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BAŞKAN’DAN MESAJ

ADD Alanya Şubemizin E-Bülteninin Ekim
sayısında siz okurlarımıza birlikte olmaktan
mutluluk duymaktayız.
Ekim ayının önemli olaylarını gözden geçirdiğimiz
zaman;
4 Ekim 1926 da Medeni kanunun yürürlüğe
girdiğini, 6 Ekim 1923 de İstanbul'un düşman
işgalinden kurtulduğunu ve Nutuk'un, yazıldığını
görmekteyiz. Büyük Önder Atatürk'ün 15-20 Ekim
1927 tarihlerinde, 1919'dan 1927'ye dek kendisinin
ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği
konuşmasının metnidir. Mustafa Kemal
Atatürk’ün 15 Ekim 1927 günü okumaya başladığı
Nutku’nu 20 Ekim’de “Gençliği Hitabe” ile
bitirmişti. 20 Ekim tarihi gençliğe hitabe günü
olarak kabul edilmiştir. 36.5 saat süren büyük
Nutkunda, geçmişi anlatıp aynı zamanda
gelecekte düşebileceğimiz tehlikeleri önceden
sezmemiz için bize yol göstermiştir. Atatürk
Kongre’de büyük heyecan yaratan ve bir tarihi
irdeleyen Nutkuna şu sözlerle başlamıştır:

Karanlık günler bitecek,
İnancımızla, dim dik ayaktayız
Herkes geldiği gibi gidecektir

“1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a
çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü
şöyledir:
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I.
Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her
tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes
anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun yılları
boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda.
Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı’na
sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma
kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar.
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Saltanat ve hilâfet makamında oturan
Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de
tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça
tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa ’nın
başkanlığındaki Hükûmet âciz, haysiyetsiz ve
korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun
eğmekte ve onunla birlikte kendilerini
koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı.

yorulmadılar. Unutulmasın ki, bizler de, O’nu ve
devrimlerini yılmadan savunmaktan
yorulmayacağız!
Atatürk'ün "Ulusal Kültürümüzü çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çıkaracağız" sözünü
hatırlatarak "Bu çağdaş uygarlığı yakalayıp
üstüne çıkmak için devrimler yapıldı. Hukuk
alanında yapılan devrimler, giyim-kuşam alanında
yapılan devrimler, yazı devrimi, dil devrimi gibi.
Yıllar içinde gelişen Anayasamıza göre, Türkiye
Cumhuriyeti insan haklarına dayanan Ulusal,
Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devletidir.
Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti,
gençliğe emanet etti. Sonsuza kadar yaşayacak
olan Cumhuriyetimizin yıl dönümününde
pandemiden dolayı engellemeler gelmiş olduğunu
görmekteyiz. Ancak hiçbir yasaklama
Cumhuriyetimizi coşkuyla kutlamamıza engel
olamazYazımı burada sonlandırırken, bir sonraki
e-bültende görüşmek dileğiyle, Ulu Önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle
anıyor, Cumhuriyetimizin 97. Yılını kutluyorum.

Ordunun elinden silâhları ve cephanesi
alınmış ve alınmakta...” İşgal altındaki bir
ulusun tüm imkansızlıklara rağmen
kurtulmasına önderlik eden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk yazdığı Nutuk’un hedeﬁ; ulusal
bağımsızlığın hangi koşullar altında, hangi
zorluklar aşılarak kazanıldığını, bu uğurda
verilen mücadelelerin ruhunu gelecek
nesillere aktarmaktır. Şapka kanunun kabul
edilmesi ve en önemlisi Cumhuriyetimizin
Kuruluşu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız
Ekim ayının en önemli günleridir.
Türkiye Cumhuriyeti bundan 97 yıl önce
emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş
savaşı sonucunda kuruldu.Kanla, acıyla
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık,
laiklik, çağdaşlık ve halk egemenliği üstünde
yükseldi.Bu coşkuyu ve bu heyecanı yaşayan,
bağımsızlığa, özgürlüğe, demokrasiye,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün
devrimlerine inanmış her insanın ortak
gururu Türkiye Cumhuriyeti’dir! Türkiye
Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün
gerçekleştirdiği en büyük devrimdir. Bu
devrime inanmayanlar, Mustafa Kemal
Atatürk’e inanmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti
değerleri ve kazanımlarına saldırmaktan

Zuhal SİRKELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı
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4 Ekim 1926
TÜRK MEDENİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

4 Ekim 1926
TÜRK MEDENİ KANUNU
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
Tek eşle evlilik esası getirildi.

765 sayılı "Türk Medeni Kanunu" 17 Şubat
1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek
alınarak TBMM'de kabul edilmiş 4 Ekim 1926
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı
tanındı.

4721 sayılı "Türk Medeni Kanunu"nun. 1 Ocak
2002 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte
yürürlükten kalkmıştır.

Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma
konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.

Türk Medeni Kanunu ile kadınlar bakımından
bir çok hak tanınmıştır. Bunlardan bazıları
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6 EKİM İSTANBUL'UN
DÜŞMAN İŞGALİNDEN
KURTULUŞU
İtilaf Devletleri tarafından 13 Kasım 1918'de
ﬁilen işgal edilen, tarih boyunca Türkiye'nin
göz bebeği olan İstanbul'un işgalden
kurtuluşunun 96'ncı yılını kutluyoruz.

Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk
birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan
tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na
doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını
istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir
grup bakan istifa etti.

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de
imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na
dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa
önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen
gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920
tarihinde resmi işgale dönüştü.
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra
Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari
Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki
tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı.
Bunun üzerine Mütteﬁk kuvvetlerde bulunan
Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi.
Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General
Harrington'un emriyle savunma pozisyonu
aldı.
İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma
yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının
denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd
George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş
pozisyonu alması emrini verdi. Fakat

FOTO: DEPOPHOTOS
Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra
Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı.
Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının
teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi
olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet
Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa
Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.
Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız
Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal
vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi.
Ardından “İstanbul Komutanı” sıfatıyla Selahattin
Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa
ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine
rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre
işgal kuvvetleri barış antlaşması
imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u
boşaltacaktı.
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FOTO: DEPOPHOTOS/ Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Karaçam Cephesi'nde, Halit Paşa
Karargâhı'nda İstanbul gazetecileri ile birlikte, 18 Haziran 1922

ŞEHRİ TERK ETTİLER
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf
kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı
önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı.
İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve
kutlanmaya başlandı.
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PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK

PROF. DR.
BAHRİYE ÜÇOK
İlk ve orta okulu Ordu'da, liseyi İstanbul Kandilli Kız
Lisesi'nde bitirdikten sonra Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi ile Devlet Konservatuarı opera
bölümündeki öğrenimini aynı zamanda yürüttü.
Samsun ve Ankara'da 11 yıl süren öğretmenliğinden
sonra İlahiyat Fakültesi'nde asistan oldu. 1957 yılında
doktora, 1964 yılında doçentlik sınavını verip İslam
Tarihi bölümüne öğretim üyesi tayin edildi. 1971\'de
Cumhuriyet Senatosu'na kontenjan senatörü olarak
olarak atandı. Altı yıl süreyle bu görevde çalıştı.
1983\'te Halkçı Parti kurucu üyesi olarak Ordu'dan
milletvekili seçildi. 6 Ekim 1990 günü hain bir suikast
sonucu yaşamını yitirdi.

Eserleri:
– İslam'dan Dönenler ve Yalancı Peygamberler
– İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar
– İslam Tarihinde Emeviler – Abbasiler
– Ortaçağda Müslümanların Günlük Yaşayışları
– Atatürk'ün İzinde Bir Arpa Boyu
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Kemal Karakuzey Tarihçi Yazar Emekli Albay

ATATÜRK'ÜN NUTUK (SÖYLEV)
ESERİNİN BİLİMSEL DEĞERİ VE
ÖNEMİ İLE ÜLKEMİZDE
YAŞANAN TEMEL SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

vermiştim ve Antalya'nın yerel basınında da
özellikle Nutuk eseri hakkındaki önerilerim yer
almıştı. Kendisine bana Alanya ADD dergisinde bu
fırsatı verdiği için çok teşekkürler ediyorum.
Ayrıca bu makaleyi okuyup değerlendirecek insan
sevgisi odaklı, Atatürk sevdalısı yurtsever bütün
dostlarıma selam, saygı ve sevgilerimi
sunuyorum. Ayrıca ülkemizin ve Cumhuriyetimizin
kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve
gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.
Hepsinin ruhları şad olsun. Çünkü bu Cumhuriyet
atalarımızın büyük bir fedakârlık ve özverisi ile
kuruldu ve bizler de bu bağlamda büyük bir
cesaret ve özveri göstererek Cumhuriyet ve
ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak
diğer ilke ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.
b. Halkımızın hangi oranda Nutuk kitabını
okuduğu, Atatürk'ün Nutuk eseri hakkında ne
düşündüğü ve ana düşüncesinin ne olduğu,
özellikle niteliği, felsefesi, kapsamı konusunda
yeterli bilgiye sahip olup olmadığı konularında
endişelerim vardır. Nutuk kitabının halkımız
tarafından hangi seviyede ve eğitim-öğretim
olarak okullarda hangi sınıftan itibaren kimler
tarafından verilmesi gerektiği konusunda bir
çalışma yapılmadığını üzülerek görmekteyiz.
Benim değerlendirmelerime göre Nutuk Kitabının
ülkemizde eğitim ve öğretim bakımından çok
yetersiz bir seviyede olduğunu ve MEB. lığı
tarafından bilinçli bir şekilde bugüne kadar bu
kitabın öğrencilere ders olarak verilmediğini
düşünüyorum. Liselerde TSK.' lerinin deneyimli
üstsubayları tarafından verilen Milli Güvenlik
Bilgisi derslerinin konu kapsamlarında yer alan
Nutuk kitabının önemi ayrıntılı bir şekilde
işleniyordu. Ancak Yüce önder tarafından 1926
yılında Türk gençlerinin milli bilinç içerisinde ve
Cumhuriyetin bekası konusunda üzerine düşen
görevlerin öğretilmesi için konulan bu ders 2012
yılından itibaren bu iktidar tarafından eğitimöğretim kapsamından kaldırıldı. Ben de bu esnada
Ankara'da 2007 yılından bu yana MGB. Dersi

1. Giriş.
a. Antalya'mızın ve ülkemizin güzel
insanlarına merhaba diyorum. Sizlerle NUTUK
eserinin önemini paylaşacağım, bu konudaki
duygu ve düşüncelerimi açıklayacağım için
çok mutluyum. Öncelikle Alanya ADD. Bşk.
Sn. Zuhal Sirkeli hanımefendi beni arayıp bu
konuda bir makale yazmamı istediği için çok
mutlu olmuştum. Çünkü ben 31 Ekim 2019
tarihinde Antalya'da 50'ye yakın derneğin
desteklediği yaklaşık 300 izleyicinin katıldığı
“ Atatürk'ün Nutuk Kitabının bilimsel değeri
ile günümüzde yaşanan olaylarla birlikte
değerlendirilmesi “ konulu bir konferans
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Öğretmenliği yapıyordum ve beni en çok üzen
olay Atatürkçü olduğunu söyleyen partilerin
cılız birkaç tepkisi dışında hiçbir etkili bir
tepki konmadı. Bunun yanında Atatürkçü
eğitim sendikası olan ülkemizdeki en güçlü
sendika bile bu dersin kaldırılması yönünde
görüş bildirmişti.

2. Nutuk Eserinin Niteliği, Felsefesi ile Bilimsel
Değeri ve Önemine İlişkin Değerlendirmeler
a. Nutuk'un Niteliği.
(1) Malumlarınız olduğu üzere; büyük önder
Atatürk, Türk ve dünya
Kamuoyuna yönelik olarak değişik mekân ve
zamanlarda, koşulların gerekliliğine göre
konuşmalar yapmış ve söylevler vermiştir. Bütün
bunlar, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü tarafından üç
ciltte toplanmıştır. Yapılan incelemede Atatürk'ün
nutuk'u ise, bahse konu üç ciltten bağımsız olarak
yayınlanmıştır. Diğerlerinden ayırt edilmek için “
Büyük Nutuk ” diye adlandırılmıştır. Nutuk'un
büyüklüğü üç noktada belirmektedir. Birincisi,
söyleniş süresi, ikincisi kapsamı, üçüncüsü ise
önemi ve etkisidir.

c. Benim düşünceme göre Nutuk Kitabının
ilk ve orta okul seviyesinde tam olarak
öğrenilecek ve kavranılabilecek bir eser
olduğunu düşünmüyorum. Bunun
gerekçelerini makalemin sonunda daha da iyi
anlaşılacağını düşünüyorum. Ancak Nutuk
kitabı ve kurtuluş ile Cumhuriyet ﬁlmlerini
çocukların anlayacağı şekilde resimli kitap
haline getirilmiş yayınları okullarda
okutulması önerilebilir. Ben bu Nutuk eserinin
önemini tahminen 2006 yılında benim de
birlikte görev yaptığım EDOK (Eğitim ve
Doktrin K.lığı)'nda görevli Öğretmen Yarbay
İzzet Topal tarafından Üniversitede görevli iki
akademisyen ile birlikte geniş kapsamlı
yaptığı araştırmalar sonunda yaklaşık 50
sayfalık hazırladığı bir dokümanı Ankara
Garnizonunda görevli tüm askeri personele
verdiği ve yaklaşık 3 saat süren bir
konferansta öğrenmiştim. Ben bu konferansın
dokümanlarını adı geçen yarbayımdan alıp
defalarca okudum. Bu eserin büyük bir
titizlikle hazırlanmış bir amaca yönelik bir
bilimsel şaheser olduğunu öğrendim. Yüce
önder Atatürk'e olan saygım ve sevgim daha
da çok artı. Çünkü düşünebiliyor musunuz bir
lider bir devletin oluşumunda yaşananları ve
çekilen acıları o ülkedeki halkın bir daha
yaşamaması için uyarıyor ve geleceğe ışık
tutuyor. Ne yazık ki Türk milleti yıllar sonra
bir asır önce yaşananların aynen benzerini
yaşıyor ve bu halk da olan biten senaryoyu
gaﬂet ve dalalet içinde duyarsızlıkla izliyor.
Gerçekten çok üzücü ve düşündürücü bir
durum. Tarih geçmişten ders alınmazsa tekrar
eder. Bu veciz sözü ne yazık ki tekrar
yaşıyoruz.

(2) Büyük nutuk, Atatürk tarafından Cumhuriyet
Halk Partisi-CHP büyük kongresinin (15 Ekim
1927 Cumartesi - 23 Ekim 1927 Pazar) ilk altı
gününde ve her gün ortalama altı saat kürsüde
kalarak, toplam 36 saat 31 dakikada okunmuştur.
Nutuk, dünya hitabet tarihinde eşine ender
rastlanan uzunlukta olması nedeniyle,
yabancılarca altı günlük konuşma ya da maraton
konuşma olarak nitelendirilmiştir. Bir Amerikan
dergisi nutuk için; '' Türk Cumhurbaşkanının
400.000 kelimelik mesajı'' ifadesini kullanmıştır.
Parti kongresini izleyen Amerika Birleşik
Devletleri'nin Türkiye nezdindeki ilk büyükelçisi
Joseph C. Grew, gördüklerini şöyle tasvir
etmektedir. “ Gazi, saat tam on'da, alkış tufanı
içerisinde ansızın salona girdi, kürsüdeki yerini
aldı ve oturumu açtı. Kısa bir açış konuşmasından
sonra kürsüden inerek milletvekilleri arasında bir
yere oturdu. Bu sırada İsmet Paşa kürsüye gelerek
başkanlık divanı üyelerini seçtirdi. Sonra Mustafa
Kemal, İsmet Paşa'nın oturduğu kürsünün altında
bulunan bir başka kürsüye gelerek söylevini
okumaya başladı. Başlangıçta sesi zayıf çıkıyordu,
fakat gittikçe güçlendi, ince fakat çok müzikal bir
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sesi var; iyi okuyor. vesikalara sıra geldiğinde
bunları, millet meclisi başkanlık divanı katibi,
Ruşen Eşref bey'e verip okutuyordu. Sık sık
alkışlar yükselmekteydi''.
(3) Büyük Nutuk ' un hazırlanış
safhalarına tanıklık eden önemli
şahsiyetlerden birisi olan Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, bu konuda şu sözleri
söylemektedir. “Atatürk, nutuk üstünde
bütün gün gece yarılarına, bazen şafak
sökünceye kadar çalışırdı. Ertesi gün hepimizi
bir araya toplar ve yazdıklarını okumamızı
isterdi. Bazı akşamlar kendisi okur biz
dinlerdik. Her beş veya on sayfada durup
okudukları hakkında ﬁkir ve görüşlerimizi
söylemeye mecbur tutulurduk. Atatürk,
düşüncelerimizi derin bir dikkatle karşılardı.
Bazen saatlerce emek sarf ederek, yazıp
çizdiklerini baştan aşağıya değiştirirdi.
Atatürk bu eseri kendi eliyle yazmış, yüzlerce
belgeyi de bizzat kendisi toplayıp
hükümlemiştir''.
(4) Büyük nutuk, yurdumuzun parçalanıp
işgal edildiği Birinci dünya
savaşı sonrası günlerden başlayarak; milli
egemenlik kavramının aksiyona
dönüştürülmesi yoluyla, TBMM.'nin
kuruluşunun, istiklal savaşının, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, inkılapların
yapılışının, birinci ağızdan anlatımıdır. Bir
milletin maddi ve manevi gücünü harekete
geçiren Kuvvay-i Milliye ruhunun, milli bir
uyanışın ifadesidir. Bir devlet kurucusunun
milletine hesap verme örneğidir. Tarihte de
örneğine az rastlanır. Tarihi yapan ile yazanın
Atatürk'ün şahsiyetinde birleşmesi Nutuk'a
benzerlerinden üstün bir değer vermektedir.
(5) Atatürk Nutuk için “mazi olmuş bir
devrin hikayesidir.” demekle yetinmiştir.
Nutuk'ta söz edilen olaylardan;

bilinmeyenlerle, kuşkuya ve tartışmaya elverişli
olanların tümü belgelerle sağlam bir nitelik
kazanmıştır. Bu nedenle tarih biliminin amacı
doğrultusundadır. Atatürk, her ne kadar “mazi
olmuş bir devrin hikayesidir.''demekteyse de bu
deyişi ancak alçak gönüllüğünün bir örneği olarak
görülmelidir. Kendisinin de belirttiği gibi,
nutuk'ta, “milletimiz ve müstakbel evlatlarımız
için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, bazı
noktalar tebaruz ettirilmiş'' böylece; geçmiş ile
gelecek arasında bir köprü kurulmaya özen
gösterilmiştir. Nutuk, Mustafa Kemal gibi savaş
alanlarından gelen bir devlet kurucusunun yalnız
ulusuna değil bütün insanlığa karşı da bir
sorumluluk taşıdığının kanıtıdır. Tarihten
edinilen tecrübelerin ve bunlardan çıkarılan
sonuçların özlü bir hitabe ile Türk insanına
anlatıldığı bir eser olmaktan öteye; başka
özellikleri de haizdir.
(6) Nutuk'u bizzat dinlemiş ve sonra onun
üzerinde uzun bir inceleme yapmış olan Yusuf
Akçura şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “ Gazi,
lisanına tamamen sahiptir. Cümlelerinde gramer
hatalarına tesadüf olunmaz. Kısa cümleleri
uzunlara tercih eder. Cümleleri ekseriyetle
keskindir; dağınık ifadelerden hoşlanmaz.
Türkçesi bulunmayan kelimeleri Arapça' dan
almaya daha meyyaldir; farsça kelime ve
tamlamalar kullanmaz. Üslubu orijinaldir. Genelde
sakindir. Ellerini nadiren hareket ettirir. Fakat
başının hareketleri bazı sözlerine bilhassa dikkat
çekmek istediğini anlatır tarzdadır.
b.
Nutuk'un Felsefesi.
(1) Bu genel açıklamalardan sonra nutuk'un hangi
zaman içinde söylendiğine dikkatleri çekmek
istiyorum. 1927 yılı Türkiye'sinin, toplumsal
görünümünü gözler önüne koymak, dünü olduğu
kadar bugünü anlamak için de gereklidir. Zaten
nutuk; yalnız geçmiş bir devrin yaşanmış
gerçekleri olarak dünümüzü anlatmakla
kalmamakta, yakın tarihimizden alınan ibret dolu
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tecrübelerle milli varlığımızın bugününe ve
yarınına ışık tutan bir rehber niteliği
taşımaktadır. Bu bağlamda 28 Ekim 1927
tarihinde yapılan genel nüfus sayımı itibarıyla
Türkiye nüfusunun %51.8'i kadın, %48.2'si de
erkektir. 7 ve daha yukarı yaşlardaki okur
yazarlık oranı %10.6'dır. Halkın %16.3'ü
kentlerde, %83.7'si kırsal yörelerde
yaşamaktadır.
(2) Nutuk'ta; bu sosyo-kültürel yapıdaki Türk
milletinin katlandığı fedakarlık ve gösterdiği
irade gücü sayesinde nasıl mucizeler
yaratabildiği tüm dünyaya gösterilmekte,
millet adına yapılan bütün işlerin, meşruluk
ilkesine dayandırılarak yürütüldüğü, verilen
kararların, derinlemesine bir düşünce, uzak
bir görüş, ince bir hesaplama, yerinde bir
mantık ve ihtiyatlı bir davranış temeline
oturduğu ortaya konulmakta, Türk milletinin
haysiyetli bir millet olarak yaşamak için 'ya
istiklal ya ölüm' ilkesinden yola çıkarak
verdiği milli mücadelesinin safhaları ve aldığı
başarılı sonuçları, adım adım dile
getirilmektedir.
(3) Bir millete, yaşama sırrının ''ulusal
egemenlik temeline dayanan tam bağımsız bir
Türk devleti kurabilme'' kararlılığını öğreten
bir belge olan nutuk'un felsefesi; duygu,
düşünce ve aksiyon olmak üzere üç konuda
toplanabilir. Nutuk'ta ulus sevgisi, insanlığa
saygı ve ahlak anlayışı başta gelmektedir.
Bunlar nutuk'un bütün olaylarına ve tüm
esprisine egemendir. Bu nedenle Atatürk;
yalnız aksiyon, yalnız düşünce, yalnız duygu
adamı değil, bunların tümünün bir sentezidir.
Büyük nutuk'a eskimezlik, ölmezlik niteliği
kazandıran Atatürk' ü de evrensel kişi
düzeyine çıkaran söyledikleri ile yaptıkları
arasında göze çarpan uyumluluktur. Atatürk,
hayatında yalan söylemediğini, milleti
yalanlarla aldatmadığını, yapılamayan işleri
yapılır gibi göstermek cihetine hiç gitmediğini

hatırlatmakla iftihar etmekte ve övünmektedir.
bununla beraber, Atatürk'ün büyük nutuk'unu
söylemekte güttüğü ilk ve görünen amacını iki
noktada toplamak mümkündür. Bunlar;
“
geçmişte kalan bazı olayların, anlaşılmasına
yardımcı olmak ” ve “ ulusal varlığımız için önemli
gördüğü konularda milletin ve gelecek kuşakların
dikkatli ve uyanık olmasını sağlamaktır “
(4) Bu iki amaçtan birincisi yerine ulaşmıştır.
çünkü aradan geçen yetmiş beş yıl içinde
Atatürk'e muhalif olanlar da dahil, herkes neyi
biliyorsa neyi söylemek istiyorsa hepsini ortaya
dökmüş; buna karşılık yerli yabancı pek çok bilim
adamı ve araştırmacı da belgelere dayanan ciddi
tarafsız çalışmalarının ve incelemelerinin ürünü
olan eserler vermiştir. Sonuçta; Büyük Nutuk,
Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi için ana
kaynak olma niteliğini koruyarak dipdiri ayakta
kalmıştır. İkinci amacın hedeﬁne ulaşıp
ulaşmadığı, Atatürk'ün öğütlerinin millette,
gençlikte ve siyaset adamlarında özlenen dikkati
ve uyanıklığı uyandırıp uyandırmadığı konusunda
ise Türkiye'nin Atatürk'ten sonra geçirdiği ve
geçirmekte olduğu çalkantılar ve bunalımlara
bakarak değerlendirmeler yapılabilir. Bu iki
amacın yanında derinde yatan asıl amacın siyasal
olduğu şüphesizdir. Nutuk'u, kurduğu partinin
büyük kongresinde okuması, Nutuk'un siyasal bir
polemik üslubu içinde yazılmış olması ve
geçmişteki olayları anlatırken daima belli kişileri
hedef alması bunun açık belirtileridir.
3. Sonuç olarak;
Bu açıklanan bilgiler sonucunda bir hükme
varıyoruz ki; Einstein adlı bilim adamının da dediği
gibi “ Evrende en büyük kötülük ve ziyan,
sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir “ Yani
kısaca ülkenin yönetim ve organizasyonunda akıl
ve bilimin olduğu ATATÜRK' ün düşünce sistemi ve
ilkelerini uygulayan bir ülkenin insanlarının bu
acıları çekmesi mümkün değildir. Biz ulus olarak
bu son yıllarda çektiğimiz acıları hiç hak
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etmiyoruz.
Eğer bir ülkedeki insanların arasında
olması gereken temel ve ortak örtüşen
değerlerde farklılıklar ve ayrışmalar varsa o
ülkede çok kötü şeyler oluyor demektir.
İleride çok büyük sıkıntılar yaşanacaktır
demektir. Bunun sorumlusu da milli bilinçten
yoksun cahil ve eğitimsiz kişilerdir.
Buradaki birinci önceliğimiz; Atatürkçü
Düşünce Sistemi ile birlikte son 70 yıl
içerisinde ülkemizde yaşanan temel sorunlar
ile perdenin ve aynanın arkasında oynanan
emperyalist oyunların ve planlanan siyasetin
gösterilmesi bağlamında, halkımızın
aydınlatılmasını ve bilinçlendirilmesini
sağlamaktır. Bir yazarımızın da dile getirdiği
gibi “ Eğer halkımız Atatürk'ün Nutuk eserini
tam olarak okuyup anlasaydık, biz bugün
düşmanı tanır, bu sorunları yaşamazdık ve
vatanı sattırmazdık ” diye belirtmiştir. Bu
bağlamda en önemli konunun ise bir bireyin
ve gencin eğitiminde büyük önemi bulunan
aile ve okullarda bu konuda gereken eğitimin
ve bilgilendirmenin yapılmadığını belirtmiştir.

Düşünce Sistemi ve ilkeleri “ ile kurtulur. Bizim
yolumuz Atatürk 'ün yolu olmalıdır. İnanın ve
ümitsizliğe asla kapılmayın. Rehberimiz Nutuk
eseri olmalıdır. Asil Türk Milleti bunu
başaracaktır. Artık ülkemiz düşebileceği en kötü
ve olumsuz senaryonun sonuna gelmiştir.
Gelecek nesiller ve çocuklarımız için büyük bir
endişe duymaktayız. Ülkemin bütün sağduyulu,
duyarlı ve yurtsever yüreği güzel insanlarına
selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kemal Karakuzey Tarihçi Yazar Emekli Albay

Sonuç olarak; değerli dostlarım,
kardeşlerim, yoldaşlarım ve aynı zamanda
ülkemizde meydana gelen olaylara duyarlı
sağduyulu Atatürkçü yurtsever insanlar,
malumunuz olduğu üzere ülkemizde
Cumhuriyetimize, huzur ve refahımıza, birlik
ve beraberliğimize, ülke bütünlüğümüze
yönelik her türlü yıkıcı, bölücü ve irticai
tehditler karşısında içten ve dıştan
kaynaklanan çok büyük sorunlar
yaşamaktayız. Halkımızın bu duyarlılığına ışık
tutmak ve çözüm önerilerini sunmak
amacıyla bu anlattığımız olumsuzluklardan,
yaşadığımız bu tehlike ve sıkıntılardan
ülkemiz ancak ve ancak “ Atatürkçü
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Antlaşması'yla elde edebildiğimiz neticeler
ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor.
Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak
ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni
devleti çalıştırmak istiyoruz".

ANKARA'NIN
BAŞKENT OLUŞU
Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM
tarafından onaylanmasından sonra,
İstanbul 23 Eylül 1923'ten itibaren
tahliye edilmeye başlandı. 6 Ekim
1923'de İstanbul'un yabancı işgal
kuvvetleri tarafından boşaltılması
tamamlandı. Yabancı işgal
kuvvetlerinin İstanbul'dan ayrılması,
gündeme hükümet merkezi sorununu
getirdi. İsmet Paşa (İnönü) hükümet
üyesi olmakla beraber, Ankara'nın
başkent oluşunu öngören önergeyi 9
Ekim 1923'te on dört arkadaşı ile
birlikte, Malatya Milletvekili olarak
TBMM'ne verdi. İsmet Paşa, Ankara'nın
hükümet merkezi olması konusunu acil
bir sorun olarak görmekte ve
Lozan'dan itibaren zihnine yerleşmiş
bulunduğunu ifade etmektedir. İsmet
Paşa'ya göre, Ankara'nın başkent
olması iç ve dış çeşitli sebeplere
dayanmaktadır: "Lozan'da Batı
dünyasının murahhasları,
mütehassısları, diplomatları ile
görüşüyorum. Bunlar İstanbul
Hükümeti'ni İstanbul muhitini tanıyan
insanlar ve yeni devletin o muhitin
insanlarına göre kurulmasını arzu
ediyorlar. Bunu her hallerinden
anlıyorum. Bizim bakımımızdan
meselenin daha ehemmiyetli ve değişik
cepheleri var. Bir defa Boğazlar askeri
bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla
emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz. Lozan

İsmet Paşa'ya göre; Ankara'nın hükümet
merkezi olması meselesinin, hilafetle bir
ilgisi yoktur. Fakat, Ankara hükümet
merkezi olunca, hilafet bir bakıma
devletimizin dışına atılmış oluyor: "Gerçi
biz hilafeti devamlı bir müessese olarak
düşünmüyoruz, Fakat Ankara'nın hükümet
merkezi olması ve hilafet merkezinin
İstanbul'da bulunması, ondan kurtulmak
için ayrıca bir temel vasıta olacaktır.”
Teklif edilen Anayasa maddesi gayet
kısadır: Türkiye Devletinin makarrı idaresi
Ankara şehridir." Ancak teklif edilen kanun
maddesinin gerekçesi, Ankara'nın yeni
Türkiye'nin merkezi olması gereğini
açıklamaktadır. Gerekçe özetle, yeni
Türkiye'nin varlığının, ülkenin kuvvet
kaynaklarının gelişmesinin sağlanması,
Anadolu'nun merkezinde başkent tesis
etmek lüzumunu açıklıyor ve coğraﬁ ve
stratejik durum, iç ve dış güvenlik de bunu
gerekli görüyordu.
13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek
maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin
başkenti olmuş ve böylece devlet
merkezinin İstanbul olacağı yolundaki
çekişmelere son verildiği gibi,
Cumhuriyetin ilanı için de bir adım
atılmıştır. Bu, aynı zamanda Milli
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ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU
Mücadele'nin başından beri uygulanan
Ankara'nın İstanbul'a hakim olacağı
esasının bir sonucu idi.
ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASI İÇİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞI'NA VERİLEN ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
Yüksek Başkanlığa, Lozan
Antlaşması'nın tamamlayıcılarından
tahliye protokolünün uygulanması son
bulmuş ve baştan başa yabancı
işgalinden kurtulan Türkiye'nin ﬁilen
kuruluşu tahakkuk eylemiştir.
Milletimizin en değerli beldelerinden
İstanbul'umuz, İslamiyet'in hilafet
merkezi olma durumunu, İslam alemi
içinde tahsisen ve hasren Türk
milletinin savunma vasıtalarına
emanet edilmiş olarak sonsuza kadar
sürdürecektir. Diğer taraftan Türkiye
Devleti'nin idare merkezi için Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde karar vermek
zamanı gelmiştir.
Bir devletin merkezini tayin için esas
olacak düşünce, yeni Türkiye'nin idare
merkezinin Anadolu'da ve Ankara
şehrinin seçilmesini gerekli
kılmaktadır. Söz konusu düşünce;
Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen
hükümler, yeni Türkiye'nin varlığının
esası, memleketin kuvvet kaynakları
ve gelişmesini Anadolu'nun merkezinde
tesis etmek gereği, coğraﬁ ve stratejik
durumunun müsaadesi çerçevesinde iç
ve dış güvenliğin sağlanması
hususunda geçmişte edinilmiş
tecrübelerle özetlenebilir. Bu
düşüncelerin her biri, başlı başına bir

önemli gerekçe sayılacak durumdadır.
Devletin idare merkezinin yeni bir şekilde
tesis ve gelişmesine bir an önce başlamak
iç ve dış tereddütlere son vermek için
alttaki kanun maddesinin kabulünü arz ve
teklif ederiz.
Kanun maddesi : Türkiye Devleti'nin idare
merkezi Ankara şehridir. 9 Ekim 1923
Malatya
Çorum
Diyarbakır
Ertuğrul(Bilecik)
Kütahya
Malatya
Kastamonu
Erzurum
Erzincan
Sivas
Bursa
Bursa
Konya
İstanbul
KarahisarıSahip
Kaynak:
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: İsmet İnönü
: Ferit Törümküney
: Zülfü Tiğrel
: Dr.Fikret Onuralp
: Seyﬁ Aydın
: Hilmi Oytaç
: M. Mahir
: Rüştü
: Sabit
: Rahmi
: Necati Kurtuluş
: Refet (Canıtez)
: Kazım Hüsnü Bey
: Ali Rıza Bebe
: M. Kamil

http://www.ataturk.net/mmuc/baskent.html

GENÇLİĞE HİTABE'NİN OKUNUŞUNUN
93.YIL DÖNÜMÜ…

GENÇLİĞE HİTABE'NİN OKUNUŞUNUN
93.YIL DÖNÜMÜ…
Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında
Dolmabahçe'de, yakın çevresinden
vatanperver arkadaşları ile birlikte üzerinde
tartışarak tamamladığı ve Türk'ün kurtuluş
mücadelesini belgelere, tanıklıklara
dayandırarak anlatan Büyük Nutuk'unu,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 1927 yılında 1520 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 2.
Kurultayında tam 36 saat 33 dakikada
okumuştur.
Mustafa Kemal ATATÜRK “ Büyük Nutuk ”unu
okurken, sonuç bölümünü, anlattıklarının bir
özeti olarak “ Gençliğe Hitabe” şeklinde
bitirmiştir. Bu büyük eser, 1927 yılının ilk
aylarında yapılan çalışmalarda, bizzat
Atatürk tarafından kaleme alınmıştır.
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PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI

Ahmet Taner Kışlalı, 1939 yılında Zile'de doğdu. Kabataş Lisesi'nden sonra AÜ SBF'yi bitirdi. Paris Üniversitesi'nde
Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi dalında doktora yaptı. 1972 yılında doçent oldu. 1977'de CHP listesinden İzmir
milletvekili seçildi. 1978'de Bülent Ecevit hükümetinde Kültür Bakanı olarak yer aldı. 12 Eylül sonrasında
üniversiteye dönerek 1988'de profesörlüğe yükseldi. Uzun süre AÜ İletişim Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dersleri
veren Kışlalı, Cumhuriyet gazetesinin köşe yazarları arasında yer alıyordu. Ahmet Taner Kışlalı, 21.10.1999'da
bombalı bir suikast sonucu öldürüldü.
Eserleri :
– Forces Politiques dans la Turquie Moderne
– Öğrenci Ayaklanmaları
– Siyaset Bilimi
– Siyasal Sistemler-Siyasal çatışma ve Uzlaşma
– Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Haﬁﬂiği
– Kemalizm Laiklik ve Demokrasi
– Seçimsiz Demokrasi
– Bir Türk'ün Ölümü
– Ben Demokrat Değilim
_ Demokratik Toplumcu Çağrı
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CUMHURİYETİN DUYURULMASI

Fethi KARADUMAN – ALTIN YILLAR

CUMHURİYETİN
DUYURULMASI
Ulusal Savaşıma birlikte başlayan
yolculardan kimileri, ulusal yaşamın bugünkü
Cumhuriyete ve Cumhuriyet Yasalarına kadar
uzayan gelişmelerinde, kendi düşünce ve ruh
yapılarının kavrama sınırı bittikçe, bana
direnmeye ve karşı çıkmaya başlamışlardır.
Başarı için kestirme ve güvenli yol, her evreyi
zamanı geldikçe uygulamaktı. Ben, ulusun
vicdanında ve geleneğinde sezdiğim büyük
gelişme yeteneğini, bir ulusal sır gibi
vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün
toplumumuza uygulatmak zorundaydım.
M. Kemal Atatürk

Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasından
sonra, Delegeler Kurulu, 2 Ağustos 1923'te
İstanbul'a, 13 Ağustos 1923'de Ankara'ya geldi.
Büyük gösterilerle karşılandı.
O günlerde, Rauf Bey, Bakanlar Kurulu
Başkanlığı'ndan çekildi. 13 Ağustos 1923 günü, Ali
Fethi Bey, Hükümeti kurmakla görevlendirildi.
İkinci Büyük Millet Meclisi, 23 Ağustos
1923'te Lozan Barış Antlaşmasını onayladı.
İkinci Meclis'in seçimlerinden önce, M.
Kemal, Halk Partisini kurma hazırlıklarına başladı.
Ankara'da toplanan Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti'ni temsil eden milletvekilleri, 9
Ağustos 1923 günü, tüzük tasarısını onayladılar. 9
Eylül 1923 günü, yani İzmir'in kurtuluşunun birinci
yıldönümünde Halk Partisi resmen kuruldu. Halk
Partisi Genel Başkanlığı'na da M. Kemal seçildi.
Anlaşma Devletleri'nin İstanbul'daki son
kalıntıları da 2 Ekim 1923 günü, çekip gitmişlerdi.
İstanbul Komutanlığı'na Salâhattin Adil Paşa
getirildi. 2 Ekim günü, Anlaşma Devletleri
komutan, subay ve birlikleri, Dolmabahçe saat
kulesi alanında yerlerini alarak Salâhattin Adil
Paşa'ya veda ettiler. Yabancı bayraklar, saygı
duruşuna geçti. Yabancı komutanlar ve birlikler
bir geçit resmi düzeninde gemilere bindiler.
İstanbul'da işgalin son kalıntılarından temizlendi.
Albay Şükrü Naili Bey Komutasındaki Türk
Kuvvetleri, 6 Ekim 1923 günü İstanbul'a girdi.
TÜRKİYE DEVLETİ'NİN BAŞKENTİ ANKARA
KENTİDİR
Sıra, Lozan Antlaşması'nın
uygulanmasının ardından yeniden varolan Türk
Devleti'nin, başkentinin belirlenmesine gelmişti.
Cumhuriyet'in Başkenti'nin Anadolu'da bir kent
olması, bu kentin de Ankara olması konusunda
çoğunluk düşünce birliğine varmıştı.
M. Kemal, Ankara'nın Başkent olarak
kabulü ile Payitaht sözcüğünün de anlamını
yitireceğini belirtir:
“Başkent seçiminde en kesin önemli olan
yön, ordu yönetim merkezi ve coğrafya durumu
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idi. Devletin başkentini bir gün önce
saptayarak iç ve dış duraksamalara son
vermek çok gerekli idi. Gerçekten, bilindiği
gibi, başkentin İstanbul olarak kalacağı, ya da
Ankara olacağı sorunu üzerinde öteden beri
içerde ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor,
basında demeçlere ve tartışmalara
rastlanıyordu.
Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden
bir bölümü, Refet Paşa başta olmak üzere,
İstanbul'un başkent olarak kalması gereğini,
bir takım örneklere dayanarak kanıtlamaya
çalışıyorlardı. Ankara'nın gerekli iklim,
ulaştırma araçları, gelişim yeteneği, gerekse
elde bulunan yapılar ve kuruluşlar
bakımından hiç de uygun ve elverişli
olmadığını söylüyorlar ve “İstanbul'un
başkent olması gerekli ve kaçınılmazdır”
diyorlardı.
Bu sözlere dikkat edilirse, bizim başkent
deyiminden çıkardığımız anlam ile bu sözlerde
başkent deyimini kullananların görüşleri
arasında bir ayrılık görmemek elden gelmez.
Bundan dolayı, başkent seçiminde daha
önceden verilmiş kararımızı resmi olarak ve
yasa ile saptamak gerekti. Böylece “payitaht”
(başkent) deyiminin de yeni Türkiye
Devleti'nde anlamı ve yeri kalmadığı
belirtilmiş olacaktı.”
Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923
günlü bir maddelik yasa tasarısını Meclis'e
önerdi. 13 Ekim 1923 günü uzun görüşme ve
tartışmalardan sonra, pek büyük bir
çoğunlukla bu yasa kabul edildi:
Türkiye Devleti'nin Başkenti, Ankara
kentidir.
TÜRKİYE DEVLETİ CUMHURİYET'TİR
Tarihe karışıp giden yönetimin, son yıllardaki
adı meşrutiyet idi; Daha önceleri bu
mutlakıyet biçiminde idi. Böyle bir yönetim,
tarihi karıştırınca görürüz ki yalnız beş- altı
yüzyıl değil, daha önce de, ülkeyi yıkıntıya

götüren, ulusu hiçbir gün kendi mutluluğu için
çalışmaya bırakmayan başıboş bir yönetimdi.
Böyle yönetimler, kurduğu devletleri tarihe
bırakmak ve göçüp gitmek zorunda kalmışlardır.
M. Kemal Atatürk
Türk Ulusu'nun çağdaş uygarlık yolunda
ilerlemesini isteyen M. Kemal, aşama aşama bu
düşüncelerini yaşama geçiriyordu. Artık sıra
Cumhuriyet'in ilanına gelmişti. Daha Erzurum
Kongresi sürerken, o bunalımlı karanlık günlerde,
Türk Devriminin Önderi M. Kemal, yakın arkadaşı
Mazhar Müﬁt'e (Kansu) yapacağı işleri bir bir
planladığını, zamanı gelince uygulamaya
koyacağını çok açık bir biçimde açıklamıştı:
“Mazhar Müﬁt Bey, anı defterinden bir sayfa aç.
Ama bu sayfayı kimseye göstermeyeceksin.
Sonuna dek gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir
de sen bileceksin. Önce tarih koy: 7–8 Temmuz
1919 sabaha karşı.
Zaferden sonra hükümet biçimi Cumhuriyet
olacaktır. Bu bir.
İki: Padişah ve hanedan konusunda zamanı gelince
gereken işlem yapılacaktır.
Üç: Kadınların örtünüp kapanması kalkacaktır.
Dört: Fes kalkacak, uygar uluslar gibi şapka
giyilecektir.”
Konuşmanın tam bu anında kalem Mazhar Müﬁt'in
elinden yere düşer. M. Kemal'in “Neden
durakladın?” sorusuna, Mazhar Müﬁt: “Darılma
amma Paşam sizin de düşsever (hayalci)
yanlarınız var” diye yanıt verince sözlerini şöyle
sürdürür:
“Bunu zaman belirler. Sen yaz.
Beş: Latin harﬂeri kabul edilecektir”
Ufukta en küçük bir kurtuluş ışığının görülmediği,
o karanlık günlerde, Mazhar Müﬁt'in iyi niyetle M.
Kemal'i düşsever olarak nitelendirmesi, o günlerin
umutsuz ve olumsuz koşullarının gereği olarak
düşünülebilir. Birçok aydın, yurtsever insan, o
günlerde kurtuluşu hayal bile edemiyordu. M.
Kemal, bu hayalleri, düşleri gerçeğe çevirmişti.
M. Kemal'in uygulamak için zamanını beklediği
tasarı, Meclisin hükümet kurma sorununu da
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kökünden çözecek bir çözüm üretmişti.
Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte,
Cumhurbaşkanının, Hükümet Başkanını
ataması, Hükümet Başkanının da Bakanları
seçmesi yöntemi getirilmişti. Ulusal
tarihimizin dönüm noktası olan bu olay, tarih
yapan kişi tarafından ayrıntılarıyla Söylev'de
anlatılır:
Yeni Meclis, daha ilk döneminde gizliden
gizliye muhalefet yapan küçük bir grupça
aldatılma durumuna düştü. Fethi Bey ve
arkadaşları hükümet işlerini rahatça
yapamayacak bir duruma getirildi. Fethi Bey
bu durumdan, bana birçok kez yakındı ve
Bakanlar Kurulu'ndan çekilmek istedi. Öbür
Bakanlar da onun gibi yakınıyorlardı.
Kötülük, hükümetin Meclisce seçilmesinden
doğuyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm.
Ben, Meclis'te gizli ve muhalif bir grup
bulunduğunu sezdikten, Meclis
çalışmalarında duyguların etkin olduğunu
gördükten ve Bakanlar Kurulu çalışmalarının
her gün temelsiz bir takım nedenlerle
çığırından çıkarıldığı kanısına vardıktan
sonra, uygulamak için sırasını beklediğim bir
tasarının uygulama zamanının geldiği
yargısına varmıştım. Bunu açıkça
söylemeliyim. Buna göre, şimdi vereceğim
bilgileri ve yapacağım açıklamaları anlamak
daha kolay olacaktır.
Halk Partisi'nin Rauf Bey'i, toplantıda
bulunmadığı bir sırada Meclis İkinci
Başkanlığı'na, Sabit Bey'i de İçişleri
Bakanlığı'na aday seçtiği gün, 25 Ekim 1923
perşembe günüydü. O gün ve ertesi cuma
günü Bakanlar Kurulu Çankaya'da benim
Başkanlığımda toplandı.
Gerek Bakanlar Kurulu Başkanı Fethi Bey'in
ve gerek öbür bakanların çekilmeleri
zamanının geldiğini ve bunun gerekli
olduğunu ileri sürdüm. “Yeni Bakanlar Kurulu
seçiminde, şimdiki bakanlar yeniden
seçilirlerse; bunlar, yine bakanlıktan

çekilecekler ve Bakanlar Kurulu'na
girmeyeceklerdir” ilkesini de kabul ettik. Yalnız, o
zamanlar, bakanlar gibi seçilen ve Bakanlar
Kurulu'nun bir üyesi olan Genelkurmay Başkanı
Fevzi Paşa, bu kararın dışında bırakıldı. Çünkü
ordu yönetim ve komutasının rastgele bir kimseye
verilmesi doğru görülmedi.
Alınan bu kararın içyüzü incelenirse şu sonuç
çıkar: Tutkularına kapılan grubu hükümet
kurmakta büsbütün serbest bırakıyoruz. Şimdiki
kurulda bulunan bakanlardan hiçbiri
katılmaksızın, hepsi de istedikleri kişilerden
olmak üzere, bunların diledikleri gibi bir Bakanlar
Kurulu kurarak ülkenin alınyazısına el
koymalarında bir sakınca görmüyoruz. Ama
hükümet kurmayı ve kursalar bile, ülkeyi
yönetmeye güçleri yetebileceğine inanmıyoruz.
Meclis'i aldatmaya çalışan tutkulu grup, şu ya da
bu yolda bir hükümet kurmayı başarabilirse, bu
hükümetin yönetim biçimini ve yönetimdeki
becerisini bir süre izlemenin ve dahası, ona yardım
etmenin uygun olacağı kanısına vardık. Ama
böylece, kurulacak hükümet ülkeyi yönetmede ve
yeni ülkülerimize doğru ilerlemede güçsüzlük ve
sapma gösterirse, bunu, Meclis'te belirterek,
Meclis'i aydınlatmayı yeğ gördük. Hükümet
kurmayı başaramazlarsa ortaya çıkacak
düzensizlik, doğallıkla Meclis'i uyarmaya
yarayacaktı. Bunalımın ve düzensizliğin
sürdürülmesi uygun görülmeyeceğinden, işte o
zaman, işe el koyarak tasarladığım şeyi ortaya
atıp sorunu kökünden çözebileceğimi
düşünmüştüm.
Bakanlar Kurulu ile Çankaya'da yaptığımız
toplantı sonunda, yazıp birlikte imzalayarak bana
verdikleri çekilme yazısı şu idi:
“Türkiye Devleti'nin karşısında bulunduğu güç ve
önemli iç ve dış işlerini kolaylıkla
sonuçlandırabilmesi için çok güçlü ve Meclis'in
tam güvenini kazanmış bir Bakanlar Kurulu'na
kesin gereksinme bulunduğu kanısındayız. Bunun
için, yüksek Meclis'in her bakımdan güvenine ve
yardımına dayanan bir Bakanlar Kurulu'nun
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kurulmasına hizmet etmek amacıyla
çekildiğimizi, üstün saygılarla bilginize
sunarız efendim.”
Bakanlar Kurulu'nun çekildiği belli olur olmaz,
Meclis üyeleri, Meclis odalarında, evlerinde
grup grup toplanarak, yeni bakanlar kurulu
listeleri düzenlemeye başladılar. Bu durum,
Ekim ayının 28. günü geç saatlere kadar
sürdü. Hiçbir grup bütün Meclis'çe kabul
olunabilecek ve kamuoyunca iyi karşılanacak
adları içine alan bir aday listesi
saptayamıyordu. Özellikle, bakanlıklara aday
düşünülürken, o denli çok istekli çıkıyordu ki
herhangi birini öbürlerine yeğleyerek
saptanacak listeyi kabul ettirmekteki güçlük,
liste düzenlemeye uğraşanları umutsuzluğa
ve kaygıya düşürdü.

Bu sırada, İstanbul'da çıkan kimi gazeteler,
kimi kişilerin resimlerini basarak Bakanlar
Kurulu Başkanlığı'na seçileceği umulan “Sayın
kişi”ler anımsatmasıyla dikkati çekmekten
geri kalmadı…
28 Ekim günü akşamüzeri toplantı durumunda
bulunan Parti Yönetim Kurulu beni çağırdı.
Parti Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Bey'di.
Fethi Bey, Parti adına Yönetim Kurulu'nca, bir
aday listesi düzenlendiğinden ve Parti Genel
Başkanı olduğum için bu konuda benim de
düşüncemin öğrenilmesi uygun

görüldüğünden toplantılarına çağırdıklarını
bildirdi. Düzenlenen listeye göz gezdirdim. Bence
uygun olduğunu, ama bu listede adları bulunan
kişilerin de düşüncelerinin ve kabul edip
etmeyeceklerinin sorulması gerektiğini söyledim.
Bu önerim uygun görüldü. Örnek olarak, Dışişleri
Bakanlığı'na aday gösterilen Yusuf Kemal Bey'i
çağırdık. Yusuf Kemal Bey, bu listeye
girmeyeceğini bildirdi.
Bundan ve buna benzer başka durumlardan
anladım ki, Parti Yönetim Kurulu da kabul
edilebilecek kesin bir aday listesi
düzenleyememektedir. Yönetim Kurulu üyelerine,
gerekenlerle daha çok görüşerek kesin bir liste
yapmalarını öğütledikten sonra yanlarından
ayrıldım. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere
Meclis'ten ayrılırken, koridorlarda beni
beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit
Paşalara rastladım.
Ali Fuat Paşa, Ankara'dan ayrılırken bunların
Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede “Bir
uğurlama ve bir karşılama” başlığı altında
okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim.
Benimle görüşmek için o zamana kadar orada
beklediklerini anlatınca, akşam yemeğine
gelmelerini, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa'ya
söylettim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi
Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini
söyledim. Çankaya'ya varınca, orada beni görmek
üzere gelmiş olan Rize Milletvekili Fuat,
Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Beylere
rastladım. Onları da yemeğe alıkoydum.
YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ!”
Yemek yenirken: “Yarın Cumhuriyet ilan
edeceğiz!” dedim. Orada bulunan arkadaşlar
hemen düşüncemi benimsediler. Yemeği bıraktık.
Hemen o dakikada, yapılacak işler için kısa bir
program düzenledim ve arkadaşları
görevlendirdim…
O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar
erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da
konuk idi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir yasa
tasarısı hazırladık.
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Hazırlanan bu tasarıda, 20 Ocak 1921 günlü
Anayasa'nın Devlet biçimini saptayan
maddeleri değiştirilmiştir:
·
Türkiye Devleti'nin Hükümet biçimi
Cumhuriyet'tir.
·
Türkiye Devleti, Büyük Millet
Meclisi'nce yönetilir. Meclis, Hükümetin
yönetim kollarını, Bakanlar aracılığıyla
yönetir.
·
Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca ve
kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için
seçilir. Başkanlık görevi, yeni
Cumhurbaşkanı'nın seçilmesine kadar sürer.
Eski başkan yeniden seçilebilir.
·
Türkiye Cumhurbaşkanı, Devlet
Başkanıdır. Bu kimliği ile gerek gördükçe
Meclis'e ve Bakanlar Kurulu'na başkanlık
eder.
·
Cumhurbaşkanı, Başbakanı Meclis
üyeleri arasında seçer. Öbür Bakanları da
Başbakan yine Meclis üyeleri arasından seçer.
Sonra hepsini, Cumhurbaşkanı Meclis'in
onayına sunar. Meclis Toplantı durumunda
değil ise, onaylama Meclis toplantısına
bırakılır.
29 Ekim Pazartesi günü öğleden önce Halk
Partisi Grubu, Fethi Bey'in Başkanlığı'nda
topladı. Bakanlar Kurulu seçimi için
görüşmeler başladı. Fethi Bey, Yönetim
Kurulu'nun, Genel Kurul'a sunulmak üzere bir
Bakanlar Kurulu listesi hazırladığını belirtti.
Fakat Ali Fuat Paşa'nın Başkan olarak
gösterildiği bu liste üzerinde yapılan
görüşmelerde bir sonuca varılamadı.
Sonunda, Kemalettin Sami Paşa'nın bir
önergesi okundu. Bu önergede, Genel Başkan
olarak M. Kemal'in sorunu çözmek için, Genel
Kurul'ca görevlendirilmesi istenmekteydi.
Önerge kabul edildi. Bunun özerine M. Kemal
toplantıya çağrıldı.
M. Kemal toplantıya katıldıktan sonra yaptığı
konuşmada:

“Bakanlar Kurulu seçiminde görüş ayrılığına
düşüldüğü anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar izin
verin. Bulacağım çözüm yolunu bilginize sunarım”
dedi.
Başkan Fethi Bey öneriyi oyladı ve öneri kabul
olundu.
M. Kemal, öğleden sonra saat bir buçukta Fethi
Bey'in başkanlığında toplanan Parti Genel
Kurulu'nda çözüm önerisini bildirdi:
“Sayın arkadaşlar, çözülmesinde güçlüğe
uğradığınız sorunun nedeninin ve etmeninin,
bütün arkadaşlarca anlaşılmış olduğu
kanısındayım. Eksiklik ve kötülük, uygulamakta
olduğumuz yöntem ve biçimdedir. Gerçekten,
yürürlükteki Anayasamız gereğince bir Bakanlar
Kurulu kurmaya giriştiğimiz zaman, bütün
arkadaşların her biri bakanları ve bakanlar
kurulunu seçmek zorunda bulunuyor.
Hepimizin birden bakanlar kurulu seçmek zorunda
bulunmamızdan doğan güçlüğün giderilmesi
zamanı gelmiştir. Geçen dönemde de, böyle
güçlüklerle karşılaşılıyordu. Görülüyor ki bu
yöntem kimi zaman birçok karışıklıklara yol
açıyor. Yüce Kurulumuz, bu sorunun çözülmesi için
beni görevlendirdi. Ben de bilginize sunduğum bu
görüşten esinlenerek düşündüğüm biçimi
saptadım. Onu önereceğim. Önerim kabul
olunursa güçlü ve tutarlı bir hükümet
kurulabilecektir.
Devletimizin biçimini ve niteliğini saptayan ve
hepimiz için kutsal olan Anayasamızın kimi
yerlerini açıklığa kavuşturmak gereklidir” dedi ve
28 Ekim akşamı hazırladıkları tasarıyı okutmak
üzere yazmanlardan birine uzattı. Yazman tasarıyı
okuduktan sonra kurulda tartışmalara başlandı.
Milletvekillerinden bazıları düşüncelerini
bildirdi…
Tartışmalardan sonra parti toplantısına son
verildi. Saat 18.00'de Meclis toplantısı açıldı.
Tasarı Anayasa Yarkurulu'nca (komisyon) yöntem
gereği incelenerek, tutanağı hazırlandı, başkanlık
makamına sunuldu. Başkanlık makamında bulunan
Başkan Vekili İsmet Bey, Meclis'e bilgi verdi:
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“Anayasa Yarkurulu, Anayasa'nın
değiştirilmesiyle ilgili tasarının ivedilikle ve
öncelikle görüşülmesini öneriyor” dedi.
“Kabul!” sesleri üzerine de tutanak okundu.
Önerildiği üzere, ivedilikle görüşüldü.
Sonunda yasa, birçok milletvekilinin
“YAŞASIN CUMHURİYET” sesleri ve alkışlar
arasında kabul edildi.
Cumhuriyet ilan edildi.
“BİR MİLLET VAR KOYUN SÜRÜSÜ… BİR
ÇOBAN VAR O DA BEN!”
Cumhuriyet yönetiminin önemini yaşanan şu
tarihsel olay en iyi biçimde gösterir:
İstanbul'un işgalinden bir gün önce kendisini
ziyarete gelen Meclisi Mebusan Heyeti'nden
Rauf Bey'e Padişah Vahdettin milleti nasıl
gördüğünü söylüyordu:
“Rauf Beyefendi, bir millet var koyun
sürüsü… Bir çoban var o da ben!”
Cumhuriyet düzeni, ulusu sürü, kendini de tek
yönetici, çoban olarak gören Padişah'ın
monarşik ve teokratik düzenini tarihin
derinliklerine gömdü.
Halkın kendi kendisini yönetmesini devletin
temeli sayan Cumhuriyet, Türk insanına aklını
kullanan, sorgulayan, özgür düşünceli
“yurttaş” kimliği vererek, devlet yönetiminde
söz sahibi kıldı. Halkı kul, köle, sürü olarak
gören anlayış yok edildi.
Bağımsızlığa ve özgürlüğe giden
süreçte Ulusun Önderi; ulusal egemenliğin
simgesi TBMM'den aldığı güçle, tarihte eşine
rastlanmayan bir Kurtuluş Savaşıyla,
emperyalizme hak ettiği dersi verirken,
devletin teokratik-monarşik yapısına da son
verdi. Ulusal egemenliğe dayalı, Tam bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.
CUMHURİYET'İN İLANI İSTANBUL'DAKİ
MÜTAREKE BASININI KAYGILANDIRDI
Cumhuriyet'in ilanı İstanbul'daki Mütareke
basınını kaygılandırdı, üzdü. Tanin gazetesi, 1
Kasım'da; “Dün gece cumhuriyet şereﬁne
atılan top seslerinden dışarıya fırlayan halk,

'cumhuriyet' sözlerinden fazla bir şey anlamamış:
'Cumhuriyet, o nedir? Nasıl adamdır? Nereden
geldi?' diyenler olduğu gibi, silah seslerini yangın
işaretleri zannedenler de oldu” diye alaycı bir
biçem kullanıyordu.
İstanbul Barosu Reisi Lütfü Fikri Bey'in 10
Kasım'da Halife Abdülmecit Efendi'ye yazdığı,
“kesinlikle görevden çekilmemesi gerektiğini”
belirten mektup da Tanin'de yayımlandı. Ertesi
gün yine Tanin'de Hüseyin Cahit,
cumhurbaşkanının aynı zamanda halifeliği
üstlenmesi gerektiğini söyleyerek ortamı
yokluyor, “hilafetle saltanatın ayrılık ilkesi
nerededir?” diye soruyordu.
Halifelik makamının korunmasını isteyen Rauf Bey
grubunu destekleyen İstanbul gazeteleri
Başbakan İsmet İnönü'ye yazılmış mektubu
yayımladılar. Halifelik makamının korunmasını
isteyen mektup, -İngilizlerin onayı olmadan böyle
bir açıklamayı yapmaları pek mümkün
görünmeyen- Hint Müslümanlarından İsmailiye
mezhebinin başkanı Seyit Emir Ali'den geliyordu
ve 5 Aralık'ta Tanin, İkdam ve 6 Aralık'ta Tevhid-i
Efkâr gazetelerinde yayımlandı.
CUMHURİYET'İN İLANININ YANSIMALARI
Bir ülkede, bir toplumda, bir devrim yapıldığı
zaman kuşkusuz onun gerekçesi vardır. Ancak o
devrimi yapanlar, inanmak istemeyen direngen
karşıt görüşte olanları inandırmak zorunda mıdır?
Kuşkusuz cumhuriyetten yana olanlar da
cumhuriyete karşı olanlar da vardır. Yana olanlar,
niçin ve ne gibi inançlara ve düşüncelere
dayanarak cumhuriyeti kurduklarını, karşı görüşte
olanlara anlatarak inançlarının ve yaptıkları
işlerin yerindeliğini kanıtlamak isteseler de onları,
bile bile yaptıkları bu direnmeden
vazgeçirebilecekleri kabul olunur mu?
Doğallıkla cumhuriyetçiler, ellerinden gelirse
ülkülerini herhangi bir yolla; ayaklanma ile
devrimle ya da kamuca beğenilecek başka yollarla
gerçekleştirirler. Bu ülkü devrimcilerin görevidir.
Buna karşı direnmeler, yaygaralar ve geriletici
girişimler de karşıt görüşte olanlarını yapmaktan
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geri durmayacakları davranışlardır.
K. Atatürk, (Söylev)
Cumhurbaşkanı M. Kemal, 30 Ekim
1923 günü, İsmet Paşa'yı Başbakan olarak
görevlendirdi. Bakanlar Kurulu da aynı gün
atandı. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ise
Fethi Bey seçildi.
M. Kemal, Cumhuriyetin kuruluşunu,
karşılaşılan tepkileri Söylev'de tüm açıklığıyla
sorgulamaktadır:
Cumhuriyet'in kuruluşu bütün ulusu
sevindirdi. Her yerde parlak sevinç gösterileri
yapıldı. Yalnız İstanbul'da çıkan iki üç gazete
ile İstanbul'da toplanan bir takım kişiler
ulusun genel ve içten gelen sevincine
katılmaktan çekindi, kaygıya düştü.
Cumhuriyetin kurtuluşunda ön ayak olanları
eleştirmeye başladı. Söz konusu gazetelerin
ve kişilerin Cumhuriyet'in kuruluşunu nasıl
karşıladıklarını anlamak için, yalnız o
günlerdeki yayınları gözden geçirmek yeter.
İstanbul'da yayımlanan Vatan, Tanin,
Tevhidi Efkâr gazetelerinde özellikle Ahmet
Emin Yalman, Hüseyin Cahit Yalçın, Velit
Ebüzziya Cumhuriyet ilanını eleştiren yazılar
yazmaktan kaçınmadılar. Onlara göre
Cumhuriyet, “Sıkboğaza getirilerek” ilan
edilmişti. “Şöyle olacağı, böyle olacağı
söylenip dururken, öte yandan birden bire,
birkaç saat içinde, Anayasa değişikliği
yapılıvermesi, en yumuşak deyimiyle,
“Olağandışı bir hareket” idi.
Yine bu yazarlara göre, Cumhuriyet,
“Alkışla, dua ile şenlikle, törenler yapmakla”
yaşatılamazdı.
“Cumhuriyet bir büyü” değildi. Millet
Meclisi'nde bir büyü yapılmasıyla, “Bundan
sonra her iş kendiliğinden düzelecek, her
derdin çaresi kendiliğinden bulunacak”
demek değildi.
M. Kemal, yapılan eleştirileri sağlam,
tutarlı bir mantıkla yanıtlar:

“Ben Cumhuriyetçiyim” diyenlerin,
Cumhuriyetin kurulduğu gün, kalemlerinden
çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? En iyi hükümet
biçiminin cumhuriyetten başka bir şey
olamayacağına inandığı salonda bulunanların:
“Cumhuriyet sözcüğüne bir put gibi tapmam”
demelerindeki anlam ve amaç ne idi?
Meclis toplantı durumunda bulunmadığı
zaman, onun güvenoyu verdiği bir hükümetin
düşürüleceği gibi bir kuruntuyu kamuoyunda
canlandırıp: “Böyle bir hak padişahlara bile
verilmemişti. Şimdi o hak Cumhurbaşkanı'na mı
veriliyor?” sorusu kime ve hangi amaçla
yöneltiliyordu?
Bu yazıları yazanın amacı, cumhuriyeti
halka sevdirme mi, yoksa bunun put gibi tapılacak
bir şey olmadığını anlatmak mı idi? “Cumhuriyet,
bize yönetim biçiminin değişmesiyle birlikte, kafa
değişikliği de getiriyor mu? Bakanlar Kurulu'na
girecek kişilere birer devlet adamı kafası armağan
ediyor mu?” sözleriyle daha ilk ağızda
cumhuriyetin değerini, önemini azaltmaya
kalkışmak, cumhuriyetçiyim diyenlerden
beklenebilir miydi?
En küçük bir esintiden bile koruması
gereken yavruyu, onu bakıp büyüttüğünü
söyleyenlerin böyle hırpalaması doğru muydu?
M. Kemal, İstanbul gazetelerindeki
yazılardan örnekler vererek yanıtlarını sürdürür.
Bu yazılardan birinde, “Devletin adına taktınız,
işleri düzeltecek misiniz?” denildikten sonra, “Tek
dileğimiz, yurda ve ulusa yararlı işler
başarılabilmesidir. Eğer dün ilan edilen
Cumhuriyetin ileri gelenleri ve Cumhuriyetçiler,
bunu yapabileceklerine güveniyorlarsa, biz de
kendilerine, öyle ise Cumhuriyetiniz kutlu olsun
baylar! diyoruz.”
CUMHURİYET'İN KURULMASINA
VE HİLAFETİN KALDIRILMASINA TEPKİLER
Mustafa Kemal'in birlikte yola çıktığı arkadaşları
Cumhuriyet'in kurulmasından ve halifeliğin
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kaldırılmasına dek gidecek genel gidişten
hoşnut değillerdi. Rauf Orbay, Refet Bele,
Adnan Adıvar, Kazım Karabekir gibi politikacı
paşalar, Cumhuriyet'in bir oldubittiye
getirilerek kurulmuş olmasına karşı
çıkıyorlardı.
Rauf Bey ve paşalar “Aslında Cumhuriyet
yanlısı olduklarını, ancak bir Cumhuriyet
diktatörlüğünün karşısında olduklarını” ileri
sürüyorlardı. Aslında ise ne saltanatın
kaldırılmasını ne de Cumhuriyetin
kurulmasını içlerine sindirememişlerdi.
Giderek Hilafetin de kaldırılacağını görerek
tepki gösteriyorlardı.
Rauf Orbay, Cumhuriyet'in ilanından sonra
Vakit ve Tevhid-i Efkâr gazetelerine verdiği
demeçte, “Cumhuriyet'in zamansız ve çabuk
kurulduğunu” söylüyordu.
İstanbul basını Cumhuriyet düzeninin ve
Mustafa Kemal'in karşısındaydı. Bu tutumları
genel olarak bağnaz, tutucu dinsel
düşüncelerinden kaynaklanıyordu.

Bir dönem Batı hayranı olan Hüseyin Cahit
Yalçın, Tanin'de Ankara Hükümeti'ne
saldırarak Halifelik düzenini savunuyordu:
“Halifelik bizden giderse 5-10 milyonluk
Türkiye Devleti'nin Müslümanlık dünyası
içinde hiç önemi kalmayacağını, Avrupa
politikası karşısında en küçük ve değersiz
hükümet durumuna düşeceğimizi
anlayabilmek için büyük yetenek gerekmez.

Yurtseverlik bu mudur? Gönlünde gerçek
Milliyetçilik duygusu olan her Türk, Halifeye dört
elle sarılmak zorundadır.”
Yurtseverle bu yazıları nedeniyle Hüseyin Cahit'e,
Derviş Vahdeti Sani (İkinci Derviş Vahdeti) adını
takmışlardı.
Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'i desteklemiş
olan Ahmet Emin Yalman Vatan gazetesinde,
Ankara'ya çatıyor, Velit Ebuzziya ve Eşref Edip
gibi
yazarlar Cumhuriyet rejimine saldırıyorlardı. Velit
Ebuzziya, “Kırmızı Cumhuriyet paçavrası ulusu
korkutmamalıdır” diyecek kadar azıtmıştı.
Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve Refet Bele'nin
Halife'yi ziyaretleri, Refet Paşa ile Halife
arasındaki armağan alışverişleri Mustafa Kemal'in
çevresinde toplanan Cumhuriyetçiler arasında
büyük öfke yaratıyor, hilafetçiler ise giderek daha
da cesaretleniyordu. Abdülmecit giderek
padişahlık havası içine girmişti.
Diğer yandan İngiliz uşakları, Hindistan'daki
İsmailiye mezhebinden Ağa Han ve Emin Ali'nin
“Halife'nin siyasal durumunun korunması için”
İsmet Paşa'ya yazdıkları mektubun, İsmet Paşa'nın
eline geçmeden Tanin gazetesinde yayınlanması
bardağı taşıran son damla oldu. Mektup 5 Aralık
1923'te Hüseyin Cahit tarafından kamuoyuna
duyurulmuştu.
Ancak Atatürk kesin kararını vermişti. Hilafet
kaldırılacaktı.

Fethi KARADUMAN – ALTIN YILLAR
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MUDANYA MÜTAREKESİ

MUDANYA MÜTAREKESİ
Büyük Taarruz’un zaferle sona ermesinin ardından İtilaf Devletleri, TBMM’ye mütareke çağrısında bulundu ve
görüşmeler, 3 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’da başladı. Görüşmelere, TBMM Hükümeti adına İsmet İnönü,
İngilizleri temsilen General Harrington, Fransa adına General Charpy, İtalya adına General Mombelli katıldı.
Görüşmeler, Doğu Trakya’nın ve Boğazlar’ın boşaltılması, Türkiye’ye geri verilmesi konularındaki görüş ayrılıkları
nedeniyle sık sık kesildi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı, hatta Türk ordusunun yeniden harekât
hazırlıklarına giriştiği mütareke görüşmeleri, 11 Ekim 1922’de uzlaşmayla sonuçlandı. Mudanya Mütarekesi, 11
Ekim sabah saat 06.00’da Türkiye ile 3 İtilaf Devleti İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalandı. Mütareke,
imzalandıktan 3 gün sonra yürürlüğe girdi.
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
ALANYA BELEDİYE SPOR MÜDÜRÜNÜ ZİYARET
Alanya Belediye İlçe Spor Müdürü Sn. Levent Uğur'u makamında ziyaret ederek bu yıl 20. sini düzenlediğimiz
Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusundaki destekleri için teşekkür ederek plaket takdim ettik. Alanya
Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Atletizm Federasyonu, ALTİD ve ALTSO'nun katkılarıyla düzenlediğimiz,
önümüzdeki yıl 21. sini düzenleyeceğimiz ''Atatürk'e koşalım Atatürk'le Koşalım'' sloganlı koşumuz ile ilgili ﬁkir
alışverişinde bulunduk. Belediye Spor Müdürümüz Sn Levent Uğur'da ziyaretimiz anısına Derneğimize hediye
takdim etti.
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
İLÇE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜNÜ ZİYARET
Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcıyı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik.
Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Atletizm Federasyonu, ALTİD ve ALTSO'nun katkılarıyla düzenlediğimiz,
önümüzdeki yıl 21'incisini gerçekleştireceğimiz 'Atatürk'e Koşalım Atatürk'le Koşalım'' sloganlı koşumuz için ﬁkir
alışverişinde bulunduk.
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
ALANYA MEDYA TV
BERKER PAKNA İLE SERBEST KÜRSÜ PROGRAMI
Şube Başkanımız Zuhal Sirkeli Alanya Medya TV de Televizyoncu Gazeteci Berker Pakna'nın hazırlayıp sunduğu
''BERKER PAKNA İLE SERBEST KÜRSÜ'' programına katılarak dernek çalışmalarımızı anlattı

- 28 -

ETKİNLİKLERİMİZDEN
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI
Ödüllü Kompozisyon Yarışması
Pandemi döneminde olmamız Büyük ATA'MIZ ile ilgili
duygu ve düşüncelerimizi dile getirmemiz için engel değil
düşüncesi ile yola çıkarak;
Türk gencinin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e
bakışını yansıtmak, öğrencilerimizin Türkçe'ye olan
ilgisini arttırmak, kendilerine güven duygusunu, okulunu
temsil yeteneğini geliştirmek amacıyla
"ATATÜRK'Ü ÇOK ÖZLÜYORUZ. ÇÜNKÜ: ….." konulu
İlkokul 3,4 Ortaokul 5,6,7,8. Sınıﬂar ile Liselerde 9,10,11
ve 12. sınıﬂar arasında düzenleyeceğimiz kompozisyon
yarışması için başvurular 01 Kasım 2020 mesai bitimine
kadar addalanya@gmail.com ve info@addalanya.org mail
adresinden yapılacaktır.
KOMPOZİSYONLARIN DEĞERLENDİRMESİ
1- İlkokul 3,4 sınıﬂar
Ortaokul 5,6,7,8 sınıﬂar
Lise 9-10-11-12. sınıﬂar arasında yapılacaktır.
2- Dereceye giren öğrenciler arasında
a. İlkokul ilk 3'e ödül ve 2 kişiye mansiyon ödülü
verilecektir.
b. Ortaokul ilk üçe ödül ve 2 kişiye mansiyon ödülü
verilecektir.
c. Lise ilk üçe ödül ve 2 kişiye mansiyon ödülü
verilecektir. .
3- Tüm değerlendirmeler
a) 07 Kasım 2020 Cumartesi gününe kadar
sonuçlandırılacaktır.
b) Kazananlar 09 Kasım 2020 Pazartesi günü
açıklanacaktır.
c) Ödüller 10 Kasım 2020 Salı günü verilecektir.
Eserler ATATÜRÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ALANYA
ŞUBESİ nce görevlendirecek konusunda uzman
eğitmenlerin oluşturduğu jüri (Komisyon )
değerlendirilecektir.
Kompozisyon yarışmasında; Düşüncede özgünlük,
kompozisyon kuralları, imlâ, noktalama, sayfa düzeni,
konu bütünlüğü değerlendirilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ
Ödül Töreni tarihi ve Ödüller daha sonra açıklanacaktır.
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YAZARLARIMIZI TANIYALIM

Halen Antalya'da Yerel Radyo ve TV programları
ile Dernek, Sivil toplum kuruluşları ,Lise ve
Kolejlerden gelen istek doğrultusunda , “ Milli
güvenlik, Atatürkçü Düşünce Sistemi ve ilkeleri,
Türkiye'ye Yönelik Tehditler, Siyaset ve Strateji, TürkYunan ilişkileri ve aramızda yaşanan sorunlar,
Türkiye-AB İlişkileri vb. ile yaşanan sorunların
çözümüne yönelik konularda konferanslar
vermektedir.
Kendisi bekar, iki çocuk babası olup, iyi sevide
Almanca, orta seviyede İngilizce ve başlangıç
seviyesinde Rusça bilmektedir.
Kemal KARAKUZEY
Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Tarihçi, yazar ve E. Albay Kemal KARAKUZEY
Kırıkkale'de doğdu. İlk ve Orta okulu
Kırıkkale'de Lise Eğitimini Antalya Lisesinde
tamamladı. 1979 yılında Kara Harp Okulundan
Topçu Teğmen ve ihtisas eğitimini Elektrik ve
Elektronik Müh.liği bölümünden mezun oldu.
Topçu ve Füze Okulundaki sınıf eğitimini
müteakiben Kara Kuvvetlerinin birçok birliğinde
görevler yaptı. 1982 yılında Üniversite
sınavlarına girerek İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesini kazandı
KAYSERİ Hava İndirme Komando Tugay K.
lığında 3 yıl süreyle (1997-2000) Van, Şırnak,
Hakkâri ve K.Irak bölgelerinde İç Güvenlik
Harekâtı görevinde bulundu.
Ankara'da 2007-2012 yılları arasında
MEB.lığına bağlı kolej ve liselerde “ Milli
güvenlik, Atatürkçü Düşünce Sistemi ve ilkeleri,
Türkiye'ye Yönelik Tehditler, Siyaset ve Strateji
“ konularını da içeren Milli Güvenlik Bilgisi
Öğretmenliği yaptı.
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YAZARLARIMIZI TANIYALIM

Ülkenin değişik yerlerinde, çoğunlukla
öğrencilere “Atatürk Devrimi” konulu
konferanslar verdi. Paneller ve çalıştaylara
katıldı.
Değişik gazete ve dergilerde Cumhuriyet tarihi
ve güncel olaylara ilişkin yazılar yazdı.
Yerel TV’de, haftada bir gün, “Cumhuriyet Saati”
başlıklı programı, yaklaşık 6 yıl hazırlayıp sundu.
Master yüzücü, MERDAK üyesi (Dağcılık
Kulübü).
Yazmayı ve okumayı sürdürüyor.

Fethi Karaduman
Araştırmacı, Yazar

Fethi Karaduman Araştırmacı, Yazar
Fethi Karadumanİstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’nden Orman Yüksek
Mühendisi olarak mezun oldu. Orman Genel
Müdürlüğü bünyesinde 25 yıl çalıştıktan
sonra emekliye ayrıldı.
Yaklaşık 25 yıldır tarihle ilgili incelemeler ve
araştırmalar yapmaktadır. Yayınlanmış 7
kitabının adları şöyledir: Çağdaş Uygarlık
Öncüsü Atatürk, Atatürk Devrimi, Ermeni
Sorunu, Kandan İzler, Kanda Yürüyenler,
Çöküş, Devrimin Yolu, Altın Yıllar.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel
Merkezi Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak
8 yıl görev yaptı. Bu süre içinde Akdeniz
Bölge Temsilcisi ve Genel Başkan Danışmanı
olarak da çalıştı.
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