünya Sava-
şı’nın ilk yıllarında sona ermiştir. İngiltere, Osmanlı Dev-
leti’nin Almanya safında savaşa girmesini bahane ederek 
5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs’ı egemenliği altına almıştır13. 
Osmanlı Devleti, İngiltere’nin ilhak kararı karşısında herhangi 
bir tepki göstermemiş, sadece ilhakı protesto etmekle 
yetinmiştir. Kıbrıs Türk toplumu, hem Rumların Enosis eylem-
lerinin günden güne artması hem de İngiltere’nin Ada’daki 
politikalarına Osmanlı Devleti’nin yeteri kadar tepki verme-
mesi üzerine umutsuzluğa kapılmışlardır.

Kıbrıs Türklerinde oluşan umutsuzluk duygusu Birinci 
Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918 yılında daha da artmış-
tır. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve 
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşmasını im-
zalamıştır. İtilaf Devletleri ateşkes antlaşmasından hemen 
sonra Anadolu’yu işgale başlayınca Mustafa Kemal Paşa ve 

9 Turhan Şahin, Öncesiyle ve Sonrasıyla 93 Harbi, Ankara. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988, s. 33-35; Kıbrıs’ın Fethi 
(1570-1571)…, s. 2.
10 Osmanlı İdaresinde Kıbrıs.., ss. 22-23.
11 Karolos Zahariadis ve Yusuf Alp, Kıbrıs, İstanbul, Biri-
kim Yayıncılık, 1979, s.3.
12 Enosis, Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesi anlamında 
kullanılan bir siyasi kavramdır.
13 Şükrü Sina Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878-1960) Kolon-
yalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, C I, İstanbul, 
Kaynak Yayınları No:38, 1984, s. 66.
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arkadaşları kurtuluş çarelerini aramaya başlamışlardır. Ana-
dolu’da bu gelişmeler yaşanırken Kıbrıs Türk ve Rum toplum-
larında da farklı beklentiler oluşmuştur. Rumlar, savaşın galibi 
olan İngiltere’nin Kıbrıs’ı Yunanistan’a vereceği beklentisiyle 
barış antlaşması esaslarının görüşüleceği Paris’e temsilci 
göndermişler ve lobi faaliyetlerine başlamışlar, Kıbrıs Türkle-
ri ise Anavatan’ın içinde bulunduğu durum karşısında nasıl 
bir yol haritası izleneceğinin arayışı içine girmişlerdir14. Kıbrıs 
Türklerinin bu arayışı 1918 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen 
Meclisi Milli toplantısı ile umuda dönüşmüştür. Anadolu’da 
milli mücadelenin fiili safhasının henüz başlamadığı bir dö-
nemde gerçekleştirilen Meclisi Milli toplantısı sonunda iki 
karar alınmıştır. Bunlardan birincisinde; Rumların her fırsatta 
Enosis isteklerini gündeme getirirken Kıbrıs Türk toplumunu 
yok saymasının kabul edilmediği ve protesto edildiği ifade 
edilmiştir. İkinci kararda ise Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti’ne geri 
verilmesi istenmiş, bu amaçla Kıbrıs Türk toplumundan seçi-
len bir heyetin Paris’e gönderilmesi ve burada lobi faaliyetle-
rinde bulunması belirtilmiştir15. İngiliz yönetimi, Meclisi Milli 
kararlarını öğrendikten sonra Kıbrıs Müftüsünün Ada’dan 
ayrılmasını yasaklamıştır16.

Kıbrıs Türklerinin geleceğe dair beklentileri bu gelişme 
sonrasında karamsarlığa dönüşmüştür. Çünkü Kıbrıs Türkleri-
nin yaptığı bu masum girişim yasaklanırken Rumların Enosis 
faaliyetleri engellenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak Yunanis-
tan, Rumların Enosis isteklerini açıktan desteklerken Kıbrıs 
Türklerinin hak ve çıkarlarını koruyacak Anavatanın eksikliği 
çok daha yakından hissedilmeye başlamıştır.

Kıbrıs Türkleri bu durum karşısında gelecek endişele-
rini daha yakından hissetmeye başladıkları bu dönemde 
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Milli Mücadele 
Ada’daki Türkler için umut ışığı olmuştur. Kıbrıs Türk toplumu, 
Ada’da hüküm süren İngiliz yönetimine rağmen 19 Mayıs 
1919 tarihinden itibaren başlayan Milli Mücadeleyi maddi 
ve manevi olarak desteklemişler, bir bakıma kendi gelecek-
leriyle ilgili endişelerinin Anadolu’nun kurtuluşuyla sona 
ereceğini değerlendirmişlerdir. Kıbrıs Türkleri, Milli Mücadele 
döneminde Ada’da düzenledikleri; piyes, tiyatro, piyango vb. 
etkinliklerden topladıkları paraları Anadolu’ya göndermişler, 
hatta bazı Kıbrıs Türk gençleri gizli yollardan Anadolu’ya geç-
mişler ve Milli Mücadeleye katılmışlardır17.

Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Milli Mücadelenin 
askeri evresi 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya 
Mütarekesi ile sona ermiş ve yaklaşık bir ay sonra Lozan 

14 Sabahattin İsmail, İngiliz Yönetiminde Türk-Rum 
İlişkileri ve İlk Türk-Rum Kavgaları, Lefkoşa, Kıbrıs Türk 
Mücahitler Derneği Yayını: 5, 1997, s. 11-14.
15 Sabahattin İsmail ve Ergin Birinci, Kıbrıs’ta İki Ulusal 
Kongre, 1982, Lefkoşa, s. 32.
16 Ramadan Sonyel, Sonyel, “ Kıbrıs Türklerinin Varlık 
Savaşımı”, Belleten, TTK, 59 (224), ss. 172-173.
17 Ahmet C., Gazioğlu, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II 
(1878-1952) Enosis Çemberinde Türkler, İstanbul, CYREP 
Yayınları, 1997, s. 17; Mehmet Balyemez ve Fuat İnce, 
“Mondros’tan Lozan’a Kadar Olan Dönemde Kıbrıs ve 
Kıbrıs Türkleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Dergisi, C.10, Sayı:26, ss.855-870.

Barış Konferansı başlamıştır. İngiltere’nin etkili olduğu 
Konferans görüşmeleri sonunda 24 Temmuz 1923 tari-
hinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve Kıbrıs, antlaş-
manın 20’nci maddesine göre İngiltere’ye terk edilmiştir18. 
Kıbrıs Türk toplumu, Lozan Barış Antlaşmasında kendileri-
nin de haklarının aranacağı beklentisinde olmuşlar, ancak 
umduklarını bulamamışlardır.

Kıbrıs Türkleri, bu sonuç karşısında bir kez daha ha-
yal kırıklığına uğramışlarsa da, bu umutsuzluk durumu 
çok sürmemiştir. Kıbrıs Türk toplumu, İngiliz sömürge yö-
netiminin Ada’da kurduğu sömürge sistemine rağmen 
Lozan Barış Antlaşmasından sonraki dönemde sosyal, 
siyasal, kültürel haklarını kendi başlarına aramışlardır. Bu 
dönemde İngiliz sömürge yönetimi, Kıbrıs Türklerini kont-
rolü altına almak amacıyla milli duyguları dini politikalarla 
engellemek istemiş, Lozan Barış Antlaşması sonrasında 
Türkiye’den sürülen İngiliz Muhipler Cemiyeti Başkanı Sait 
Molla’yı Kıbrıs’a getirmiş ve kendi politikaları doğrultusun-
da kullanmaya başlamıştır19. İngiliz sömürge yönetimi, bu 
politikasına ilave olarak Kıbrıs Türkleri arasından seçtiği ve 
kendisine yakın olduğunu değerlendirdiği bazı kişileri de 
önemli kamusal görevlere getirerek sömürge politikalarını 
kolaylaştırmıştır. İngiltere’nin bu politikası Kıbrıs Türk top-
lumu arasındaki birliği bozmuş ve birbirinden tamamen 
farklı iki grup oluşmuştur. Bir yanda Anadolu’daki Kemalist 
hareketi kendisine rehber edinen “Halkçılar”, diğer yanda 
ise sömürge politikasını kolaylaştıran “Evkafçılar”. Evkafçı 
grubun önderliğini Sir Mehmet Münir üstlenirken20, Halkçı 
grubun liderliğini ise Mısırlızade Necati Bey yapmıştır. 

Halkçı grubun faaliyetleri “Söz gazetesi tarafından des-
teklenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gazeteye maddi 
ve teknik destek vererek Söz’ ün yayın hayatını sürdürmesini 
kolaylaştırmıştır21. Söz gazetesi, manşetlerinde yer verdiği 
haberlerle milli duyguların gelişimini engellemek isteyen İn-

18 İsmail Soysal, Türkiye’nin Dış Münasebetleriyle İlgili 
Başlıca Siyasi Andlaşmaları, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1965. 
S.42-43.
19 İngiliz Muhipler Cemiyeti kurucusu ve İstanbul Gazetesi 
sahibi Sait Molla, milli mücadele karşıtı faaliyetlerinden 
dolayı Lozan Barış Antlaşması sonrasında Türkiye’den 
sürgün edilmiş ve 1925 yılında Kıbrıs’a yerleşmiştir. Sait 
Molla, Kıbrıs’ta bulunduğu süre boyunca Kıbrıs Türkle-
rinin Anadolu’da yapılan devrimlere karşı gösterdikleri 
ilgiyi baltalamaya çalışmış, Türkiye aleyhinde faaliyetlerde 
bulunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Demiryürek, 
“Kıbrıs’ta Bir 150’lik:Sait Molla (1925–1930)”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIX, S. 57 (Kasım 2003), ss. 
1215-1233.
20 Kıbrıs Türklerinden Evkafçıları destekleyenler için “İn-
gilizleşmiş Türkler” kavramı da kullanılmıştır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Charles Fraser Beckingham, “The Cypriots Turks 
(Historical Note)”, Journal of The Royal Central Asian 
Society, Vol. XLIII (April 1956), Part II, s.129.
21 Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi (CCA), 030–10–
000–000–83–548–2, Söz gazetesine gönderilen matbaa harf-
lerinin bedeli olan seksen liranın TC İş Bankası hesabına 
yatırıldığına dair yazı
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KIBRIS TÜRKLERİNİN ATATÜRK VE MİLLİ SEMBOLLERLE İLGİLİ HASSASİYETLERİ

giliz sömürge yönetiminin politikalarının başarısız olmasına 
çalışmıştır. Söz gazetesinde 29 Ekim 1928 tarihinde yayımla-
nan bir haberde Cumhuriyet Bayramının Ada’nın her yerin-
de coşku ile kutlandığı ifade edilmiş, bu bayramın dünyanın 
farklı yerlerinde yaşayan tüm Türkler için değerli olduğunu 
vurgulanmıştır 22. Milli günlerle ilgili haberleri manşetten 
veren Söz gazetesinde 29 Ekim 1929 tarihinde yayımlanan 
ve Latin harfleriyle verilen “Milli Bayram” başlıklı haberde ise; 
Cumhuriyet Bayramının bütün okullarda şenliklerle kutlan-
dığını belirtmiştir. Aynı haberde Söz Editörü Başöğretmen 
Remzi Bey ise şu mesajı vermiştir: “Söz, Milli Bayramı, umum 
karinelerine tebrik eder bunun müessislerini hürmetle selam-
lar”.23 Başta Söz gazetesi olmak üzere yapılan tüm haber ve 
etkinliklerde milli duygular ön planda olmuş, bu durumun 
etkileri izlenen politikalara da yansımıştır.

Bu dönemde Türkiye, Kıbrıs Türkleri arasında gelişmeye 
başlayan Halkçı hareketi desteklemiş, Kıbrıs Konsolusunun 
örtülü ve açık desteğiyle hareketin devam etmesi sağlanmış-
tır. Bu kapsamda olmak üzere Türkiye’nin Kıbrıs Konsolosu 
Asaf (Güvenir) Bey, milli günlerin organize edilmesi başta ol-
mak üzere milli duyguların gelişimini desteklemiş, her fırsatta 
Halkçıların yanında olmuştur. İngiliz sömürge yönetimi valisi 
Sir Roland Storrs, tarafından 1930 yılında Londra’ya gönderi-
len raporda bu durumu aşağıdaki gibi ifade etmiştir24: 

“…1928’de ikinci kez Konsolos olarak atanmasından 
sonra dikkatini ve faaliyetlerini buradaki Türk vatandaşlarıy-
la ilgilenmeye ayıracağına, daha çok yerli Müslüman aha-
linin Ankara’daki siyasetle canlı şekilde ilgilenmelerini cesa-
retlendirmeye ve onların içinde Türk Ulusal Bilincini uyandır-
maya yöneltmiştir. Bu yöndeki faaliyetlerinin, resmi görevini 
aştığı ve ihlal ettiğine ilişkin kanıtlar elde etme olanağı bu-
lunmamaktadır ama Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı gününün 
aktif olarak adanın çeşitli yerlerinde kutlanması, Asaf Bey’in 
Konsolos olarak atanmasından sonra başlamıştır ve bu et-
kinlikler kanımca onun kişisel etkisiyle olmaktadır...”

Vali Storrs tarafından “Kıbrıs’ın Yeni Türkleri”25 olarak ad-
landırılan  Halkçıların ilk önemli başarısı1930 yılında yapılan 
Kavanin Meclisi seçimlerinde olmuştur. İngiliz yönetiminin 
Kıbrıs’ta kurduğu sömürge sisteminin sorunsuz olarak sürdü-
rülmesinde çok önemli işlevler yerine getiren Kavanin Mec-
lisi’nin 1930 yılındaki seçimlerinde Halkçı grubun lideri M. 
Necati Bey, Sir Mehmet Münir’e karşı Girne-Lefkoşa bölgesin-
den adaylığını ilan etmiştir. Girne-Lefkoşa seçim bölgesinin 
en önemli özelliği Kıbrıs Türklerinin eğitimli ve toplum sorun-
larından haberdar olan bilinçli kesiminin bu kazalarda daha 
fazla olmasıdır. Dolayısıyla toplum sorunlarından daha fazla 
haberdar olan Kıbrıs Türkleri, 1930 yılında yapılan Kavanin 
Meclisi seçimleri ile bir tercih yapmak durumunda kalmıştır. 

22 “29 Teşrini Evvel Türk Milleti İçin Başlı Başına Bir 
Tarihtir.”, Söz, 29 Ekim 1928.
23 “Milli Bayram”, Söz, 29 Ekim 1929.
24 Foreign Colonial Office (FCO),  371/14584/E2903, Stor-
rs’un 7 Mayıs 1930’da Sömürgeler Bakanlığı’na gönderdiği 
rapordan aktaran Gazioğlu, a.g.e. s. 211.
25CO 67/238,f.41174/31, Storrs’tan Passfiled’e, Nicosia, 27 
March 1931, No: 115 ve eklerinden aktaran Gürel, a.g.e., 
C. I, s. 182.

Ya İngiliz sömürge yönetiminin kuklası olan ve sömürge po-
litikalarını kolaylaştıran Sir Mehmet Münir’i destekleyecekler 
ve bu sistemin devamı yönünde oy kullanacaklar ya da Ata-
türk Devrimlerini rehber edinmiş ve her şart altında toplum 
haklarını arayan M. Necati Bey’i seçeceklerdir. Halkçı grubun 
yayın organı olan Söz gazetesi de M. Necati Bey’in seçim ça-
lışmalarını desteklemiş, sütunlarında yer verdiği haberlerde 
Kıbrıs Türklerinin toplum haklarının elde edilebilmesi için M. 
Necati Bey’in seçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır26.

M. Necati Bey seçim hazırlıkları kapsamında; Rumların ar-
tan Enosis faaliyetlerine dikkat çekmiş, Kıbrıs Türklerinin eği-
tim hakkının tam olarak verilmediğini, Kıbrıs Türk Evkafının 
kötü yönetilmesinden dolayı toplumun ekonomik gelişimini 
sağlayamadığını, Rumların kendi dini liderlerini seçmek hak-
kına sahip olmalarına rağmen Türklerin bu haktan yoksun 
bırakıldıklarını anlatarak toplumu bilinçlendirmiştir27. 

M. Necati Bey, 15 Ekim 1930 tarihinde yapılan seçimlerde 
geçerli oyların %55,6’nı alarak Girne-Lefkoşa Bölgesi temsil-
cisi olarak Kavanin Meclisine girmiştir28. İngiliz sömürge yö-
netiminin adamı olan Sir M. Münir, propaganda döneminde 
tüm kamusal olanaklardan yararlanmasına karşın seçimi kay-
betmiştir. Bu sonuç, hem Sir M. Münir’in Kıbrıs Türk toplum 
nezdindeki karnesi olmuş hem de M. Necati Bey’in toplum 
lideri olma durumunu perçinlemiştir.

M. Necati Bey, Kavanin Meclisi seçimlerinden yaklaşık se-
kiz ay sonra Milli Kongreyi toplamıştır. Kıbrıs Türklerinin sos-
yal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarının tartışıldığı Milli 
Kongre 1 Mayıs 1931 tarihinde yapılmıştır. Burada bir detay 
vardır. O da; Milli Kongrenin toplanma günüdür. Milli Kong-
renin toplanma günü, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 
açılan Büyük Millet Meclisi (BMM)’nde olduğu gibi, özellikle 
Cuma gününe denk getirilmiştir. M. Necati Bey, her konuda 
olduğu milli konuların konuşulacağı Milli Kongre’nin açılış 
gününü belirlerken Mustafa Kemal Paşa’nın kararına benzer 
bir tutum izlemiş ve O’nu model almıştır. 

M. Necati Bey başkanlığında toplanan Milli Kongre’de, 
Kıbrıs Türk toplumunun hakları yazılı olarak ilk kez belirlene-
rek sömürge yönetimine iletilmiştir. Kongre aynı zamanda 
alınan kararları takip etmek amacıyla tıpkı Erzurum ve Sivas 
Kongrelerindeki “Temsil Heyetine” benzer bir şekilde “Heyeti 
Merkeziye” adı altında temsilciler seçmiş ve bu heyetin tüm 
Kıbrıs Türk toplumu adına söz söyleme hakkına sahip oldu-
ğunu da ilan etmiştir29. 

İngiliz sömürge yönetimi, M. Necati Bey öncülüğündeki 
Halkçıların günden güne artan faaliyetleri karşısında 
endişelenmeye başlamış, Kıbrıs’ta kurmuş olduğu sistemin 
temellerinin sarsılmaya başladığını fark etmiştir. İngilizlerin 

26 M. Remzi, “ Necati Bey ve İntihaplar”, Söz, 2 Teşrinievvel 
1930; “Türk gençleri! vazifenizi yapınız!”, Söz, 4 Ekim 1930.
27 Ergin Birinci, Necati ÖZKAN (1899–1970), C. I, Lefko-
şa. Necati Özkan Vakfı Yayınları, 1998, s. 118.
28 Gazioğlu, a.g.e., s. 201.
29 Mehmet Balyemez, “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs 
Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)”, Yayım-
lanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü, , 2017, s.187.
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imdadına Rumların 1931 yılı Ekim ayında çıkardıkları “İsyan” 
yetişmiştir. Enosis amacıyla 21 Ekim 1931 tarihinde başlayan 
isyan kısa sürede Kıbrıs geneline yayılmış, İngiltere’nin Mal-
ta ve Kahire’den getirdiği takviye askeri birliklerin yardımı ile 
bastırılabilmiştir. İngiliz sömürge yönetimi isyan sonrasında 
sıkıyönetim uygulamalarını yürürlüğe sokmuş, Kavanin Mec-
lisi çalışmalarını askıya almıştır30.

Sıkıyönetim döneminde, Türkiye’den Kıbrıs’a görev-
lendirilen öğretmenlerin çalışma izinleri iptal edilmiş, 
tarih, coğrafya ve edebiyat kitaplarının okullarda eğitim 
materyali olarak kullanılması yasaklanmış, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün fotoğrafları, Türk Bayrağı vb. milli sembollerin 
duvarlara asılması yasaklanmış31, bir bakıma milli duygular 
törpülenmek istenmiştir. 

M. Necati Bey, sıkıyönetim döneminde de mücadeleci 
karakteri gereği İngiliz sömürge yönetiminin politikalarına 
karşı Kıbrıs Türk toplumunun haklarını savunmaktan geri 
adım atmamış, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde Ada Türklerinin 
sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla görüşmeler yapmış-
tır. Bu durum M. Kemal Paşa’nın da dikkatinden kaçmamış ve 
“Soyadı Kanunu” kabul edildikten sonra M. Necati Bey’e “Öz-
kan” soyadını vermiştir32. M. Necati Özkan, Atatürk’ü ve O’nun 
kurmaya çalıştığı düzeni öylesine içselleştirmiştir ki; hem fir-
malarının hem de satışını yaptığı ürünlerinin sembolü olarak 
CHP’nin simgesi olan “Altı Ok”u kullanmıştır33.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 
tarihinde hayatını kaybetmesi Kıbrıs Türk toplumun-
da da derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu duygular, her 
yıl 10 Kasım günü gazetelerde yayımlanan haberler-
le duyurulmuştur. Bozkurt gazetesinde, yayımlanan 
bir haberde34; “Bugün Kıbrıs Adası üzerinde yaşayan 
100 bine yakın Türk, adımlarını Anavatan’daki kardeşle-
rinin yürüyüşüne uydurmuş, kalplerinde aynı heyecan ve 
imanla Atatürk İnkılâplarının yorulmaz bekçilerdir. Bütün 
Kıbrıs Türklüğü, Anavatan’daki kardeşleri gibi O’nun çiz-
diği yoldan yürümeye ant içmişlerdir…” denilerek Kıbrıs 
Türklerinin Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun Devrimle-
rine karşı olan duygularını ifade etmişlerdir.

Kıbrıs Türk toplumunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere milli sembollere karşı olan duyguları her 
dönemde üst düzeyde olmuştur. Rum İsyanı’ndan sonra yü-
rürlüğe giren uygulamalardan biri olan Türk Bayrağının asıl-
masının yasaklanması üzerine öğretmenler tarafından sınıfa 
gizlice getirilen Türk Bayrağı tüm öğrencilere öptürüldükten 
sonra ders yapılmıştır35. Kıbrıs Türklerinin milli sembollere 
olan hassasiyetleri sadece bununla da kalmamıştır. Kıbrıs 
Türk liderleri; 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi milli günle-

30 İzzet Öztoprak, “Kıbrıs’ta 1931 İsyanı ve Yankıları”, 
Belleten, TTK, LXII/233, (1998), s.215-216.
31 CCA 030-0-100-000-000-124-886-18, Türkiye Cumhu-
riyeti Konsolosluk ve Muhtelit H. Dairesi, “Kıbrıslı Türkler 
h.”, 15.5.1937, s. 6. 
32 Ergin, a.g.e., C. I, s. 17.
33 Balyemez, a.g.t., s.66.
34 “En Acı Günümüz”, Bozkurt, 10 Kasım 1951.
35 İsmail Bozkurt ile yapılan görüşme, Mağusa, 15 Ağustos 2020.

rin resmi tatil kapsamına alınması ve bu günlerde kutlamalar 
yapılması ve Kıbrıs Türklerine “Müslüman” yerine “Türk” ifa-
desinin kullanılması isteğini hem 1943 yılında kurulan Kıbrıs 
Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) hem de 1944 yılında Dr. 
Fazıl Küçük’ün Başkanlığında kurulan Kıbrıs Milli Türk Halk 
Partisi (KMTHP)’nin tüzük, genelge ve muhtıralarında sürekli 
olarak gündeme getirmişlerdir36. 

Kıbrıs Türk toplumunun Mareşal Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e olan sevgisinin somut göstergelerinden biri de 1959 
yılında yaşanmıştır. Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu (KTKF) 
Başkanı Rauf R. Denktaş, Türkiye’den getirttiği 8 adet Atatürk 
büstünü Mağusa, Lefke ve Lefkoşa dahil Ada’nın çeşitli yerle-
rine koydurmuştur37.

Kıbrıs Türk halkının Mareşal Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e verdiği değeri gösteren olaylardan bir başkası ise 
1974 yılında yaşanmıştır. Barış Harekâtı sonrasında yaşa-
dığı bölgelerden kuzeydeki Türk bölgesine göç etmek 
zorunda kalan Kıbrıs Türkleri arkalarında birçok değerli 
eşyayı bırakırken evlerindeki Atatürk büstü ve tabloları-
nı yanlarına almışlar, milli sembollerini Rumların insafına 
terk etmemişlerdir. İsminde “Türk” ifadesi bulunan yegâne 
devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Ka-
sım 1983 tarihinde bağımsızlığını ilan ederken bağımsızlık 
marşını da, “İstiklal Marşı” olarak kabul etmiş ve Anavatan 
ile bütün olduğunu bir kez daha göstermiştir.  

Kıbrıs Türk toplumu, Lozan Barış Antlaşması sonrasında 
milli sınırlar dışında kalan Türk toplumlarından farklı bir özel-
liği ile öne çıkmıştır. O da; Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 
yılında yedi düvele karşı başlattığı özgürlük mücadelesini 
örnek alarak bağımsızlık mücadelesi vermeleri ve bu uğurda 
bedel ödeyerek 18’inci Türk Devletini kurmalarıdır. Bu sürecin 
ilk emarelerini Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Mec-
lisi Milli ile 1931 yılında düzenlenen Milli Kongre’de görmek 
mümkündür. Ada’nın Osmanlı yönetiminden İngiltere’ye 
geçtiği 1878 yılından sonra uzun bir süre Anavatan desteğini 
göremeyen Kıbrıs Türk toplumu, Lozan’dan sonraki dönem-
den itibaren bağımsızlık amacıyla yaptığı tüm faaliyetlerinde 
Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Devrimlerini kendi-
lerine rehber edinmişler. Günümüzde de bu hassasiyetlerini 
koruyan Kıbrıs Türk halkı, siyasi iktidarın almış olduğu “Andı-
mızı” yürürlükten kaldırma kararını dikkate almamış, Atatürk 
döneminde kalan bu tarihi söylevi uygulamayı devam ettir-
mekte ve Türkiye’de kutlanan milli günleri coşku ile kutlama-
yı kararlılıkla sürdürmektedir. 

36 “Cemiyetlerimiz Tarafından Birlik ve Beraberliğin ilk adı-
mı atıldı”, Hürsöz, 24 Aralık 1946; Türk İşleri Komisyonu Ara 
Raporu, Lefkoşa, Kıbrıs Hükümet Matbaası, 1950, s. 6; Milli 
Arşiv ve Araştırma Dairesi (MAAD), KTY 04-1944-103-04; 
MAAD, KTY 04-1944-104-01; “KATAK Konfederasyon Sek-
reterliğinden”, Söz, 3 Mayıs 1944, s. 2; “ KTKB Sekreterliğin-
den”, Halkın Sesi, 29 Ocak 1946, s. 4; “Kıbrıs Türk Kurumlar 
Birliği Sekreterliğinden”, Söz, 29 Ocak 1946, s. 2.
37 Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (MAAD) (KKTC), Kıbrıs 
Türk Kurumlar Federasyonu Başkanı Rauf. R. Denktaş’tan 
Mağusa Belediye Başkanına Gönderilen Yazı, 12/11/59, No: 
159/195/59; Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (MAAD) (KKT-
C),KTKF Lefke Mümessili Dr. Selçuk Sömek’ten Federasyon 
Başkanına Gönderilen Yazı, 30 Haziran 1959. 
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85 YIL ÖNCE, 
MONTRÖ BOĞAZLAR 
SÖZLEŞMESİ’NİN YARATTIĞI 
COŞKU: 20 TEMMUZ 1936

Özen TOPÇU*

Giriş:
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan tek deniz yolu geçi-

di üzerinde bulunan Karadeniz Boğazı (İstanbul Boğa-
zı), Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı genel olarak 
“Türk Boğazları” olarak anılır. Türk Boğazları, Türkiye’nin 
hayat damarıdır, kalbidir ve varlığı ile yakından ilgilidir.1 
Her karış vatan toprağına olduğu gibi, denizlere de hâ-
kim olmak vatani ve hayati bir konudur. Onun içindir ki, 
denizlerimize de “Mavi Vatan” diyoruz.2

Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini tayin eden Lozan 
Barış Antlaşması her ne kadar büyük bir diplomatik 
başarı olsa da, Türk Boğazları konusunda Türkiye’nin 
beklentilerini tam olarak karşılamamıştır. Lozan’a 
göre; Türk Boğazlarında Türk askeri bulunmayacak, 
geçişler Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından 
denetlenecek, güvenliğini ise Milletler Cemiyeti üst-
lenecekti.3 İşte, egemenliğimiz üzerinde “kara bir leke” 
gibi duran bu sorun, 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi’yle kaldırılacaktır.4

Biz bu çalışmamızda, 13 yıllık bir aranın ardından, 
-20 Temmuz 1936 gece yarısından sonra – Türk askeri-
nin Türk Boğazları istihkâmlarına yerleşmesini ve Türk 
ulusunun sevincini paylaşmaya çalışacağız.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi:
Bilindiği gibi, 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Ant-

laşması Türkiye ile Müttefik Devletlerarasında imza-
landığında, aynı gün İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Sırp-Hırvat-Sloven 
Devleti ve Türkiye arasında 20 maddeden oluşan “Bo-
ğazlar Rejimine İlişkin Sözleşme” de kabul edilmişti. 
Bu sözleşmeye göre, Çanakkale ve İstanbul Boğazla-
rında denizden ve havadan geçiş serbest bırakılmış; 
geçiş güvenliği açısından da Çanakkale Boğazı’nın iki 
yakasında 20 km. İstanbul Boğazı’nın her iki yakasın-
da 15 km. ve Marmara Denizi’ndeki adalarda asker 

* Emekli Albay,

1 Hamza Eroğlu; Türk İnkılȃp Tarihi, MEB Yay., İstanbul 
1982, s.361,362.
2 Ali Cömert; “Türk Boğazları ve Montrö Sözleşmesi”, Deniz-
cilik Dergisi, 20 Temmuz 2020. www.denizcilikdergisi.com 
3 Ali Güler; Lozan, Bin Yıllık Hesaplaşma, Halk Kitapevi, İst. 
2017, s.150.
4 Hakan Uzun; “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin yan-
kıları”, Ank.Ünv. Türk İnk. Tar. Ens. Atatürk Yolu Dergisi, 
Sayı:61, Güz:2017, Ss:393-435, s.410.

bulundurulmayacağı hükme bağlanmıştı. Bu bölge-
lerde tahkimat (savunma tesisi) yapmak, asker ve silah 
bulundurmak yasaklanmıştı. Bölgenin güvenliği, Mil-
letler Cemiyeti’nin garantisi altına bırakılmış, kurulan 
statünün yürütülmesi için de bir Türk temsilcinin baş-
kanlığında imzacı devletlerin temsilcilerinden oluşan 
bir Boğazlar Komisyonu kurulmuştu.5 

Türkiye, Lozan’da Boğazların kontrolünü; konfe-
ransın bir an önce sonuçlanmasını istemesi ve Millet-
ler Cemiyeti’nin Boğazların güvenliğini garanti altına 
alacağı inancıyla Boğazlar Komisyonu’na bırakmayı 
kabul etmişti.6 Boğazlar Sözleşmesi’nin 18. madde-
sine göre Boğazların emniyeti bir savaş ya da savaş 
tehdidi karşısında tehlikeye girecek olursa, anlaşma-
ya imza koyan taraflar ve bilhassa Fransa, Büyük Bri-
tanya, İtalya ve Japonya bu konuda Cemiyet-i Akvam 
Meclisi’nin karar vereceği bütün vasıtalarla tehlikeyi 
ortaklaşa engelleyeceklerdi.7 

Ancak, 1930’ların başından itibaren dünya siyasi 
sahnesinde farklı rüzgârlar esmeye başlamıştı. Bi-
rinci Dünya Savaşı sonrası yapılan düzenlemelerden 
hoşnut olamayan ve kendilerine Revizyonist Devlet-
ler denilen, başta Almanya, İtalya ve Japonya olmak 
üzere öteki küçük devletler silahlanma yarışına gir-
mişti.8 Türkiye de, 1930’lu yılların başından itibaren 
Boğazların güvenliğinin sağlanamayacağı, haklarının 
korunamayacağını anladığından, kurulan statünün 
değiştirilmesini istemeye başladı. Türkiye bu isteğini, 
uluslararası hukuk açısından “koşulların değiştiği” 
ilkesine dayandırıyordu.9

İngiltere, Boğazlar konusundaki değişim talebinin 
Lozan Antlaşması’nın diğer maddeleri ile ilgili yeni 
talepler doğuracağını, hatta diğer devletlerle yapılan 
barış antlaşmalarının da gözden geçirilmesi istekleri-
ni gündeme getireceğini, bunların da Birinci Dünya 
Savaşı sonunda kurulan düzenin zayıflatılmasına yol 

5 Rıfat Uçarol; Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, 10. Bas-
kı, İst. 2015, s.832. Mirliva Sedat; Boğazlar Meselesi ve Çanak-
kale Deniz Savaşı’nda Türk Zaferi, Phoenix Yayınları, Sadeleşti-
ren ve Yay.Haz.:Doç.Dr. Mehmet Köçer, Ank. 2007, s.82-91.
6 Süleyman Hacıcaferoğlu;“ İki savaş Arası Dönemde Türki-
ye-İngiltere İlişkileri (1929-1939)”, İstanbul Sabahattin Zaim 
Ünv. Sos. Bil. Ens., Siyaset Bil. ve Uluslararası İlişkiler Böl. 
Yüksek Lisans Tezi, İst. 2019, s.68.
7 Mirliva Sedat; a.g.e., s.89.
8 Hakan Kaya; “Türkiye-İngiltere İlişkileri (1929-1939)”., 
İst.Ünv. Ata. İlk. Ve İnk. Tar. Ens. Doktora Tezi, İst.2019, 
s.163,164. Mustafa Edip Çelik; “İngiliz Büyükelçilik Rapor-
larında Türk Dış Politikası (1933-1937)”, Tarih ve Gelecek 
Dergisi, Cilt:3, sayı:2, Ağustos 2017, s.29,30. www.dergipark.
org.tr. Hacıcaferoğlu; a.g.t., s.70.
9 Hüseyin Tosun; “Monrtö Boğazlar Sözleşmesi (Boğazlar 
Sorununda Son Aşama)”, www.dergipark.org.tr, s.98. H. Uzun; 
a.g.m., s.398. H. Kaya; a.g.t., s.304. 
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açabileceği gerekçesiyle karşı çıkmaktaydı.10 İngilte-
re’nin en büyük çekincesi de, Almanya’nın da böyle bir 
durumu Ren Bölgesi’ni yeniden silahlandırmak için bir 
fırsat olarak kullanabileceği olasılığı idi.11 

Türkiye, 1923’te Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalarken 
Milletler Cemiyeti’nin verdiği garantiye güvenmişti. 
Ancak uluslararası taahhütler, revizyonist devletler ta-
rafından tek taraflı hareketlerle çiğnenmeye başlamıştı. 
İtalya, Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi olan Habeşistan’ı 
işgal etmiş, Almanya 1936’da Versay Antlaşması’nı ihlal 
ederek Ren bölgesini silahlandırmış, Lozan Boğazlar 
Sözleşmesi’ne taraf olan Japonya da Milletler Cemiye-
ti’nden ayrılmıştı. Olaylar, Lozan’da öngörülen Boğazlar 
teminatı ile Türkiye’nin haklarının korunamayacağını 
ortaya koymuştu.12 1935 yaz aylarında İngiltere artık 
Türkiye’yi Boğazlar konusunda desteklemeye başladı. 
Bunun çeşitli nedenleri vardı. İlk neden, İtalya’nın Ak-
deniz’de artan tehdidine karşı İngiltere’nin bu bölgede 
güçlü bir müttefik aramasıydı. Ayrıca, Sovyet Rusya ile 
Türkiye’nin yakın ilişkileri karşısında İngiltere, Türki-
ye’yi kendi yanına çekmek ve Almanya’nın Türkiye’deki 
ekonomik üstünlüğünü kırmak istiyordu. Bunlara ek 
olarak, anlaşmaların sürekli olarak ihlal edildiği bir dö-
nemde Türkiye’nin de bir emrivaki yapabileceği ve ayrı-
ca, İngiltere’nin karşı çıkması devam ederse Türkiye’nin 
Revizyonist Devletlere yanaşabileceği endişesi, İngilte-
re’yi Türkiye’yi desteklemeye yöneltmiştir.13

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lozan Boğazlar Söz-
leşmesi’ne taraf olan devletlere, Başbakan İsmet İnö-
nü imzasıyla 10 Nisan 1936’da birer nota göndererek, 
uluslararası alanda meydana gelen hukuki, siyasi ve 
askeri değişimler karşısında Boğazlar Sözleşmesi’nin 
varolan durumunun Türkiye’nin güvenliği ve kendini 
savunabilmesi için yeniden ele alınmasını istemiştir.14 
Toplantıya davet edilen devletlerden Türkiye’nin öne-
risini ilk destekleyen İngiltere olmuştur.15

Montrö’de yapılacak görüşmeler, İtalya haricinde 
Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalayan tüm devletle-
rin katılımı ile  Haziran 1936’da başladı.16 Konferansta 
Sovyet Rusya, Boğazların silahlandırılması ve Boğaz-
lar Komisyonu’nun kaldırılması konusunda Türkiye’yi 

10 H.Kaya; a.g.t., s.306.
11 M.Edip Çelik;, a.g.m., s.27.
12 Mehmet Gönlübol, Cem Sar; Atatürk ve Türkiye’nin Dış 
Politikası (1919-1938), AAM Yay., Ank.2113, S.139,140.
13 Elif Uyar; Türk-İngiliz Siyasal İlişkileri (1929-1936), Yeni-
den Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya 
2007, s.182.
14 Cumhuriyet; 11 Nisan 1936, sayı:4276, s.1. Akşam; 11 
Nisan 1936, sayı:6278, s.2.
15 Cumhuriyet; 18 Nisan 1936, sayı:4283, s.1. Akşam; 18 Ni-
san 1936, sayı:6285, s.1. Ulus; 18 Nisan 1936, sayı:5287, s.1.
16 Hacıcaferoğlu; a.g.t., s.71. Cumhuriyet; 22 Haziran 1936, 
sayı:4348, s.1,7. Ulus; 22 Haziran 1936, sayı:5352, s.1,2.

desteklemiştir. Rusların isteği, Karadeniz’e sınırı olan 
ülkelerin savaş gemilerine Boğazlardan sınırsız geçiş 
serbestisi verilmesiydi. Fransa, Karadeniz’de kıyısı ol-
mamasına rağmen Sovyet Rusya ile olan dostluk iliş-
kileri kapsamında bu öneriye olumlu bakmış, Roman-
ya ve Bulgaristan da bu öneriyi desteklemişti. Ancak 
beklendiği gibi bu öneri İngiltere tarafından redde-
dilmiştir.17 Türkiye’nin hedefi, Boğazlar Komisyonu’nu 
kaldırmak ve bölgeyi silahlandırmaktı. Türkiye 
konferansta Boğazların hakimiyetinin tamamen 
kendisine verilmesini istemiştir.

Yaklaşık bir ay süren konferans sonunda Boğazların 
hakimiyetini tamamen Türkiye’ye bırakan ve Boğazla-
rı tahkimat hakkı tanıyan “Motreux (Montrö) Boğazlar 
Sözleşmesi” 20 Temmuz 1936’da imzalandı.18 İtalya, bu 
sözleşmeyi daha sonra, 2 Mayıs 1938’de imzalayacaktır.19

Rusya, Türkiye ile olan dostluğuna güvenerek, 
Boğazlardan Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere sınırsız, 
kıyısı olmayan ülkelere ise sınırlı geçiş hakkı isteğin-
de bulunmuştu. Alınan karar Rusya’yı hayal kırıklığına 
uğrattı ve 16 Mart 1921 Moskova Dostluk Sözleşme-
si’nden bu yana karşılıklı dostluk çerçevesinde sürdü-
rülen ilişkilere gölge düşürdü. Rusların isteği kısaca 
–asırlardan beridir olduğu gibi– “Ben Karadeniz’den 
Akdeniz’e serbestçe geçeyim, Akdeniz’den Karade-
niz’e benden başka kimse geçmesin” şeklindeydi.20 

Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle iki temel 
amacına ulaşmıştı: Birincisi, Antlaşma sonunda Lo-
zan’da Türkiye’nin egemenliğini sınırlayan maddeler 
kaldırılmış ve Boğazlar Komisyonu lağvedilmiştir. İkin-
cisi ise; Türkiye Boğazları silahlandırma hakkını elde 
etmiştir. Bu yüzden Montrö Sözleşmesi Türkiye’de 
büyük bir zafer havası yaratmıştır. Yeni Asır gazetesi, 
“18 Milyon Türk, Dün Gece İmzalanan Boğazlar Zafe-
ri’nin Şenliğini Yapıyor”21; Cumhuriyet, “13 Yıllık Bir Ay-
rılıktan Sonra Ebediyete Kadar Sürecek Bir Kavuşma: 
Dün bütün Türkiye muazzam tezahüratla yeni zaferi 
kutladı”22; Son Posta gazetesi, “Mukavele Dün Gece 
İmzalandı ve Ordumuz Sabaha Karşı Boğazları İşgal 
Etti. Montrö Zaferi Kutlu Olsun”23; Cumhuriyet gazete-
si bir gün sonra, “Bayram Dün de Devam Etti. Montrö 

17 Hacıcaferoğlu; a.g.t., s.71. H.Kaya; a.g.t., s.314. Esra 
Sarıkoyunlu Değerli; “Loraine ve Türkiye”, www.ayk.com.tr, 
s. 1204, 1205.
18 Cumhuriyet; 21 Temmuz 1936, sayı:4377, s.1,10. Ulus; 21 
Temmuz 1936, sayı:5381, s.1,3.
19 Cumhuriyet; 4 Mayıs 1938, sayı:5018, s.3. Son Posta; 4 
Mayıs 1938, sayı:2785, s.1. Kurun; 4 Mayıs 1938, sayı:7284, 
s.1.
20 Tahsin Ünal; Türk Siyasi Tarihi (1700-1958), Kutluğ Yayın-
ları, İst 1974, s.590.
21 Yeni Asır; 21 Temmuz 1936, sayı:9299, s.1.
22 Cumhuriyet; 21 Temmuz 1936, sayı:4377, s.1.
23 Son Posta; 21 Temmuz 1936, sayı:2144, s.1.
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Zaferi’ni Bütün Türkiye Halkı Tek Bir Kalp Halinde Kut-
ladı”24; yine Son Posta gazetesi ertesi gün, “Çanakkale, 
Gelibolu ve Adalar Çılgın Bir Sevinç İçinde 48 Saattir 
Uykusuz!”25 başlıklarını attılar.

Montrö’nün Tüm Yurtta Coşkuyla Kutlanışı:
Türkiye’de Montrö Zaferinin kutlanmasına, sözleş-

menin imzalandığı 20 Temmuz gecesi başlanmıştır. 
Sözleşmenin, Türkiye’nin tüm isteklerini karşılayacak 
şekilde imzalanacağı artık kesinleşmişti. Sözleşme o 
gece imzalanacaktı. O yüzden halk saat 20’den itibaren 
şehir meydanlarını doldurmuştu. Beklenen bu mutlu 
haberin il ve ilçelerde halka anında duyurulması için 
Anadolu Ajansı’nın, telgrafhanelerin, telsiz ve radyo 
istasyonları ile gazetelerin yoğun şekilde çalışması ve 
haberi halkın coşkulu şekilde kutlaması için yurt gene-
linde hazırlıklar yapılmış, o gece bütün dükkânların vb. 
yerlerin sabaha kadar açık kalması sağlanmıştır.26

Ankara’da halk ve askerlerden oluşan binlerce kişi 
Ulus Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli27 etrafın-
da toplanmış, meydan ve hemen yakınındaki Meclis 
Bahçesi ışıklarla süslenmiştir. Burada, seymenler halk 
oyunları oynamış ve radyodan da Milli Marş çalınmış-
tır. İmza haberi radyodan canlı olarak iletildiğinde 
halk sabaha kadar bu sevinci kutlamıştır.28

20 Temmuz gecesi kutlamaları, sadece başkent An-
kara ile sınırlı kalmamış, başta İstanbul olmak üzere ül-
kenin her yanında şenlikler yapılmıştır. Güneşin batışın-
dan itibaren meydanlarda toplanan halk, sözleşmenin 
imzalandığı haberinin duyurulmasından sonra ise coş-
kuyla kutlamalara başlamış, bir taraftan İstiklal Marşı’nı, 
diğer yandan Onuncu Yıl Marşı’nı söylemişlerdir. Davul-
lar, zurnalar çalınmış, sevinçten ağlayanlar, bayılanlar 
olmuştur.29 Bursa’da yapılan kutlamalarda çok ilginç ve 
anlamlı bir etkinlik düzenlenmiştir. Burada, Bursa’dan 
Mudanya’ya Zafer Meşalesi yarışı yapılmıştır. Yarış saat 
21.30’da Bursa Cumhuriyet Meydanı’ndan, Bursa Vali-
si’nin elinden Zafer Meşalesi’nin alınmasıyla başlamış, 
Bursalı atletler meşaleyi ikişer kilometre taşımışlar, saat 
gece yarısı 24’te Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı 
Müze Binası’na meşaleyi armağan etmişlerdir.30

20 Temmuz gecesinin en hareketli kutlamaları İs-
tanbul ve Çanakkale’de olmuştur. Çanakkale’de Bayra-
miç dolayında bulunan General Hüseyin Hüsnü (Kıl-

24 Cumhuriyet; 22 Temmuz 1936, sayı:4378, s.1.
25 Son Posta; 22 Temmuz 1936, sayı:2145, s.1.
26 H. Uzun; a.g.m., s.404.
27 Yeni Gün Gazetesi sahibi Yunus Nadi tarafından başlatılan 
bir kampanya ile halktan toplanan paralarla Avusturyalı ünlü 
heykeltıraş H. Krippel’e yaptırılmış, 24 Kasım 1927 tarihinde 
açılmıştır. www.isteatatürk.com 
28 Cumhuriyet, 21 Temmuz 1936, Sayı:4377, s.1,4.
29 H.Uzun; a.g.m., s.405.
30 Akşam, 21 Temmuz 1936, Sayı:6378, s.7.

kış)’nün tümeninin 20 Temmuz gecesi şehre gelmesi 
halkı sevinç gözyaşlarına boğmuştur. 13 yıl aradan 
sonra Türk askeri artık Çanakkale’dedir.31 Bayara-
miç’teki müstakil tümen ile Kirazlı’daki piyade ve Ezi-
ne’deki Topçu Alayları gece yarısından sonra Çanakka-
le’deki gayri-askeri mıntıkaya girdiler.32 İstanbul’da da,  
Sözleşmesi’nin imzalanması haberi alındıktan sonra, 
Anadolu yakasından gelen Piyade, Topçu ve Moto-
rize Birlikler Üsküdar İskele Meydanı’nda toplanmış 
olan binlerce kişinin coşkun sevgi gösterileri arasında 
vapurlara binerek Boğaziçine girmişler ve oralardaki 
tabyalara yerleşmişlerdir. İstanbul Boğazı’na asker 
yerleştirilmesine Ordu Müfettişi Orgeneral İzzettin 
Çalışlar refakat etmiştir.33

Çanakkale Boğazı’nda Yavuz Zırhlısı, Hamidiye 
Kruvazörü ve Hızır Reis Torpidosu Çanakkale önleri-
ne; Kocatepe ve Adatepe muhripleri ve denizaltılar da 
Maydos (Eceabat) önlerine demirlediler.34 

Çanakkale Boğazı tabya ve istihkamlarına Türk 
askerinin yerleşmesine de Tümgeneral H.Hüsnü Kıl-
kış Paşa nezaret ediyordu. Çanakkale’de iki kıyıda da 
tabyalara ilk girenler şükür secdesine kapandılar. Ara-
larında, Mondros Mütarekesi’nden sonra, genç subay-
ken bu tabyaları ağlayarak İngilizlere teslim etmenin 
unutulmaz acısını yaşamış olanlar vardı.35

20 Temmuz gecesi başlayan kutlamalar 21 Temmuz 
Salı günü de tüm coşkuyla yurdun her tarafında, eğlen-
celerle, oyunlarla, günün anlam ve önemini anlatan ko-
nuşmalarla devam etmiştir. Tipik bir örnek olarak, Enver 
Behnan Şapolyo’nun konuşmasına yer verelim: Ulus 
Gazetesi, “Halkın önceki geceki müjdeden bir sel gibi 
taşan sevinci, hatiplerin sözlerinde yatağına giren bir 
coşkun ırmak gibi Ankara meydanlarından Sakarya’ya, 
Anafartalar’a, Boğazlara aktı” başlığı altında, E.Behnan 
Şapolyo’nun 21 Temmuz günü Ulus’taki Atatürk heykeli 
önünde yaptığı konuşmadan şu kesitleri sunar:

“Bu anda yeni bir zaferi kutlamak üzere ayakta-
yız, Lozan’dan sonra Montrö. Sevineceğiz, coşacağız, 
bayramlaşacağız, çünkü Boğazlar bizimdir. Şu dakika 
Türk askeri ‘yürü’ emrini almış bulunuyor. Asker alay 
alay, takım takım yürüyor. Boğazlardan esen bir rüz-
gar, Türk Bayrağı’nı okşayarak dalgalandırıyor, selamlı-
yor… Siz coşarken Çanakkale’de kanını dökmüş şehit-
ler, mezarlarından, senin coşuşlarına iştirak ediyor…”36

Montrö Zaferi, sadece büyük şehirlerde değil, 
Türkiye’nin her köşesinde coşkuyla kutlanmıştır. Bu 

31 H.Uzun; a.g.m., s.405.
32 Haber; 21 Temmuz 1936, sayı:9299, s.1.
33 Cumhuriyet, 21 Temmuz 1936, Sayı:4377, s.1,9.
34 Son Posta 21 Temmuz 1936, Sayı:2144, s.3.
35 Turgut Özkaman; Cumhuriyet, Türk Mucizesi, Bilgi Yayı-
nevi, 5. Baskı, Ank. 2010, s.567, 568.
36 Ulus, 22 Temmuz 1936, Sayı:5382, s. 1.3.
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büyük kutlamalara İstanbul ve Ankara’dan iki örnek 
vererek, sevinç selinden kesitler sunmak istiyoruz. 
Cumhuriyet Gazetesi, 20 Temmuz gecesi İstanbul’da 
yaşananları şöyle aktarıyor: 

“Dün gece, daha erkenden muazzam bir halk ka-
labalığı şehrin muhtelif yerlerinde toplanmaya baş-
lamıştı. Kalabalığın, en ziyade Fatih’te, Şehremini’de, 
Üsküdar’da, Doğancılar’da, Kadıköy’de Belediye Dai-
resi önünde, Sarıyer’de ve Eyüp’te yoğunlaştığı göze 
çarpmakta idi. 

Bu büyük günün şerefine sabaha kadar açık dur-
malarına müsaade edilen dükkânlar, özel olarak do-
natılmış müesseselerden etrafa yayılan ışık sağanağı 
şehre başka bir hüviyet veriyor, herkes şen şatır, bir 
zafer bayramının taşkın heyecanını yaşıyordu. Mey-
danlara yerleştirilen bando mızıkalar, orkestra ve bazı 
yerlerde hoparlörler durmadan milli marşlarımızı çalı-
yor, etrafa kan dökülmeden kazanılan bu büyük zafe-
rin kokusunu sindirmeye çalışıyordu.

Tam on ikiye doğru heyecan büsbütün artmaya 
başlamıştı. Halk sabırsızlanıyor, bir an evvel müjdeyi 
veren düdük seslerini işitmek için göz kulak kesiliyordu. 
Gerçekten birkaç dakika sonra, bütün memleketin tek 
bir kulak halinde, fakat ruhuyla dinlediği zafer müjdesi 
çınlamaya başlamıştı. Limandaki nakliye araçları dü-
düklerini öttürüyor, hava tehlikesi için etrafa konan dü-
düklerle, sis düdüğü durmadan ötüyor, ötüyordu. Mey-
danlardaki hoparlörler ve megafonlarla Montrö Zaferi 
halka müjdeleniyordu. Bazı mahalle aralarında davullar 
çalıyor, şehir engin bir neş’e denizi gibi inliyordu.

Haber duyulur duyulmaz muhtelif yerlerdeki mı-
zıkalar İstikla Marşı’nı çalmaya başlamış, halk da buna 
iştirak etmiştir. Bu mutlu olay dolayısıyla gece dükkân-
ların sabaha kadar açık kalmasına izin verilmiştir. Resmi 
daireler, vapurlar bayrak ve ışıklarla donatılmıştır.37

Ulus Gazetesi de, 20 Temmuz 1936 gecesi Anka-
ra’da yaşananları, “Ankara’nın En Hareketli Günü” baş-
lığı altında söyle aktarır:

“Sokaklar baştan başa dolu; herkes “Montrö Zafe-
ri”ni konuşuyor. Gözler dolu, göğüsler kabarık, Türk 
Milleti sevinç içinde.

Dün gece Ankara en hareketli dakikalarından biri-
ni yaşadı. Resmi binalar donanmak için resmi haberin 
gelmesini beklerken özel yapılar çoktan donanmış, 
halk çoktan bayram havasına girmiş, sokaklar baştan 
başa kalabalıkla dolmuştu. Bütün sokaklardan dolup 
taşan halk seli, Ulus Meydanı’na akıyor ve kalabalığın 
denizi, Montrö’den gelecek haberin heyecanı ile çal-
kanıyordu. Şehirdeki meydanlar, bahçeler, gezme ve 
toplanma yerlerinin hepsi, bir karargâha, bir fener ala-
yının bir yerde toplanmaya hazırlanan kollarına ben-
ziyordu…

37 Cumhuriyet, 21 Temmuz 1936, Sayı:4377, s.1,8.

Halkevi önünde 5000 kişilik bir kalabalık, heyecan 
içinde bekleşiyor, açık hava sineması ile oyalanarak 
büyük müjde saatini gözetliyordu. Saat 11’de Saman-
pazarı yoluyla Ulus Meydanı’na hareket edildi. Muha-
fız Gücü ve bütün askeri kıt’aların meşale alayları da 
meydanın yolunu tutmuştu. Bu topluluklar, yolların-
daki bütün halkı toplayarak Atatürk Heykeli’nin önü-
ne getirdi. Ankara Seymenleri milli oyunlarını oynu-
yorlar; radyo, milli havalar çalıyordu.

Millet Meclisi bahçesi, bir düğün evi gibi donan-
mıştı. Çiçekler bugün için yerlere serilmiş halı nakışları 
gibi parlıyordu. Daha saat dokuzda dolan Ulus Mey-
danı’nı bahçelerden ve sinemalardan çıkan kalabalık, 
birbirini itercesine kaplamıştı. Büyük meydanın bütün 
yol ağızları, ta ileri kadar doluydu. 

Meydan, çok güzel, muhteşem bir şekilde süslenmişti.

Ankara telsizi doğrudan doğruya Montrö’ye bağ-
lanmış, çok düzenli işliyor ve halka her dakika büyük 
müjdenin gelişimine ilişkin haberler veriyordu. Gece 
yarısına doğru heyecan son noktaya gelmişti. Büyük 
müjdenin radyo ile verileceği haberi ağızlarda dolaştı. 
Bir an, meydan, her sıradan gecenin saatinde olduğun-
dan daha sessiz oldu; kalabalık, kulak kesilmiş, bütün 
gözler radyoya çevrilmişti. Sonunda büyük müjde gelip 
yetişti; o sırada halkın heyecanı görülmeye değerdi. Bu 
kadar içten gelen, bu kadar derinden gelen, bu kadar 
gönülden kopan coşkunluğa bu yakınlarda dünyanın 
hiçbir yerinde, hiçbir meydan tanık olmamıştır.

Alkış sesleri bütün şehirde bir yaz sağanağı gü-
rültüsü, hızı ve bereketi ile çağıldarken; şair Behçet 
Kemal Çağlar, bayrakların, çelenklerin ve ışıkların süs-
lediği Atatürk Heykeli’nin önünden Ankaralılara şöyle 
hitap etti:

- Müjde Türk Milletine! Boğazları kale yapıyoruz! 
Artık, yurt savunma zırhının delik noktası kalmadı. 
Ne Mutlu Türküm Diyene; bu gece zaferin en güzelini, 
en insanisini kutluyoruz. Bu gece bütün insanlığın da 
sevinmesi gerek. Dünya sulhu yeni bir teminat daha 
kazandı; Boğazlar’ı Türk bekleyecek! Eşsiz savaş ile 
mazlum milletlere örnek ve rehber olan Türk milleti, 
eşsiz barışseverliği ile de bütün büyük milletlere 
örnek oldu ve bütün dünyaya yeni yolu gösterdi.

Dünyanın Türk’ün gücünden korktuğu zamanlar 
çok oldu. Bu gece dünyanın Türk gücünü saydığına 
şahit oluyoruz. Türk’ün gücü ve barışseverliği önünde 
büyük milletler bu gece saygı ile baş eğdiler!...

Bir zamanlar İstanbul Belediyesi, Atatürk’e, İstan-
bul’u bir defa Anafartalar’da, bir defa Dumlupınar’da 
kurtardığı için iki altın anahtar vermişti; bu gece Boğaz-
lar’a kilit takan Atatürk’e üçüncü sihirli altın anahtarı 
vermek gerek; sınırları kilitleyen ve kalpleri açan anah-
tar! Sen dünyada en çok O’nun kutsal ellerine layıksın!38

38 Ulus, 21 Temmuz 1936, Sayı:5381, s. 3,5.
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Sonuç:
Türkiye’nin Montrö Sözleşmesiyle Boğazlar üzerinde 

hakimiyeti ele alması uluslararası ilişkilerde saygınlığını 
artırmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalandığı 
gün olan 20 Temmuz 1936 tarihi Türk Boğazlarının ve 
bu bölgedeki şehirlerin Türk askerine kavuştuğu gerçek 
kurtuluş günüdür.39 Akşam Gazetesi, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin imzalanmasını “İkinci Çanakkale Zaferi” 
olarak nitelendirmiş, birinci zaferin süngü gücüyle, ikinci 
zaferin ise uluslararası ilişkilerde gösterilen yüksek dip-
lomasiyle kazanıldığına dikkat çekerek, böylece Türk’ün 
her alanda başarı sağlayacak yeteneklere sahip olduğu-
nun kanıtlandığı yorumunu yapmıştır.40

Prof. Rona Akbay, bir hukukçu olarak Montrö Bo-
ğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak şunları söyler:

“1923 Lozan Barış Antlaşması’na mecazi anlamda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedi denilir. Bu, ye-
rinde bir benzetmedir… Ama biz hukukçular biliriz; 
bazı Tapularda mülkiyet hakkını sınırlayan ‘şerh’ler 
görülür. Lozan Antlaşması ile Boğazlar Bölgesi’nde 
Türkiye’nin egemenliği –ilke olarak- kabul ediliyordu, 
ama bunu belgeleyen tapuda bazı şerhler vardı: 
Boğazlar bölgemiz askerden arındırılıyordu; Türk 
askerî güçleri sadece İstanbul’da 12.000 kadar asker 
bulundurabilecekti… Boğazlardan geçişle ilgili 
uygulamalar ve denetimler Uluslararası Boğazlar 
Komisyonu’nun yetkisinde olacaktı… Kurtuluş 
Savaşı’ndan yeni çıkmış TBMM Hükümeti’nin 
Lozan Konferansı’nda kabul etmek zorunda kaldığı 
‘kısıtlayıcı’ düzenlemeler Türk Hükümetlerinin ustaca 
diplomatik taktiklerinin sonunda 1936 Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi’yle kaldırılmıştır… Montrö’de 
Türk Boğazları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ege-
menliği kesin olarak kabul edilmiştir.”41 

Türkiye, Boğazlar rejimini değiştirmek girişimine 
Atatürk’ün teşviki, desteği ve oluru ile başlamıştır. 
Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü (Aras) konu hakkında 
Atatürk’le tartışırken Atatürk şöyle demiştir: “Benim 
görüşüme göre de Avrupa durumu böyle bir teşeb-
büs için elverişlidir… Bu işte behemahâl (her ne olur-
sa olsun) muvaffak olacağız.”42

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne katılan devletlerin 
hemen hepsi, küçük itilaflara (anlaşmazlıklara) rağ-
men büyük bir anlayış göstermişler, hakkımızı teslim 
etmişlerdir. Bunda, herkes ile dost geçinen Atatürk’ün, 
egoist (bencil) bir menfaat kaygısına düşmeden İngil-
tere ile Rusya’nın menfaatlerini uzlaştıracak formüller 

39 Cömert; a.g.m.
40 Akşam, 21 Temmuz 1936, Sayı:3378, s.3.
41 Prof. Dr. Rona Aybay; “Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Bazı 
Güncel Sorunlar”, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Prof.Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C.21, Özel Sayı, 
2019, Ss.2729-2742, s.2732,2733. www.hukuk.deu.edu.tr.
42 M. Gönlübol, C. Sar; a.g.e., s.141.

bulmasının büyük payı vardır.43 Atatürk, Büyükelçi-
lerle bir araya geldiğinde özellikle ve dikkatle Rus ve 
İngiliz elçilerinin arasında oturmayı tercih ederek, iki 
ülkeyi eşdeğer kabul ettiğini göstermek isterdi.44

Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde çözmeye 
çalıştığı dış politik meselelere ilişkin görüşlerini gaze-
te makaleleri biçiminde kaleme almıştır. Montrö Gö-
rüşmeleri günlerinde ve Hatay’ın anavatana katılması 
sürecinde yazdığı makaleler başka yazar ya da gaze-
tecilerin imzasıyla çıkmıştır.45 İlke olarak kendi adıyla 
gazetelere makale yazan bir devlet başkanı olarak gö-
rünmek istemediğinden, bu yazılar çoğunlukla Yunus 
Nadi imzasıyla Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış-
tır.46 Atatürk, Montrö Boğazlar Sözleşmesi için topla-
nıldığı günlerde, Pravda gazetesinde çıkan eleştirilere 
cevap olarak, Yunus Nadi imzasıyla yayımlanan, “Bo-
ğazlar ve Boğaz Suları Türkiye’nin Tam Hakimiyetinin 
ve İstiklalinin İfadesidir” başlığını taşıyan yazısının so-
nunda ciddi bir uyarıda bulunur ve şunları söyler:

“Türkiye’nin evinin, hariminin (kutsal olan ve ya-
bancının girmesine yasak olan)kapıları olan Boğaz-
lardan her isteyen istediği gibi geçebilmek hakkının 
istihsali (elde edilmesi) yoluna giderse, işte o zaman 
Boğazlar Meselesi hallolmuştur. Şöyle ki: Bu takdirde 
Türk der ki: Kapılarım kapalıdır. İstediğime istediğim 
zaman açarım ve buna muktedirim.”47

22 Haziran 1936’da başlayan Montrö Konferan-
sı’nda, yapılan uzun görüşme tartışmalardan sonra 
15 Temmuz 1936’da uzlaşmaya varılmış, üç gün sonra 
da metin üzerinde son anlaşma sağlanmıştı.48 Herkes, 
sözleşmenin imzalanacağı 20 Temmuz gününü dört 
gözle beklemekteydi. Atatürk, 18/19 Temmuz gecesi 
Florya Köşkü’nde Türk Dil Kurumu üyeleri, tarihçiler 
ve yakın arkadaşlarıyla yemektedir. Gece yarısı sonra-
sı saat ikide Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’tan bir 
telgraf gelir. Telgrafta, Montrö Boğazlar Sözleşme-
si’nin Türkiye’nin istekleri doğrultusunda imzalana-
cağının kesinleştiği bildirilmektedir. Bu müjdeli haber 
üzerine Atatürk sofrada ayağa kalkarak şu konuşma-
yı yapar; “Bugün bayram günüdür. Niçin bilir misiniz 
ey sevgili yurttaşlarım? Çünkü Lozan Montrö’de tet-
viç olunmuştur (taçlanmıştır)…”.49 Atatürk, bu mutlu 

43 Ünal; a.g.e., s. 591.
44 Zeynep Kezer; “Elçilere Layık Bir Başkent”, Cumhuri-
yet’in Ütopyası Ankara, Haz.:Funda Şenol Cantek, Ankara 
Üniversitesi Yayınevi, Ank. 2012, s.273.
45 Ali Güler; Dehanın Kodları, Mustafa Kemal’i Atatürk Ya-
pan Süreçler ve Birikim, Truva yay., İst. 2010, s.165,166.
46 Şerafettin Turan; Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Mus-
tafa Kemal Atatürk, Bilgi Yayınevi, 2. Baskı, Ank. 2008, s.642.
47 Cumhuriyet gazetesi; 10 Temmuz 1936, Sayı: 4366, s.1.
48 Güler; Lozan, s.156.
49 Ahmet Niyazi Banoğlu; Nükte ve Fıkralarla Atatürk, 2. 
Baskı, İst. 1981, s.644,645.
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olayı kutlamak için sofradakilerle birlikte “Dağ Başını 
Duman Almış” marşını söylemiştir. Daha sonra, Cevat 
Abbas (Gürer)’in oğlu Atatürk’ün çok sevdiği “mâni 
oluyor halimi takrire hicabım” şarkısını okumuştur. 50

Bu sözleşmenin imzalandığı 1936 yılından beri her yıl 
20 Temmuz tarihindeki yıl dönümünde, bizlere bu ege-
menliğin kazanılmasını sağlayan başta M. Kemal Atatürk 
olmak üzere ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

FOTOĞRAFLAR

Mehmetçiğin Çanakkale Boğazı’na Kilit Vuruşu
(Anadolu gazetesi, 21 Temmuz 1936, sayı:6669, s.1)

Boğazları işgal eden kahraman askerlerimiz ve 
Boğazlar üzerinde uçan tayyarelerimiz

(Akşam gazetesi; 21 Temmuz 1936, sayı: 6378, s.1)

50 Ş.Turan; a.g.e, s.642.

Montreux Konferansı’nı Toplandığı Salon
(Hakan Uzun; “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 

Yankıları, s.425.)

Türk Askerinin Çanakkale İstihkamlarına
Yerleşmesi Sırasında Halk Tarafından Karşılanması

(21 Temmuz 1936)
(Hakan Uzun; “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 

Yankıları, s.428.)

Çanakkale’de, kalelere yerleşen askerlerimiz. (21 
Temmuz 1936) (Hakan Uzun; “Montreux Boğazlar 

Sözleşmesi’nin Yankıları, s.429.)



40 ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 21 • SAYI: 82 • TEMMUZ 2021

  

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 21 • SAYI: 82 • TEMMUZ 2021
40

85 YIL ÖNCE, MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’NİN YARATTIĞI COŞKU: 20 TEMMUZ 1936

Akşam, 1 Temmuz 1936, sayı:6378, s.2.

Cumhuriyet, 21 Temmuz 1936, s.1

Cumhuriyet, 22 Temmuz 1936, s.1

     Çanakkale Tabyalarına yerleşen bir birliğimiz.
(Cumhuriyet, 22 Temmuz 1936, s.9.)

Cumhuriyet, 23 Temmuz 1936, s.6.
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POSTA PULLARI 
İZLEĞİNDE ATATÜRK 
DEVRİMLERİ

 
Orhan KÖKSAL*

Pulun Kısa Tarihi
İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin ardından Avru-

pa’da posta işlerinin düzenli yapılabilmesi için Yararlı 
Bilimleri Yayma Derneğinin Genel Sekreterlik görevini 
yapan Rowland Hill, bir reform çalışması başlatmıştır. 
Hill’in önerileri arasında, posta ücretlerinin gönderen 
tarafından ödenmesi, mesafeler için tek tarife uygu-
lanması gibi başlıklar vardır. Hill, göndericinin posta 
ücretini, resimli bir küçük kâğıt parçası satın alarak 
ödemesini ve bu kâğıt parçasının da zarfın üstüne ya-
pıştırılmasını teklif etmiştir.1

Böylelikle posta pulları ilk olarak İngiltere’de 
ortaya çıkmıştır. 6 Mayıs 1840’ta Kraliçe Victoria’nın 
portresinin olduğu pullarla, posta pulu uygulamasına 
geçilmiştir.2

İlk pullar halen İngiltere Ulusal Posta Müzesi’nde 
sergilenirken, Hill’in geliştirdiği bu yöntemle İngiliz 
Posta İdaresinin 1841’den başlayarak 70.000 sterlin 
olan yıllık geliri; 850.000 sterline kadar yükselmiştir.3

Pul, ön yüzüne çeşitli resim, şekil ya da motiflerin 
basılması, arka yüzüne zarfa yapışmasını sağlayan 
özel bir zamkın sürülmesi ile hazırlanılmaktadır. Sabit 
bir formu olmamakla beraber kare, dikdörtgen, üç-
gen, altıgen, yuvarlak, simetrik veya asimetrik şekiller-
de değerli kâğıt olarak tedavüle sürülmektedir. Pulla-
rın ön yüzlerinde ait oldukları ülkenin adı ve o ülkenin 
para birimine göre değerleri yazılıdır.4

Posta pulları önceleri, posta ücretlerinin ödenme-
si için basılırken, zamanla ülkelerin en önemli tanı-
tım araçlarından biri haline gelmiştir. Yayımlandıkları 
ülkelerden mektuplar aracılığıyla dünyanın dört bir 
yanına ulaştırılmışlardır. Pullar ait oldukları ülkelerin 
para birimlerinden bayramlarına, geleneksel motifle-
rinden bitki örtülerine, milli giysilerinden tarihi zen-
ginliklerine ve iz bırakmış liderlerine kadar birçok ye-
rel ve ulusal özellikleri dünyanın değişik ülkelerindeki 
pek çok uluslara tanıtırlar. 

Pulların dünyadaki ülkelerin kullanımına girişinin 

sıralanışı şöyledir: 1843 Brezilya ve İsviçre, 1845 Ame-
rika, 1847 Mauritius, 1849 Almanya ve Belçika, 1850 
Avusturya, İspanya ve Fransa, 1851 Danimarka ve İtal-
ya, 1852 Hollanda, Lüksemburg, 1853 Portekiz ve Şili, 
1855 Norveç ve İsveç, 1856 Finlandiya, 1857 Rusya, 
1858 Arjantin ve Roma, 1861 Yunanistan, 1863 Os-
manlı İmparatorluğu, 1866 Mısır, 1867 Bolivya, 1870 
Afganistan ve İran, 1871 Japonya ve Macaristan, 1875 
Dominik, 1878 Çin.5

Türkiye’de Pul
Osmanlı Devleti’nde ilk pul, 1862 yılında Sultan 

Abdülaziz döneminde, Posta Nazırı Agâh Efendi’nin 
girişimleriyle İngiltere’deki posta işlemlerindeki pul 
usulü dikkate alınarak basılmıştır.6

Bu pullar için ilk tuğralı pullar deyişi de kullanıl-
maktadır. İlk takse7 pulları da 1865 yılında koyu kahve-
rengi zeminde ay yıldızlı pullardır.8

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bütün kamu 
kuruluşları ve belediyeler ile belediyelere bağlı idare 
ve kurumlardan postaya verilen bütün gönderilerde 
kullanılması için ilk resmi pul, 17 Şubat 1947 tarih ve 
5008 sayılı yasayla basılmıştır.9

Türk pul üretiminde iki önemli dönem göze çarp-
maktadır. 1863’te başlayıp 1920’de İstanbul’un işgali-
ne kadar uzanan süreci, pul koleksiyonerleri Osmanlı 
Devri olarak adlandırırken, 1920’den günümüze uza-
nan döneme Cumhuriyet Devri olarak başlık atmış-
lardır. 10 Soyadını Pulhan seçecek kadar pul koleksiyo-
nuyla ilgilenen Ali Nusret Pulhan, bu sıralamaya katıl-
mamaktadır. Pulhan, 1863’ten 1921 yılına kadar olan 
pulları Osmanlı Devri olarak tanımlamış, bu tarihten 

*  Yüksek Lisans Öğrencisi, Yeditepe Üniversitesi, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
1  Yurda Bezaz Güven, Haberleşme ve Tarihçesi, Türkiye.
Haber-İş Sendikası, Ankara 2007, s. 290.
2  A.g.e. s. 291.
3  A.g.e., s. 292.
4  Aynı yer.

5  A.g.e., s. 294.
6  M. Müfahham Akoba, Türkiye’de Pul ve Pulculuk, Ceylan 
Yayınları Matbaası, İstanbul 1963, s. 32. 
7  Postaya verildiği sırada ücreti hiç ödenmemiş veya eksik 
ödenmiş posta gönderilerinin alıcılarından veya gerektiğinde 
göndericilerinden alınan ücretler için kullanılan pullardır.
8  Akoba, a.g.e., s. 35.
9  A.g.e., s. 37.
10  Mustafa Yılmaz, “Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki 
Toplumsal Değişimi Posta Pulları Üzerinden Okumak, Milli 
Folklor, (2019), Y. 31, S. 124, s. 232.
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sonraki Londra’da bastırılan tekmil ve harç pulları ile 
Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da bastırılan pul-
ları ‘Ankara Hükümeti Anadolu Pulları’ adı ile sınıflan-
dırmıştır. 11

Müfahham Akoba da Türkiye’de Pul ve Pulculuk adlı 
eserinde, Pulhan’ın sınıflandırmasını kabul etmektedir. 

Çalışmamızın başlığı olan Türk devrimini ele alan 
pullar, koleksiyonerler tarafından özel Türk pulları ko-
leksiyonu içerisinde ele alınmaktadır. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ilk özel pulu; Cumhuriyet’in ilanından hemen 
sonra ay yıldızlı pullar halinde üç ayrı sürümle tedavüle 
çıkan pullardır.12 1924 yılında “Sulh Hatırası” başlığıyla 
Lozan Barış Antlaşması’na göre pullar basılmıştır.13 

 Lozan pulları sadece on beş gün kullanımda kalırken 
sekiz ayrı puldan oluşuyordu. 1929 yılında üç çeşit ola-
rak yeni harflerle sade posta pulu kullanıma girmiştir. 14 

1930 yılında, hükümetin demir yolu politikası da pul-
ların temalarına konuk olmuştur. 30 Ağustos 1930’da 
Sivas Demir yolu Açılış Hatırası pulu, tedavülde bulun-
muştur. 15

Atatürk portreli ilk pullar ise 1931 yılında basılmış-
tır. 1931 yılından 1955 yılına kadar Damga Matbaası’n-
da basılan pulların dönemin baskı tekniği ve yetersiz 
kâğıt niteliği nedeniyle kalıcılığı eleştirilmektedir. Bi-
rinci seri 1931, ikinci seri 1933, üçüncü seri 1936, dör-
düncü seri 1940, beşinci, altıncı ve yedinci seri 1951 
yılında, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu seri de 1953 
yılında bastırılmıştır. 16

İkinci seri, 1940 yılında yeniden basılırken; bu 
seriden bağımsız olarak 1941 yılında da bir buçuk 
kuruş değerinde Atatürk pulu basılmıştır. Pulların 
basım miktarlarına baktığımızda; ikinci, dördüncü 
ve yedinci serinin basım sayısı bilinmemektedir. 

Birinci seri 50.000, üçüncü seri 1.000.000, beşinci seri 
5.000.000, altıncı seri 500.000, sekizinci seri 1.000.000, 
dokuzuncu seri 2.000.000 ve onuncu seri 1.500.000 
adet basılmıştır. 17

1931 yılından başlayarak basılan Atatürk serisi 
pullar teknik yönden incelendiğinde aralarında net 
bir farklılık bulunmamaktadır. Birinci ve ikinci seriler-
de renk ağırlığı yeşil, yedinci seri ile beşinci seri ara-
sında zamk parlaklığı, altıncı seriye göre sönüktür. 
Bütün serilerde pul kenarlarının dantelli olmadığı 
da görülmektedir. Atatürk’ün portre pullarının ya-
nında; 1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu 
yıl dönümüne bir anma serisi hazırlanmıştır. Cumhu-
riyetin onuncu yılı nedeniyle yurt genelinde birçok 
etkinlik ve program arasında, propaganda açısından 
pulların günlük kullanımdaki önemi göz önüne alın-
mıştır. Damga Matbaası’nda 300.000 adet basılmış-
tır. Pulların çizimi sanatkâr Münir Hayri Egeli’ye aittir. 
Pulların önemine dayanarak özel bir kararname ile 
onuncu yıl serisinin sadece 29-31 Ekim (1933) tarih-
leri arası % 50 indirimle kullanımda olacağı açıklanır. 
Ancak bu uygulamaya karşın bu üç gün içerisindeki 
posta işlemlerindeki yoğunluğun olmaması, pullara 
beklenen ilgiyi sağlayamaz. Sadece 25.000 adet pul 
kullanılır. Kalan pulların 50.000 adedi memurlara da-
ğıtılırken 200.000’i imha edilir. 18 Memurlara verilen 
pulların koleksiyonerlere satılması sayesinde günü-
müze ulaştığı anlaşılmaktadır.

1935 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzen-
lenen Dünya Kadınlar Kongresi anısına, 1936 yılında 
da Montreaux Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin pullar 
basılmıştır.19 1937 yılında Tarih Kurultayı ve Balkan 
Antantı pulları basılırken; 1938’de Harf Devriminin 
onuncu yılı serisi, Cumhuriyet’in onuncu yıl serisi ve 

11  Kâmuran Günseli, Param Yoksa Pulum Var, Reyo Basıme-
vi, İstanbul 1979, s. 34.
12  A.g.e., s. 37.
13  Akoba, a.g.e., s. 229.
14  Aynı yer.
15  A.g.e., s. 246.
16  Günseli, a.g.e., s. 69.

17  A.g.e., s. 70. Kadın Haklarının 50. Yılı Pulu
18  A.g.e., s. 68.
19  Akoba, a.g.e., s. 229.
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Atatürk’ün vefatı sonrası Atatürk Matemi serisi pul-
ları basılmıştır.20 Atatürk’ün sağlığında, bağımsız bir 
devlet olarak Fransız mandasından kurtulan Hatay’ın 
1939’da anavatana katılması üzerine de 23 Temmuz 
1939’da Hatay’ın Ana Vatana Kavuşması pulları basıl-
mıştır. Atatürk’ün ölümünden sonraki yıllarda Türk 
devrimini konu alan pulların basımına bakıldığında; 
1948’de Lozan Barış Antlaşması’nın 25. yılı, 1951 yı-
lında Kabotaj Hakkı 25. yılı yer almaktadır.21 17 Mayıs 
1944’te Sümerbank pulları basılmıştır.22 30 Ağustos 
1962’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kır-
kıncı yılı anısına, 19 Mayıs 1969’da Atatürk’ün Sam-
sun’a çıkışının ellinci yılı anısına pul basılmıştır. 4 Ey-
lül 1969’da Sivas Kongresi’nin ellinci yılı anısına An-
kara Ajans-Türk basımevinde anı pulu basılırken, Mil-
li Mücadele pulları bunlarla sınırlı değildir.23 13 Eylül 
1971 tarihinde Sakarya Zaferi’nin ellinci yılı anısına, 
1999 yılında Kurtuluş Savaşı’nda Ulusal Kongreler 
başlığıyla Erzurum ve Sivas Kongreleri anısına pullar 
basılmıştır.24 1974 yılında Medeni Kanun’un kabulü 
ile beraber hukuk alanındaki devrimlere ithaf pulları, 
1976’da Anayasa’ya laikliğin girmesi anısına basılan 
pullar izlemiştir.25 1984 yılında Türk kadınlarının seç-
me ve seçilme hakkını almalarının ellinci yıl dönümü 
şerefine basılan pullarla hemen hemen her alandaki 
inkılaplar pullara tema olmuştur.26 7 Ekim 2007 yılın-
da Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunun yetmiş beşin-
ci yılı anısına pul basılmıştır. 2019 yılından bu yana 
Milli Mücadele’nin 100. yılına denk gelen tarihler için 
PTT’nin pul çalışmaları devam etmektedir.

20  A.g.e., s. 230.
21  A.g.e., s. 231-232.
22  A.g.e., s. 249.
23  http://www.pttpulmuzesi.org.tr/ProductDetail.
aspx?ProID=226 (Erişim: 06.05.2021)
24  http://www.pttpulmuzesi.org.tr/PageDetail.aspx?PID=13 
(Erişim: 06.05.2021)
25  Süleyman Bulut & Hacı Bulut, Pullarla Atatürk: Hayatı ve 
Mücadelesi 1881 -1938, Can Yayınları, İstanbul 2020, s. 125, 133.
26 A.g.e., s. 153.
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ATATÜRK VE 
DİL BİLİNCİ

Aslıhan AKSAKAL*

Dil, bir milletin tüm kültür bileşenlerini taşıyan en 
önemli anlaşma aracıdır. Dil; sözcüklere işleklik ka-
zandırarak, var olan anlamların üzerine yeni anlam 
incelikleri kurarak, bir sözcük etrafında çeşitlenip 
yeni anlamlar üreterek doğal gelişiminde ilerler ve 
bu ilerleyişinde sözcüklerini, deyimlerini, atasözle-
rini -sözvarlığını- kültürün sağlam, kopmaz ipleriyle 
örer. Dil, ait olduğu milletin kültürüne dair en sağlam 
bilgiyi verir. Kültürün her bir öğesi dildeki söz varlı-
ğında yerini bulur. Dilin kültürle olan bu bağlantısı 
nedeniyle Göktürk Türkçesindeki sözcük varlığı ko-
nargöçer yaşam biçimine ilişkin öğelerden oluşur, bu 
bağın getirisiyle Türkler İslamiyeti kabul edince dinin 
dili Arapçadan Türkçeye sözcük akışı yaşanır. Yine bu 
bağ nedeniyle toplum Batı medeniyeti etkisinde 
iken Türkçe, Fransız dilinden sözcükleri kendi yapısı-
na katar, bu bağ dolayısıyla 1923’te ilan edilen Cum-
huriyet’in Türkçesinin ulusal bir kimliğe sahip olması 
için çalışmalar yapılır. Son olarak, kültürün ve dilin 
birbirinden ayrılmaz bağı nedeniyle Türk dili bugün 
İngilizce sözcüklerin istilasındadır. Bir milletin kültü-
rünün etkilenmeleri, kültürün en önemli organı olan 
dilde kendini gösterir. Bu kültür, dilin bir diğer temel 
özelliği olan aktarım gücüyle ilerleyen kuşakların 
belleğinde yerini alır. Dil, bir toplumun düşünce ya-
pısının gelişmesinde vazgeçilmez etkendir. İnsanın 
sahip olduğu söz dağarcığıyla düşünebilme gücü, 
düşüncelerini dilinin biçimlendirdiği göz önünde 
bulundurulduğunda dilin bir millet için değeri anla-
şılır. Mustafa Kemal Atatürk; dilin değerini çok iyi an-
lamış, bu değerin toplumun her bölümünde kabul 
görmesi için Dil Devrimi’ni gerçekleştirmiştir.

Türklerin İslam dinini kabulünden sonra, özellik-
le Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ve bir 
imparatorluk haline gelmeye başlamasıyla Anadolu 
merkezli Türkçenin Arap ve Fars dilleriyle etkileşimi-
ni arttırdığı, bu iki dilden alıntı sözcük aşamasında 
kalmayarak kavramları, deyimleri, birtakım dil ku-
rallarını da aldığı görülür.1 Arapça ve Farsçayla ku-
rulan kuvvetli etkileşim sonucu Osmanlı Türkçesi üç 
dilden -Türkçe, Farsça, Arapça- oluşan, halk arasında 
konuşulmayan, melez bir yazı dili halinde şekillenir. 
Osmanlı Türkçesini/dönemin yazı dilini sadeleştir-

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Lisans Öğrencisi. aslihanaksakal2@gmail.com
1 Mustafa Özkan, “Osmanlı Türkçesi”, TDV İslam Ansiklope-
disi, C. XXXIII, (2007), s. 484.

me arzusu ilk Tanzimat Dönemi aydınlarının içinde 
uyanır. Geniş halk kesimlerine ulaşmak için dilde sa-
deleşmeyi savunan Şinasi’den, Yeni Lisan Makalesi’ni 
kaleme alan Ömer Seyfettin’e uzanan süreçte -Tan-
zimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839’dan, Yeni Lisan 
Makalesi’nin yayımlandığı1911 yılına kadar- dilde 
sadeleşme hareketi ciddi bir yol kat etmemekle be-
raber, dil bilincinin oluşmaya başladığını göstermiş-
tir. Tanzimat Dönemi aydınlarının dilde sadeleşme 
hareketi; Osmanlı Türkçesinin sınırlarında kalmış, 
dilin işlekliğinden yararlanmak yerine var olan yazı 
dilini daha anlaşılır hale getirmeye çalışmış, yazı di-
lini yine kendi çerçevesinde “yeni bir Osmanlı Türk-
çesi”ne taşımıştır.2 Yeni Lisan hareketi ise Türk dilini 
sadeleştirme çabasında söylenenleri uygulamaya 
dökmede daha başarılı olmuş, Ziya Gökalp “Lisanî 
Türkçülük”3 ile ifade ettiği dilde sadeleşme davasının 
sistemini ortaya koymuştur. 1923’te kurulan yeni 
ülkenin gereksinimleri doğrultusunda devrimlerini 
gerçekleştirmeye başlayan Atatürk, Türkçenin ken-
dini yönlendirmesi gereken bir güce gereksinim 
duyduğunu görmüştür. Dil Devrimi’nin gerekliliği 
kaçınılmaz olmuştur. Zeynep Korkmaz’ın ifade ettiği 
gibi “Türk dilinin akışı hâlâ dik engeller karşısında ya-
tağını değiştirmek zorunda kalıp da yolunu bulama-
mış bir ırmağa benziyordu. Onu eski yatağına sokup 
gürleştirecek sihirli bir el bekliyordu. İşte bu el ona Dil 
Devrimi yolu ile uzanmıştır.”4 Arapça ve Farsça hâkimi-
yetindeki Osmanlı Türkçesini reddetmekle beraber 
ondan vazgeçmeyen Tanzimat Dönemi aydınların-
dan, Türkçülüğün önemini kavrayamadan Osmanlı 
Türkçesini savunanlara karşı direnen Yeni Lisancılara 
kadar Türkçede bütüncül bir sadeleşme hareketinin 
kurulamamasına karşın Atatürk, keskin dehası ve 
yeni Cumhuriyet’in devrimci kadrosuyla birlikte yo-
lunu kaybeden Türkçeye yardım elini uzatmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk; dilin bir millette kapla-
dığı yerin büyüklüğünün, dilin bir kültürü kurması-
nın-kültürün bir dili kurmasının, “muasır medeniyet 
seviyesi” ne ulaşmak için en önemli etkenlerden 
birinin dil olduğunun bilincinde olmuştur. Dil Dev-
rimi’nin gerekliliğinin temelinde dili ulusallaştırmak, 
ülkeyi üst kültür düzeyine eriştirmek isteği vardır. Yu-
karıda dil ile kültür arasındaki bağın sağlamlığına de-
ğinmiştik. Atatürk’ün, bir milletin yüksek bir kültüre 
sahip olabilmek adına yüksek bir kültür diline sahip 

2 Zeynep Korkmaz, “Türkiye’de Dil Davasının Dayandığı 
Fikir Temelleri ve Bu Davada Bu Gün Uyulması Gereken Ana 
İlkeler”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2, C. I, Ankara, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, s. 800. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz: Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 
İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2019, s. 125-152.
4 Zeynep Korkmaz, “Dilde ‘Doğal Gelişme’ ve ‘Devrim’ Açı-
sından Türk Dil Devrimi”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2, 
C. I, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, s. 644.
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olması gerektiğini bilmesi; Türk dilinin gelişimi için 
devrimler düzenlemesinin önemli nedenlerinden 
biridir. Kurulan yeni Türk devleti imparatorluktan 
ulusallığa, kozmopolit yapıdan tek millete geçişin 
ifadesidir. İfadesi ulusallık olan bir devletin dil anlayı-
şı ise; ulusallığa geçişe paralel olacak şekilde düzen-
lenmiş, Dil Devrimi’nde yerliliği önemseyen bir dil 
anlayışı benimsenmiştir. Atatürk ulusal bir dilin ku-
rulmasını, devrimin amacı olarak belirlemiş; Türk dili 
etrafındaki çalışmalarını, devrimlerini yönlendirme-
lerini ulusal bir dile ulaşmak adına düzenlemiştir.5 Dil 
Devrimi’nin gereklerinden bir diğeri halkın konuştu-
ğu dil ile aydın kesimin dili arasında ciddi bir ayrılı-
ğın bulunmasıdır. Halkı anlamak, halkın sorunlarıyla 
ilgilenmek ve bu sorunlara çözüm getirmek, halkın 
verimleriyle iç içe olmak konularında yetersiz kalan 
“aydın”; halka ulaşma gücüne sahip olamamakta ve 
yazı dili ile konuşma dili arasındaki uçuruma yuvar-
lanmaktadır. Kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti ise 
üst bir kültüre ulaşmak için devrimleri benimsemiş, 
ulusal anlayışı sindirmiş bir topluma ve toplumdaki 
sorunların nedenini görüp çözüme kavuşturabile-
cek bir aydın kadrosuna gereksinim duymaktadır. Dil 
Devrimi’yle; ülkede ikili dil anlayışı değil, tek ve ulu-
sal bir dil anlayışı benimsenerek bütünlük, kolaylık 
sağlanmak istenmiştir. Dil Devrimi’nin bir diğer gere-
ği ise çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan 
bir milletin; bu amaca ilerlerken dilinin zorlanmama-
sıyla, dilinin yeni gelişmeleri bünyesine sindirebilme 
gücüne ulaşmasıyla bağlantılıdır.

İlk somut atılımını 1928 Harf Devrimi ile yapan 
Dil Devrimi, Atatürk›ün zihninde çok daha eski bir 
zamanda tohumlarını ekmiştir.6 Tohumlar zamanla 
Atatürk’ün zihninde uygun gün ışığını ve suyu ala-
rak serpilmiş, yeşillenen tohumlar meyvesini taze 
Cumhuriyet’in toplumu hazır olunca vermiştir: Türk-
çenin ne yapı sistemine ne de ses sistemine uyum 
göstermeyen Arap alfabesi terk edilmiş; Latin alfabe 
sistemine dayanan, Türk dilinin seslerine uygun bir 
alfabe oluşturulmuştur. 1932’de Türk dilinin kökleri-
ni sistemli biçimde araştırabilmek, onun zenginliğini 
ve güzelliğini gösterebilmek, bu konular üzerine ça-
lışmalar yapmak ve bir dil bilinci oluşturmak adına 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti -bugünkü adıyla Türk Dil 
Kurumu- kurulmuştur. Atatürk, devrimlerini planlı ve 
birbirine bağlantılı olarak ilerletmiştir. Türk dili ala-
nında yaptığı yeniliklerde de düzenli bir sıra izlemiş, 
her devrimin toplum tarafından kabulü için uygun 
zamanı bekleyerek yeniliklerin kalıcılığını sağla-

5 Ayrıntılı bilgi için bkz: Zeynep Korkmaz, “Atatürk ve Millî 
Dil Anlayışı”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2, C. I, Anka-
ra, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, s. 774-778.
6 Zeynep Korkmaz, “Harf Devrimi”, Türk Dili Üzerine Araş-
tırmalar III, C. III, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007, 
s. 384.

mıştır. Atatürk’ün devrimlerinin bütüncüllüğü göz 
önünde bulundurulduğunda, Türk Dili Tetkik Cemi-
yetinin amaçlarını destekleyen ve kolaylaştıran pek 
çok devrim, 1932 yılından önce de yapılmış, ilerleyen 
yıllarda da yapılmaya devam etmiştir. 

Atatürk çağdaşlaşmanın gereklerini anlattığı 
konuşmalarında, demeçlerinde “muasırlaşma” söz-
cüğünü özellikle seçmiştir. Muasır hale gelmenin/
Çağdaşlaşmanın “Batılılaşma, Avrupalılaşma” ola-
rak algılanmasına bu sözcük seçimiyle engel olmak 
istemiştir.7 O çağdaşlaşmanın özünde bir taklidin 
olmaması gerektiğini belirtmek istemiş, ulusallığın 
ne derece önemli olduğunu pek çok açıklamasında 
vurgulamıştır. Dilini yitiren bir millet zihnini, kalbini, 
hafızasını, benliğini yitirmeye mahkumdur. Bugün 
çeşitli nedenler-yabancı kültüre özentilik, kitle ileti-
şim araçları, üniversitelerde verilen eğitimin dili, ya-
bancı kültürlerin hakimiyeti- dolayısıyla İngilizcenin 
Türk diline baskı yaptığı görülür. Dilin; gereksinim 
duyduğu bir sözcüğü, bünyesinde karşılığını bula-
madığı bir sözcüğü başka bir dilden alması doğal-
dır. Nitekim İslam dinine geçildiğinde Türkçe, söz-
varlığındaki soyut sözcük eksikliğini tamamlamak 
için Arapçadan yardım almıştır ya da dağarcığında 
var olan sözcüklere doğal gelişimi içerisinde yeni 
anlam incelikleri kazandırmıştır. Oysa bugün Türk-
çe sözcüklerle/artık Türkçenin kurallarına uyarak 
yerleşmiş sözcüklerle söylenebilecek anlatımların 
İngilizcesinin kullanıldığı görülür. Son zamanlarda 
özellikle yeni kuşakta oldukça fazla kullanılagelen 
«cringe (utanç), vibe (izlenim), date (görüşmek için 
sözleşme), toxic ilişki (toxic “içinden çıkılmaz, aynı 
sonla biten/bitirilemeyen” anlamında)” sözcükleri 
Türkçeyi saran İngilizce sözcüklerden yalnızca birka-
çı. Atatürk’ün Dil Devrimi’ni yapma gereklerinden en 
temeli, ulusal bir dil oluşturabilmekti. Günümüzde 
kitle iletişim araçlarıyla daha içli dışlı olmaları, eğitim 
dilinin İngilizce olması ve daha başka nedenlerle İn-
gilizce sözcük kullanımının gençlerde daha yoğun 
olduğu ortadadır. Bir milletin belleğini geçmişini, 
şimdisini, geleceğini taşıyan dilin bir başka dilin 
öğeleri tarafından kuşatmaya uğraması korumayı 
ve savunmayı gerektirir. Atatürk’ün gençlere hitap 
ederken kurduğu ilk cümle hiç unutulmamalıdır: “Ey 
Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cum-
huriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.” 

Dilin bir millet için değerinin farkında olunmalı, 
Türkçenin zenginliği göz ardı edilmemelidir. Türkçe-
ye yapılan istilaların üstesinden gelmek, dil bilincinin 
uyanmasıyla bağlantılıdır. Bilinmelidir ve her zaman ha-
tırlanmalıdır ki “Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

7 Zeynep Korkmaz, “Atatürkçü Düşüncede Türk Dilinin Yeri 
ve Günümüz Açısından Değerlendirilmesi”, Türk Dili Üzerine 
Araştırmalar III, C. III, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
2007, s. 415.
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SAMSUN’DAN KURTULUŞA, 
KURTULUŞTAN ZAFERE

Batuhan GÜLDİKEN*

Geride bıraktığımız 2020 yılı korona virüsü nede-
niyle hepimiz için ağır geçti. 2021 yılını yarıladığımız 
şu günlerde, son ayların hepimize umut olabilmesi 
için Atatürk’ün ve Cumhuriyetin değerini daha iyi 
öğrenmemiz ve anlamamız gerekmektedir. Çünkü 
güzel ülkemizin yarınları için tek çare Atatürkçü Dü-
şüncedir.

Atatürk ve Cumhuriyetin değerini bilmek için, 
Cumhuriyet kurulmadan önce ve kurulduktan son-
raki değişimleri hepimiz tekrar tekrar hatırlamalıyız. 

Bu yazımızda Samsun’da ilk adımla başlayan, Kur-
tuluş Savaşı ile devam eden ve kuruluşa giden zafer-
lerden sayfam yettiğince söz etmeye çalışacağım.

Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgisi ardından Os-
manlı Devleti’ne 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes 
Antlaşması imzalatılmış, Osmanlı Devleti’nin bu ant-
laşmayla toprakları savunmasız bırakılmış, orduları 
silahsızlandırılmak zorunda bırakılmış, işgallere açık 
hale getirilmiş, dolayısıyla parça parça paylaşılma-
sının önü açılmıştı. Mustafa Kemal Paşa o sıralarda 
Adana’da Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nı Li-
man Von Sanders’den devraldı. Mondros Mütareke-
si’nin metni, 3 Kasım 1918’de Adana’da eline geçtiği 
gün, Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sokan İttihatçı 
liderler; Enver, Talat ve Cemal Paşa bir Alman deni-
zaltısıyla İstanbul’dan ayrıldılar.1

Böyle bir dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın Ada-
na’dan bindiği tren 13 Kasım 1918 Çarşamba günü 
saat 12.45’te İstanbul Haydarpaşa’ya vardı. Trenden 
inerken 61 parçalık İtilaf donanması İstanbul’u işgal 
ediyordu. Kaderin garip cilvesine bakın ki, işgalciler 
ve o işgalcileri kovacak olan Mustafa Kemal Paşa aynı 
gün, aynı saatlerde İstanbul’a gelmişti. O donanma-
yı üç yıl önce Çanakkale’de durduran Anafartalar 
Kahramanı Mustafa Kemal Paşa, Yaveri Cevat Abbas 
ve onları karşılamaya gelen arkadaşı Rasim Ferit ile 
Haydarpaşa’nın köşesinde bulunan çayhanede otu-
rurken o donanmanın İstanbul’u serbestçe işgaline 
tanık olacaktı. Ağzından şu cümleler döküldü: “Hata 
ettim! İstanbul’a gelmemeliydim. Bir an önce Ana-
dolu’ya dönmenin çaresine bakmalı”.2 Saat 3’e doğru 

* Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şubesi 2013-2019 Baş-
kanı, İşletmeci.
1 Sinan MEYDAN, Hafıza-Yakın Tarihin Kitabı, İstanbul, 
İnkılap Kitabevi, 2019, s. 66
2 Sinan MEYDAN, a.g.e., s. 71

Kartal İstimbotuyla boğazdan karşıya geçerken, İn-
giliz ve Fransız bayraklarının dalgalandığı işgal do-
nanmasına ait gemilerin arasında ilerlerken ise ağ-
zından hepimizin bildiği şu önemli cümle döküldü: 
“Geldikleri gibi giderler!”

Mustafa Kemal Paşa, işgal İstanbul’unda bu-
lunduğu altı aylık süreçte Anadolu’ya geçip direniş 
başlatmayı düşünmüş, bunun için güvendiği arka-
daşlarıyla yüzlerce kez toplanarak kurtuluş planları 
hazırlamıştı. 

Mustafa Kemal, resmi bir görevle Anadolu’ya 
geçmek için Genelkurmay’daki ve hükümetteki as-
ker, sivil tanıdıklarını; Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, 
Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Bahriye Nazırı Avni Paşa, 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Genelkurmay 
İkinci Başkanı Kazım İnanç Paşa’yı devreye sokmuştu. 
Bu kişiler, Anadolu’ya gönderilecek bir müfettiş ara-
yan Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya Mustafa Kemal’i 
önermiş, Damat Ferit, birkaç kere Mustafa Kemal’le 
görüşüp “ordu müfettişliği” görevini yapabileceğine 
ikna olduktan sonra İngilizleri ikna etmişti.

Mustafa Kemal Paşa, 6 ay içinde İstanbul’da as-
ker-sivil, yerli-yabancı, yurtsever, mandacı, işgalci, 
işbirlikçi, hatta –sonradan- vatan haini pek çok kişiy-
le görüşerek hem yurtseverlerin hem makam mevki 
sahibi kişilerin hem de düşmanın ve işbirlikçilerinin 
durumunu anlamak istemişti.3

İngiliz merhametine sığınan Padişah Vahdettin’le 
birkaç kez görüşerek padişaha yakın olduğu izlenimi 
vermeye çalıştı. Bu sırada padişahın da ağzını araya-
rak neler düşündüğünü öğrenmeye çalıştı.

Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da temaslarına 
devam ettikçe, kendi deyişiyle, “saf vatanseverleri” 
ve “adi politikacıları” gördü. Sonrasını kendisinden 
dinleyelim: “Kendi kendime şu kararı verdim: Uy-
gun bir zaman ve fırsatta İstanbul’dan kaybolmak, 
basit bir tertiple Anadolu içlerine gitmek, bir müd-
det isimsiz çalıştıktan sonra, bütün Türk Milleti’ne 
felaketi haber vermek.” Mustafa Kemal Paşa bu ka-
rarını önce güvendiği silah arkadaşlarından Ali Fuat 
Cebesoy’a, İsmet İnönü’ye ve Rauf Orbay’a açıkla-
dı. Yenibahçeli Şükrü Bey›le de görüştü. Sonunda 
Gebze-Kocaeli üzerinden Anadolu›ya gizli geçiş 
planı hazırlandı. Ancak daha sonra 9. Ordu Müfettişi 
olarak Anadolu›ya gönderilmesi gündeme gelince 
bu plandan vaz geçildi.4

Mondros sonrası Samsun ve civarında da çıkan 
karışıklıklar, Rum çetelerine karşı Türklerin direnişi 
İngilizlerin dikkatini çekiyordu. Bunun üzerine İngi-
lizler Samsun’a 200 kişilik bir askeri birlik çıkarmışlar, 
bu durum bölge halkının tepkisini çekmiş, 17-18 

3 Sinan MEYDAN, a.g.e., s. 73
4 Sinan MEYDAN, “Atatürk’ün Bağımsızlık Yolu-2”, Sözcü, 
(13 Mayıs 2019)
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Mart gecesi Teğmen Hamdi Beyin askerleriyle birlik-
te direniş için dağa çıkması, işgalci İngilizler için bar-
dağı taşıran son damla olmuştu.

21 Nisan 1919’da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral 
Calthorpe, Osmanlı Harbiye Nazırlığına bir nota ver-
di. Bu notada özetle Anadolu’da silahların toplanma-
sı işinin yavaş ilerlediği, bazı yerlerde şuralar kurul-
duğu, bunların asker topladığı, buna karşı “gereken 
her türlü önlemin derhal alınması, yoksa işin ciddiyet 
kazanacağı” belirtiliyordu. Calthorpe ayrıca Padişah 
Vahdettin’e, “Yüksek yetkilere sahip askeri bir kuru-
lun, başlarında yetenekli bir generalle 9. Ordu’yu 
disiplin altına almasını” söyledi. Etekleri tutuşan 
Osmanlı yönetimi, çok geçmeden “yetkili bir kurul-
la” Anadolu’ya gönderilecek “yetenekli bir general” 
aramaya başladı. Mustafa Kemal Paşa, aradığı fırsatı 
bulmuştu. Hem hükümette hem de genelkurmayda 
iyi ilişki kurduğu asker-sivil tanıdıkları, “yetenekli bir 
general” arayan Osmanlı yönetimine Mustafa Kemal 
Paşa’nın adını fısıldadılar. İstanbul’daki girişimleriyle 
hükümeti rahatsız eden, buna karşın İttihatçı olma-
yan, Alman karşıtı, Padişah Vahdettin’in fahri yaveri 
ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa’nın 
Anadolu’ya gönderilmesi düşüncesi Sadrazam Da-
mat Ferit’in aklına yattı. Böylece bir taşla iki kuş vu-
rulmuş olacaktı: Hem hükümeti rahatsız eden bu 
“yetenekli general” İstanbul’dan uzaklaştırılmış ola-
cak, hem de Anadolu’da İngilizleri rahatsız eden bir 
sorun çözülmüş olacaktı.5

Sonunda 29 Nisan 1919 Salı günü Mustafa Ke-
mal Paşa’ya 9. Ordu Müfettişliği görevi verilmişti. 30 
Nisan’da Padişah Vahdettin tarafından imzalanan 
atama kararı, 4 Mayıs’ta Bakanlar Kurulunda da ka-
bul edilmişti. Mustafa Kemal Paşa görevin detaylarını 
öğrenmek için Genelkurmay’a çağrıldığında, Genel-
kurmay İkinci Başkanı Kazım İnanç Paşa’yla görüşe-
rek yetkilerini biraz daha genişletmeyi başarmıştı. 6 
Mayıs 1919 tarihli talimatnameye göre 9. Ordu Mü-
fettişi Mustafa Kemal Paşa’ya verilen görev ve yetkiler 
şunlardı: 1. Bölgedeki asayişin düzeltilmesi, asayişsiz-
lik nedenlerinin belirlenmesi, 2. Silah ve cephanenin 
bir an önce toplanıp koruma altına alınması, 3. Şura-
lar para ve asker topluyorsa bunun kesinlikle engel-
lenmesi, şuraların kapatılması. Talimatnameye göre 
Mustafa Kemal, “müfettişlik mıntıkası” olarak gösteri-
len 3. ve 15. Kolorduların egemenlik bölgelerine emir 
verebilecekti. Bu iki kolordunun alanı Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, Tokat, 
Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve 
Van illerini kapsıyordu. Mustafa Kemal’e verilen tali-
matta bunlara ek olarak Ankara (20. Kolordu), Diyar-
bakır (13. Kolordu), Bitlis, Elazığ ve Kastamonu illeri ile 
oradaki kolorduların da “müfettişliğin yapacağı baş-
vuruları dikkate almaları” isteniyordu.

5 Sinan MEYDAN, a.g.e., s. 80

Mustafa Kemal, 15 Mayıs’ta Genelkurmaya veda 
ziyareti yaptı. Orada Fevzi Çakmak Paşa ve Cevat 
Çobanlı Paşa ile görüştü. Üç paşa birlikte hareket 
etmeye karar verdi. Aynı gün sabah saatlerinde Yu-
nanistan, Truva Savaşı’ndan üç bin yıl sonra İzmir rıh-
tımından asker çıkardı.

İngiliz İşgal kuvvetlerinden alınan VİZE ile Sam-
sun’a hareket hazırlıkları başladı. Tarih:16 Mayıs 1919 
idi… Bandırma Vapurunun Karadeniz’e çıktıktan 
sonra batırılacağına dair haberler vardı. Düşmanın 
tahmin ettiğinden farklı bir rota belirlendi. Mustafa 
Kemal Paşa, Beşiktaş’tan bir askeri motorla İstanbul 
Boğazı’na açıldı, Kız Kulesi açıklarında Bandırma Va-
puruna bindi. Artık dönülmez ve kutlu bir yolculuk 
için Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları (kurmay 
heyet olarak toplam 23 kişi, er ve erbaşlarla birlikte 
48 kişi6) Samsun’a doğru yola çıktı. 

Bandırma vapuru 41 yaşında, 47.7 metre uzunlu-
ğunda, 6.83 metre genişliğinde, 4.27 metre yüksek-
liğinde, 50 beygir gücünde, 2 kez batmış, yeniden 
yüzdürülmüş, pusulası bozuk bir gemiydi. Deneyimli 
Kaptan İsmail Hakkı gemiyi iyi tanıyordu. Bandırma 
Vapurunun yükü çok ağırdı. Ülkemizin özgürlüğünü, 
bağımsızlığını, bayrağını ve de geleceğini taşıyordu.

Ulu Önderimiz ve beraberindeki heyet, üç gün 
süren zorlu bir yolculuktan sonra, 19 Mayıs 1919’da 
Türk Milleti’ni küllerinden yeniden doğuracak o kut-
lu adımı atmış, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi de fiilen 
başlamıştır. 

19 Mayıs 1919 günü Türk Milleti olarak Milli 
Mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın başladığı 
gündür. 19 Mayıs; Türk tarihinin dönüm noktasıdır, 
Türk Milleti’nin küllerinden doğduğu ilk adımdır. 19 
Mayıs; ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır!’ diyerek inananların ve o inançla yola 
çıkanların günüdür.                                                                                                 

19 Mayıs; mandaya karşı çıkan Tıbbiyeli Hikmet 
gibi, İzmir’de işgalci Yunan’a ilk kurşunu atan 30 ya-
şındaki yurtsever gazeteci Osman Nevres yani Hasan 
Tahsin gibi, Bursa’da zeybeklerin yanında düşmanla 
yapılan çatışmalara katılıp 13 yaşında Gazi olan Os-
man, Tevfik ve Cemal gibi, Sakarya Savaşı’nda şehit 
düşen on beş bin askerimizden 17 yaşındaki Rama-
zan, 18 yaşındaki Bahri, 22 yaşındaki Mehmet Emin, 
27 yaşındaki Aziz gibi, Sındırgı’da akıncı müfrezele-
rine katılıp düşmanın alnından vurarak şehit ettiği 
Gördesli Makbule gibi canlarını vatan toprağına si-
per eden genç fidanların kanıdır!

 19 Mayıs; vatan toprağını şerefi sayıp, canını feda 
etme pahasına toprağını savunanların akıttığı kanı 
yerde bırakmayan Mustafa Kemal’dir!

Samsun’da bir dizi görüşmeler gerçekleştiren 

6 Murat BARDAKÇI, “İşte 19 Mayıs Gerçeği: Bandırma 
Vapurunda tam 48 kişi vardı”, Hürriyet, 22 Mayıs 2005
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Mustafa Kemal, Samsun’un İngilizler tarafından sıkı 
sıkıya izlendiğini görünce altı gün kaldıktan sonra 
Havza’ya hareket etti. 25 Mayıs 1919’da kırık dökük 
bir otomobille yola koyulmuş, çok geçmeden bozu-
lan otomobilden inip yoluna yürüyerek devam edip, 
“Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, 
güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar…” 
marşını söyleyerek Karageçmiş Köyü’ne varıp orada 
konaklayarak, yola sabah devam edeceklerdir.

26 Mayıs 1919’da Havza’yı temsil eden heyetle 
görüşen Mustafa Kemal, hiçbir zaman umutsuzluğa 
düşülmemesi gerektiğini ve vatanın savunulması 
için derhal bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurmaları 
gerektiğini ve bunun bütün çevre illere duyurulma-
sı gerektiğini bildirdi.7 Böylece ilk Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti 28 Mayıs günü Havza’da kurulmuş oldu. 
Havzalılar, Milli Mücadelenin ilk mitingi olarak kabul 
edilen, 30 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal 
Paşa’nın isteğiyle ve onun önderliğinde cuma günü 
Yörgüç Paşaoğlu Mustafa Bey Camii’nde namazdan 
sonra okunan mevlidin ardından belediye binası 
önünde bir miting düzenlediler.8

Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin baskısıyla sa-
ray tarafından işgallere karşı başlatılan direnişleri 
sonlandırmak üzerine gönderilmiş, ancak halkı ör-
gütleyerek işgallere karşı vatan toprağının savunul-
ması için çalışmalara başladığı için geri çağrılmaya 
başlanmıştı. İstanbul’a geri dön çağrısına uymayan 
Mustafa Kemal Paşa 10 Haziran 1919’da bir tamimle 
(genelge) mülki ve askeri makamlara: “İstiklal-i milli-
miz (milli bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudi-
yetimle milletle beraber nihayetine kadar çalışacağı-
ma mukaddesatım namına söz veririm” dedi.9

Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran’da Amasya’ya 
gitmek üzere yola çıkmıştı. Akşam saatlerinde Amas-
ya’da halk tarafından karşılandıktan sonra hazırla-
nan iftar yemeğinin ardından Amasyalılara seslenen 
Mustafa Kemal Paşa: “Aziz Amasyalılar! Padişah ve 
hükümet, itilaf devletlerinin elinde esir durumdadır. 
Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü duruma 
çare bulmak için sizlerle çalışmaya geldim. Hep be-
raber aziz vatanımızın kurtuluşu için gayret sarf et-
meliyiz...”10 diyecektir. Mustafa Kemal Paşa, kendisini 
karşılayanlar arasında olan Vaiz Abdurrahman Kamil 
Efendi’den yarın Cuma hutbesinde düşmana karşı 
direnişten söz etmesini istedi. Mustafa Kemal Paşa 
Amasya Beyazıt Cami önünde Müftü Hacı Hafız Tev-
fik Efendi, Kadı Ali Himmet Efendi ve Vaiz Abdurrah-
man Kamil Efendi tarafından karşılandı. 

7 www.samsun.gov.tr, “Atatürk ve Samsun”
8 www.samsun.gov.tr, “Atatürk ve Samsun”
9 www.samsun.gov.tr, “Atatürk ve Samsun”
10 Sinan MEYDAN, “Atatürk’ün Özgürlük Bildirisi: Amasya 
Genelgesi”, Sözcü, 26 Haziran 2017

Kamil Efendi kürsüye çıktı ve şunları söyledi: “Muh-
terem evlatlarım! Osmanlı devlet ve hükümetinin artık 
himmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Mademki mille-
timizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür. 
Artık bu hükümetten iyilik ummak abestir. (…) Yegâne 
kurtuluş çaresi, halkın doğrudan doğruya egemenliği-
ni eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber 
Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında toplanarak vatanı 
kurtaracağız. Allah gazamızı mübarek eylesin.”11

Bu sıralarda şehirler işgal ediliyor, savunmasız va-
tan evlatları katlediliyor, diri diri yakılıyor, kadınları-
mıza kız çocuklarımıza tecavüz ediliyordu. Saray ve 
Padişah Vahdettin buna rağmen soysuzluğa devam 
ediyor, işgalci İngilizlerin isteğini yerine getirmek 
için var gücüyle çalışıyordu. 

Mustafa Kemal Paşa, 16 Haziran’da Vahdettin’e bir 
telgraf çekerek, gerekirse görevinden istifa edip sine-i 
millete döneceğini belirtti.17 Haziran’da Yunan ordu-
su Menemen’de kıyım yaptı, 100 kadar sivil Türk öl-
dürüldü.17 Haziran’da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral 
Calthorpe, Mustafa Kemal’in geri çağrılmasını istedi.12

20 Haziran 1919 Cuma günü Mustafa Kemal Pa-
şa’nın isteği üzerine Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti tarafından bir miting düzenlendi, mitingde konuşan 
Mustafa Kemal Paşa milleti yine direnişe çağırdı. 21 Ha-
ziran’da İçişleri Bakanı Ali Kemal, İngiliz yetkililere, “Mus-
tafa Kemal’in emirlerine uyan memur veya subayların 
Divan-ı Harp tarafından cezalandırılacağını” söyledi.13

21/22 Haziran gecesi Amasya Genelgesi hazır-
landı. Genelgeyle, Vatanın bütünlüğünün, milletin 
bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul Hüküme-
ti’nin üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine ge-
tiremediği, milletin bağımsızlığını yine milletin azim 
ve kararının kurtaracağı ilan ediliyordu. Ayrıca milletin 
sesini dünyaya duyuracak milli bir heyetten, Sivas ve 
Erzurum Kongrelerinin toplanacağından söz ediliyor-
du. Amasya Genelgesi yeni Türk Devletinin kurulaca-
ğını ve kurtuluşu doğrudan milletten alan ve millet-
ten bekleyen bir devrim sürecini haber veriyordu. 

Böyle mücadele ile kurulan bir Cumhuriyet, boy-
nunda idam fermanıyla, düşmanın bağrına dayadığı 
hançeri vatanın bağrından söküp atmak için ant iç-
miş bir Öndere ve Kurucuya sahip olduğumuz için 
ne kadar övünsek azdır. Her ne kadar O’nun kurtar-
dığı ve kurduğu ülkede O’na saygısızca ve nankörce 
lanet okuyanlar varsa da onlara inat, Yüce Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet’i ve O’nun devrimlerini kanımı-
zın son damlasına koruyacağımıza ant içiyoruz!

11 Hüseyin Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, T.C. 
Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara,1992
12 Sinan MEYDAN, “Atatürk’ün Özgürlük Bildirisi: Amasya 
Genelgesi”, Sözcü, 26 Haziran 2017
13 Sinan MEYDAN, “Atatürk’ün Özgürlük Bildirisi: Amasya 
Genelgesi”, Sözcü, 26 Haziran 2017
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Geçmişten Seçmeler

ATATÜRKÇÜ’NÜN 
EL KİTABI1

Sami N. ÖZERDİM*

Kurtuluş Savaşı’na giriştiğinde, Mustafa Kemal’in 
çıkış noktası: tam bağımsızlıktı.

Söylev’in başında, ileriki sayfalarda göreceğimiz 
üzere: “…tek bir karar vardı. O da, ulus egemenliğine 
dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak” 
sözleriyle, izlencesinin ilk öğesini ortaya koymuş 
oluyor. Bu tam bağımsızlık; sadece siyasal değil, yine 
Söylev sayfalarından aktardığımız gibi, iktisattan kül-
türe değin, her alanda bağımsızlığın eksiksiz olmasını 
amaç edinen bir ilke idi.

Yeni bir Türkiye doğacaktı. Sınırları aşağı yuka-
rı Misak-ı Milli (Ulusal Ant) ile çizilmişti. Daha, 1918 
mütarekesinden birkaç gün önce; Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın Güney Cephesinden saldıran İngilizlerden 
kurtardığı birlikleri, Halep’in kuzeyinde bir çizgi üze-
rinde geriye toplamış olan 7.Ordu Komutanı Mustafa 
Kemal, 1920 başlarında açılan İstanbul’daki son Os-
manlı Meclisi’ne seçilen milletvekillerinden bir kesi-
mini Ankara’ya çağırarak onlarla görüşmüş; Erzurum 
ve Sivas Kongresi’nin kararları temelinde, Misak-ı Mil-
li, Osmanlı Meclisin’de görüşüldü, saptandı; sonradan 
T.B.M.M.’inde de benimsendi.

Yukarıda aldığımız tümcesinde, kurulacak bağım-
sız devletin “ulus egemenliğine” dayandığı da vurgu-
lanmıştır. Böylece: tam bağımsızlık, Misak-ı Milli’nin 
çizdiği sınır, ulusal egemenlik; girişilen savaşımın 
başlangıç öğeleri olmuştur.

Atatürk’ün Devrimi, bir öğreti (doktrin) ye daya-
nır mı? Bu konu çok tartışılmış; kimileri ise bir özellik 
saymış; başkaları, yoruma göre Kemalizmin bir öğreti 
sayılabileceğini de ileri sürmüştür. Ancak; Atatürk’ün 
kendisi, yakın arkadaşlarına, öğreti’den kaçınmak ge-
rektiğini, donup kalmanın doğru olmayacağını, sıra-
sında belirtmiştir.

Atatürk’ün Devrimi, bir öğreti (doktrin)ye dayanır 
mı? Bu konu çok tartışılmış; kimileri, öğretisizliği bir 
eksiklik, kimileri ise bir özellik saymış; başkaları, yo-
ruma göre Kemalizmin bir öğreti sayılabileceğini de 
ileri sürmüştür. Ancak Atatürk’ün kendisi, yakın ar-
kadaşlarına, öğreti’den kaçınmak gerektiğini, donup 
kalmanın doğru olmayacağını, sırasında belirtmiştir.

* Araştırmacı-yazar, çevirmen, kütüphaneci , (D. 1 Ekim 1918, 
Hayrabolu / Tekirdağ – Ö. 5 Mart 1997, Ankara). 
1 Sami N.ÖZERDİM, Atatürkçü’nün El Kitabı, ,3. Baskı ,An-
kara, Atatürkçü Düşünce Derneği Yayını, Ocak 2015,s.17,23.

Atatürk, devrimini masa başında hazırlamış de-
ğildir. Buna ne zamanı, ne de olanağı vardı; ülkenin 
içinde bulunduğu koşullar da buna elverişli değildi. 
Ancak ne olursa olsun, belki Harp Okulu günlerine 
değin gerilere giden bir hazırlığı olduğu kuşkusuz-
dur. Bir öykücük (anekdot), onun 1907 sıralarında, 
ileride kurulacak yeni devletin niteliklerini düşünüp 
saptadığını gösterir. Bulgar Türkoloğu Manolofa Se-
lanik’te anlattıkları, Arif Necip Kaskat’ın kalemiyle, 
19.8.1948 günlü Cumhuriyet gazetesinde görülebilir:

Batı uygarlığı; saltanatın yıkılması; laiklik; kılık kı-
yafet Latin yazısının alınması, kadın hakları vb.

Erzurum Kongresi’nin sona erdiği gün- ileriki say-
falarda görülecektir. Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Ku-
rulu) üyesi Mazhar Müfit (Kansu)’ in defterine yazdır-
dığı izlence cumhuriyet ilkesini de içererek, hemen 
özdeş düşünceleri kapsar.

Atatürk’ün zamanı ve olayların gidişini önceden 
hesapladığı anlaşılıyor. Düşündükleri, işin başında, 
başkalarınca, olmayacak işler gibi görülmüştür. Ama 
hemen hepsi gerçekleşmiştir. Kemalizm; düşünce 
dizisini, olayların içinde geliştiren bir dizgedir. Öğreti 
değildir; gerçekçi bir izlencedir.

1923’te, Kurtuluş Savaşı cumhuriyete ulaşınca; 
asıl iş o günden sonra başlayacaktır. Tam bağımsızlık 
elde edilmiş, yeni devletin sınırları dünyaya benimse-
tilmiş, yeni devletin sınırları dünyaya benimsetilmiş,  
ulusal buyrum egemen kılınmıştır. Şimdi, Devrimin 
toplumsal yönü başlayacaktır.

Atatürk, her alanda dışa bağımlılığı geriye çe-
viren, başka ulusların haklarına saygılı, saldırganlık 
niteliğinden uzak, bağnaz olmayan bir ulusçuluğun 
kurucusudur. Buna, Atatürk ulusçuluğu diyoruz. İn-
sancıl bir ulusçuluktur bu. Bu ulusçuluk, bir ülkenin 
içindeki insanları birbirine yaklaştırır. Halkın gönen-
mesini amaçlar. Dolayısıyla halkçılıkla kaynaşır.

Yapılacak her iş, ulusun ya da halkın yararınadır, 
izlencenin gerçekleştirilebilmesi için de siyasal özgür-
lüklerin kötüye kullanılmaması; halkın aldatılıp, yıkı-
lan saltanatın yerine, politikacıların yararına işleyecek 
yeni bir tür saltanatın kurulmasını engellemek gerekir.

Gazi Mustafa Kemal, 1922’yi 1923’e bağlayan 
günlerde kurmak için girişimlerde bulunduğu siyasal 
partinin, ayırıcı değil, birleştirici olmasını ister. O gün-
lerin toplum katmanları da buna elverişlidir, koşullar 
bunu buyurur. Parti, bütün ulusu içerecektir.

Türk Devrimi sürecinde, düşünceler ne denli önde 
gelse, olaylar ve ortamın istekleri dikkatten uzak tu-
tulamazdı. Atatürk’ün gerçekçiliği, düşünce adam-
lığı yanında eylemci kişiliği de böyle davranılmasını 
gerektirdi.1924’te, 1930’da tek parti dizgesinden 
bir süre için ayrı kalındı. Ancak, Devrimi kemirmeye 
başlayan politika tutkuları, yeniden tek parti dizge-
sine dönülmesini gerektirdi. Atatürk’ün yaşamı kısa-
dır.1923 ile 1938 arasındaki on beş yıl, sınırlı bir za-
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man parçasıdır. Kaldı ki, 1945-1980 yılları arasındaki 
daha uzun zaman şeridi, siyasal denemelerin, Devri-
min dokuncasına işlediğini, bir karanlığa varılamadı-
ğını kanıtlamıştır. Atatürkçülüğün, tek parti dizgesi ile 
başladığını, ancak bu dizgede kalmayacağını, olaylar 
göstermiştir. Atatürk’ün siyasal özgürlükten önce 
toplumsal özgürlükleri öne sürdüğü, Devrimin de 
bunu gerektirdiği, hiç değilse O’nun yaşamı boyunca 
yaşanmış bir gerçektir.

Atatürk Devriminin temeli, çağdaşlaşmadır. Buna, 
zaman zaman Batılılaşma adı da verilmiş; son yıllar-
da Batılılaşma kavramı, siyasal bir anlama dönüştü-
rülerek eleştirilere uğradığı için olacak, bu kavramı 
anmaktan çekinir olmuştur. Çağdaşlaşmanın, uygu-
lamadaki adı: laiklik olarak vurgulanır. Saltanattan 
cumhuriyete geçmekle Devrim tamamlanmış sayıl-
mazdı. Eski kuruluşları yıkarak yerine yenilerini koy-
mayı, Devrim’in tanımı olarak veren Gazi Mustafa Ke-
mal’in, en az 1907’den beri düşündüklerini gerçekleş-
tirmek için, cumhuriyete varan, saltanatı da kaldıran 
Kurtuluş Savaşı bir görkemli önsöz sayılabilirdi.

Halifeliğin bir süre daha yaşamasına katlanıldı. Ha-
life’nin davranışları, T.B.M.M.’ndeki bir kesim politikacı-
nın, dahası Gazi’nin kimi yakın arkadaşlarının kışkırtma-
sı ile çığrından çıkınca, bu katlanış süresinin, Hilafetin 
kaldırılması için gerekçe hazırladığı da görülüyor.

3 Mart 1924 günü; Türkiye’de laikliğin başladığı 
gün olarak saptanabilir. Gerçi, 1924 yılı Nisan ayında 
çıkarılan yeni Anayasa’nın bir maddesi, henüz Türkiye 
Devleti’nin resmi bir dini olduğunu gösterir. Anaya-
sa’nın bu maddesi 1928 yılının yine Nisan ayındaki 
bir değişiklikle kaldırılmıştır. Ne var ki, uygulama 
3.3.1924’te başlamış, o gün, hem Hilafet kaldırılmış, 
hem medreseler kapatılarak ikili öğretime son veril-
miş, laik öğretim yerleştirilmiştir. Yine o gün, hükü-
mette bulunan Şeriye ve Evkaf Vekâleti de kalkmış; 
yerini Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Mü-
dürlüğüne bırakmıştır. Açıkçası, din, hükümetten, si-
yasadan ayrılmış, kendi alanında kalmıştır.

Bundan sonra yapılanlar, diyebiliriz ki, hep bu 3 
Mart 1924 başlangıcına bağlanır.

Yine 1924 yılı Nisan ayında, Şer’i mahkemeler kal-
dırılarak, adalet sadece laik yargı ile yürütülmeye baş-
lanmıştır.1925 yılında Tarikatları tarihe göçüren, Şapka 
ve kılığın uygarlaşmasını sağlayan yasalar çıkarılmıştır. 
O yılın sonunda takvim ve saat değişikliği yapılmış-
tır.1926’da benimsenip yürürlüğe konulan Medeni Ka-
nun, dinsel tüzenin yerine uygarlığın yasalarını getir-
miştir.1928 yazı devrimi de, bir açıdan laik ezan, Türkçe 
Kur’an; din adamlarının sokaklarda dinsel kılıklarla 
gezemeyeceği gibi uygulamalar ve yasalar gelmiştir.

Kadının, toplumda erkekle eşit olmasını sağlayan 
yasa ve önlemler, 1930’da belediye,1934’te genel se-
çimlere katılmasını, seçme ve seçilme hakkını kazan-
masını, toplumun her alanında edimli olarak çalışma-

sını, etkili olmasını öngörmüştür.
Çağdaşlaşma, ancak çağdaş bilim anlayışı ile 

yürütülebilirdi. Atatürk Devrimi’ne son yıllarda 
Kültür Devrimi adı da veriliyor. 1924’te yaşamda en 
gerçek yol göstericinin bilim olduğunu söylerken; 
bilimin çağdaş gelişmelerini belirtmiş binlerce yıl 
önceki bilim anlayışıyla yola çıkılamayacağını da 
vurgulamayı gerekli görmüştür. Laiklik ilkesine 
bağlanmadan, bilimi ön sıraya almanın olanağı 
da yoktu. Eğitim ve öğretime, laik temel üzerinde 
yeniden başlamak gerektiği gibi; 1862 ‘den beri, 
yazımını bir düzene sokma çabalarına karşın bir 
sonuca varılmamış olan eski yazının atılması ile, oku-
ma yazma kolaylaştırılmış, halka değin yayılmıştı. Bu 
yazının getireceği sorunlardan biri de yeni toplumun 
yeni bir dile kavuşturulması idi. 1932’de Türk Dil Kuru-
mu’nun kurulmasıyla başlayan eylem, bugün bütün 
durdurma çabalarına karşın yürümektedir.

Tarihi Osmanlı devletinin kuruluşu ile başlatan, 
ancak İslam tarihi çerçevesinde genişletebilen anlayı-
şa karşı, 1931’ de kurulan Türk Tarih Kurumu ile açılan 
yeni tarih görüşü; Türklüğü bir yandan İslamdan ön-
ceki uygarlıklarına bağlarken; öte yandan, son durak 
yerimiz olan Anadolu’nun alt katmanlarındaki uygar-
lıklara sahip çıkmamızı sağlamıştır.

Müziğin toplumdaki yeri, Konfüçyüs’ten beri 
önem kazanmıştır. Atatürk kendisi eski müzikle 
yetiştiği halde, müzikte de devrim anlayışı uygulamış, 
bugün bile kesin sınır çizilemeyen “alaturka” müziği 
topluma salık vermeyerek: müziğimizin kökünü 
Anadolu ezgilerine bağlamış, yöntem olarak da Batı 
müzikçiliğini göstermiştir.              

Bugün; eskiye bağlı olanların yanında, ileri görü-
nüşe bürünmüş kesimlerde de, Atatürk’ün kültür dev-
rimine karşı çıkışlar yayılmaktadır. Yazı ve dil devrim-
lerinin, “eski kültürümüzle” ilişkimizi kestiğini, gerçek 
müziğimizin eski divan müziği olduğunu ileri sürenler, 
aslında çelişki içindedirler. Yazını ile, müziği ile, başka 
bilim ve sanat ürünlerimizle, eski kültürümüz, sadece 
tarihsel bir değer taşır. Eski ürünleri bugünkü anlayış 
ve uygulayımla yaşatıp yürütme çabaları sonuçsuz 
kalıyor. Bunun ötesinde; Atatürk döneminden beri, 
eski kültürün bir araştırma alanı olarak kullanılması 
olanakları da yerinde bırakılmıştır. Gericilerle ilerici 
gösterişindekilerin eskiye dönüş çabaları, her iki yan 
için de, gericilik; ve Atatürk kültür devriminin yerine 
başka dizgileri koyma amacına yöneliktir. 

Atatürkçülük, eski “köhne”  tüzenin, yerine çağ-
daş, laik tüzeyi getirmekle, çağdaşlaşma çabalarını, 
yaptırım altına almıştır. Tüzede değişim, başlı başına 
bir devrim; ya da devrimin bir güvencesi olarak nite-
lenebilir.  

İç ve dış siyasa; 1930’da seçim bildirisinde 
belirtildiği gibi: Yurtta barış, Dünyada barış temeline 
dayandırılmıştır. Laikliğin uygulanma alanına yayılması; 
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Türkiye’de mezhep çatışmalarını önlemiştir. İlk siyasal 
parti denemelerinin iç kavgaları körüklemesi de, Dev-
rim ilkesinin bunların üstünde tutulması ile denetim al-
tına alınmıştır. Kemalist Devrimin, yerleşinceye değin, 
yabancı ideolojilere de, ancak belirli sınır içinde ve dü-
şün düzeyinde olanak tanıyacağı doğaldı. Atatürk dö-
nemindeki ölçülü, dengeli özgürlük, örneğin 1950’den 
sonra, düşün ve yazını bir yasak çemberi içinde tutan 
anlayışsızlık içinde, eriyip gitmiştir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı içinde başlattığı Rus 
dostluğuna yaşamının sonuna değin bağlı kalmıştır. 
Ancak, Kurtuluş Savaşının olanaksızlıkları içinde bile, 
Rusya’nın içişlerimize karışmasına izin vermemiştir. 
Komünizm, Bolşeviklik konusundaki resmi demeçle-
rinde her zaman ölçü egemendir. Atatürk Kemalistti; 
pek doğal olarak, Türkiye’de başka ideolojilerin ege-
men olmasını önleyecekti. Özellikle, Kemalist devle-
tin kurulduğu o yıllarda böyle davranması yadırgan-
maz. Ne var ki, sonradan gelen başta şiir olmak üzere 
kimi yasaklar, O’nun döneminde görülmemiştir.

Dış siyasaya yeniden değinmeye belki gerek yok-
tur. Bu siyasa, Kurtuluş Savaşı’nda başladığı nokta-
dan, belirli bir çizgi üzerinde yürümüştür. Türkiye’ye 
saldıran güçlere karşı sert bir ulusçu olan Mustafa 
Kemal, her zaman dünya barışının sözle ve eylemle 
savunucusu olmuştur. İnsanlık anlayışını yansıtan 
sözleri -ileride okunacaktır- yer yer ve zaman zaman 
bir barışçılık felsefesine dönüşmektedir.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın bir amacın da, tutsak ve 
kıyıma uğramış ulusların davasına yönelik olduğunu 
belirtmekten hiçbir zaman geri kalmamıştır, ileriyi 
görme yetisiyle, dünyanın nereye götürüldüğünü 
gördüğü anlarda! bunu yabancı gazetecilere, devlet 
adamlarına açıklamış; hep “kin, haset ve açgözlülük” 
gibi erdemsizliklere karşı çıkmış; bütün dünyayı bir 
beden, ulusları da bu bedenin örgenleri saymış; in-
sanları birbirine kırdırmakla, onların mutlu edileme-
yeceğini söylemiş; Dünyada barış istemiş, bunun için 
evrensel çabalara girmiştir.

Kurtuluş Savaşı’na girişen ve bunu başarı ile so-
nuçlandıran askerlerin başta Gazi Mustafa Kemal’in 
geniş bir iktisat bilgisine sahip oldukları düşünüle-
mez. Atatürk’ü bu açıdan eleştirenler, yetişme ko-
şullarını dikkate almayarak, başkalarının da dikkate 
almasını önleyerek, O’nu bu yönden eleştirip yıprat-
mak isterler.

Kurtuluş Savaşı sıralarında, devletçilik ilkesi, sözle 
ve işle yürürlükte olmuştur. Daha cumhuriyet kurul-
madan, Şubat 1923’te İzmir’de, Kâzım Karabekir Pa-
şa’nın başkanlığında toplanan İktisat Kongresi’ndeki 
gidişin, alınan kararların; bir kesimce nasıl yorumlan-
dığı biliniyor. Ama, kimse, bu Kongreyi açan Gazi’nin, 
konuşmasında iktisata verdiği önemi ele almaz. Cep-
helerden gelen Başkomutan, askerlik utkusunun yet-
mediğini, tarihin hiçbir döneminde yetmemiş oldu-

ğunu iyi anlamış ve anlatmıştır.
Türkiye, özellikle iktisat alanında bir takım dene-

yimlerden geçecekti. Bu Kongreden sonra da devle-
tin girişimleri olmuştur. Yabancı şirketlerin devletleş-
tirilmesi, fabrikalara devlet elinin girmesi, demiryolla-
rının devletçe yapılması ya da bulunanların yabancı-
lardan satın alınması; 1930’larda düşünülen, 1931’de 
parti izlencesine alınan 1937’de Anayasasının malı 
olan Devletçilik ilkesinin, önceliğini tanıtlar. Bunu, 
Zamandizin dizelgesinden izlemek olanağı vardır.

Atatürkçülüğün temeli 1937’de Anayasaya giren 
altı ilkeyle saptanmıştır. Bunların sırası şöyledir: Cum-
huriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, 
Devrimcilik (o günkü terimle: İnkılapçılık).

Kimi düşünürler bu altı ilkeye: Tam bağımsızlığı 
eklemek isterler. Oysa bu ilke, bizce ulusçuluk ilkesi-
nin içeriğinde vardır.

Çünkü, Atatürk ulusçuluğu savunucu, koruyucu, 
bağımsızlığına, karşıtı ancak ölüm olan bir yolda bağ-
lı bir ulusçuluktur.

Kemalizm; saltanatı yıkarak yerine cumhuriye-
ti, ulusun egemenliğini koyan, halkın mutluluğunu 
amaçlayan Cumhuriyetçi, Halkçı bir dünya görüşü-
dür. İktisat anlayışı, Devlete öncelik verir; Devletçiliği 
Anayasaya değin götürmüştür. Atatürkçülük Devrim-
ciliğe süreklilik tanır; bunun tersi düşünülseydi, bu 
ilke Anayasaya yerleştirilmezdi. Devrim ise çağdaş-
laşma, Laiklik temeli üzerine oturtulmuştur.

Bütün bu ilkeler Atatürkçülüğün anlattığı ulus-
çulukla birlikte, hep ileriyi amaçlar, ilerici bir bütün 
oluşturur.

Atatürk cumhuriyeti, Türk Devrimini Gençliğe bı-
rakmıştır. Bu, doğa yasalarına uygun bir davranıştır. 
İnsan yaşlanır, durur. Gençlik kavramı ise sonrasızdır. 
Ne yazık ki, son yıllarda, bu büyük anlam da küçültül-
müş, unutturulmaya çalışılmıştır.

Bu unutturuş, iki yanlı olmuştur. 1950’den sonra; 
başta Laiklik ve Devletçilik olmak üzere, Atatürk Dev-
riminin temel ilkeleri –hem de devlet eliyle- yıkılmak 
istenmiştir. Aslında yıkım büyük olmuştur; ne var ki, 
temel sökülememiştir. Uygulamada girişilen geri-
letmeler, temeldeki ilkelere erişememiştir. Atatürk-
çülüğün Devrimcilik tözü yaşamını sürdürmüştür. 
Atatürkçülüğün,  bütün bu yıkımlara karşı, hemen on 
yılda bir, yeniden suyun yüzüne çıkarak- Türkiye’de 
ve dünyada- güncel olması, elbette onun temeldeki 
sağlam dünya görüşüne bağlanır.

Son on beş yılda, gençliğin bu kez başka bir yön-
den ele geçirilmeye çalışılması, Atatürk’ün güvendiği 
bu canlı varlığın bir süre için yitirilmesini sağlar 
görünmüştür. Ancak, 1980 yılında önlenen kanlı 
girişimleri izleyen 1981  (100.Yıl). Kemalizmi yeniden 
araştırmaya, bulmaya yol açmıştır. Açmalıdır.

w 
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MUTLULUKLARINI ATATÜRK’LE PAYLAŞANLAR

Arzu & Yahya

Gamze & Murat

Meltem & Murat

Simge & Batuhan
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Melis & Emre

Damla & Ulaş

Esra & Yusuf

Hüdanur & Salih
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Nuray & Mustafa

Gamze & Çağlar

Canan & Mert

Buket & Hakkı
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Başak & Nihat

Tuba & Yücel

Gökçe & Kubilay

Seray & Berkay
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Özge & Serkan

Ezgi & Mehmet

Sıla & Murat

Merve & Mustafa
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Seda & Sefa

Sinem & Gökhan

Sema & Nuri

Fatmanur & Onur
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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.
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