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TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME
HAKKININ VERİLMESİNİN
86. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

değişiklikle

milletvekili

seçme

ve

seçilme hakkı verilmiştir.
Kadınlarımız Büyük Önderimizin
yüzünü

kara

çıkartmadıklarına,

bu

hakları kazandıktan sonra girdikleri her
seçimde

büyük

başarılar

elde

ettiklerine, muhtar, belediye başkanı,
köy heyeti azası olmanın yanında, 1935
seçimlerinde meclise gönderdikleri 18
milletvekili ile ülkemizin yönetimine ve
kalkınmasına

nasıl

katkılarda

bulunduklarına hem tarih hem de meclis

TÜRK KADININA SEÇME

tutanakları şahittir.

VE SEÇİLME HAKKININ

Bugün 21.Yüzyıl Türkiye’sinde
“Töre ya da namus cinayetleri” ile

VERİLMESİ

kadınlarımız ülke gündemine oturmuş,

Bundan tam 86 yıl önce; 5 Aralık
1934’te

Anayasamızda

ve

Gerici eğitim uygulamaları ile kızların

Seçim

erken yaşlarda eğitimden koparılarak

Kanununda yapılan değişikliklerle Türk

cehalet içinde yaşam sürmelerinin önü

kadınları milletvekili seçme ve seçilme

açılmıştır. Tüm islam dünyasının büyük

hakkına kavuşmuşlardır.

bir hayranlıkla izlediği kadınlarımız

Türk Kadını hiçbir hakkını bedavadan

yeniden 1934 yılında elde ettiği hakların

kazanmamış, her birini gerçekten hak

gerisine götürülmeye çalışmaktadırlar.

etmiştir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa

86

Kemal Atatürk ve arkadaşları Avrupa

üzerinde kalmış, Seçmiş ama seçilme

inandığı için, sağlamıştır. Bu anlamda

hakkı engellenmiştir. Kadınlar kendi

kadınlarımıza 1930 yılında belediye
çıkarılan
seçme
1934’te

Köy
ve

köy

1933

Kanunuyla
heyetine

Anayasada

güçleriyle değil, mensubu olmayı göze

yılında

aldıkları

muhtar

siyasi

partilerin

‘erkek’

yöneticileri tarafından belirlenmekte ve

seçilme,

yapılan

Atatürk’ün

seçilme hakkı büyük ölçüde kâğıt

hakları, bir ‘lütuf’ değil, hak ettiklerine

seçme,

önce

kadınlarımıza vermiş olduğu seçme ve

ülkesinin kadınının da hayal edemediği

seçimlerinde

yıl

ülke nüfusu oranına hiç de yakışmayan

bir

‘kota’larla uğraşmak ve bunlara boyun
eğmek
2

zorunda

bırakılmaktadırlar.

Kendilerinden toplum yaşamının diğer

alanındaki sorunlarının çözümlenmesi,

alanlarında olduğu gibi siyasette de

bilinçlendirilmesi ve kadın haklarının

‘erkeğe tabi’ olmaları istenmektedir.

geliştirilmesi için çalışmalarımız devam

Bunun en açık örneği 1980 yılı öncesine

edecektir.

kadar

yönetimdeki hakkını ancak siyasete

siyasi

parti

kadın

kolları

Ülkemizde

başkanları, parti yönetiminde söz sahibi

katılarak

olarak

kararlarında

seçilebilir sırada kadın aday, parti ve

imza atabiliyorlardı. Ancak 1980 den

meclislerde, hükümet nezdinde % 50

sonra yapılan siyasi partiler yasasında

kadın

değişiklik ile siyasi parti kadın kolları

kadınların

başkanlarının parti yönetim kurullarında

yanında ve kadın sorunlarını yine kadın

karar alma merciinde oy kullanıp imza

gözüyle, kadın diliyle çözüm üretirken

atma yetkisi kaldırılmıştır.

görmek istiyoruz.

yönetim

kurulu

Ayrıca Sığınma evlerinde kalan

kullanacaktır.

Kadınlar

görmek
da

Atatürkçü

yerde

istiyoruz.

Seçilen

gerçekten

kadının

Düşünce

Alanya

seçilme hakları ellerinden alınmaktadır.

Önderimiz Atatürk olmak üzere o

Bugün

çözüm

zamanın milletvekillerini saygı rahmet

yerel

ve minnetle anıyoruz ve Kadınlar; her

bulunamamış

bu
en

seçimlerinde

konuya
son

2019

sığınma

evlerinde

alanda

eşit

olarak

Derneği

kadınlar oy kullanamayarak seçme ve

hala

Şubesi

Her

başta

temsiliyet

Ulu

hakkı

yaşayan kadınlar maalesef yine oy

kazanıncaya kadar bu taleplerimizin

kullanamamışlardır.

bır

takipçisi olma sözü vererek. Tüm

kadının bile oy kullanamaması kabul

kadınlarımızın 5 Aralık Türk Kadınına

edilemezken binlerce kadın güvenlikleri

Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 86.

sağlanamayacağı

Yıldönümünü kutluyoruz.

Maalesef

gerekçesiyle

oy

kullanamayıp yok sayılmıştır…….
Atatürkçü
kadınların

Düşünce

ülkenin

Zuhal SİRKELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

Derneği

geleceğinin

belirlenmesinde ve gelişme yolunda
atılacak tüm adımlarda görev almasını,
yeniliklerin öncüsü olmasını, siyasal
yaşamda etkinliğini artırmasını ve ülke
yönetiminde daha fazla söz sahibi
olmasının
vermektedir.

mücadelesini
Kadının yaşamın her
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TÜRK KADININA SEÇME
VE SEÇİLME HAKKININ
VERİLMESİNİN 86.
YILDÖNÜMÜNDE
ATATÜRK ANITINA
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
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DÜNYA İNSAN

yine birbirini boğazlıyor. Emperyalistler

HAKLARI GÜNÜ

bombalar yağdırıyor. Çocuklar yine

soymak

istedikleri

ülkelere

yine

savaştan, hastalıktan, açlıktan ölüyor.
Kadınlar

yine

alınıp

satılıyor,

öldürülüyor. Aydınlar yine baskı altında,
tutuklanıyor, işkence görüyor, hatta
öldürülüyor. Yine despot yöneticilerin
keyfi iktidarları sürüyor. Yine kuvvetler
ayrılığı kuralı ayaklar altında. Kölecilik
kalkmış olsa bile çağdaş kölelik devam
ediyor.
10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafında İnsan Hakları
Evrensel

Beyannamesinin

ilan

edilmesine rağmen insan haklarını en
çok kendini Birleşmiş Milletlerin sahibi,
Kabul edilişinin üzerinden 63, İnsan

patronu zanneden ülkeler tarafından

Hakları

çiğneniyor.

için

mücadele

edilmeye

başlanmasından bu yana binlerce yıl
geçti. Ancak yurdumuzda ve dünyada

Tarihteki

bu

insanların

önemli

gün,

anlamından
kutlanıyor.

içi

boşaltılmış,

uzaklaşmış
İnsan

Hakları

olarak

en

ayaklanarak

ileri

zalim
elde

insan

hakları,

iktidarlara
ettikleridir.

karşı
Bu

gününü,

nedenle 1948 yılında masa başında

hakları elinden alınmış insanlar değil,

imzalanıp ilan edilen insan hakları, 26

zalim iktidarlar, emperyalist ülkeler ya

Ağustos 1789 tarihli İnsan ve Yurttaşlık

da onların denetimindeki kuruluşlar

Hakları Bildirisinden geridedir. Çünkü

kutluyor.

kanla, terle ve ölümle elde edilmiş
haklardır. Bu nedenledir ki iktidarlar,

Dünya, insan hakları bakımından, derli

1789 tarihli bildirgeyi, anmazlar. İnsan

toplu ilk bildiri olan 26 Ağustos 1789

haklarından bahsederken 1215 tarihli

tarihli

Manga Carta’yı hiç görmezler.

İnsan

ve

Yurttaşlık

Hakları

Bildirisinden çok daha uzakta. İnsanlar
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içi

Günümüzde
Hakları,

boşaltılmış

emperyalistlerin

İnsan

karşılaştırılabilmesi ve bu sayede

elinde

kurallara uyulmasının sağlanması;

oyuncak olmuş Soroscu kuruluşların

•

Basit

ve

tartışılmaz

ilkelerden

tekeline girmiştir. Bunlara göre insan

oluşan vatandaş haklarının, daima

hakları ezilen ulusların emperyalizme

anayasanın

boyun eğdikleri oranda vardır. İnsan

korunması ile bir yol alınmasıdır.

onuru ancak yaşadıkları toprakların,

Buna uygun olarak da ulusal meclis en

vatanlarının teslim edilmesi ile var

büyük varlık olan insan ve yurttaş

olacaktır. Oysa bağımsız olmayan bir

haklarının

ülkede yaşayan insanların hakları da

açıklamıştır.

ve

kamu

korunmasını

refahının

kabul

edip

olamaz. Onlar çağdaş kölelerdir. En
önemli insan hakkı ise zulme karşı

Madde 1 İnsanlar, haklar bakımından

direnme hakkıdır.

özgür ve eşit doğar ve yaşarlar. Sosyal

Bu nedenlerle 26 Ağustos 1789 tarihli

farklılıklar

Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisine

dayanabilir.

sahip çıkıyoruz. Aşağıdaki önsöz ile

Madde 2 Her bir politik birleşmenin

başlayıp

amacı; doğal ve dokunulamaz insan

devam

eden

bildirgenin

ancak

ortak

faydaya

haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük

önsözü ve bazı maddeleri şöyle:

hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı
“Ulusal Meclisin tasarladığı gibi Fransız

ve baskıya karşı direnme hakkıdır.

halkının

temsilcileri,

tek

Madde 3 Egemenliğin temeli, esas

kötü

ve

olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir

yönetim bozukluğunun olduğu insan

kimse açıkça ulustan kaynaklanmayan

hakları

bir iktidarı kullanamaz.

sebebinin resmi

durum

konusundaki

habersizlik,

dikkatsizlik veya küçümsemeyi de göz

Madde 4 Özgürlük başkalarına zarar

önünde

doğal,

vermeden istediğini yapabilmektir: Her

devredilemez ve kutsal olan haklarını

bir insanın doğal haklarını kullanması

önemli bir bildirge ile açıklamaya karar

da toplumun diğer üyelerinin de aynı

vermiştir. Bunun amaçları da;

hakları

•

•

tutarak;

insanların

Toplumun

tüm

bildirgeyi

bilmesi

üyelerinin
ve

hak

kullanmasını

garanti

altına

bu

alacak sınırlar içindedir. Bu sınırlar da

ile

sadece yasalarla belirlenebilir.

görevlerini hatırlaması;

Madde 5 Yasa sadece topluma zarar

Yasama ve yürütme eylemlerinin

verebilecek

diğer

Yasaların yasaklamadığı hiçbir şey

politik

kurumlarla
6

eylemleri

yasaklar.

engellenemez

ve

kimse

yasanın

Madde 9 Her insan suçlu olduğuna

emretmediği bir şeyi yapmaya da

karar

zorlanamaz.

sayıldığı

Madde 6 Yasa genel iradenin ifadesidir.

kaçınılmaz olduğunda, yani suçlu

Bütün yurttaşlar bizzat veya temsilcileri

olduğu karar verildiğinde göreceği

aracılığıyla yasaların oluşturulmasına

sertlik

katılma hakkına sahiptir. Koruyan veya

şekilde cezalandırılmalıdır.

cezalandıran olarak yasa herkes için

Madde 10 Hiç kimse, dışavurumu

aynı olmalıdır. Bütün yurttaşlar yasalar

yasalarla oluşturulan düzene zarar

önünde eşit olduğu için yeteneklerine

vermediği sürece inançları nedeniyle

uygun olarak ve özellikler ile yetenekleri

sorumlu tutulamaz.

konusunda ayrım görmeden, her türlü

Madde 11 Düşüncelerin ve inançların

rütbe, mevkii ve göreve de eşit olarak

serbestçe dışavurumu en değerli

getirilirler.

insan haklarından bir tanesidir. Her

Madde 7 Yasanın belirlediği haller

bir

veya yasanın öngördüğü biçimin

durumlarda bu özgürlüklerin kötüye

dışında başka bir yoldan hiç kimse

kullanımından sorumlu olmak şartı ile

suçlanamaz,

bu

yakalanamaz

ve

verilinceye

kadar

tutuklanması

için;

yasa

tarafından

yurttaş

yasaların

ifadelerini

özgürce

tutuklanamaz. Keyfi düzenlemeler

yazabilir ve yayınlayabilir.

yapılmasını isteyen, keyfi emirler

Madde

veren,

bunları

uygulanmasına

uygulayan
izin

veya

12 Toplum

görevlilerinden,

ağır

bir

belirlediği

konuşabilir,

tüm

görevleriyle

kamu
ilgili

olarak hesap sorma hakkına sahiptir.

verenler

cezalandırılmalıdır. Ancak

masum

yasaya

Madde

13 Hakların

güven

altına

uymaya davet edilen veya yasalarca

alınmadığı

yakalanan her yurttaş yasalara itaat

belirlenmediği

etmelidir. Yasalara karşı gelmek onu

anayasası yoktur.

suçlu kılar.

Madde 14 Mülkiyet dokunulmaz ve

Madde 8 Yasalar sadece kesin ve açık

kutsal bir hak olduğu için, yasaların

bir şekilde gerekliliği olan cezalar

belirlediği kamusal gereklilik açıkça

belirlemelidir

suçun

doğmadıkça ve meşru bir tazminat

işlenmesinden önce ilan edilen ve

ödenmedikçe kimse bu haktan yoksun

gereği

bırakılamaz.”

ve

şekilde

hiç

kimse

uygulanan

yasalar

dışındaki başka bir yasa nedeniyle

ve

güçler

ayrılığının

bir

toplumun

Büyük
Fransız
Devriminden
ve
bildirgeden 226 yıl sonra ulusumuz ve

cezalandırılamaz.
7

insanlık ne yazık ki bu haklardan çok
uzaktadır.
Lütfü KIRAYOĞLU ADD ÖNCEKİ
GYK ÜYESİ (ALINTI)

NECİP HABLEMİTOĞLU
Milletler

Örgütü’nün

projesinde

görev

(UNDP)

alarak

bir

Gagauz

Türkleri’nin latin alfabesine geçişi ile
ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi.
Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap
ve makalesi bulunan Hablemitoğlu,
halen Ankara Üniversitesi’nde Doktor
doğan

Öğretim Görevlisi olarak Atatürk İlkeleri

Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara

ve Devrim Tarihi dersi vermekteydi. Evli

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

ve iki kız çocuk babasıydı. 18 Aralık

Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun

2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu

oldu. 1977 ve 1978 yıllarında “Dilde

hayatını kaybetti

Fikirde İşde BİRLİK”adlı aylık dergi

Eserleri:

yayınladı.

Uzun

yıllar

çeşitli

– Türksüz Kırım: Yüzbinlerin Sürgünü

kuruluşlarda

basın

müşaviri

olarak

– Çarlık Rusyası’nda Türk Kongreleri

1954

yılında

Ankara’da

çalıştıktan sonra Ankara üniversitesi

– Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde master

Kadın Hareketi (1893-1920)

ve doktora yaptı. Türkiye dışındaki Türk

– Alman Vakıfları Bergama Dosyası

topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak

– Kırım’da Türk Soykırımı

çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta

– Köstebek

Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri,

– Şeriatçı Terör’ün ve Batının

Türk

Kıskacındaki Ülke: TÜRKİYE

azınlıkları

ve

şehitliklerimiz

konusunda alan çalışmaları yürüttü.
1995-1996 yılları arasında Birleşmiş

8

Şeyh Esat'ın Manisa'da Nakşibendi

DEVRİM ŞEHİDİ MUSTAFA
FEHMİ KUBİLAY VE
MENEMEN OLAYI

tarikatını yaymakla görevlendirdiği Laz
İbrahim
Manisa

tarafından
tarafından

yönlendirilen,
gelen

çember

sakallı, sarıklı ve cüppeli dördü silahlı 6
kişi, 23 Aralık 1930’da sabah namazını
takiben camiden aldıkları Yeşil Sancağı
yola dikerek silah zoruyla etraflarına
adam toplamaya başladılar. Elebaşılar
arasında,
Tarihimizde Menemen olayı olarak
kafasını

keserek

Derviş Mehmet camide namaz kılanlara
kendini “Mehdi” olarak tanıttı ve dini

önemli olaylarından biridir ve Menemen
etkileri

günümüzde

korumaya geldiklerini söyledi.

de

belleklerdedir. Peki Menemen’de neler

Arkalarında 70 bin kişilik Halife ordusu

yaşandı ve Asteğmen Mustafa Fehmi
Kubilay

nasıl

şehit

edildi,

Mehmet,

Nalıncı Hasan, Küçük Hasan vardı.

şehit

etmişlerdir. Cumhuriyet tarihinin en
olayının

Derviş

Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet Emin,

anılan ayaklanmada şeriat yanlıları
Asteğmen’i

Giritli

olduğunu, öğle saatlerine kadar şeriat

olayın

bayrağı

ardından neler oldu?

altında

toplanmayanların

kılıçtan geçirileceğini söyleyerek tehdit
ettiler. Diktikleri bayrağın çevresinde
dönmeye, tekbir getirmeye, zikretmeye
ve “Şapka giyen kafirdir! Yakında yine
şeriata dönülecektir.” diyerek bir isyan
hareketi başlatmak istediler. Kasabaya
halife ordusunun geleceği iddiası halkı
korkuttu.

ASTEĞMEN KUBİLAY VE MENEMEN
Olayların

OLAYI

ilçedeki

askeri

birlikte

duyulmasıyla, bir bilgiye göre; alay
Tam adıyla Mustafa Fehmi Kubilay,

komutanı, yedeksubay Kubilay’ı olay

1930 yılında Menemen’de yedek subay

yerine gönderdi. Kubilay bu hareketi

sıfatıyla askerlik görevini yapmaktaydı.

bastırmak için bir manga askerle olay

9

yerine

geldi.

Askerlerin

yanından

OLAYIN

ayrılarak tek başına onların arasına

ARDINDAN

YAŞANANLAR…

girip teslim olmalarını istedi. Gruptan
biri ateş ederek Asteğmen Kubilay'ı
yaraladı. Karşıdan bunu gören askerler
ateş açtılar. Fakat tüfeklerinde öldürücü
etkisi olmayan manevra fişekleri vardır.
Derviş Mehmet “bana kurşun işlemiyor”
diyerek halkı kandırmaya çalıştı.
Kubilay yaralı halde cami avlusuna

Kubilay

sığındıysa da,

Derviş Mehmet ve

Cumhuriyeti’nin 1925’deki Şeyh Said

arkadaşları peşi sıra geldiler. Derviş

İsyanından sonra tanık olduğu EN

Mehmet, çantasını açıp testere ağızlı

önemli

bağ bıçağını çıkardı ve yaralı Asteğmen

Kubilay’ın şehit edilmesine sert tepki

Kubilay’ın başını kesti. Kesik başı yeşil

gösterdi.

bayrağın sopasına dikmeye çalıştılar

Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal

ancak başaramadılar. Birisi ip getirdi ve

Paşa'nın başkanlığında bu konuda bir

Kubilay’ın başı yeşil bayrağın dikili

toplantı yapıldı. Kaynakların ifadesine

olduğu sopaya iple bağlandı. Olay

göre, Mustafa Kemal Paşa, Kubilay

yerine yetişen Bekçi Hasan ateş edip

Olayına çok kızmıştı. Daha birkaç yıl

gruptan birini yaraladı. Ancak açılan

önce Yunan İşgalinin acısını tatmış bir

ateş sonucu o da öldü. Arkadaşının

muhitte bu olayın meydana gelmesi

yardımına koşan Bekçi Şevki de açılan

üzerine, bazı kaynaklara göre, ilçenin

ateş sonucu öldü.

haritadan silinmesini emretti. Ertesi gün
de,

Olayı,

genç

olaylardan
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“Böyle

Türkiye

biridir.

Aralık

Devlet

1930

emirler

günü

verirsem,

Bu aşamada askeri birlik olay yerine

uygulamayın, sonra bir daha sorun”,

geldi ve komutan “Teslim olun!” çağrısı

dedi.

yaptı Ancak olay çatışmaya dönüşür ve

gönderdiği

askeri birlik ateş etti. Göstericilerden

“Mürtecilerin

Derviş

bazıları

28

Aralık

1930’da

başsağlığı

orduya

telgrafında,

gösterdiği

vahşet

karşısında

Menemen'deki

ahaliden

ölürken, bazıları katı. Kaçanların hepsi

bazılarının

alkışla

tasvipkar

daha sonra yakalandı.

bulunmalarının bütün cumhuriyetçi ve

Mehmet

de

dahil

10

vatanperverler

için

utanılacak

bir

1931’den

itibaren

Divanı

Harp'te

hadise” olduğunu belirtti.

yargılanmaya başlandı,

SIKI YÖNETİM

General Mustafa Muğlalı başkanlığında
kurulan Divan Harp Mahkemesinde 24
Ocak 1931 günü iddianame okundu ve
29 Ocak 1931 günü mahkeme 36
(ölmüş olan bir sanık ile 37) kişinin
idama mahkûm edilmesine, 40 kişinin
sorumsuzluğu

nedeniyle

salıverilmesine, 27 sanığın beraatine,
41

kişiye

çeşitli

hapis

cezaları

verilmesine hükmetti ve karar Meclis'in
onayına sunuldu. İdam hükümlülerinin
31 Aralık 1930 günü Menemen ilçesi ile

6’sının yaşı küçük olduğundan, onların

Manisa

merkez

ölüm cezaları ağır hapse çevrildi.

ilçelerinde 1 Ocak 1931'den itibaren 1

TBMM Adalet Divanı ayrıca iki idamlığın

ay süre ile Fahrettin Altay komutasında

cezasını 2 yıl hapse çevirdi.

ve

Balıkesir'in

sıkıyönetim ilan edilmiş ve 1. Kolordu
Komutan

Vekili

General

Mustafa

Kalan 28 sanık, 3 Şubat 1931 gecesi

Muğlalı başkanlığında bir Divanı Harp

Menemen’de

kurulmuştur.

Kubilay’ın başının kesildiği yerde asıldı.

idam

edildi.

Bazıları

Mahkumlardan biri idam sehpasının
7 Ocak 1931’de bu kez İzmir’de yine

önünden kaçtı. İki hafta sonra yakalandı

Mustafa Kemal Paşa başkanlığında

ve ertesi gün idam edildi Olayın hemen

ikinci

Olaya

ardından Menemen’de devrim şehidi iki

doğrudan veya dolaylı katılan 105 sanık

bekçi ve Kubilay adına anıt dikildi.

(anayasayı

Anıtın üzerinde şöyle yazar:

iştirak,

bir

toplantı

yapıldı.

cebren

tağyir,

eyleme

azmettirme

veya

Mehdi

Mehmedin

Mehdiliği

için

harekete

“İnandılar,

geçtiğini bildikleri halde zamanında
Hükümete

haber

vermedikleri

dövüştüler,

öldüler.

Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.”

ve

tekkelerin seddinden sonra ayini tarikat

Kaynak:Sözcü

icra ettikleri suçlamalarıyla) 15 Ocak
11

okullarından Mekteb-i Mülkiye (Siyasal

MEHMET AKİF ERSOY

Bilgiler Fakültesi)’nin âli kısmında bir

20 Aralık 1973 - 27 Aralık 1936

müddet okudu ancak babasını
kaybedince Halkalı’daki Baytar
Mekteb-i Âli (Veterinerlik Fakültesi)’ne
parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu
birincilikle bitirdi.
1893 yılında “Ziraat Nezâreti Umur-u
Baytâriye Şubesi”nde (Ziraat Bakanlığı

1873 yılında İstabul Fatih'in Sarıgüzel

Veterinerlik İşleri) göreve başladı.

semtinde dünyaya gelen Mehmet Akif

“Umur-u Baytâriye Müdür

Ersoy'a babası Mehmet Tahir Efendi,

Muavini”(Veterinerlik İşleri Müdür

ebced hesabıyla doğum tarihini belirten

Yardımcısı) olarak sürdürdüğü

“Ragif” adını verdi (hicri 1290) ve

görevinden 1913 yılında istifa etti.

vefatına kadar onu bu adla çağırdı.

1898'de 25 yaşında iken Tophane-i

Ancak bu isim, yaygın olmadığı ve güç

Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in

söylendiği için annesi ve yakın çevresi,

kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı

daha bilinen bir ad olan “Akif”i

yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli

kullandılar.Babası Fatih Medresesi

Gazete'de şiir yazıları ve Arapça,

müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi,

Farsça ve Fransızca'dan yaptığı

o dönemler Osmanlı Devleti'ne bağlı

çevirilen yayınlandı.

olan Arnavutluk'un İpek kasabasına
bağlı Şuşise Köyü'nden İstanbul'a

Baytarlığa başladığı ilk yıllarda bile,

gelmiş, annesi Emine Cemile Hanım

mesleğinden çok, şairliği ile tanınan

ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı

Mehmet Akif, öğretmenlik hayatına

olarak Samsun'da doğmuştu.

1906’da Halkalı Baytar Mektebi’ne
“kitâbet-i resmîye” (resmî yazışma

1878 yılında, 4 yaşındayken Fatih'de

usulü) dersi hocalığı ile başladı.

Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne

1908’den sonra ise Edebiyat Fakültesi

başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten

ile Dârülhilâfe Medresesi’nde “Osmanlı

sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti. Aynı yıl

Edebiyatı” hocalığında bulundu.

babası ona Arapça dersleri vermeye
başladı. Rüştiye’yi yani ortaokulu
bitirdikten sonra dönemin gözde
12

Mehmet

Akif,

1920’de

Burdur

Safahat (1911) – 44 manzume içerir.

milletvekili seçildi. 1921 yılında açılan

Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi

milli marş yarışmasına, “para ödülü

görevlerden bahsedilir.

almamak” koşuluyla katılmayı kabul etti
Süleymaniye

günü milli marş olarak kabul edildi. Ödül

Süleymaniye Camisi’ne giden iki kişinin

olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer

söyleşileri ile başlar, kürsüde Seyyah

(Kızılay)

Abdürreşit İbrahim’in konuşturulduğu uzun

bünyesinde,

kadın

ve

(1912)

bir bölümle devam eder.

çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise
diken Darü’l-Mesâi Vakfına (İş Evi)

Hakkın Sesleri (1913) – Topluma İslami

bağışladı.

mesajı yaymaya çalışan on manzumedir.

1923 yılında Abbas Halim Paşa’nın

Fatih Kürsüsünde (1914) – Fatih Camisi’ne

daveti üzerine Mısır’a gitti. 1929 - 1936

giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, vaizin

yılları arasında Kahire’deki “Câmiü’lMısriyye”

Kürsüsünde

–

ve orduya ithaf ettiği şiiri, 12 Mart 1921

Üniversitesi’nde,

uzun konuşması ile devam eder.

Türkçe

öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936’da

Hatıralar (1917) – Âkif’in gezdiği yerdeki

İstanbul’a dönmeye karar verdi. 27

izlenimleri

Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti

ve

toplumsal

felaketler

karşısında Allah’a yakarışını içerir.

ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.
Asım (1924) – Hocazade ile Köse İmam
arasındaki

konuşmalar

şeklinde

tasarlanmış tek parça eserdir.
Gölgeler (1933) – 1918-1933 arasında
yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri,
yazıldıkları dönemin izlerini taşır.

Eserleri

Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943) – 6
Safahatını bir araya getirir.

Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri 8
kitaptan oluşmuştur. Şair, İstiklâl Marşı’nı
Safahat’a koymamıştır. Nedenini ise şöyle
açıklar: “Çünkü ben onu milletimin kalbine
gömdüm”.
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İSMET İNÖNÜ

arabasına

konan

tabut

Maltepe

Camii’ne getirildi.

(24 Eylül 1884 - 25 Aralık 1973

Meclis’ten camiye kadar olan yürüyüşe
Cumhurbaşkanı
milletvekilleri,

Korutürk,
yerli

ve

bakanlar,
yabancı

temsilciler ve büyük bir kalabalık katıldı.
Her 5 dakikada bir top atışlarının
yapıldığı

yürüyüşün

ardından

Anıtkabir’e getirilen İnönü’nün naaşı,
Atatürk’ün mozolesinin tam karşısında
toprağa verildi.
Üzerine Malatya’dan ve yurdun farklı
yerlerinden getirilen toprağın serpildiği
mezarın kitabesinde, İnönü Zaferi’nden
sonra Mustafa Kemal’in İsmet İnönü’ye
yolladığı kutlama telgrafındaki sözler
kazınmıştır:
“Siz orada yalnız düşmanı değil,
Atatürk’ün silah arkadaşı, İkinci Adam,

milletin makus talihini de yendiniz.”

12 yıl Cumhurbaşkanlığı ve 17 yıl
Başbakanlık yapan İSMET İNÖNÜ, 25
Aralık 1973 günü saat 16.10’da Pembe
Köşk’te 89 yaşındayken vefat etti.
İnönü’nün cenaze töreni, 28 Aralık
Cuma günü yapıldı. Başbakan Naim
Talu’nun önerisiyle naaşın Anıtkabir’e
gömülmesi kararlaştırıldı. 27 Aralık
sabahı
katafalka

TBMM

önünde

konulan

hazırlanan

naaşın

önünden

geçen Ankaralılar, 24 saat süreyle ona
saygı ve sevgilerini sundular. 28 Aralık
günü Meclis önünde düzenlenen devlet
töreninin ardından, 16 general ile Harp
Okulu

öğrencilerinin

çektiği

top
14

ERMENİLERİN

EMPERYALİZM

OSMANLI

DEVLETİ’NDEKİ DURUMU

BAĞLAMINDA ERMENİ

Ermeniler ve Türkler Anadolu’da

SORUNU

Selçuklu

ve

Osmanlı

Devletlerinin

egemenliğinde 800 yıldan beri bir arada
barış içinde yaşadılar. Gerek Selçuklu
gerekse Osmanlı Devleti, tüm diğer
uyruklara olduğu gibi Ermenilere de
olağanüstü hoşgörüsüyle yaklaşmıştır.
Osmanlı

Devleti’nde

yaşayan

bütün Hıristiyan uyruklular, Türklere
göre

iyi

durumdaydılar.

Askere

gitmemelerinin avantajı (yararı), ticaret,
Fethi Karaduman
Osmanlı

zanaat ve tarım alanlarında üstünlük
sağlamalarına

İmparatorluğu’nun

gelen,

Ermeni, Yahudi ve Yunan birarada
içinde

yaşamaktadırlar.

Yıllardır bu böyle sürmüştür ve hatta
birbirlerinden

asla

etmemişlerdir.

bizim

gördüklerime

halklarımızda

davranışlardaki
hoşgörüyü

görebilmek
De

Nerval,

yılı

Trabzon’daki

İngiliz

Konsolosu

1868

yılındaki

o

günlerin
Hıristiyanların

kıyasla

refah

içinde

çalışkan ve daha erdemli olmalarına

olanağı

yormak

yanlıştır.

Gerçek

şu

ki,

çalışkanlık, doğruluk, namus ve dürüst

Fransız

Ortadoğu

Ermeniydi.

olmalarını, onların daha enerjik, daha

ve

iş çıkarma bakımından Müslümanlar,

diplomat
1843

çoğu

Müslümanlara

yoktur.
Gerard

toplayıcıları

mültezimlerin

“Türkiye’deki

örnek

dayanışma

Türk

gözlemlerini yansıtmaktadır:

karşılık,

bu

vergi

değerlendirmeleri

bile

duymazlar.
Bu

götürü

Palgrave’nin

nefret

Düşmanlık

açmıştır.

köylüsünün korkulu rüyası durumuna

Doğu topraklarında dört millet Türk,
huzur

yol

Rum ve Ermeni hemşerilerinden bir

gezi

gömlek üstündüler. Ama ne var ki,

izlenimleri

Müslümanlar çok büyük bir yükün
altında sistematik olarak ezilmişlerdir ve
ezilmektedirler.
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Hıristiyanlar

ise

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ayrıcalıklı

sürdürmüş

durumlarını sürdürerek son yüzyıldan

borçludurlar” sözleriyle anlatır.

beri sürekli olarak zenginleşmişlerdir.

ERMENİ

Zenginleşmeleri de spekülasyonlarla

SORUNUNUN

Avrupa’nın haritasının yeniden

tefecilikle olmuştur.” (B. Şimşir)
Devleti’nde

Türklere

ORTAYA ÇIKIŞI

(vurgunculukla), apaçık hilelerle ya da
Osmanlı

olmayı

Ermeni

1815

düzenlenmesi

için,

Viyana’da

toplanan

yılında,
Viyana

uyruklular, “MİLLETİ SADIKA” (sadık

Kongresi’nde, Ruslar tarafından ilk kez

millet) diye adlandırılıp özel bir konuma

ortaya atılan ve “DOĞU SORUNU”

sahiptiler. Osmanlı devlet yönetiminde

(ŞARK MESELESİ) olarak adlandırılan

üst düzey makamlarda görev yaptıkları

olgu,

gibi

ayrıcalıklar

sömürgeciler tarafından paylaşılmasını

nedeniyle de zenginleştiler. Ticaret ve

içeren bir kavram olarak gündeme

zanaatın önemli bir bölümü Ermenilerin

getirilmiştir.

elindeydi. İmparatorluğun merkezi olan

Sorunu”nu

İstanbul başta olmak üzere, Doğu ve

önemli konularından biri olagelmiştir.

sağlanan

ticari

Güneydoğu Anadolu’nun birçok yerinde

ticaret

kesimi

Bu

paya

kalkamayacak

sahipti.

Öyle

anlamda

“Doğu

Avrupa’nın

bir

en

perspektif

Sorunu”nun uzantısı doğrultusunda,

de,

“Hasta

etkiye

Avrupalı

içerisinde Ermeni Sorunu; “Doğu

Osmanlı ekonomisi içinde önemli bir
ve

Devleti’nin

çözmek

Tarihsel

ekonomik gücü ellerinde tutuyorlardı.
Ermeni

Osmanlı

ki,

Adam”ı

bir

daha

ölçüde

ayağa

dermansız

hükümete, il yöneticilerine ve köylülere

bırakarak, bir an önce ölümüne yol

varıncaya dek kredi verirdi. Ayrıca

açıp,

askere

ortaya çıkartılmıştır.

alınmamaları

Osmanlı

da

bulunuyorlardı.

nedeniyle

ayrıcalıkla
Eğitim

de

konumda

düzeyi

mirasının

paylaşılması

için

Bu çerçevede Ermeni sorununu,

çok

tarih bilimi açısından “Doğu Sorunu”

yüksek olan Ermeniler, Osmanlının en

içinde değerlendirmek gereklidir.

varlıklı kesimini oluşturuyordu.

Aslında Ermeni sorunu olarak

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na

adlandırılan olgu, sömürgeci, yayılmacı

1880 Martında getirilen Lord Granville,

güçlerin yüzyıllardır uyguladığı böl-

Osmanlı içinde yaşayan Ermenilerin

parçala-yönet politikalarına özgü bir

durumunu,

biçimde

örnek olarak tarih sahnesinde yer bulur.

“Ermeniler, dinlerini ve kültürlerini

Sömürgeci güçler; yüzyıllardır

çok

etkili

bir

bir arada yaşayan aynı coğrafyayı
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paylaşan, benzer kültürel kaynaklardan

Ermeniler ve özellikle Kiliseleri de daha

beslenen insanların, etniksel, dinsel,

fazla pay almak için çabalıyordu.

mezhepsel ayrılıklarını kullanarak bu

Emperyalist Avrupa devletleri bu

toplulukları birbirlerine karşı kışkırtmış,

çerçevede,

Osmanlı

uyruğu

bölmüşlerdir.

Müslüman

olmayan

halk

Yaşananlardan

içinde

arasında

sömürgeci güçler beslenip semirilirken,

ayrılıkçı hareketleri, Fransız Devrimi’nin

bölünen, parçalanan, kırılan, kırdırılan

getirdiği Ulusçuluk akımının rüzgârını

sömürülen topluluklar zayıf düşmüşler

da kullanarak özendirdiler, kışkırttılar ve

ve

desteklediler.

çok

büyük

acılar,

kayıplar

yaşamışlardır.

AYAKLANMALAR

Bu bağlamda, kesin tarihsel bir

Bu

kapsamda

Osmanlı

gerçektir ki, 19. Yüzyıldan başlayan

topraklarında ayrılıkçı ayaklanmaları ilk

süreç içerisinde “Ermeni Sorunu”,

başlatanlar Sırplar (1804), daha sonra

emperyalist

da

devletlerin

Osmanlı

Yunanlılar

(1821)

Devletini parçalama politikasının bir

Ayaklanan

aracı

gündemde

yerlerdeki Müslümanları kitleler halinde

deyişle,

öldürüyor ve yerlerinden kovuyorlardı.

olarak

tutulmuştur.

Diğer

Sömürgeci
yaşamsal

sürekli
bir

güçler,
önem

Bu hareket, Osmanlı İmparatorluğu’nda

çıkarları

yaşayan diğer uyruklar için kötü bir

uğruna Osmanlı Devleti’ni çökertip,

örnek oluşturdu.

paylaşmak üzere “Ermeni Sorunu”nu
ortaya

çıkartmışlardır.

Yunan

Başpiskoposu

süreçte

Germanos,

yolunda

konuşmasında, “Hıristiyanlara barış!

kışkırtılır,

Konsüllere saygı! Türklere ölüm!”

ayaklanmalar çıkartılır. Emperyalistlerle

diyordu. İsyan çok geniş alana yayılıyor

işbirliği yapan Ermeniler de aynı amaçla

ve gittikçe daha çok Türk ya öldürülüyor

kullanılmıştır.

ya da canı çıkıncaya kadar işkenceyle

azınlıklar

devlet

Bu

bulundukları

için

kendileri

verdikleri

Yunanlılar

oldular.

kurma

cesaretlendirilerek

Yirminci

çağıran

bir

yaklaşırken,

karşı karşıya kalıyordu. Yunanlılar,

Osmanlı Devleti’nin çöküşü hızlandı.

Ruslardan yardım bekliyorlardı. Bu

Avrupa’nın “Hasta Adamı”nın sonunu

yardım

geldiğini

yönetimi yeniden ellerine aldılar.

ölümden

Yüzyıl

isyana

gören
sonra

Avrupa
miras

devletleri,

gelmeyince,
İsyan

kalacak

sırasında

Osmanlılar
kadınlar

ve

topraklardan daha büyük pay alabilmek

çocuklar kitleler halinde öldürülüyordu.

için çalışmalarına hız kazandırdılar.

Bütün Türkler birkaç şehirde toplanmış
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ve buralarda topluca katledilmişlerdi. W.

Olaylara sıkça piskoposlar ve papazlar

şunları

liderlik ediyordu. Eğer iş halka kalsaydı,

A.

Philips

bu

konuda

yazmaktadır.

isyanın ne zaman başlayacağı şüphe

“Üç gün içinde, vahşilik bütün
gaddarlığıyla,
(Türklerin)

zavallı

üzerine

götürürdü. Yunan Ortodoks Kilisesi,

sakinlerin

yöneltildi.

Ne

Bizans

İmparatorluğu’nu

kurmak

ve

Büyük

yeniden

Yunanistan’ın

cinsiyet, ne de yaş fark etmiyordu.

sınırlarını, İstanbul (Konstantinopolis)

Öldürmeden önce kadın ve çocuklara

şehrini içine alacak biçimde uzatmak

işkenceler yapılıyordu. Ölülerin sayısı o

hayali ile yaşıyordu.

kadar çoktu ki, partizan hareketinin
lideri

Kolokotrones,

“Kale

kapısı

tarafından şehre girdiğimde, atımın
ayakları

bir

kere

bile

yere

dokunmadı” diyordu.
İki gün sonra her iki cinsiyetten,
fakat çoğunluğunu kadın ve çocukların
oluşturduğu zavallı Müslümanlar canice
ve

öldürüldü
toplanarak

cesetleri

eşya

yakındaki

uçurumlarından

Ardından,

gibi

Bulgarların

ve

Ermenilerin,
Rusların

ayrı

ayrı

dağların

katliamları ve isyanları geldi. Osmanlı

atıldı.

(W.

Alison

İmparatorluğu uzun zamandır dağılma

War

of

Grek

süreci içerisine girmişti ve bu durum

Independence, 1821–1833, aktaran S.

çeşitli milletlere ayrılma yönüyle başarı

A. Weems)

kazanma şansı veriyordu.

Philips,

The

Bundan sonraki isyanlar hep

Geçmişe dikkatli bir biçimde

aynı biçimde olacaktı. Yeni bir milli

bakılırsa,

Hıristiyan

oldukları

kimliği

oluşturmak

için

eğer

Osmanlılar

dönemlerde,

güçlü

İmparatorluk

bölgede yaşayan Türk Müslümanlarını

içinde yaşayan halklara kişilik, din, dil

doğrama,

ve kültür özgürlüğü vermeseydi, 19.

açıkça

kıyıma

uğratma

yürütülecekti.

siyaseti

Dinler

arası

Yüzyıldaki

isyanların

asla

farklılıkları belirlemek o kadar kolaydı ki,

çıkmayacağını

ortadan

takmak gerekmez. Kısacası Osmanlı

kaldırma

bu

esasa

dayanıyordu.

için

gözlük

İmparatorluğu, başkalarına gösterdiği

Yunanlı
katliamların

görmek

din

(kıyımların)

adamları,
öncüleriydi.
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dinsel saygı ve hoşgörünün kurbanı

Köken,

olmuştur denilebilir. (S. A. Weems)

soy,

din,

mezhep

ayrımları öne çıkartarak, ayrıştırmalar
yaratarak

oluşturulan

SOYKIRIM YALANI EMPERYALİST

düşmanlaştırmanın yol açacağı çatışma

DEVLETLERİN UYDURMASIDIR

ve savaşların, emperyalistlerin çıkarları

Sömürgeciliğe ve yayılmacılığa

ve amaçları uğruna çıkartıldığı ve

karşı utku ile sonuçlanan ve tüm

yüzlerce yıldır uygulanan bir yöntem

dünyaya

olduğu, bilimin, tarihin ve yaşamın bize

örnek

olan

Türk

Ulusal

Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nı da,

gösterdiği tarihsel bir gerçekliliktir.

anılan sürecin devamında soykırım
olgusu gibi gösterme ve benimsetme
çabaları,

emperyalist

görüşün

son

zamanlardaki diğer bir amacı olarak
dünya kamuoyu önüne taşınıyor. Doğal
olarak, yayılmacı ve sömürgeci bakış
açısı, tarihsel olguları emperyalist görüş
çerçevesinde değerlendirerek kendini
haklı

gösterecek

propagandasını

yaratıyor, yayıyor ve dayatıyor.
Bu
TARİH

anlamda,
ÜRETİM

Günümüzde

EMPERYALİST

de

bıkıp

MERKEZLERİNİN

usanmadan, bayatlamış bir aş gibi

ürünü olarak ortaya sürülen “Ermeni

ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen “Ermeni

Sorunu”,

gerçekler

soykırım” yalanını da aynı kapsamda

saptırılarak yalanlar üzerinde yapılanan

değerlendirmek de tarih bilimine uygun

ve

düşer.

yaşanan

emperyalizmin

doğrultusunda

çıkarları

düzmece

olarak

Sonuç olarak; Ermeni sorunu,

kurgulanan yapay, sanal bir sorundur.
Ermeni

sorunu

çerçevesinde

özellikle

Osmanlı

Devleti’nin

paylaşım

dönemlerinde

son

Emperyalist

uydurulan sözde “Ermeni soykırımı”

ülkelerin çıkarlarını gerçekleştirmek için

savlarını;

yararlandığı bir olgu olagelmiştir.

sömürgecilik,

yayılmacılık

Şükrü

tarihi ve emperyalizm olgusu içinde

Elekdağ’ın

“Tarihsel

değerlendirmek tarih bilinci açısından

Gerçekler Işığında Ermeni Soykırım

zorunluluk

Savı” başlıklı yazısında da belirttiği gibi;

olduğu

gibi

bilimsel

değerlendirmelere de uygundur.

“Şark Meselesi”, “Düvel-i Muazzama”
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denilen Avrupalı büyük güçlerin, çöküş
dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu

Kullandıkları

görülür.”

üstünde bir yandan iktisadi ve siyasi

(Cumhuriyet Gazetesi, 25 Nisan 2005)

açıdan nüfuz ve hâkimiyet kurmak,

TARİHİN İNSANLIĞA GÖSTERDİĞİ YALIN
GERÇEK BUDUR.
KİTAP : ERMENİ SORUNU – Fethi
KARADUMAN

diğer yandan da Osmanlı idaresinde
yaşayan milletlere bağımsızlık sözü
vererek onları isyana teşvik etmek
suretiyle

parçalanma

hızlandırdıkları
topraklarının

sürecini

imparatorluğun
kendi

paylaşılmasını

aralarında
hedefleyen

stratejilerdir.”

“Ermeni
nedenleri

sorununun

çıkış
Çarlık

incelenirse,

Rusya’sının, İngiltere ve Fransa’nın
kendi

emperyalist

gerçekleştirebilmek

çıkarlarını

için,

Osmanlı

toprakları üzerinde bağımsız bir Ermeni
devleti kurulacağı sözü ile kandırıp
isyan ettirdikleri Ermeni kavmini bir
piyon

olarak

kullanmak

suretiyle

yarattıkları bu sorunu, göz diktikleri
Osmanlı

İmparatorluğu’nun

çöküş

sürecini hızlandırmak amacıyla

20

Zoom üzerinden düzenleyeceğimiz söyleşilerimize katılmak icin
telefon ve bilgisarınıza ZOOM CLOUD MEETİNG programını yükleyiniz.
Söyleşi öncesi sosyal medya hesaplarımızda ve SMS ile paylaşacağımız
linke tıklayarak söyleşiye katılabilirsiniz.
İletişim 05397464024
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE ALANYA ŞUBESİ
ZOOM TOPLANTILARI
15.12.2020 SAAT 17:00 – 18:30
ADD TARİHİ VE KÜLTÜRÜ, ADD ÖRGÜT KİMLİĞİ VE
STATEJİSİ
17.12.2020 SAAT 17:00 – 18:30
ATATÜRK CUMHURİYETİNİN DIŞ POLİTİKASI
22.12.2020 SAAT 17:00 – 18:30
KEMALİZM VE CUMHURİYET DÖNEMİ, ATATÜRK VE
EĞİTİM POLİTİKALARI
24.12.2020 SAAT 17:00 – 18:30
KEMALİZM'İN TEMEL KAVRAMLARI VE GÜNÜMÜZ
29.12.2020 SAAT 17:00 – 18:30
KEMALİST DEVRİMİN YOL GÖSTERİCİLİĞİ VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
30.12.2020 SAAT 17:00 – 18:30
ATATÜRK VE KADIN POLİTİKALARI
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