A

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ALANYA ŞUBESİ
AYLIK E-BÜLTEN

Atatürk için… Atatürk ile…
0 242 5116066

EYLÜL 2021

www.addalanya.org

1

SAYI : 17 .

addalanya@gmail.com

vazgeçilmeyecek değerler olduğunun,
kabul ve ilan edildiği, “Ya İstiklal, Ya
Ölüm” parolası ile tam bağımsızlığa
giden yoldan asla dönülmeyeceğinin
ilan edildiği gündür.
4 Eylül Sivas Kongresi, Türk tarihinde
kurtuluşa, kuruluşa, cumhuriyete ve
devrimlere giden yolda adeta bir
reçeteydi. Emperyalizmin ve işbirlikçisi
bölücü-gerici terör örgütlerinin
karşısında 4 Eylül Sivas ruhuyla dimdik
durmamız gereken günlerden
geçiyoruz. Ülkemizin bir yangın yeri
haline döndüğü ve emperyalist işgalle
karşı karşıya kaldığımız bu günlerde
Milli birliğimizi sağlayıp emperyalizme
karşı bütün gücümüzü seferber ederek
“Yeniden Kuvayı Milliye” anlayışı ile
tam bağımsız Türkiye’den yana
olduğunu söyleyen tüm zinde güçlerin
bir arada olması, omuz omuza vermesi
tarihi bir görev durumuna gelmiştir.

Zuhal SİRKELİ
ADD Alanya Şube Başkanı

SİVAS KONGRESİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya
Şubesi olarak Tek liderimiz Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK ve yol
arkadaşlarını, Sivas Kongresi’nde “Ya
İstiklal, Ya Ölüm” diye haykıranları,
devrim ve demokrasi şehitlerimizi,
vatan savunmasında canlarını feda
edenleri bir kez daha saygı, minnet ve
rahmetle anıyoruz.”

Büyük Önder, Büyük Devrimci, Büyük
Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı
Ulusal Kurtuluş mücadelesini “manda
ve himaye asla kabul edilemez” diyerek;
102. Yıldönümünü kutladığımız Sivas
Kongresi ile taçlandırmıştır.
Sivas Kongresi ile vatanın bölünmez
bütünlüğü ve tam bağımsızlık hedefiyle
Kurtuluş Savaşı'nın esasları
belirlenmiştir. Tarih boyunca olduğu
gibi Türk milletinin bağımsızlık ve
özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceği,
bu uğurda her zaman canını vermeye
hazır olduğu, İstanbul Hükümeti’ne ve
bütün dünyaya duyurulmuştur.

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” BUGÜN,
YARIN, HER ZAMAN…
Zuhal Sirkeli
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

Sivas Kongresi; tam bağımsızlığın,
ulusal egemenliğin, vatanın ve milletin
bölünmezliğinin hiç bir şart ve koşulda
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… Kırım Savaşı’ndan (1854, İlk
dış borçlanmanın yapıldığı yıl)
sonra ve savaşın getirdiği
yenilik Avrupalılarla daha
yakın temasımız sonucu; Türk
usulü yaşamış olan halkımızın
yitecek,
giyeceklerinde,
evlerimizin düzeninde büyük
değişiklikler doğurmuştu.
Zamanın
Padişahından
milletin fertlerine (bireylerine)
kadar herkes ziynete ve
gösterişe düştü. Her çeşit süs
eşyası dıştan oluk gibi akmaya
başladı ve hele 1272 ve 1273
(1856/1857) yıllarında yapılan
Saray düğünlerinde lüzumlu
(gerekli)
görülen
ipekli
kumaşlar ve dış ülkelerde
yapılan eşyalar, doğrudan
doğruya Avrupa fabrikalarına
ısmarlanmaya başlandı.
Bundan sonra yerli kumaşlar
günden güne itibardan (değer,
prestij) düştü. Binlerce liralık
sermayedara
sahip
olan
memleketimiz
genellikle
sefalet (yoksulluk, sıkıntı,
darlık) içinde kaldı. Sanat ve
ticaret hususunda İslam ahali
yüzde 500 zarara uğradı…
Balıkhane Nazırı Ali
Rıza
Bey,
‘Bir
Zamanlar
İstanbul’dan
(Asr-ı
Hicride
İstanbul Hayatı)

Fethi Karaduman
Araştırmacı Yazar

OSMANLI’DA
SAVURGANLIK
“DEVLETİN MALI DENİZ”
Pamuklularımız,müslinlerimiz,
basmalarımızı
vb.,
daha
kaliteli olmasa bile, Doğu’da
üretilenlerden son derece
ucuz
olduğu
kesindir.
Beğeniler
gitgide
bizim
mamullerimize
yönelmektedir…
Siyasal
sorunların
üstesinden
gelinirse, yakın bir gelecekte,
tüm Doğu’nun zorunlu ihtiyaç
mallarının yanı sıra, lüks
mallar
ihtiyacını
karşılayabileceğimizi, böylece
bu
halkların
enerjilerinin
yalnızca tarım ve ham madde
üretimine
yöneleceğini
hesaba katabiliriz…
David
Urquart,
Ekim1834,
İstanbul’daki İngiliz
Elçiliği Başkâtibi

… Saraya lazım (gerekli) olan
eşya, Tophane Müşiri Fethi
Paşa’nın aracılığıyla, Fransız
tebaasından
(uyruğundan)
meşhur Krenpler aracılığıyla
Avrupa
fabrikalarına
ısmarlanırdı. Bu ısmarlama
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eşya dolayısıyla Fethi Paşa’ya
‘Bezirgân Paşa’ adı verilmişti.
Bu devirde başlayan Avrupa
eşyası
hayranlığı,
bütün
hızıyla devam etti; Sultan
Hamit, bütün giyim eşyasına –
çocuklarınkine kadar- Paris
Büyükelçisi
Tahsin
Paşa
vasıtası
ile
(aracılığıyla)
Avrupa’dan getirttirdi; bunun
milletçe zararını çektik.
Niyazi Ahmet Bey,
‘Bir Zamanlar
İstanbul’dan dipnot

bir biçimde inceltilmiş mumdan
nahılların üzerinde altın, firuze gibi
değerli taşlar, inciler gördüğünü ve bu
nahılların her birinin 40 ya da 50 bin
Düka değerinde olduklarını büyük bir
şaşkınlıkla yazar. 1646 şenliğinde ise
Sadrazam Salih Paşa sağdıç olarak
Padişah
tarafından
seçildiğinde
hazırlattığı armağanlar arasında iki
gümüş nahıl ile üstü değerli taşlarla
işli nahıllar vardı. Sultan İbrahim’in
1648 yılında düzenlettirdiği büyük
şenlikte, gümüş nahıllardan başka,
“minareye benzeyen” iki büyük
nahılın mücevher, som altın ve
gümüşle süslendiğini öğreniriz[i].
1850’li yıllarda Giderler Bütçesinin
dağılımı; Bütçenin nasıl kullanıldığını
göstermesi açısından ilginçtir[ii]:

Osmanlı’nın
en
görkemli
dönemlerinden başlayarak uygulanan
savurganlık Padişah ve çevresi için
olağan
bir
yaşam
biçimine
dönüşmüştür. Bu konuda verilecek
örnekler, savurganlığın boyutunu da
belgelemektedir:
Büyük Türk şenliklerinde büyük
nahılların (Büyük ağaç şeklinde süs
olmaktan başka hiçbir işe yaramayan
tören aksesuarı) üzerindeki som altın
ve gümüş figürlerle kaplanıyordu.
Örneğin Makbul İbrahim Paşa’nın
1524
tarihindeki
düğününde
nahıllardan birinin 60 bin, bir
başkasının da 40 bin parçadan
yapılmış olduğu belirtilir; Bunlar
“Simurg” ve “Anka” gibi efsane
kuşlarıyla süslenmiş büyük sanat
yapıtlarıydı.
Bir yabancı tanık, seyretmiş olduğu III.
Murat’ın düzenlettirdiği 1586’daki
evlenme şenliğinde, cam gibi saydam

Kuruşlar Franklar
—Sultan’a ait ödenek
(Sultan’ın
hazine-i hâssası)
75.000.000
17.250.000
—Sultan’ın ailesine ait ödenek(Anne
Sultan’ın ve Sultan’ın evli
kız
kardeşleri nin hazine-i hâssası)
8.400.000 1.932.000
—Ordu 300.000.000 69.000.000
—Harp malzemesi, topçuluk ve
İstihkam 30.000.000
6.900.000
—Bütün imparatorluk içinde ve
bütün idari dallardaki memurların
maaşları 195.000.000
44.850.000
—Dışişleri, elçilikler, konsolosluklar
10.000.000
2.300.000
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—Hazine-i nafıa denilen ve yollar,
kaldırımlar, ziraatı teşvik vs. gibi kamu
yararı için yapılan masraflar ve
harcamalar 10.000.000 2.300.000

Batı biçimi yaşama duyulan özenti,
19. yüzyılda, tüketimi arttıran
etkenlerden birisi oldu. Saray ve
çevresindeki zenginler yalılarının,
konaklarının iç düzenlenmesini,
Avrupa’dan
getirdikleri
lüks
dekorasyon
malzemeleriyle
yapıyorlardı. Avrupa’ya duyulan bu
aşırı öykünme, tüketim mallarında
dış alım patlamasına yol açtı.
Osmanlı Devleti’nde, 18. yüzyılda,
ithal edilmiş tüketim mallarına yönelik
harcamalardaki artışlar, büyük ölçüde
Saray çevresinden ve Tanzimat’la
birlikte yaratılan “yeni” Osmanlı
bürokrasisinin üst kademelerinden
kaynaklanmıştır. Sultan Mahmut ve
Abdülmecit
gibi
“Batılaşmacı”
padişahların, Mustafa Reşit ve Ali
Paşalar gibi Tanzimat’ın önde
gelenlerinin en başarılı oldukları
batılılaşma türü, bağdaş kurup yemek
yenirken bakır sinilerin yerine,
Fransa’dan satın alınan gösterişli
yemek odası takımlarını kullanmaya
başlamak gibi, tüketim kalıplarını
değiştirmek ve gösterişsiz Topkapı
Sarayı’ndan,
Avrupa’dan
alınan
borçlarla
yaptırılmış
görkemli
Dolmabahçe Sarayı’na taşınmaktı.
Saray ve çevresi öyle bir “tatlı hayat”
ve “Batı tipi” debdebe yarışına girdi
ki, Padişahın kızlarından birinin 1850
yılında yapılan düğününde 2 milyon
sterline yakın para harcanabildi.
“Yeni” Osmanlı bürokrasisinin üst
kademelerindekiler yüksek maaşlarla
beslenmekteydi. 19. yüzyıl sonlarında
nazırlara yılda 5 bin ile 8 bin altın lira
arasında
maaş
ödendiğini
düşünürsek, Osmanlı Sarayı ile
tüketim
yarışına
giren
üst
bürokratların İstanbul’daki tüccar ve
bankerler için ne denli yağlı müşteriler
haline geldikleri kolayca anlaşılabilir.
En
çok
tüketim
kalıplarıyla
“Batılılaşmış” olan Saray ve Bâb-ı

Sultan
Abdülaziz’in
padişahlığı
zamanında saray halkı mevcudu
5.500 kişiye yükseldi. Sarayın iç
masrafları ve köşklere harcanan para
devlet gelirlerinin 1/5’ini buluyordu.
Dış borçlanmalar sürerken, borç
alınan paralarla bir yandan boğazda
saraylar yapılıyordu. 1809–1880
yılları arasında boğaz kıyılarında altı
saray yapıldı. Bunların en büyüğü
olan Dolmabahçe Sarayının maliyeti 3
milyon sterlini aşmıştı. Sarayda lüks
yaşam ve tüketim çok büyük
boyutlarda sürüyordu.
Dolmabahçe
Sarayı
yapımında
(1853)
Abdülmecit,
yapılan
masraflara şöyle bir göz atarak,
Hazinei Hassa Amirini sorguya
çekmeye kalkmış, masrafların çok
fazla olduğunu anlatmaya çalışmıştır.
Hazinei Hassa Amiri aslında 5 milyon
liraya çıkan bu sarayın hükümete
3.500
kuruşa
mal
olduğunu
söylemiştir. Beş milyonluk kaime
ihracı için yapılan masraf da işte bu
kadarmış! Bu örnek Saray ve yüksek
memurlarının kâğıt paranın devlete
gelir sağlamak için nasıl hesapsızca
basıldığının göstergesi ve ekonomi
bilmezliğin de açık kanıtıdır[iii].
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Âli çevreleri, Batı Avrupalı kapitalistler
ve onların Türkiye’deki uzantısı
gayrimüslim tüccar ve bankerler ile
binbir çıkar ilişkisine girmiş; düşük
verimlilikli bir tarım ekonomisinin
sırtında sorumsuz bir israf kesimi
oluştururken, İmparatorluktaki iktisadi
kaynakların Batılı çıkarlara peşkeş
çekilmesini kolaylaştıran bir ortam
yaratmıştır[iv].
Borçlanmanın
başlamasından
moratoryum ilanına kadar arada
geçen yirmi yıllık sürede alınan
borçlar, büyük ölçüde, değişen
tüketim kalıplarına uygun mallarla,
silah alımı ve kışla, saray yapımı gibi
işlerde
çarçur edilmişti. Zaten
ürünlerin dışsatım fiyatının düşüklüğü,
faiz sınırının ve aradaki komisyonların
yüksekliği büyük çapta sabit yatırım
yapılmasına olanak bırakmamıştı.
Gelir artışı olmayınca, faizin bile yeni
borçla ödenmesi gereği doğmuş,
Avrupa’daki krizle birleşince, bileşik
faizle büyüyen borç ödenemez
duruma gelmişti[v].
Oysa köylü acınacak durumdaydı.
1850–1870 yılları arası Ağnam
(koyun vergisi) ve öteki vergilerle
birlikte
tarım
Osmanlı
Devleti
gelirlerinin %50’sini oluşturmaktaydı.
Vergi yükü doğrudan doğruya köylü
ve üreticinin sırtındaydı. Yerel vergiler
bölgeden
bölgeye
farklılıklar
gösteriyordu. 1845 yılındaki bir
gözleme göre “Zengin ve gelişmiş
İzmir’in vergisi 1.200.000 kuruştu.
İzmir’de 30.000 hane (ev) vardı.
1.800 hane bulunan Menemen’in
vergisi ise İzmir’in yarısı kadardı;
oysa 72.000 kuruş olmalıydı”.
Köylülerin, bu tür aşırı vergileri
karşılaması çok zordu. Hükümetin
baskısından
kurtulabilmek
için
topraklarını bırakarak göç ediyor ve
sık sık yer değiştiriyorlardı[vi]. Vergi
alımındaki bu durum adaletsizliği ve

orantısızlığı gösteren önemli bir
örnektir.
Köylüler yalnızca vergi veren ve
askerlik görevini yapan kullardı.
Askerlik süresinin çok uzun olması
köylülerin yükünü bir kat daha
arttırıyordu.
Yeniçeriliğin
kaldırılmasından sonra askerlik süresi
15 yıl olarak kabul edildi, daha sonra
7 yıla indirildi. Bu kadar uzun süre
yapılan askerlik nedeniyle tarımda
gerekli olan emek yitiriliyor, erkek
nüfus ekonomiden kopuyordu.
O
günlerde,
Journal
de
Contantinople şöyle bir fikir ortaya
atmış ve işin derin bir muhasebesini
yapmıştır. Buna göre, şayet herhangi
bir vasıtayla, bugün İstanbul’daki 1,5
milyona varan hizmetçi sayısı 400
bine indirilebilseydi ve işsizlikten canı
sıkılan ve bozulan bu bilekler ziraata
yöneltilebilseydi, bundan yıllık 600
milyon kuruşluk bir artış sağlanmış
olar ve hükümet de bunun üzerinden
60 milyonluk bir öşür almaya
muvaffak olurdu[vii].
Bu görüşte doğruluk payı varsa da
sömürü
düzeni
dikkate
alınmadığından bu saptama eksik
kalmaktadır.
OYSA
HALK
İÇİNDEDİR

YOKSULLUK

“Ankara yöresinde açlıktan
günde
1500-2000
kişi
ölmektedir…”
Basiret Gazetesi (9
Mayıs 1874)
“Keskin’de yaşayan 52 bin
kişiden 20 bini açlıktan
ölmüştür. Bir başka yerde 17
bin 500 kişiden 5 bini açlıktan
telef olmuştur…”
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“Kırşehir’de halk açlıktan ağaç
kabuklarını, otları ve hayvan
leşlerini yemektedir…”
Bir
başka
yerde
halk
çürümeye
başlayan
deve
leşini
yemeye
başlayınca
yetkililer bunu engellemek için
leşi gizlice gömmüşlerdir.
Ancak halk leşin gömülü
olduğu yeri bulup çıkarmış ve
yine yemiştir.”
Levant
Herald
gazetesi (29 Şubat
1875)

DEVLETİ
RÜŞVET

KEMİREN

HASTALIK:

Yolsuzluk ve rüşvet herhangi
bir eyaletin yöneticisi bulunan
Paşa ve Babıâli’nin yüksek
memuru da aynı şekilde aşırı
masrafları yüzünden gelirinde
açılan gediği kapatmak için
veya
sarrafı
kendisini
hırpaladığı zaman yönetimi
altındakilerin suyunu sıkar
veya elinin altında bulunduğu
mevki ve makamları satılığa
çıkarır.
Ersal Yavi[ix]

O yıllarda bir yabancı gözlemcinin
yazdığına göre Türkler korkunç bir
durgunluk ve bezginlik içindedir.
Kötü
beslenmenin
izleri
yüzlerinden
okunabilmektedir.
Bedenleri bu kötü beslenme
yüzünden
doğru
dürüst
[viii]
gelişmemiştir .
Sivas’ın Şarkışlası’nda halk ozanı
Serdari (1834-1918) o dönemde
Anadolu halkının içler acısı durumunu
dizeleriyle dile getirir:
“Sefil
ireçberin
(çiftçi)yüzü
soğuktur
Yıl perhizi tutmuş içi koğuktur
İneği davarı iki tavuktur
Bundan gayrı yoktur malımız bizim
Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah
sikkesi
selam
vermiyor
Kefensiz
kalacak
ölümüz
bizim
Tahsildar (öşürcü, vergi toplayan)
da çıkmış köyleri gezer
Elinde kamçısı fakiri ezer
Yorganı döşeği mezatta (artırmalı
satış) gezer
Hasırdan serilir çulumuz bizim.”

Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya
yayıldığı Kanuni Sultan Süleyman
döneminde, Şair Fuzuli, “Selam
verdim
rüşvet
değildir
diye
almadılar” sözleriyle o günlerdeki
resmi dairelerin durumunu belirtirken,
rüşvet
konusunun
ne
kadar
sıradanlaştığını
da
ortaya
koymaktadır.
Yönetici
kesimi
yozlaştıran, toplumsal ve siyasal
düzeni içten içe çürüten bu olgu
İmparatorluğun sonuna kadar artarak
sürmüştür.
16. yüzyılın sonlarına doğru fetihlerin
durmasıyla
birlikte
ekonomik
gelişmeler inişe geçerken, Hazine
giderleri karşılayamazken, Vezir-i
Azamlardan başlayarak ve büyük
devlet memurlarının da yüklerini iyice
tuttuklarına tanık olunur.
İktidarın bu mutlak olduğu kadar,
geçici sahipleri, bürokratik silsilelerin
yüksek kademelerine tırmanmayı
sağlayacak anahtarları yani servet
biriktirmedeki tek ve gerçek kaynağı
ellerinde tutarlar. Üstelik bunlar büyük
siyasal ve ekonomik girişimlere,
siyasal ve ekonomik bakımdan, uzun
süreli felaketli sonuçlar getirecek bile
olsa;
birçok
kazançlı
savaş
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harekâtına, bazı düşmanların işine
yarayacak
barışlara,
kendilerine
diğerlerinin zararına haklar bahşeden
kapitülasyonlara
vb.
yeşil
ışık
yakmakta pek ustadırlar.
Bu yüzdendir ki, üç sultana vezir-i
azamlık eden ve 16. yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nun en göze çarpan
kişiliklerinden biri olan Sokullu
Mehmet Paşa, “Devlet katında
mevkilere aday olanların sunduğu
devamlı armağanlardan meydana
gelen sınırsız bir gelire sahiptir.”
Gerlach şöyle yazar:
“Mehmet Paşa, altından ve değerli
taşlardan oluşan akıl almayacak bir
servete sahiptir. (…) Kim yüksek
bir mevkiye konmak isterse, ona
yüzlerce, binlerce Düka altınlık
armağanlar sunmak ya da ayağına
atlar,
oğlanlar
taşımak
zorundadır[x].”
Fransa’nın İstanbul Büyükelçisi De
Germigny,
1580
yılında,
III.
Henry’ye şunları bildirir: “Vefat
eden Mehmet Paşa (Sokullu
Mehmet
Paşa
kastediliyor),
bendeniz büyükelçi olarak Saray’a
gelmeden önce, Mösyö Mariglian’ın
(İspanya’nın Büyükelçisi), barışı ve
İspanya
Kralı’nın
işlerini
kolaylaştırması amacıyla kendisine
vadetmiş olduğu 50 bin Düka altın
liralık
armağan
karşısında
yelkenleri suya indirmişti.
Daha sonra Elçi, bu işe kendi
Sultanına gördüğü hizmetten daha
büyük bir hırsla sarılan Ahmet
Paşa’ya da ayrıca, 30 bin Düka altın
vaatte bulunmuş olsa gerektir.
Mümkünse Berthier, şöyle hareket
etmeli. Kral, Yeniçeri Ağası İbrahim
Paşa’yla,
Padişahın
Donanma
Komutanı Kaptan-ı Derya İbrahim
Paşa’ya, Paris kumaşlarından pay
ayırmayı unutmamalarını krallık

meclisi üyeleriyle hazine bakanına
buyursun.”
Öyle görülüyor ki İmparatorluğun ileri
gelenleri, bir yandan nüfuzlarını en
çok pey sürene satmakta, diğer
yandan da kendilerini uluslararası
ticarete kaptırmaktaydı. Hazinenin tek
avuntusu, ecelleriyle öldükten ya da
halledildikten sonra, büyük devlet
görevlilerinin
mallarına
el
[xi]
konulabilmesiydi .
Osmanlı Devleti’nde rüşvet alıp
vermek herkesçe bilinen bir şey
değilken, bu kötülüğü Rüstem Paşa
yaygınlaştırmıştır. Rüstem Paşa
öldükten sonra tereke dökümünde
görülen, aşağıda yazılı olan malları da
buna bir kanıttır. Mushaf’ı Şerif güzel
yazılı 8.000, köle 170, tülbent
80.000, gümüş eyer 600, üsküfuzer
11.000, murassa kılınç 860, kıymetli
mücevher 33, estaridest 476,
murassaciltli 180, at 2.900, sikkei
hasene 780.000, keçe yük 290,
mütenevvi hilatler 5.000, gümüş
miğfer 1.500, gümüş yük 1.000,
değirmen 476, mütenevvi kitaplar
5.000, deve 1.160, murassa altın
eğer 500, cübbe ve zırh 2.000, altın
üzengi 130 çift, şeşper denilen harp
topuzu
1.000,
Anadolu
ve
Rumeli’de çiftlik 1.000, tefarik ve
sair envani ve eşya buna dâhil
değildir.
Kanuni’nin diğer damadı İbrahim
Paşa’nın terekesinden çıkan mal
varlığı
ise
Rüstem
Paşa’nın
varlığından çok daha fazladır. Tüm bu
servet, hiçbir üretim ve ekonomiye
katkı sağlamaksızın üstü örtülü bir
biçimde saklanmaktaydı. Örneğin
Sultan III. Murat, Cezayirli Hasan
Paşa’nın Cezayir’de bir hamamda
saklı olduğu haber alınan 130 bin
altınıyla birçok elmas ve incisini,
Defterdar İbrahim Çelebi aracılığıyla
İstanbul’a getirtmiştir. Hasan Paşa
8

Kaptan-ı Derya olunca Padişah’a
300 bin altın, 30 genç köle, 50 güzel
cariye takdim etmiştir! Sultan
İbrahim vergi olarak samur ve vizon
gibi değerli kürkleri de toplatarak,
saray odalarını bunlarla kaplamakta,
değerli taş ve incilerle saltanat
kayıklarını süslemekteydi[xii].
O günlerde vilayetlerde yönetici
olarak bulunan valiler de benzer
konumdaydı. Prof. Dr. Musa Çadırcı;
“500 kişiden az kapı halkı ile
hizmete giden valilere pek itibar
edilmemekteydi”
demektedir.
Özellikle II. Mahmut döneminde
yapılan yeniliklerin uygulanması ve
benimsetilmesi valilerden istenmişti.
Bunlar alt kademede güvenilir yönetici
olacak kadroları bulmakta da zorluk
çekiyorlardı. Mütesellim, Voyvoda
olarak yörelerin ileri gelenlerinden
kimseler seçip atamak zorunda
kalıyorlar; bunlar da halkı diledikleri
gibi yönetiyorlardı.
Yapılan şikâyetlerin ardı arkası
kesilmeyince de merkezi hükümet
valileri sorumlu tutuyordu. Sık sık
Sadrazam değişikliği yapılmakta,
valiler de bunlara bağlı olarak
görevden
alınmakta
veya
yer
değiştirilmekteydi. “Atama bahşişi”,
“hediye”,
“sarraf
ücreti”
ile
merkezde bulundurmak zorunda
oldukları “kapı kethüdası” ücreti gibi
salmaları,
“Masraf ve Tevzi”
defterlerinden tespit edilen uzun bir
liste tutmaktadır.
Giderleri
karşılamak,
eyaletlerin
kendilerine bırakılmış olan düzenli
yasal vergi gelirleriyle mümkün
olmuyordu. Bu nedenle valilerin
görevlendirildikleri
mütesellim,
voyvoda, subaşı veya eminlerin
kendileri
içinde;
selamlık,
tavukbaha, çizmebaha, nalbaha,
kazık akçesi, otluk akçesi gibi uzun

bir liste oluşturan keyfi kalemler de
bulunmaktaydı.

Valilerin,
görevlendirildikleri
il’e
giderken, bir ilden diğerine ulaşımı
bile başlı başına sorunlar ve parasal
yıkım
yaratmaktaydı.
Kalabalık
heyetin yerleşmesi ve beslenmesi için
vatandaşların evlerinin kullanılması
ise akla gelmedik pek çok soruna
neden olmaktaydı. Bu nedenle bazı
şehir ileri gelenleri, vali heyetini il
sınırında
karşılayarak,
şehre
girmemeleri için bir “yalvarma arzı”
sunmakta, transit geçiş yapmaları
durumunda bile belirli bir para
ödemeyi önermekteydiler[xiii].
Osmanlı’da yüzyıllardan beri rüşvet
manasını yitirmiş, normal bir hediye
durumunu almıştı. Rüşvet vermemek
çoğu
zaman
insanın
hayatını
tehlikeye koyardı. Örneğin; Hanya
Fatihi Yusuf Paşa, fetihten sonra
İstanbul’a döndüğü zaman, deli
lakabıyla anılan I. İbrahim, Paşa’ya
“ne getirdin?” diye sormuş, hediye
getirmediğini
öğrenince
Koca
Gazi’yi huzurunda boğdurmuş,
sonrada pişman olarak elindeki asa
ile yüzünü okşamış, “Şu pembe
yüzlü adama yazık oldu!” yazık
oldu diye hayıflanmıştı[xiv].
Rüşvet öyle bir durum almıştı ki,
Gülhane Fermanı’nda da bu konuya
yer
veriliyor
ve
sorumluların
9

cezalandırılacakları
belirtiliyordu:”İmparatorluğun
çöküntüye doğru ilerleyişinin baş
sebebi olan ve kanunca iğrenç
görünüp yasaklanan yüz kızartıcı
rüşvet âdetinin, kısa zamanda
tamamen ortadan kaldırılması için
sert bir kanun çıkarılarak, ciddi şekilde
uğraşılacaktır.”
17 Temmuz 1903 günü İstanbul ABD
elçiliğinden
Amerika
Dışişleri
Bakanlığı’na yazılan yazanakta da
rüşvet bir kez daha belgelenmektedir:
ABD Elçiliği İstanbul, 17
Temmuz 1903
Sayın John Sherman
Dışişleri Bakanı, Washington DC
Efendim,
Padişahın imzaladığı bir mazbatayla
en yakın tarihte teslim edilmek üzere
Krupp Fabrikalarından 200 adet sahra
topu
ısmarlandığını
öğrenmiş
bulunuyordum. Karar, bu topların
Ehrhant’lara
veya
başka
top
modellerine üstün oldukları biçimde
yorumlanmamalıdır. Türkiye’deki silah
ticareti (ve devlet görevlileri) üstünde
Krupp’un kolay kırılmayacak bir etkisi
vardır.
Yine aldığım bilgilere göre, son 30
veya 40 yıldır Krupp’un Türkiye’deki
satış gelirleri 20 milyon sterlini
aşmaktadır. Bunun % 5 veya 10’unun
bazı yetkililere “bahşiş” olarak
dağıtıldığına kuşkum yoktur. Alman
şansölyesinin kardeşlerinden birinin
İstanbul’a Krupp’un özel temsilcisi
olarak gönderilmesi Krupp’un etkisini
daha da arttıracaktır.
Sadık bendeniz olmaktan gurur
duyuyorum.
John G. Leisheman[xv]
Kaynak:
ÇÖKÜŞ
Karaduman

–

[1]

Ö. Nutku’dan aktaran Ersal Yavi, Bir Ülke
Nasıl Batırılır, s.29
[1]
M.A. Ubıcını aktaran, Ersal Yavi, a.g.e. s.310
[1]
Ersal Yavi, a.g.e. s.226
[1]
Y. S. Tezel. A.g.e. s.71
[1]
Y. S. Tezel. A.g.e. s.71
[1]
E. Yavi a.g.e. s.332
[1]
Ersal Yavi, a.g.e. s.318
[1]
Yılmaz Dikbaş, Gaflet Dalalet Hıyanet, s. 3653
[1]
Ersal Yavi, a.g.e. s.17
[1]
F. Braudel, “La Mediterraannee et le
monde…”den aktaran E. Yavi, a.g.e. s.67
[1]
E. Yavi, a.g.e. s.68
[1]
Z. Karamursal ve İ.H. Uzunçarşılı’dan aktaran
Ersal Yavi, Bir Ülke Nasıl Batırılır, s.29
[1]
Ersal Yavi, a.g.e. s.30
[1]
Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, k.1,
s.28
[1]
U.S.N.A.D. from the U.S.M. to Turkey 1818–
1906, Vol.74, Juli 5 - October 29,1903, aktaran
Doç. Dr. Oral Sander-Doç. Dr. Kurthan Fişek,
Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüz Yılı, Çağdaş
Yayınları, s.160

Fethi
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savaşımızın öncesinde haklı davamızın bir
demokrasi

anlayışı

içinde

kararlarının

alınmasında büyük önemi olan Sivas
Kongresinin 102‘nci yıl dönümünü yürekten
ve büyük bir gururla kutluyorum. Bugün
büyük bir özveri ile canlarını gözünü
kırpmadan feda eden atalarımız sayesinde
Cumhuriyetimizin kurulmasına neden olan
bu kongrenin yapılmasına vesile olan ve
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere emeği geçen tüm yurtsever dava
arkadaşlarını büyük minnet ve şükranla
anıyorum. Ruhları şad olsun.
Kemal KARAKUZEY
E. Albay Tarihçi, Yazar

SİVAS KONGRESİ
KARARLARI, YAŞANAN
GELİŞMELER VE ÖNEMİ (0411 EYLÜL 1919)
1. Giriş ve genel hususlar

b. Ne yazık ki geçmişte büyük bir coşku ile

a. Değerli dostlarım ve ülkemin yüreği

kutlanan, ancak günümüzde artık tüm

güzel, insan sevgisi odaklı, sağduyulu,

halkımıza unutturulmaya ve öneminin yok

Atatürk

insanları

kabul edilerek gençlerimizin milli bilinç

hepinize merhaba. Herkese selam, sevgi

içinde eğitilerek duyarlı ve Cumhuriyete

ve

sahip

sevdalısı

saygılarımı

yurtsever

sunuyorum.

Öncelikle

yurtsever

muhafızlar

Ulusumuzun Sevr ve Mondros antlaşmaları

yetişmesine

ile işgal edilen vatanımızın özgürlük ve

çalışılmaktadır. Aynı zamanda bizlere bu

bağımsızlığına, çağdaş ve demokratik bir

Cumhuriyeti armağan eden atalarımızın

devletin kuruluşuna giden çileli yolun ilk

hangi

basamaklarından

fedakarlıklar yaparak bize böyle insanca ve

biri

olan

Kurtuluş
11

zorluklar

engel

olarak

içerisinde

olunmaya

ve

büyük

refah içerisinde yaşayacağımız bir ülke

derinliğine araştırılmadan kısa ve sıradan

bırakılması

gayretleri

bir haber olarak geçiştirilmektedir. Bu

öğrenmekten mahrum kalmaktayız. Ancak

nedenle tüm gençlerimize ve dostlarımıza

inanıyorum ki Türk ulusunun yurtsever

Sivas kongresinin önemi, hangi koşullarda

duyarlı yurttaşlarımız karanlığa ve bizleri

ve geleceğe yönelik hangi hazırlıkların

emperyalist ülkelerin kucağına atılmasına

yapıldığı konuları ile özellikle tüm dünyaya

engel olacak, oynanan oyunları görecek ve

verdiği mesajlar konusunda bilgi vermek

bu tehdit ve tehlikelere karşı duracaktır.

istiyorum.

için

yaptıkları

2. Sivas Kongresinin önemi ve
yaşanan gelişmeler.
Yüce önder Atatürk’ün milli

a.
mücadele

ve

Kurtuluş

başlangıcı

olan

sonrasında

21-22

Savaşımızın

Samsun’a
Haziran

çıkışı

1919

‘da

Amasya Genelgesinde çok önemli kararlar
alınmış ve geleceğe yönelik yapılacak
hususlarda çok önemli tespitler yapılmıştı.
c.

Söz

Yine üzülerek belirtmeliyim ki artık

gençlerimiz

Kurtuluş

konusu

genelge

ile

“

Vatanın

bütünlüğü, milletin bölünmez bütünlüğü

savaşımızın
Atatürk

tehlikededir “ uyarısı ile başlıyor, “

tarafından tüm dünyaya ilan edilerek

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim

yapılan bu önemli toplantı ve kongrelerde

ve kararı kurtaracaktır “ çözüm önerisi ile

alınan genelge ve kararların hangi amaçla

sürüyordu.

yapıldığı konusunda eğitim ve öğretim

ülkemizde içinde yaşadığımız bu sıkıntılı

kurumlarında yeterli bilgi almamaktadırlar.

günlerimizde aynen bu kararları alıp bizi

Bu önemli günün anlam ve önemi geçmişte

uyararak, güçlü bir muhalefetin ve milli

yazılı ve görsel basında çok önemli bir olay

iradenin

olarak gündeme getirilir ve etkili programlar

Aslında yüce önder Atatürk bize çözüm

yapılırdı. Üzülerek söylemek isterim ki bu

yolları konusunda gereken bilgileri Nutuk

iktidar yandaşı olan medyada yer almadığı

eserinde

gibi diğer kanallarda da konunun önemi

toplanma kararı, Amasya Genelgesi’nde

başlangıcında

Yüce

önder
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Ben

kişisel

olmasını

vermiştir.

çok

olarak

arzu

Sivas

halen

ederdim.

Kongresi’nin

şöyle belirtiliyordu. “Milletin istiklalini

büyük sevgi gösterisinden sonra güneş

kurtarmak

için,

her

batarken

baskıdan

uzak

bir

türlü

tesir

milli

ve

hep

birlikte

şehre

girilir.

heyetin

Karşılamaya çıkamayanlar caddenin iki

kurulması gerekmektedir. Bunun için

yanını doldurmuş, alkış tufanı arasında

yazışmalar sonunda, Anadolu’nun en

Mustafa Kemal Paşa’yı selamlar. Sivaslılar

güvenilir yeri Sivas’ta Milli Kongre’nin

misafirleri için Mekteb-i Sultani’yi (Kongre

toplanması

Binası-

kararlaştırılmıştır.

Fırka

Lise)

hazırlamışlardı.

Akşam

(parti) anlaşmazlıkları gözetilmeksizin

onurlarına yemek verilir ve dinlenmeye

her

güvenini

çekilirler. Kongreye Mustafa Kemal Paşa

kazanmış üç murahhasın (delegenin),

dahil davet edilen 40 kişi delege olarak

mümkün

katılarak çalışmaya başlarlar.

sancaktan,

olan

halkın

çabuklukla

yola

çıkarılması gerekir. Her ihtimale karşı
bunun bir ‘milli sır’ olarak tutulması ve
gereken yerlerde yolculuğun değişik
adla

ve

kılıkla

yapılması

lazımdır.

Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetleri ve
Belediye Başkanlıklarınca delegelerin
seçilmesi ve yola çıkarılması hakkında,
vatanseverlikle

yardımcı

c.

olmanızı;

Kongrenin başlamasıyla birlikte en

önemli konular olarak milli mücadele

onların adlarıyla yolculuk tarihlerinin

cemiyetlerinin birleştirilmesi ve özellikle “

telgrafla bildirilmesini istirham eylerim.

Mandacılık “ tartışmaları yer almıştır.

“

Hatta Hikmet ismindeki Askeri Tıbbiye
b. Bu gelişmeler doğrultusunda Sivas

öğrencisi,

Sivas

Kongresi’nde

öğrenci

şehri, 2 Eylül 2019 günü tarihinin en mutlu

arkadaşlarının

günlerinden birine uyanır. Sivas halkı,

bulunuyordu. Aralarında topladıkları para

Erzincan yönüne doğru, erken saatlerde

ile onu Sivas’a göndermişlerdi. Heyecanlı

akın etmeye başlar. Atlı ve yaya yola çıkan

ve atak bir yurtseverdi. Gece, Paşa’nın

Kılavuz tepesinde toplanır. Mustafa Kemal

odasında Hikmet Bey de vardı. Gündüz

Paşa ve arkadaşlarını getiren otomobillerin

yaşanan tartışmaların etkisiyle olsa gerek

Seyfebeli’nden görülmesi ile Sivaslıları

titriyordu. Sanki birdenbire ateş ve heyecan

büyük bir sevinç dalgası kaplar. Halkın

kesilmiş olarak, yüksek sesle; “ Paşam,
13

temsilcisi

olarak

delegesi bulunduğum tıbbiyeliler beni

istikbali size, genç nesillerin anlayış ve

buraya

enerjisine bağlanmıştır“ dedi

istiklal

yolundaki

davamızı

mesaiye

başarmak

katılmak

üzere

d.

Millî mücadele merkezi olarak

gönderdiler. Mandayı kabul edemem.

Sivas’ta 108 gün çalışmak suretiyle vatanın

Eğer kabul edecekler varsa, bunlar her

istiklaline

kim olursa olsun şiddetle ret ve takbih

alınmıştır.

ederiz (kınarız). Farzı muhal, manda

(1)

fikrini siz kabul ederseniz sizi de
reddeder,

Mustafa

Kemal’i

yönelik

aşağıdaki

kararlar

Milli sınırlar içinde bulunan

vatan parçaları bir bütündür, birbirinden

vatan

ayrılamaz

kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak

(2) Her türlü işgal ve müdahaleye

adlandırır ve lanetleriz “diye bağırdı. Bu
gencin yürekten kopup gelen bu sözleri

karşı,

karşısında

müdafaa ve mukavemet edecektir.

yaşarmıştı.

orada

bulunanların

Mustafa

duygulanmıştı.

Kemal

Heyecanlı

gözleri
Paşa’da

bir

millet birlik olarak

kendisini

(3) İstanbul hükümeti harici bir

sesle

baskı

karşısında

memleketimizin

“Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk milli

herhangi

bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat

mecburiyetinde

edin“dedi ve genç tıbbiyeli Hikmet Bey’e

bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin

dönerek “Evlat müsterih ol. Gençlikle

edecek

iftihar

alınmıştır.

ediyorum

ve

gençliğe

güveniyorum. Biz, ekalliyette (azınlıkta)

(5)

ve, “Varol paşam “ diyerek, Mustafa
kongreye

aydın

Türk

Mustafa

tedbir

ve

karar

Manda ve himaye kabul

olunamaz

Kemal,

gençliğinin

türlü

vatanın

temel prensiptir.

ya ölüm”. Tıbbiyeli genç yerinden fırladı
öptü.

kalırsa,

terk

tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak

Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal,

elini

her

parçasını

(4) Kuvvay-ı Milliye’yi tek kuvvet

kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz.

Kemal’in

bir

ve

(6)

Milli iradeyi temsil etmek

tıbbiyenin temsilcisi olarak üniformasıyla

üzere

katılan bu yiğit delikanlının alnından öptü.

toplanması zaruridir.

Ve “Gençler, vatanın bütün ümit ve

Millet

(7)

meclisinin

derhal

Devletimizin bağımsızlık ve

bütünlüğü saklı kalmak topraklarımızı
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ele geçirmek isteği olmayan herhangi
bir devletin ekonomik, teknik ve sınai
yardımlarını memnuniyetle karşılarız.
Adaletli ve insancıl kaideleri ihtiva eden
bir barışa kavuşulması da insanlığın
selameti ve umumun huzuru adına milli
emellerimizdendir.
(8)

Aynı gaye ile vicdandan

doğan cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ” adı altında
birleştirilmiştir.
(9) Mukaddes maksadı ve umumi
teşkilatı idare için Kongre tarafından bir
(1) Bütün ulusal dernekler Anadolu ve

Heyet-i Temsiliye seçilmiştir.
e.

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı

Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i

altında birleştirildi. Bu sayede milli ve birlik

Temsiliye , 2 Eylül 1919 günü geldikleri

ve beraberlik sağlandı. Manda ve himaye

Sivas’ta 108 gün kaldıktan sonra, 18 Aralık

düşüncesi reddedilerek, ulusal bağımsızlık

1919 günü Ankara’ya hareket etmişlerdir.

düşüncesi benimsendi. Bu kararla ulusal

Bu 108 gün boyunca Sivas Millî Mücadele

egemenliğin

merkezi olmuş, Sivaslılar bütün içtenlikleri

kalplerde

ile bu kutlu konuklara ev sahipliği yapmış

sürekli

bağımsızlık

ruhunun

yaşayacağı

ve

Anadolu’nun her türlü direnişe hazır olduğu

ve önemli birçok tarihi olay bu süreçte

bütün dünyaya duyuruldu.

yaşanmıştır.

(2)

3. Sivas Kongresinin sonuçları ve
alınması gereken dersler
a.

ve

Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin

açılmasına zemin hazırlandı ve Misak-ı
Milli kararlarına öncülük etti. Mustafa

Sivas’ta 4-11 Eylül 1919 tarihleri

Kemal Paşa’nın başkanlığında seçilen on

arasında yapılan Sivas Kongresinden biz

altı kişiden oluşan Temsilciler Kurulu siyasi

duyarlı, yurtsever ve Atatürk sevdalısı

mücadelenin yönetimini üstlendi. Sivas

yurttaşların çıkarması gereken sonuçları

Kongresi ve Temsilciler Kurulu, TBMM

sıralarsak;
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iktidarı ve Cumhuriyet rejimine geçişin

Atatürk

sevdalısıyım

kurumu oldu.

atalarımızın
yaptıklarını

(3) İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı

diyen

yaklaşık
bugün

100

yıl

yapabilir

misiniz?

Sadece

organı oldu. Alınan kararlar, demokratik ve

medyada ATATÜRK ile ilgili paylaşımlar

milli bir devletin habercisi oldu. Ayrıca 9

yaparak bu sorumluluktan kurtulamayız.
c.

Eğer

kutlamalar

önce

ve bu gazete ulusal mücadelenin yayın

Aralık 1919’da Milli mücadelenin tek kadın

günlük

dostlarım

biz

ve

Atatürk

Sevdalısı

derneği olan “Sivas Anadolu Kadınları

yurtseverler

Müdafa-i

duruma müdahale etmezsek ve tüm ulus

Hukuk

Vatan

Cemiyeti

“kuruldu.

olarak

durumdan

sosyal

kendi

vazife

kişisel

çıkarıp,

çıkarlarımızı

Yürekli bir şekilde alınan ve

düşünmeden akıl ve bilimi kullanarak ve de

büyük bir azimle uygulanan bu kararlar

birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek bu

sonucunda kesin bir zafer elde edildi ve

duruma

demokratik,

Atatürk’ün

(4)

laik,

çağdaş

Türkiye

korkarım

Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleştirildi.

olduğun kudret, damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.”

verdiği Kuvvay-ı Milliye ruhuyla kurulmuş
ve

kazanımlarımızı

ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır. Muhtaç

Atatürk’ün

Cumhuriyeti koruyup kollaması için görev

ordumuzun

tüm

yapmazsak

şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal

dersler çıkarmalıyız. Yaklaşık 102 yıl sonra

kahraman

ki

kısaca

Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve

sorunlar için çok önemli örnekler olmalı ve
ve

yaptıklarını

ve

nutuk eserinde görevlerimizi verdi. “Ey

ve alınan kararlar bizlere bugün yaşanan

görünce

olmazsak

kaybedeceğiz. Yüce önder Atatürk bize

b. Sivas kongresinde yaşanan olaylar

yaşadıklarımızı

engel

d.

devletimizin

Ben tüm dostlarımı, gelecek

düşürüldüğü durumu görünce kahrımdan

kuşaklarımızı düşünerek atalarımız gibi

her geçen gün eriyorum ve üzülüyorum.

duyarlı olmaya davet ediyorum. Ayrıca

Bunun yanında hiçbir şey yapamamak ve

Atatürk sevdalısı duyarlı ve yurtsever

bazı yurttaşlarımızın gaflet ve dalalet içinde

herkesin okullarda eğitim programlarından

bulunması ve özellikle bu son derece

çıkarılsa bile çocuklarını ve torunlarını

üzücü gelişmelere karşı duyarsızlığı bizleri

bilinçlendirme bağlamında onlara doğum

kahrediyor. Şimdi soruyorum ben de

günü vb. önemli milli bayram günlerinde bu
konularda yazılmış resimli kitaplar, Nutuk
16

ile

Turgut

Özakman’ın

Kurtuluş

ve

Cumhuriyet filmlerinin kitapları ve CD. lerini
hediye etmelerini veya birlikte izlemelerini
öneriyorum. Anıtkabir ve diğer Kurtuluş
savaşımızla ilgili tarihi yerlere düzenlenen
gezilere katılmalarını öneriyorum. Onlarla
bu konularda sohbet etmelerini özellikle
istiyorum. Saygılarımla esen kalınız.
Kemal KARAKUZEY
E. Albay Tarihçi, Yazar
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ZABITA TEŞKİLATI 195
YAŞINDA
Alanya'da Zabıta teşkilatının kuruluşunun
195.

yıldönümü

belediyesi

nedeniyle

tarafından

Atatürk

Alanya
anıtında

çelenk sunumu töreni düzenlendi. Alanya
belediye Başkanı, yardımcılarının da hazır
bulunduğu,

Zabıta

Müdürü

Naci

Uzunsakal'ın çelenk sunması ile başlayan
tören saygı duruşu ve İstiklal marşı ile sona
erdi.

Ortak

amaçları

Vatandaşların

yaşamını kolaylaştırmak. Kente disiplini
sağlarken, hoşgörüyü elden bırakmamak
olan Zabıta Teşkilatının 195. yıldönümü
kutlu olsun

18

BiR ÖĞRENCİ DE SEN OKUT
KAMPANYAMIZLA ATATÜRKÇÜ

CUMHURİYETÇİ GENÇ
NESİLLERİN YETİŞMESİNE
KATKILARINIZI BEKLİYORUZ
ADD Alanya Şubesi olarak İlk, Ortaokul,
Lise

ve

Üniversite

destek

olmaya

için

devam

ediyoruz.

öğrencilerimize
çalışmalarımıza

Ekonomik

düzeyi

yeterli olmayan öğrencilerimize burs,
gıda, giyecek, eşya v.b yardımlarda
bulunmamız için sizlerin de desteğine
ihtiyacımız var. Bugüne kadar destek
olan

üye

ve

gönüllülerimize

çok

teşekkür ediyoruz Bir öğrenci de sen
okut sosyal sorumluluk projemize katkı
sağlamak için Burs verebilirsiniz veya
Burs bulabilirsiniz, Bağış verebilirsiniz
veya, bağış bulabilirsiniz. ATATÜRKÇÜ
CUMHURİYETÇİ
YETİŞMESİNE

GENÇ

NESİLLERİN

KATKILARINIZI

BEKLİYORUZ.
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onurlu ve gururluyum. Bu önemli zaferimizi
ulusça yürekten kutluyorum ve başta
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere
tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla
anıyorum. Bu zaferimiz tüm ulusumuza
kutlu

olsun.

Özellikle

son

yıllarda

yaşadığımız son derece üzücü olay ve
gelişmelerden

Kemal Karakuzey
E. Albay, Tarihçi Yazar

kurtulmamıza

bir

örnek

olmasını ve katkı yapmasını diliyorum.
b. Bu zaferimizin kutlanması hakkında

SAKARYA MUHAREBESİNE
İLİŞKİN GELİŞMELER,
SAKARYA ZAFERİNİN ÖNEMİ
VE SONUÇLARI İLE
ALINMASI GEREKEN
DERSLER

benim için çok büyük önemi olan bir anımla
başlangıç yapmak istiyorum. Daha emekli
olmamıştım ve tahminen 2006 yılında
albay rütbesinde Ankara Garnizonunda bir
birlikte görevli iken Polatlı ilçesinde Topçu

1. Genel Konular

ve Füze Okul K.lığınca her yıl yapılan
Sakarya

a. Değerli dostlarım ve yüreği insan

Zaferi

anma

etkinliklerine

sevgisi odaklı Atatürk Sevdalısı yurtsever

katılmıştım. Herkesçe bilindiği gibi başta “

sağduyulu güzel insanlar sizlere yürekten

Çılgın Türkler “ eseri olmak üzere bizlere

sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.

birçok

Sizlere

zaferle

halkımızın

sonuçlanan ve Yunan ordusunun Batı

zorluklarla,

Anadolu’daki ilerlemesinin durdurulduğu

fedakârlıklarıyla ve yüce önder Atatürk’ün

bu önemli tarihi muharebesi hakkında bilgi

üstün askeri dehası ile nasıl kazanıldığını

verilmesi için bir katkı vermekten dolayı çok

anlatarak, milli bilinç kazanmamıza büyük

Kurtuluş

Savaşımızın

20

önemli

eserler

Kurtuluş

yazarak,

tüm

Savaşının

ne

atalarımızın

büyük

katkılar sağlayan, aynı zamanda Kurtuluş
Savaşımız ile Cumhuriyetimizin kuruluşu
konusundaki

gelişmeleri

filmlerle

tüm

halkımızı aydınlatan ve büyük emekler
veren saygı değer büyüğümüz ve tarihçi,
yazar “ Turgut Özakman “ beyefendi ile
Topçu Okulu bahçesinde karşılaşmıştık.
Kendisi ilerleyen yaşı nedeniyle bir hemşire
(1)

bakıcısı ile etkinliklere gelmişti. İnanın onu

Yunanlılar

İnönü

orada görünce çok mutlu oldum. Hemen

Muharebelerinde ikinci defa yenildikten

yanına

tanıttım.

sonra, 10 Temmuz 1921’de iki ayrı

ellerinden öpmek istediğimi

cepheden taarruza geçerek Türk ordusunu

söyledim. Zaten eğitim üniformalı olduğum

yok etmek istediler ve bu amaca ulaşmak

için bana “ Ben bir Albay Rütbesindeki

için bir ağırlık merkeziyle ilerlemeyi biraz

subaya elimi öptürmem “ dedi ve “

olsun başardılar. Türk ordusu ise henüz

neden elimi öpmek istiyorsunuz? “ diye

hazırlıklarını

ekledi. Ben de kendisine “ Siz bu millete

bütün

öyle

olanağını

gittim

Kendisine

eserler

ve

kendimi

bıraktınız

ki

ve

sizin

tamamlayamamış,

kaynaklarından
bulamamıştı.

yurdun

faydalanma
Türk

ordusu,

Kurtuluş

müşkül durumdan kendisini kurtarmak

Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin hangi

gayesiyle Eskişehir’e kadar çekildi. 18

fedakârlıklar ile kazanıldığını öğrettiniz “

Temmuz

dedim.

Karargâhına gelen Mustafa Kemal Paşa,

sayenizde

Ben

bu

millete

kendisiyle

yaptığım

bazı

1921’de
yakından

Batı

sohbetler sonrasında yine de kendisine

durumu

teşekkür ederek diğer kutlama etkinliklerine

sonra,

katılmak üzere ayrıldım.

kuvvetlendirilmesini imkân altına almak

ordunun

görüp

Cephesi
inceledikten

düzenlendirilip

gayesiyle, Sakarya’nın doğusuna kadar
çekilmesini gerekli görerek direktifini verdi.

2. Sakarya Meydan Muharebele-

Türk ordusu, 25 Temmuz 1921 ‘de taktik

rinin Gelişmeleri, Yaşanan Önemli

savunma

Olaylar ve Sonuçları

doğusuna çekilmişti.

a. Yaşanan Gelişmeler.
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yapmak

amacıyla

Sakarya

(3) Bunun üzerine Mustafa Kemal
Paşa, 4 Ağustos 1921’de TBMM.’ne verdiği
bir önerge ile Başkumandanlığı kabul
ettiğini ve ancak meclisin haiz olduğu
yetkileri de fiilen kullanma yetkisini talep
etti. Bu önerge üzerine Mustafa Kemal
Paşa’nın muhalifleri kendisine Başkomutan
(2)

Türk ordusunun Sakarya gerisine

unvanını ve meclisin yetkilerini kullanmak

çekilmesi hem ordunun manevi varlığını

hakkını

vermek

istemediler.

Ancak

sarsacak, hem de büyük bir memleket

sağduyu, başarı kazanarak unvan ve yetki,

parçasını

düşmana

5 Ağustos 1921 tarihli Kanunla tanındı.

bırakacaktı. Bu işin sorumluluğunu üzerine

TBMM., Meclis namına fiilen kullanmak

alan Mustafa Kemal Paşa, “ Biz askerliğin

üzere

icabını

öteki

kazanmış olarak, Mustafa Kemal Paşa’ya

sakıncalara mukavemet ederiz “ demişti.

bu yetkileri verdi. Bunun üzerine kürsüye

Böylece Türk kuvvetleri düşmanın gelişen

gelen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, “

geçici

de

tereddütsüz

taarruzlarının
Sakarya’nın

olsa

yapalım,

tehdidinden

kurtarılmış,

doğusunda

ve

başkomutanlık

yeniden

kesin

tertiplenerek savunma gücü artırılmıştır.

edeceğimize

dair

Yunanlılar

itimadım,

bir

mevzilerini

da

Zavallı milletimizi esir etmek isteyen
düşmanları

ise

sıfatını

uzatmışlar,

olarak
olan

mağlup

emniyet

dakika

ve

olsun

ulaştırma şartları zor bir arazide ilerlemek,

sarsılmamıştır. Bu dakikada, bu tam

ikmal yapmak zorunda bırakılmışlardır.

güveni, heyetinizin tamamına karşı,

Sakarya

halkın

bütün millete karşı ve bütün âleme karşı

maneviyatında hissedilir bir sarsıntı vücuda

ilan ederim “ diyerek sarsılan maneviyatı

getirmişti ve Mecliste de bunun

takviye etmiştir.

gerisine

çekilme,

olumsuz

etkileri görünmeye başlanmıştı. Mustafa
Kemal Paşa’nın muhalifleri dil uzatmaya
başladılar. TBMM’de ve dışarıda son çare
ve son tedbir olarak Mustafa Kemal
Paşa’nın ordunun başına geçmesinde
büyük bir fayda olduğu yönünde bir kanaat
mevcuttu.
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(c)

Her aile bir askeri

giydirecek.
(ç)
Yiyecek ve giyecek
maddelerinin %40’ına el konacak ve
bunların karşılığı daha sonra geri
ödenecek.
(d) Ticaret adamlarının
elindeki her türlü giyim eşyasının
%40’ına el konacak ve bunların karşılığı
daha sonra geri ödenecek.
(e)
Her türlü makineli
aracın %40'ına el konacak.
(4)

(f) Halkın elindeki binek
hayvanlarının ve taşıt araçlarının
%20’sine el konacak.

Başkomutan Mustafa Kemal

Atatürk, Sakarya

Meydan

Muharebesi

öncesi

ihtiyacını

karşılamak

ordunun

amacıyla,

kanunla

kendisine

(g) Sahipsiz bütün mallara

verilen

el konacak.

yasama yetkisini kullanarak Tekâlif-i Milliye

(h) Tüm demirci, dökümcü,
nalbant, terzi ve marangoz gibi iş
sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

(Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler)
emirlerini yayınladı. Tam tarih olarak 7

(ı) Halkın elindeki araçlar
bir defa olmak üzere 100 km’lik
mesafeye
ücretsiz askeri
ulaşım
sağlayacak.

Ağustos 1921'de yayınlanan ve toplam 10
maddeden

oluşan

Tekâlif-i

Milliye

Emirleri, birçok tarihçi tarafından Kurtuluş
Savaşı'nın

kazanılmasında

(5)

dönüm

Mustafa Kemal Paşa, 12

noktalarından biri olarak gösteriliyordu.

Ağustos1921’de

Polatlı’daki

Cephe

Atatürk’ün stratejinin en önemli unsuru olan

Karargâhına giderek ordunun başına geçti.

Milli Gücü nasıl yükselttiğini ve yoktan var

Cephede

teftişle

vazifeli

ettiğini görüyoruz. Bunlar;

düşerek

birkaç

kaburga

iken,

attan

kemiğinin

kırılması, savaşı cephede yaralı ve sarılı bir

(a) Her ilçede bir tane
Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

şekilde idare etmesine sebep oldu.
(6)

(b) Halk, elindeki silah ve
cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim
edecek.

23 Ağustos ‘ta düşman

ordusu ciddi olarak cephemize taarruz etti.
Ordumuz, 100 km.lik cephe üzerinde
23

cereyan eden meydan muharebesinde,

gösterilerine ve heyecanlı kutlamalara

düşmanın üstün kuvvetlerini imha ederek,

vesile oldu.

yıpratarak, onu taarruz etmekten yoksun
bir hale getirdi. Başkumandan. “ Hattı
müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır.
O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış
toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça, terk olunamaz “ diyerek vatanın
her

karış

toprağı

için

dövüşmeyi

emrediyordu. 23 Ağustos’tan 13 Eylül’e
kadar gece gündüz fasılasız yirmi iki gün
(3)

devam eden bu kanlı savaştan sonra,

Sakarya Meydan Muharebesi

hakkında, 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal

düşman ordusu mağlup olmuş, cepheyi

Paşa, TBMM.’de şu önemli açıklamayı

terke mecbur bırakılmıştı.

yapmıştır. “Efendiler, TBMM. Ordusunun
(7)

Sakarya

Meydan

Sakarya’da kazanmış olduğu meydan

Muharebesi sonucu, askerî harekât yön

muharebesi

değiştirmiştir. Sakarya savaşı, geri çekilme

pek büyük

bir meydan

muharebesidir. Harp Tarihinde misli

ve gerilemenin durdurulduğu, ileri gidişin

belki

başladığı noktayı oluşturmuştur. Falih Rıfkı

olmayan

bir

meydan

muharebesidir. Malumu âlileridir ki,

Atay’a göre “ Biz Sakarya Zaferi ile artık

büyük meydan muharebelerinden biri

kurtulacağımıza inanmıştık “

olan Mukden meydan muharebesi (RusJapon Harbinin en önemli muharebesi)
dahi yirmi bir gün devam etmemiştir.

b. Önemli Olaylar.

Binaenaleyh, ordumuzun harp tarihinde

(1) Yüce Önder Atatürk, Mustafa
Kemal

Paşa

olarak

bu

örnek

muharebeler

itibariyle,

öncesinde kırk yaşındaydı ve 1919 ‘da

kazanmış

olması

heyet-i

celilenizi

(yüce

gün 19 Eylül 1921’ de kabul edilen bir

sivil olarak komuta edecekti.
Sakarya

zaferi

heyetinizi) tebrik ederim “ Meclis aynı

askerlikten ayrıldığı için sivildi ve orduya bir

(2)

bir

kanunla, Türk Milletinin bir şükranı olarak
Zaferi,

bütün

Mustafa

memlekette günlerce süren coşkun sevinç
24

Kemal

Paşa’ya

müşirlik

(Mareşallik) rütbesi ile birlikte “ gazilik “

Yunan ordusunun zayiatı ise; 3758 ölü,

unvanı verdi.

18.955 yaralı, 354 kayıp olmak üzere
toplam

(4) Sakarya Zaferi, dış ilişkilerimiz-

23.007'dir.

Sakarya

Meydan

de durumumuzu düzeltmeye ve itibarımızı

Muharebesi'nde çok fazla subay kaybı

artırmaya da sebep oldu.

9 Haziran

olduğu için bu Muharebeye " Subay

1921’den beri Ankara’da Fransız temsilcisi

Muharebesi " adı da verilmiştir. Mustafa

Franklin Bouilon ‘la yapılan görüşmeler,

Kemal Atatürk bu muharebe için " Sakarya

Sakarya

zaferinden

sonra,

20

Melhame-i Kübrası " yani kan gölü, kan

Ekim

deryası demiştir.

1921’de Ankara’da olumlu bir şekilde
sonuçlanarak, Ankara İtilaf namesi adıyla
imzalandı. 2 Ocak 1922’de de ANKARA’da
TBMM

hükümetiyle

Ukrayna

Sovyet

Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir dostluk
Antlaşması imzalandı.
(5)

Sakarya Zaferi, askeri ve

siyasi bakımından Kurtuluş Mücadelemizin
önemli bir aşaması olmuştur. Önce Yunan
(2)

ordusunun taarruz yeteneği kırılmış, sonra

haricinde başka bir seçenek kalmadı. Geri

onu savunma zorunda bırakmıştır. Son bir

çekilirken Türk sivil halkına karşı yaptığı

hamle ile son ve kesin zaferin hazırlıkları
yapılmak üzere,

ordunun

Yunanlılar için geri çekilmek

tecavüzler, kundaklamalar ve yağmacılık

yetiştirilmesi

sonucunda 1 (bir) milyonun üzerinde

birinci derecede önemli bir sorun olarak ele

sivil Türk evsiz kaldı.

alınmış ve bu yolda çalışılmıştır.

(3)

Mayıs 1922'de Yunan Ordusu

Başkomutanı
c.

Sakarya Meydan Muharebesinin

Papoulas ve kurmay heyeti istifa etti.

Sonuçları;
(1)

General Anastasios

Yerine

General

Georgios

Hatzianestis atandı.

Sakarya Meydan Muharebesi

sonunda Türk ordusunun zayiatı; 5713 ölü

(4)

- şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268

Mustafa Kemal Atatürk ünlü "

Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa

kayıp olmak üzere toplam 39.289'dur.

vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın
25

her karış toprağı vatandaş kanıyla

mesafeli duran İstanbul basınında dahi bir

sulanmadıkça vatan terk olunamaz."

sevinç duygusu oluşmuştur.

sözünü

bu

söylemiştir.

savaşa

atfen

TBMM'de

Muharebenin

ardından

Miralay Fahrettin Bey, Miralay Kâzım Bey,
Miralay Selahattin

Adil

Bey

ve

Miralay Rüştü Bey, Mirliva rütbesine terfi
etti

ve Paşa oldu.

Mustafa

Kemal

Paşa TBMM tarafından Müşir
(Mareşal)

rütbesine

terfi

(7)

ettirildi

İngiltere'nin)

ve Gazi unvanı verildi.
(5)

Uluslararası

değişmiş

Atatürk, Sakarya Meydan

toplumun

TBMM

ve

(özellikle

güçlerine

Yunanistan,

bakışı

arkasındaki

İngiltere desteğini kaybetmiştir.

Muharebesi'ne kadar bir askeri rütbesi
(8)

olmadığını, Osmanlı Devleti tarafından

13 Eylül 1683 II. Viyana

Kuşatması ile başlayan Türk geri çekilmesi

verilmiş olan rütbelerin yine Osmanlı

yine bir 13 Eylül günü bu savaş ile durmuş,

Devleti tarafından alınmış olduğunu belirtir.

yeniden ilerleme başlamıştır. Bu yönden bu

Nutuk'ta şu ifadeleri kullanır: " Sakarya

savaşın sembolik önemi de Türk Tarihi

muharebesi neticesine kadar, bir rütbe-i

açısından çok fazladır.

askeriyeye haiz değildim. Ondan sonra,
Büyük Millet Meclisince Müşir (Mareşal)
rütbesi ile Gazi unvanı tevcih edildi.

3. Alınması Gereken Dersler ve

Osmanlı Devleti'nin rütbesinin, yine o
devlet

tarafından

alınmış

Vatandaş Olarak Üzerimize Düşen

olduğu

Görevler.

malûmdur “
(6)

Sakarya

a. Bu muharebeler göstermiştir ki bir

Savaşının

ülke kendi vatanları üzerinde bir savaş ve

kazanılmasıyla, Türk milletinin savaşın

yaptığı muharebeler çok büyük üzücü

kazanılacağına olan inancı yerine gelmiştir.

olumsuzluklara ve büyük felaketlere neden

İstanbul’da ve tüm camilerde, Sakarya'da

olmaktadır.

hayatını kaybeden askerler için mevlitler

yönünden

okunmuştur. O ana kadar, Ankara'ya

Özellikle

harp

incelendiğinde

ekonomisi

kaynaklarının

yok olmasına ve büyük mali zararlara
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neden olmaktadır. Yunan ordusunun bu

yetiştirmeliyiz.

muharebeler

gaflet, dalalet ve hıyanet içinde her zaman

esnasında

halkımıza

ve

İktidara

günümüzde

de

sahip

olanların

özellikle kadınlarımıza yapılan tecavüz ve

ve

olabileceğini

işkencelerin yarattığı sonuçlar son derece

unutmamalıyız. Bu konuda çocuklarımızı

insanlık dışı ve üzücüdür.

milli bilinç içinde ve ATATÜRK sevdalısı

asla

yurtseverler olarak yetiştirmek için önlemler
almalı ve çok duyarlı olmalıyız.
ç.

Ben

tüm

dostlarımı

gelecek

kuşaklarımızı düşünerek, atalarımız gibi
duyarlı olmaya davet ediyorum. Ayrıca
duyarlı yurtsever herkesin okullarda eğitim
programlarından çıkarılsa bile çocuklarını
ve torunlarını bilinçlendirme bağlamında
b.

onlara doğum günü vb. önemli milli bayram

Genelde Kurtuluş ve Bağımsızlık

savaşları

büyük

neticesinde
dayanışmasını

bir

işgal

manevi
altındaki

kuvvetlendirerek

duygu

günlerinde bu konularda yazılmış resimli

halkın

kitap ile Turgut Özakman’ın Kurtuluş ve

işgalci

Cumhuriyet filmlerinin CD. lerini hediye

orduların başarısızlığı ile sonuçlanmak-

etmelerini

tadır. Ancak ne mutlu ki çok büyük

öneriyorum. Anıt Kabir ve Çanakkale vb.

olumsuzluklara

diğer tarihi yerlere düzenlenen gezilere

ve

tüm

emperyalist

ülkelerin birlik içinde ülkemizi işgal ederek

katılmalarını

Türk Milletini yok etmek amacıyla hareket

konularda

etmelerine rağmen, Yüce önder Atatürk

istiyorum.

gibi bir komutan ve askeri deha sayesinde
ve Türk milletinin asla esareti kabul
etmeyeceğine

olan

inanç,

Kurtuluş

Savaşını kazanmamızı sağladı.
c.

Bu tür olumsuzlukları asla tekrar

yaşamamak için Yüce Önder Atatürk’ün
Nutuk eserinde belirttiği uyarıları dikkate
alarak

gençlerimizi

milli

bilinç

içinde
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veya

birlikte

öneriyorum.
sohbet

izlemelerini

Onlarla

etmelerini

bu

özellikle

d. Topçu subayı olduğum ve Sakarya

e. Değerli dostlarım Kurtuluş Savaşımızın

Meydan Muharebesinin geçtiği bölgeler

çok önemli muharebelerinden olan bu

olan Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu’da

zaferimizin tüm Atatürk sevdalısı yurtsever

bir yıl eğitim ve öğretim gördüğüm için artık

halkımız yanında sosyal medyadan siyasi

bu

görüş farkı gözetmeksizin gaflet ve dalalet

Zafer

benim

gibi

tüm

silah

arkadaşlarımın ruhuna kadar işlemişti.

içinde

Özellikle

duyurulmasında yarar vardır. Lütfen bu

eğitim

yaptığımız

araziler,

bulunan

konudaki

ettiği arazilerdi. Komutanlarımız her arazi

gelişmeleri onlarla paylaşınız. Herkese

parçasında

gelen

selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

aktarırlardı.

Umarım bu önemli tarihi zaferlerimiz halen

Savaşların geçtiği tüm araziler ve askeri

yaşadığımız tehdit, tehlike ve yaşamsal

taktik ve stratejiler tek tek ayrıntılı bir

sorunlardan kurtuluş için bir örnek teşkil

şekilde tarafımızdan analiz edilmiştir. Yine

eder. Saygılarımla esen kalınız.

destansı

olayları

meydana
bize

de Atatürk’ün söylediği ve Bütünleyici
sevgisi “ ile “ Barışcıllık “ ilkeleri
“

Savaş

belgeleri,

yaşanan

Kemal KARAKUZEY
Tarihçi, Yazar ve E. Albay

ilkelerinden olan “ İnsancıllık ve İnsan
doğrultusunda

ve

da

Sakarya meydan muharebesinin cereyan
savaşta

bilgi

halkımıza

zorunlu

olmadıkça bir cinayettir “ özdeyişini asla
unutmamalıyız.
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GIDA YARDIMLARI
Şube olarak İhtiyaç sahibi vatandaşlar
için hazırladığımız gıda yardımlarının bir
bölümünü bugün ailelere ulaştırdık.
DEMKOD ve Türk Hava Kurumu Alanya
Şube Başkanı Sn. Emine Keyaoğlu na
desteklerinden

dolayı

çok

teşekkür

ederiz
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AŞURE ETKİNLİĞİMİZ
ADD Alanya Şubesi olarak ilk kez bu yıl
aşure

hazırlayıp,

dağıttık.

Bu

tür

etkinlikler aynı zamanda yardımlaşma
ve kaynaşmayı da beraberinde getiriyor
Şube binamız önünde düzenlediğimiz
aşure

dağıtım

etkinliğimize

dernek

komşularımız ve vatandaşlar olmak
üzere yaklaşık 300 kişi katıldı ve büyük
ilgi gördü. Muharrem Ayı nedeniyle bu
yıl

başlattığımız

geleneksel

hale

aşure

dağıtımını

getirmek

istiyoruz.

Çünkü Anadolu’nun kültürünü bizde
anmak

ve

düzenlemek
getirmek
kutlar

yaşatmak
ve

istiyoruz.

için

her

geleneksel
Muharrem

saygılar

yıl
hale

ayını

sunarız.

30

