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BAŞKAN’DAN MESAJ

Ağustos ayı bültenimizde siz okurlarımızla
birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız.
Tarihimizin dönüm noktası 30 Ağustos zaferinin
98. yıldönümünü kutluyoruz. Büyük Önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk
ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta
zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve
Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya
tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık
destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir.
Ayrıca yazı devrimi ve şapka devriminin ilk
adımları Ağustos ayında atılmıştır;
9 Ağustos 1928 de Atatürk, Yazı devrimini halka
müjdelerken İstanbul'da Saray burnunda yeni
harﬂeri vatandaşlarımıza tanıttı.
Atatürk, 23 Ağustos 1925'te Kastamonu ve
İnebolu'ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka
göstererek kıyafet devriminin ilk işaretini verdi.
Çağdaş giyim-kuşam, uygar oluşun en doğal
işareti idi. Bu sebepledir ki Atatürk, çağdaşlaşma
atılımları içinde, şapka ve kıyafet devrimine
büyük önem verdi. Konuşmasında "Biz her nokta-i
nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz,
zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni
olacaktır'' ifadelerine yer verdi.

Ordularımızın kazandığı zafer,
sizin ve sizin ordularınızın zaferi
için yalnız zemin hazırladı...
Gerçek zaferi siz kazanacak ve
devam edeceksiniz ve mutlaka
başarılı olacaksınız.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk devrimlerinin en büyük özelliği bu
devrimlerin tam bir inançla, kesin kararlılıkla
başlatılmış olmasıdır. Bu inanç ve kararlılık, bu
yeniliklerin Türk milletinin çağdaşlaşma
yolundaki gereksinim ve isteklerine en uygun
şekilde cevap vermelerinden kaynaklanmaktadır.
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Atatürk devrimleri bu nitelikleri nedeniyledir
ki sosyal yapımızda kısa zamanda tamamen
kök salmışlardır ve Ülkemizi bir çağdan yeni
bir çağa götürülmüştür. İdealimiz, bu aydınlık
ve Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümek,
devrimlerine sahip çıkmaktır.

değerlendirmelerde bulunuyor. Sonbahar da
Covid 19 salgınının durumuna göre Atatürkçü
Düşünce Okulunu Dernek binamızda sınırlı sayılı
katılımla sabah ve öğleden sonra olmak üzere
başlatmak hedeﬁmiz. Tiyatro çalışmamız ve koro
çalışmamız da tekrar başlatılacak. El sanatları
sokağındaki derneğimizin tanıtım standı
açılmakta olup, Eylül 2020 sayımızda görüşmek
üzere, saygılar sunuyorum

Ayrıca SEVR Antlaşması'nın 100. Yılındayız ve
diyoruz ki:
Sevr sözleşmesi Türk Milleti'ni ve Türk
Devleti'ni tarihten silme sözleşmesidir.
Sevr, Türk Milleti'nin idam fermanıdır. Sevr'i
haﬁﬂetme çabaları asla kabul edilmeyecektir.
Bu çabalar traji komik ve basit bir girişimden
öteye geçemeyecektir.

Zuhal Sirkeli
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

Sevr'i imzalayanları aklamaya çalışanları,
Lozan'a laf edenleri ve ülkemizi kuruluş
felsefesinden uzaklaştıranları Tarih,
Cumhuriyet ve ATATÜRK adına yakın
takipteyiz. Fırsat vermeyeceğiz.
Şube olarak çalışmalarımıza Pandemi
sürecine göre devam etmekteyiz. Aylık Ebültenimizin yanı sıra. Pazartesi günleri
hafta'da bir gün facebook üzerinden canlı
yayın yapıyoruz. Canlı yayınımıza katılan
konuklarımız Atatürkçü Düşünce ile ilgili
konuşmalar ve ülke gündemi ile ilgili
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BAŞKOMUTANIMIZ

ATATÜRK'ÜN İZİNDE
DENİZCİLİK VE
KABOTAJ BAYRAMI

Mustafa Kemal ATATÜRK'e T.B.M.M tarafından
Başkomutanlık ünvanının verildiği gün

Milletin temsilcilerinin Başkomutanlık ünvanı verdiği Yüce Atatürk'e
emanetinin bekçileri olarak söz veriyoruz: “Açtığın yolda gösterdiğin
hedefe durmadan yürüyeceğiz…”
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ANAFARTALAR
ZAFERİ

başarılı olamayınca Çanakkale Boğazı'nı geriden
sarkarak ele geçirmek amacıyla harekete geçti.
Bu arada General Hamilton, Türk ordusunun
gerilerine sarkmak ve çember içine alıp yok etmek
için Büyük ve Küçük Kemikli burunları arasında
yer alan Suvla sahillerine çıkıp Anafartalar'da
üçüncü bir cephe açmaya karar verdi.
Hedeﬂeri, Conkbayırı ve Kocaçimentepe'yi ele
geçirmek ve buradan ilerleyerek Çanakkale
Boğazı'na inip buraya hakim olmaktı. Bu amaçla
9'uncu İngiliz Kolordusu, 6-7 Ağustos 1915 gecesi
karanlıktan yararlanarak bölgeye çıkarıldı.

Her anı zafer ve kahramanlıklarla dolu, her
karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu vatan
parçasında milletin onurlu var olma
mücadelesini vererek yazdığı “Çanakkale
destanı'nın müstesna bir sayfasının,
Anafartalar Zaferi'nin 105. yılının kutluyoruz.
10 Ağustos 1915 sabahının ilk ışıklarıyla
Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktası olan
son süngü savaşının başlamıştır.
“Bir İngiliz resmi tarihçisi, Büyük Önder
Atatürk'ün askeri dehasını ve Çanakkale
Savaşları'na olan etkisini, 'Tarihte tek bir
tümen komutanının üç ayrı olayda tatbik
ettiği işlemlerin bir muharebenin gelişiminde
böyle büyük bir etki yarattığı ve hatta tüm bir
seferi ve milletin kaderini etkilediği çok
nadirdir' sözüyle ifade etmiştir”.
Çanakkale Savaşları'nda, mütteﬁk birlikler
hem Seddülbahir hem de Arıburnu'nda

Kurmay Albay Mustafa Kemal, 8 Ağustos 1915'te
saat 21.45'te Anafartalar Grup Komutanlığına
atandı ve 9 Ağustos sabahı 12'nci Tümene, 9'uncu
İngiliz Kolordusuna, 7'nci Tümene de Anzak
Kolordusuna saldırma emrini verdi. Onun emriyle
başlatılan süngü hücumunda düşman siperlerinde
bastırıldı ve ağır kayıplar verdirilerek geri
püskürtüldü.
Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal
öncülüğündeki Türk askerleri, 9-10 Ağustos
1915'te Anafartalar'da önemli bir zafer kazandı.
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TÜRK ALFABESİ

9 AĞUSTOS 1928
ATATÜRK
YENİ TÜRK ALFABESİNİ
SARAYBURNUNDA
HALKA TANITTI
Gazi M.Kemal Paşa, Sarayburnu'nda yazı
devrimini müjdeleyen konuşmasını yaptı.
M.Kemal Paşa'nın konuşması
“Arkadaşlar! Güzel dilimizi ifade etmek için yeni
Türk harﬂerini kabul ediyoruz. Bizim güzel,
ahengi zengin lisanımız yeni Türk harﬂeriyle
kendini gösterecektir. Yüzyıllardan beri
kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran,
anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden
kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz...Yeni
Türk harﬂerini çabuk ögreniniz. Bütün millete,

köylüye, çobana, hamala, sandalcıya ögretiniz. Bunu
vatanperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken
düşününüz ki bir milletin, bir içtimai heyetin yüzde
sekseni okuma yazma bilmez. Bu ayıptır. Bundan
insan olarak utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için
yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için
yaratılmış ve iftiharla tarihini doldurmuş bir
millettir..."
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SEVR
ANTLAŞMASI
Antlaşma 10 Ağustos 1920'de İtilaf Devletleri
Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,
Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı,
Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp, Hırvat ve
Sloven Krallığı, Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı
İmparatorluğu arasında imzalandı. ABD Osmanlı
İmparatorluğu ile savaşmadığı, SSCB ise henüz
Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı için imza
atmadılar.
Osmanlı heyetinde şu isimler yer alıyordu: Eski
Maarif Nazırı (milli eğitim bakanı) Bağdatlı
Mehmed Hadi Paşa, eski Şura-yı Devlet
(Danıştay) reisi Rıza Tevﬁk Bey ve Bern Seﬁri
Reşat Halis Bey.

Sevr Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonrasında
İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu
hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de
Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki
Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik
Müzesi'nde (Musée National de Céramique)
imzalanmış antlaşmadır. Antlaşma
imzalandığı dönemde devam eden Türk
Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Türklerin
galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz
1923'te Lozan Antlaşması imzalanıp,
uygulamaya konduğundan Sevr Antlaşması
geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması
433 maddeden oluşmaktaydı.
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SEVR ANTLAŞMASININ SONUÇLARI

SEVR ANLAŞMASININ
ÖNEMLİ MADDELERİ NELERDİR?

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için önce
Meclis-i Mebusan'ın antlaşmayı görüşüp
kabul etmesi, sonra da imzalamak üzere
Vahdettin'e göndermesi gerekiyordu. Fakat
antlaşma imzalandığı tarihte Meclis-i
Mebusan kapalı (Mart 1920'de faaliyeti
sonlandı ve Nisan 1920'de kapatıldı)
olduğundan antlaşma mecliste görüşülemedi
ve padişahın önüne gelmedi.

Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dahil
olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü
Yunanistan'a; Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve
Cizre kent merkezleri Suriye'ye (Fransız
Mandası); Musul vilayeti en kuzeydeki kazası
İmadiye dahil tamamen El Cezire'ye (Birleşik
Krallık Mezopotamya Mandası, sonradan Irak)
İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak
kalacak;

Ankara'daki Büyük Millet Meclisi antlaşmayı
sert bir bildiri ile kınadı ve Antlaşmayı
imzalayanlar ile Saltanat Şurası'nda olumlu
oy kullananları 19 Ağustos 1920 tarihinde
vatan haini ilan etti. Antlaşmada imzası
bulunan Heyet üyeleri 23 Nisan 1924
tarihinde TBMM tarafından 150'likliler
listesine eklendi. 28 Mayıs 1927 tarihli
yasayla ise yurttaşlıktan çıkarıldılar.

Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale
Boğazları ile Marmara Denizi silahtan
arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün
devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlar'da
deniz traﬁği on ülkeden oluşan uluslararası bir
komisyon tarafından yönetilecek; komisyon
gerekli gördüğü zaman Mütteﬁk Devletler'in
donanmalarını yardıma çağırabilecek;
Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve
İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon
Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel
yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler
dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için
başvurabilecek
İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü
İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı İmparatorluğu
egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile
Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda
bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için
plebisit yapılacak;
Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı, Ermenistan
Cumhuriyeti'ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını
hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (ABD
Başkanı Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla
Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini
Ermenistan'a verdi.)
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Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122):
Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği
Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde
hiçbir hak iddia etmeyecek;

Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın
1914'te tek taraﬂı olarak feshettiği
kapitülasyonlar mütteﬁk devletler vatandaşları
lehine yeniden kurulacak;

Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din
ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm
vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir
edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek,
azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar
kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu
konulardaki uygulamaları gerekirse Mütteﬁk
Devletler tarafından denetlenecek;

Ticaret ve Özel Hukuk (madde 269-414): Türk
hukuku ve idari düzeni hemen her alanda
Mütteﬁkler tarafından belirlenen kurallara uygun
hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu traﬁği
Mütteﬁk devletler arasında yapılan işbölümü
çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları
düzenlenecek hükümlerini içeren bir antlaşmadır.

Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı
İmparatorluğu'nun askeri kuvveti, 35.000'i
jandarma, 15.000'i özel birlik, 700'ü padişahın
yanındaki güvenlik birliği olmak üzere 50.700
kişiyle sınırlı olacak ve ağır silahları
bulunmayacaktı.Türk donanması tasﬁye
edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis
bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı
olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu
ve jandarma Mütteﬁk Kontrol Komisyonu
tarafından denetlenecek;
Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş
döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle
suçlananlar yargılanacak;
Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260):
Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan
ötürü savaş tazminatı istenmeyecek,
Türkiye'nin Almanya ve mütteﬁklerine olan
borçları silinecek; ancak
Türk maliyesi mütteﬁkler arası mali
komisyonun denetimine alınacak;
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ÖZETLEYECEK OLURSAK
Bu anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu
parçalanıyor ve TÜRK MİLLETİ kendi
vatanında esir alınıyordu.
Ağır şartları içeren Sevr Anlaşması'nın
Osmanlı Hükümetince imzalanması,
Anadolu'da ATATÜRK'ÜN ÖNDERLİĞİNDE
MİLLİ MÜCADELE AZMİNİ
KUVVETLENDİRMİŞTİR.
TÜRK MİLLETİ İstanbul Hükümetinden ve
Padişah'tan ümidini tamamen kesmiştir.
Mustafa kemal Atatürk'ün başkanlığında 19
Ağustos 1920 de toplanan Büyük Millet
Meclisi SEVR ANLAŞMASINI İMZALAYAN VE
bunu ONAYLAYANLARI VATAN İHANET
ETMEKLE SUÇLAYARAK VATANSIZ
SAYILMALARINA KARAR VERMİŞTİR.
Aynı zamanda Büyük Millet Meclisi Hükümeti
be anlaşma ile kendisini HİÇBİR ZAMAN
BAĞLI GÖRMEDİĞİNİ İLAN ETMİŞTİR.
Bir taraftan iç isyan bir taraftan Konya
Delibaş İsyanı, Bolu, Düzce, Yozgat, Anzavur,
Çerkez Ethem ve Koç giri isyanları ve bu
isyanların destekçisi Osmanlı Hükümeti ve
işgalci Kuvvetler ile uğraşmış ve isyanları
bastırmıştır. Diğer taraftan 1.ve 2.İnönü
Zaferleri, Sakarya Meydan Savaşı'nı ve 30
Ağustos Büyük Taarruz Savaşını kazanmıştır
ve 9 Eylül 1922 de düşmanı denize dökmüştür.

Aşağıdaki haritalarda da görüldüğü gibi Sevr
sözleşmesi Türk Yurdunu parçalayan ve işgalini
içeren bir sözleşmedir.
Lozan Sözleşmesi ise Sevr sözleşmesini yırtıp
atan bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'ni
kuran ve sınırlarımız çözen bir sözleşmedir.
Sevr sözleşmesi utanç belgesidir. Lozan
sözleşmesi onur belgesidir.
ATATÜRK'ÜN önderliğinde örgütlenen BÜYÜK
TÜRK MİLLETİ ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI'NI
başlatmış 1.ve2. İNÖNÜ Zaferi, Sakarya ve 30
Ağustos zaferini kazanmış 9 Eylül 1922 de
düşmanı İzmir'de denize dökmüştür.
Büyük Türk Milleti vatanını işgalden kurtarmış ve
bağımsızlığını kazanmıştır.
24 Temmuz 1923 de imzalanan LOZAN
SÖZLEŞMESİ İLE SEVR SÖZLEŞMESİ YIRTILIP
ATILMIŞTIR.
Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ve
silah arkadaşları tarafından kurulmuştur. Mustafa
Kemal Atatürk bize özgür ve bağımsız bir Türkiye
Cumhuriyeti bırakmıştır.

Sevr'i gösterip Lozan'a razı etti diyenlere
sesleniyoruz,
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DİNSEL BAĞNAZLIK VE “ŞAPKA DEVRİMİ”
“İdeal ele geçince, ideal olmaktan çıkar, yaşanır bir şey olur... Bazı şeyler, kanunla,
emirle, milletçe omuz omuza boğuştuğunuz halde düzelmezler. Adam fesi atar, şapkayı
giyer ama alnında fesin izi vardır. Siz sarıkla gezmeyi yasaklarsınız, kimse sarıkla
dolaşmaz. Ama bazı insanlardaki görünmeyen sarıkları yok edemezsiniz. Çünkü onlar
zihniyetin içindedir. Zihniyet binlerce yılın birikimidir. O birikimi bir anda yok
edemezsiniz, onunla boğuşursunuz. Yeni bir zihniyet, yeni bir ahlak yerleştirinceye
kadar boğuşursunuz ve sonunda başarılı olursunuz. Önemli olan boğuşmaktan
yorulmamak, umutsuzluğa düşmemektir. Milletler böyle ilerler. Yorulan, umutsuzluğa
kapılan yenilir. Biz biliyoruz ki, inandığımız şey doğrudur, yenidir, ileridir. Öyleyse;
eskiyi, geriyi, işe yaramazı mutlaka yeneceğiz demektir. Çünkü ilerlemenin başka
çaresi yoktur. Yaşamak kanunu budur.” (×)
Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1933
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Kastamonu Gezisi ve Baş Giysisi

Coşku ve Destek

Atatürk, 23 Ağustos 1925'te ünlü Kastamonu
gez s ne çıktı. Ankara'dan sess z ve törens z
ayrılmış, yanına esk arkadaşları Fuat (Bulca),
Nur (Conker), k yaver ve yazmanınından başka
k msey almamıştı. 24 Ağustos'ta Zonguldak'ta, 26
Ağustos'ta İnebolu'da, yöre halkının ve Türk ye'n n
h ç beklemed ğ sıradışı konuşmalar yaptı,
öner lerde bulundu; şapka ve g ys sorununu
gündeme get rd .

Yöre halkı onu, “yetenekl b r köylünün görmeden
yaptığı b r res mden! İr yarı, pala bıyıklı, el nde k
metrel k b r kılıçla gavurları kesen b r savaşçı”4 olarak
b l yordu. Oysa bambaşka b r nsanla karşılaşmışlardı.
“Askere benzer b r yanı yoktu, fes yer ne başına
geç rd ğ o şey, ne olab l rd ?”5 Herhalde, gavurluğun
gösterges şapka değ ld ...
Kastamonu'ya g rd ğ nde, şapkasını başından
çıkararak kend s n alkışlayanları selamlamış,
karşılayan görevl ler n eller n sıkarken “s z n
şapkalarınız nerde?” d ye sorduğunda, konuğa ve
devlet büyüğüne saygı gereğ , “s z n şapka le
geleceğ n z b lseyd k...”6 g b sıkılgan yanıtlar
alıyordu.

Yöreye lk kez gel yordu. Kastamonu “d n
adamlarının kales ”1 durumunda, “son derece
tutucu”2 b r Anadolu kent yd . Ancak, bu yöre,
“Anadolu İht lal ”n n s mges yd . Ankara'ya s lah
ve nsan taşıyan İnebolu-Ankara yoluna halk
“İst klâl Yolu” adını verm şt .3

Kastamonu sokaklarında nsanlar, o gün, başı açık
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dolaşmaya başladılar. Bu durum, görmeyenler n
nanamayacağı b r olaydı. Yüzyıllardır katı b r
tutuculukla sürdürülen b r alışkanlık, b r anda ve
kend l ğ nden bırakılıyordu. Bu durumun açık
anlamı şuydu: “Ondan gelen her söz ya da şaret,
uygulanacaktı. Bell k , bu nsan ne derse
Türk ye'de o olacaktı”.7 “Kastamonu Müftüsü,
sarığını çıkararak el ne almış, karşılayanlar
arasında saygı duruşuna geçm şt ”.8 Müftüye,
“İslam'da kıyafet n b ç m ned r?” d ye sormuş;
“İslam'da kıyafet n b ç m yoktur. Kıyafet yarar ve
gereks n me bağlıdır”9 yanıtını almıştı.

gerçekleşt rmek ç n kend s n ortaya koyuyordu. Türk
halkı, ülkey düşmandan kurtararak “tutsaklık
z llet n ” m llete yaşatmamış b r önder , şapka g b
kend s ne aykırı gelen b r g r ş mle karşılaşsa b le
yadsıyamazdı.
İnebolu Türkocağı'nda yaptığı konuşma, coşkulu
olduğu kadar, öğret c yd . G ys n n toplum yaşamıyla
l şk s n anlatırken, eğ t m n taşıdığı öneme değ nd ve
b ç msel görünüş olarak g ys n n alınan eğ t mle
lg s n ortaya koydu. Şöyle söylüyordu: “Türk ulusu,
evlatlarına vereceğ eğ t m , mektep ve medrese d ye
k ayrı kuruma bırakab l r m yd ? Böyle b r eğ t mden
aynı düşüncede, aynı anlayışta b r ulus yaratmak boş
b r şle uğraşmak olmaz mıydı? G yd kler m z uygar
mıdır? M ll m d r? Evrensel m d r? S z böyle kalmaya
razı mısınız? Değ lsen z, ç ndek cevher göstermek
ç n üstümüzdek çamuru atmamız gerek r...
Korkmayınız, bu g d ş zorunludur. Uygarlığın coşkun
sel karşısında d renmek boşunadır...”14

B r gün sonra İnebolu'ya geçt . İnebolulular,
Kastamonu'da yaşananların heber n almıştı.
Yollar, kent merkez , sokaklar, meydanlar coşkulu
nsanlarla doluydu. Sokaklar, bayraklar ve ç çek
taklarıyla donatılmıştı. “Kente g rerken ç çek
yağmuruna tutulmuş”10, gece fener alayları
düzenlenm şt . Halk çevres n sarıyor, “eller n ,
g ys ler n öpüyordu”.11

Kastamonu Nutku

“Düşmanı En Güçlü Olduğu Yerde
Vurmak”

Halk önünde konuşurken, “asla buyurucu durumuna
düşmüyor”15 onlarla kend dey m yle, “b r arkadaş, b r
özkardeş” g b konuşuyordu. B r gün sonra Kastamonu
Halk Fırkası b nasında tar he “Kastamonu Nutku” d ye
geçen ünlü konuşmayı yaptı. Varlık neden n y t rerek,
gel şme önünde engel oluşturan çürümüş kurumlara
saldırdı ve halkı “uygarlaşma yolunda” b rl k olmaya
çağırdı.

İnebolu'da ve k gün sonra döndüğü
Kastamonu'da, uygarlaşma anlayışı, g y m kuşam
ve tutuculuk konusundak ünlü konuşmalarını
yaptı. Saygınlığına zarar verecek, alışkanlıklara
ters, belk de en aykırı eylem n , tutuculuğuyla
tanınan b r bölgede gerçekleşt r yordu.
Kastamonu yöres n b lerek seçm şt . “Büyük b r
cesaretle 'düşmana' en güçlü olduğu yerde
vuracaktı”.12 Bu an çatışma başarıya ulaşırsa,
Türk ye'ye yapacağı etk büyük olacak,
gelecektek devr mc dönüşümler
kolaylaştıracaktı.

Toplumsal yen leşmen n, ancak halkla b rl kte
yapılab leceğ n söylüyordu. O günün ve geleceğ n
yen l kç , yönet c ler ne ver len b r ders n tel ğ ndek
bu konuşmada, “gerçek devr mc ler onlardır k ,
lerleme ve yen leşme devr m ne götürmek sted kler
nsanların, ruh ve v cdanlarındak gerçek stek ve
eğ l me nüfuz etmes n b l rler... Türk m llet n n son
yıllarda gerçekleşt rd ğ olağanüstü başarıların, s yas
ve sosyal devr mler n gerçek sah b kend s d r”
d yordu.

Her şey hesaplamıştı. Bu ş y tanındığı, örneğ n
İzm r'de yapsa, herkes kend s ne değ l, el ndek
şapkaya bakacak, büyük b r olasılıkla kabul
edecekt . Ancak, kend s n saygı duygularıyla lk
kez görecek olan Kastamonulular se, “şapkasıyla
b rl kte ona b r bütün olarak bakacak”13; onu ya
şapkasıyla b rl kte kabul edecek ya da onunla
b rl kte reddedecekt . İnandığı şey

Kastamonulular aracılığıyla Türk ye'ye söyle seslend :
“Efend ler, Ey M llet! İy b l n z k , Türk ye
Cumhur yet ; şeyhler, derv şler, mür tler, meczuplar

- 13 -

DİNSEL BAĞNAZLIK VE “ŞAPKA DEVRİMİ”
ülkes olamaz. En doğru, en gerçek tar kat,
uygarlık tar katıdır”.16

Osmanlı'da Baş G ys s
Baş g ys ler n n, Müslüman Türk toplumu ç n ne
anlama geld ğ , Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl ele
alındığı ve 19.yüzyılı kapsayan son dönem ç nde ne tür
b r evr m geç rd ğ n b lmeden “Şapka Devr m ” adı
ver len g r ş m n gerçek boyutu kavranamaz. Baş
g ys s konusunun, tar hsel süreç ç nde ele alınırsa,
yalnızca Türk ye'de değ l, İslam dünyasının tümünde,
sanılan ve b l nenden daha öneml b r sorun olduğu
görülecekt r. Müslümanlar ç n bu sorun, d n nancıyla
bağlantılı, s yas boyutu olan toplumsal b r olaydı.
Osmanlı İmparatorluğu'nda baş g ys s , yalnızca
g yen n ırkını, d n n , mezheb n değ l, mesleğ n ,
sınıfını ve görev n de ortaya koyan b r s mgeyd .
Toplumsal l ş klerde öneml yere sah pt . Yalnızca
kadınlar değ l erkekler de toplum ç ne başı açık
çıkamazdı. İnanç durumuna get r len ve tartışmasız
kabul gören bu gerçek, herkes n saygı göster p
uyduğu, b r görgü ve terb ye kuralı olmuştu. Pad şahın
uyruğu olan her b rey, “toplumsal geleneklere uygun”
b r başlık g ymek zorundaydı. Başlığın b ç m ve reng n
“ nceden nceye bel rley p” g y lmes n sağlamak,
yer ne get r lmes gereken b r d n ve devlet
görev yd .22

Gönüllü Katılım
Ankara'ya başında şapkayla döndü ve mutluluk
duyduğu lg nç b r görüntüyle karşılaştı. Ankara
sokaklarında, “fesl ler değ l, şapkalılar
çoğunluktaydı”.17 Karşılaşmaya gelenler n tümü,
yasal b r zorunluluk almamasına ve kend ler nden
stenmem ş olmasına karşın şapka g ym ş, sokağa
onunla çıkmıştı. Karşılayıcılar arasında, daha b r
gün önce, Mustafa Kemal' n Kastamonu'da şapka
g yd ğ n yazan Vak t muhab r n tutuklatmaya
kalkışan Afyon M lletvek l Al Bey de vardı. O da
şapka g ym şt .18
Halkın üzer nde yarattığı güven o denl güçlüydü
k , yaptığı ve yapılmasını sted ğ her şey hemen
kabul görüyor, k tleler neden ve sonuçlarını tam
olarak kavrayamasa b le onu zl yordu. İng ltere
Büyükelç s b r gün, Ankara'nın sebze pazarında
b r köylü topluluğuna; “Mustafa Kemal' neden bu
kadar sayıp, d nl yorsunuz?” d ye sorduğunda, b r
genç ç ftç h ç duraksamadan; “çünkü o b z b zden
daha y tanıyor ve neye ht yacımız olduğunu
b zden daha y b l yor dem şt ”.19

İlk Osmanlı hükümdarları başlarına yalnızca bal
reng nde, alt kısmına tülbentten sarık sarılan b r takke
g yerd . Saraya yakın çevreler külâh adı ver len, s vr
uçlu başlıklar, Türkmen halk, bas t keçe başlıklar
kullanırdı. Her meslek ve toplumsal kes m ç n ayrı baş
g ys s bel rlenm şt . Zanaatkarlar, memurlar,
derv şler, doktorlar, yabancı okul öğrenc ler , ozanlar,
kadılar, su taşıyıcılar, hamallar, kayıkçılar... ayrı ayrı
baş g ys s g yerler, k m n hang meslekten olduğu, baş
g ys ler yle anlaşılırdı. Başlıklardak renk ayrımı,
Müslümanlarla d ğer d nlerden olan uyrukları
b rb r nden ayırt etmeye yarardı. Hır st yan ve
Musev lere yeş l n her tonu yasaktı; bunların baş
g ys ler genell kle s yahtı.23

Şapka'nın da Devr m m Olur
Baş g ys s sorununu, b r başka dey şle fes n
yer ne şapka g y lmes n n, uygarlık demek
olmadığını kuşkusuz b l yordu. Ancak, “baş g ys s
değ şt rmen n, d n ve man değ şt rme
olduğunu”20 söyleyecek kadar ger nançların
bulunduğu b r toplumda, gel ş p lerlemen n
olanaksız olduğunu da b l yordu.
Onun çözmek ç n uğraştığı ana sorun,
düşüncelerde yaşayan boş nançları söküp atmak,
b l m ve özgür düşüncey egemen kılmaktı. Bu
nedenle Kastamonu'da başlattığı g r ş m, “başlık
değ l, baş davasıydı”.21

Müslümanlar baş g ys s ne o denl önem ver rlerd k ,
Müslüman mezarlıklarında erkekler n mezartaşına
ölen n mesleğ n gösteren başg ys s şlen rd . Bu
nedenle, hang ölünün erkek, hang ler n n kadın
olduğu ve erkekler n meslekler n n ne olduğu hemen
anlaşılırdı.
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Pad şahların baş g ys ler , İmparatorluk
güçlend kçe göster şl b r duruma geld . Taç
b ç m nde değerl taşlarla süslü, sorguçlu kavuk'u
lk kez, 1520'de I.Sel m (Yavuz) g yd . Kavuk, b r
baş g ys s olduğu kadar, göster şl süsler yle,
Pad şahın yüksek konumunun ve devlet gücünün
b r gösterges yd . Batı'dak kral taçlarına karşılık
gel yordu. Kavuk'un kullanılmasıyla b rl kte
pad şahın kend ne bağlı saray subayları arasında,
kılıç taşıyıcılar ve arkalıksız sandalye
taşıyıcılar'dan sonra, b r de, selamlık törenler ne
üçayaklı ahşap b r sehpayla kavuk götüren,
“kavuk taşıyıcılar” ortaya çıkmıştı.24

olmayan bu durum, savaşan askerler ç n öneml b r
olumsuzluk yaratıyordu. Peygamber' n en zor
koşullarda b le yılmayacaksın, anlamında söyled ğ
“güneşe karşı savaşacaksın” sözü yanlış yorumlanmış,
baş g ys ler ne güneşl k yapılması yasaklanmıştı. K m
tutucu pad şahlar, el n güneşe karşı s perl k olarak göz
üstüne get r lmes n b le hoş karşılamıyordu. Ayrıca
güneşl ğ n, “namazda secdeye varıldığı zaman alnın
yere değmes ne engel olması” güneşl ğ n
redded lmes n n b r başka neden yd .27

Ayaklanmalar
Yen l kç Pad şah II.Mahmut, kavuğu kaldırarak baş
g ys s konusunda yen b r düzenleme get rd ğ nde,
önyargılarla dolu, ş ddetl b r karşı koyuşla karşılaştı.
H ç k mse, kavuğu çıkarıp fes' g ymek stemed .

Baş G ys n n "Evr m "
Baş g ys ler , 18.yüzyılda topluma o denl yayılıp
çeş tlenm şt k , örneğ n İstanbul, adeta b r
“karnaval havasına” bürünmüştü. Sadrazamlar,
kend ler ne özgü olmak üzere, “ortası yaldızlı, b r
pekl şer tle kes lm ş şeker külahı b ç m nde”
beyaz b r baş g ys s g y yordu. Kaptanıderya ve
kızlarağası'nınk ler, sadrazam'nk ne benz yordu.
İçoğlanlar, yan sultanın yakın h zmet nde
bulunanlar, gümüş şlemel , yaldızlı pekl
kumaştan yapılan tepel klerle süslenm ş başlıklar
kullanırlardı.25

Tutucular ç n kavuk ve sarık, “Peygamberden ber
gelen” b r s mgeyd . Yobaz hocalar “sarığımız
kefen m z n b r parçasıdır, b z fes g ymey z” d yerek,
halkı ayaklanmaya çağırdılar. Arnavutluk, Makedonya,
Bosna ve Bağdat'ta ayaklanmalar çıktı. İstanbul'dak
ayaklanmada, II. Mahmut “Gavur Pad şah” den lerek
taşlandı. Beyoğlu'nda on b n ev yakıldı. 1829'da
“kavuğu çıkarmayız, fes g ymey z” d yenler, yüz yıl
sonra 1925'te, “fes çıkarmayız, şapka g ymey z” d ye,
aynı ger c tepk y gösterd ler.28

Orduda değ ş k n tel kte görev yapan b rl kler ve
bunların subayları, ayrı ayrı baş g ys s kullanırdı.
Yen çer ler, Hacı Bektaşı Vel 'ye saygı ç n, gen ş
b r kumaştan yapılmış, yanlara sarkan bas t b r
başlık takıyordu. Askerler n kullandığı baş
g ys ler n n uygunsuzluğu, b rçok savaşta, “gerçek
anlamda zararlar doğurmuştu”. Den z Kuvvetler
b r mler n n g yd ğ uzun ve yüksek baş g ys ler ,
“hedef gösterd ğ ç n” Çeşme den z savaşının
yen lg nedenler nden b r sayılmıştır. 1740'da,
Türk topçu b rl kler n yen den düzenlemek ç n
get r len Bonneval, topçuların ün forma ve
kavuklarının “topların rahatlıkla kullanılmasını
engelled ğ ç n”, önce g ys yen leşmes ne
(reformuna) g r şm şt .26

“II. Mahmut'un fes nden, Atatürk'ün şapkasına dek”
geçen yüz yılda b r k küçük yen leşme g r ş m nde
daha bulunulmuş, bu g r ş mler de benzer tepk lerle
karşılaşmıştı. II. Abdülham t, 1903'te süvar ve topçu
b rl kler ne kalpak g yd rd , ancak ulemadan “fes, d n
ve man gösterges d r” d ye tepk gördü. Enver Paşa, I.
Dünya Savaşı'nda özell kle çöl bölgeler nde savaşan
askerler ç n, güneş b raz önleyen kabalak adı ver len
b r baş g ys s gel şt rd , bu g r ş m de hoşnutsuzlukla
karşılandı.29
Şapka, o dönemde değ l g ymek, ağıza alınması b le
hoş karşılanmayan b r küfür sözcüğü olarak
kullanılıyordu. “Müslümanlar Hır st yanların y s ne
makbul kefere, kötüsüne gavur, en beter ne şapkalı
gavur“ derd .30

Baş g ys s türler n n h çb r nde, güneşl k denen
ön kenar çıkıntısı yoktu. S v ller ç n pek öneml
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Tar h B l nc ve Devr mc Tavır
Kastamonu'da başlattığı eylem n tar hsel
boyutunu ve d nle l şk lend r len alışkanlıkların,
halk üzer ndek tutucu etk s n b l yordu. Olayları,
kend sürec ç nde değerlend ren anlayışla
geçm ş doğru kavrıyor, okuma ve araştırmayla
ed nd ğ tar h b l nc ona, geçm şle güncel
arasında bağ kurmada ler b r yetenek
kazandırıyordu.
Halkın gel şme steğ yle tutucu alışkanlıkları
arasındak çel şk y çözümlemede gösterd ğ
ustalık, bu yeteneğ n ürünüydü. Bu yetenek, on yıl
önce yapılsa, “yapanların kovulacağı, belk de
parçalanacağı”31 tehl kel g r ş m , b rkaç gün
ç nde, üstel k halkın desteğ n sağlayarak
yapab lmes n sağlamıştı. Türk köylüsü, o
dönemde g yd ğ kasket n bugün hala
kullanmaktadır.

Uygulamalar
Ankara'ya dönüşünün ertes günü, 2 Eylül 1925'te,
Bakanlar Kurulu b r genelge yayımlayarak devlet
memurlarının şapka g ymes n zorunlu kıldı.
Val ler, bu kararı tüm ülkede uyguladılar. Kamu
görevl s olmayanlar serbest bırakılmıştı. Halk;
fes, kalpak, şapka g yeb l r ya da h çb r şey
g ymeyeb l rd .
Aydınlar, şapkayı hemen kabullend . Doktorlar,
avukatlar, gazetec ler, mühend sler, öğretmenler,
ün vers te öğrenc ler kend l ğ nden şapka g yd .
Büyük kent sokakları b rkaç gün ç nde tümden
değ şm ş, fes' n yer n öneml oranda panama, fötr
ya da melon şapkalar almıştı. Beled ye görevl ler ,
gece bekç ler , müze koruyucuları, yangın
söndürme elemanları, arabacılar, kayıkçılar ve
ç ftç ler se kasket' yeğlem şt .
İstanbul'da halk, 6 Ek m kurtuluş törenler ne yen
baş g ys s yle katıldı. Meslek örgütler , esnaf
kuruluşları b nlerce üyes n törenlere get rm ş ve
herkes fes atıp şapka g ym şt . Ancak, öneml b r
sorun ortaya çıkmıştı. Şapkacılar, taleb
karşılayamıyordu. Şapkacı dükkanları, “kıtlık
günler ndek fırınlar g b ” müşter ler tarafından

adeta sarılmıştı. İzm r'de “şapka alış ver ş , haftalar
boyu nc r-üzüm alışver ş nden daha canlı” olmuştu.32
Şapka g yme eylem , ülken n her yer ne ve her kes me
yayıldı. Karamürsel'de, Türk ye'n n lk şapka fabr kası
kuruldu. Bursa'da, Beled ye meydanında yapılan
m t ngde katılımcılar, “fesler n yırtarak” şapka
g yd ler. Konya'da l se öğrenc ler toplu olarak, “fes
g ymemeye yem n ett ler”. İstanbul'da hamallar, den z
kıyısına sıralanarak, “ver len b r şaret üzer ne
fesler n den ze attılar”.33
Şapka kullanımının yaygınlaşması, toplum
l şk ler nde, k m yen davranış b ç mler n n ortaya
çıkmasına neden oldu. Selam vermede, esk den olduğu
g b , “yere doğru uzatılan el n, eğ lerek önce ağıza,
sonra alına götürülmes ” b ç m bırakıldı. Şapkalı
erkekler artık, sokakta “şapkayı haﬁf kaldırarak”,
çerde “başı ve belden yukarısını haﬁf eğerek” selam
ver yordu.34 Gazetelerde, “hang şapka nerede ve
nasıl g y l r” d ye yazılar çıkıyordu.35 1925 Türk ye's n
de, baş g ys s konusunda, eş benzer olmayan olaylar
yaşanıyordu.

Yasallaştırma
Kastamonu gez s nden Kasım sonuna dek geçen üç ay
ç nde, baş g ys s konusunda yasal b r zorunluluk
get r lmed . Bu süre ç nde, halkın kend l ğ nden
g r şt ğ eylem ülkeye yayılmış, şapka öner s gen ş b r
kes m tarafından ben msenm şt . Yapılacak yasal
düzenleme, öneml oranda kabul gören uygulamayı,
Mecl s' n onaylamasından başka b r şey değ ld .
28 Kasım 1925'te, 671 sayılı Şapka G y lmes Hakkında
Kanun kabul ed ld . Önerges , Konya M lletvek l Reﬁk
(Koraltan) Bey ve arkadaşları tarafından ver len üç
maddel k yasa, şapka g y lmes n , mecl s üyeler ve
kamu görevl ler başta olmak üzere, tüm erkek nüfus
ç n zorunlu kılıyordu. 15 Aralık'ta Ceza Yasasında
yapılan değ ş kl kle, d n görevl ler ç n b r düzenleme
yapıldı ve sarık, ancak “cam ve mesc tlerde görevl
k ş lerce g y leb len b r baş g ys s hal ne get r ld ”.36
D yanet İşler Başkanlığı, llerdek tüm müftülere b r
genelge gönderd . Genelgede, bundan böyle
Müslümanların namazlarını stekler ne göre baş g ys l
ya da başı açık olarak kılab lecekler söylend .
Güneşl ğ olan baş g ys ler n n çıkarılması, çıkarmak
stemeyenler n de başlığı ters g ymes öner lerek,

- 16 -

DİNSEL BAĞNAZLIK VE “ŞAPKA DEVRİMİ”
alnın secdeye değmes sağlandı. Sarık takma zn
ver len d n görevl ler ne, bu zn gösteren k ml k
belgeler dağıtıldı. Böylece, d n adamı
olmayanların sarık takmaları önlenm ş oldu.37

İslam Dünyası ve Yerel Tepk
İslam dünyası, Türk ye'dek köklü baş g ys s
değ ş m n , genell kle sak n karşıladı. Mekke'de
toplanan b r İslam kongres ne, Ankara,
“red ngotlu ve şapkalı delegeler gönderd ğ nde”,
entar l ve sarıklı delegeler, bu davranışı
“nezaketle” karşıladılar.38
Dünya Müslümanlarından ses çıkmazken,
Türk ye'n n Doğusunda sayıları az da olsa k m
kes mler, bu değ ş me, “rej m karşıtı göster lere
yönelerek” karşı çıktılar. B rkaç Doğu kent nde,
hükümet b naları önünde toplanan küçük kümeler
(guruplar), göster ler yaptılar, devlet görevl ler
ç n “gavur memur stemey z” d ye bağırarak halkı
“d n yolunda” ayaklanmaya çağırdılar.
S vas'ta, Mecl s'te kabul ed len yasayı yeren ve
“Türk halkının d nsel duygularına seslenen” duvar
lanları yapıştırıldı, Müslümanlar bu “d n dışı”
uygulamaya karşı d renmeye çağrıldı. Erzurum'da
ayaklanan b r küme ger c , esnafı dükkan
kapatmaya zorlayarak ve “kahrolsun gavurlar”
d ye bağırarak Val Konağı'na yürüdü. Maraş'ta,
göster c ler Merkez Cam s 'ndek “yeş l sancağı
ele geç rerek” yürüyüşe geçt ler, sancağı
“Hükümet Konağı'na astılar”.39

Doğu bölgeler nde b rkaç kentle sınırlı kalan bu tür
g r ş mler, fazla b r etk s olmadan, “başladığı yerde
hemen söndürüldü”. İst klal Mahkemeler
görevlend r lerek, Takr r- Sükûn yasasına göre
yargılamalar yapıldı. S vas'ta, elebaşı durumundak Ç l
Mehmet adlı mam, devlete syan suçlamasıyla dam
ed ld ; 12 k ş , 3 yılla 15 yıl arasında hap s cezasına
çarptırıldı. Olayları teşv k eden, Beled ye Başkanı
Abbas ve üç yardımcısına 7,5 yıl hap s ver ld .
Erzurum'da, üç k ş ye dam, k k ş ye onar yıl hap s;
Maraş'ta, beş k ş ye dam 13 k ş ye 3-15 yıl hap s;
R ze'de, sek z k ş dam, ell beş k ş ye de 5-15 yıl hap s
cezası ver ld .42 Ham d ye kruvazörü gözdağı vermek
ç n R ze'ye gönder ld ve kent karşısına dem rled .43

Alıntı Met n Aydoğan

Başlarında 1909'dak 31 Mart İstanbul
ayaklanmasını Maraş'a yayan Gem c oğlu Al adlı
ger c bulunuyordu. R ze'de, ayaklanmacılar
“Jandarma karakolunu basarak” kente yayıldılar.
“Ey Ahal , Ankara'da Mustafa Kemal üç yer nden
yaralı olarak doktorlar el nded r. İsmet Paşa
ortadan kaldırılmıştır. D ndar paşalarımız
hükümet eller ne aldılar. Şer atı kurtarıyorlar.
Korkacak b r şey kalmamıştır. Erzurum yapacağını
yaptı, b z de yapalım” d ye bağırıyorlardı.40 R ze
ayaklanması Trabzon, Of ve G resun'a sıçradı.
Nakş bendî tar katına bağlı ger c ler, tepk ler n
s lahlı göster ye dönüştürdü.41
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TÜRK ULUSUNUN
BÜYÜK UTKUSU:
30 AĞUSTOS
M. Kemal Büyük Taarruzun hazırlıklarının
sürdüğü günlerde 3 Mart 1922 günü, Batı'nın
saldırgan işgalci devletleri için şunları
söylüyordu:
“İstilacı ve saldırgan devletler, yerküresini
kendilerinin yurtluğu ve insanlığı kendi
hırslarını tatmin için çalışmaya mahkûm
tutsaklar saymaktadırlar.
Sonuç olarak dünya iki gruba ayrılmaktadır.
Birincisi Doğu ki, kendi varlığını,
bağımsızlığını artık kavramıştır, bu bilinçle el
ele vermiştir. Diğer bir grup daha vardır ki,
bunlar salt kendi hırslarını tatmin için
çalışmaktadır. Bunların amacı zulüm ve baskı
olduğu için, onları lanetle anmakta kendimizi
haklı görüyoruz.”

26 AĞUSTOS GECESİ VE SABAHA
KARŞI KOCATEPE
Dağlarda tek
tek
Ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
Şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
öcalıcı, güzel ve rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu mavzerin
yanında.
Kocatepe'de gözetleme yerinde..
Nazım Hikmet (Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan)
Güneş batıya yaklaştıkça ateşli, kanlı ve
ölümlü bir kıyametin kopmak üzere olduğu
bütün ruhlarda seziliyordu. Biraz sonra
dünyada büyük bir çöküntü olacaktı. Ve

beklediğimiz kurtuluş güneşinin çıkıp doğabilmesi
için bir çöküntü gerekli idi. Karanlıklar içinde bu
çöküş gerçekleşmeli idi. Gerçekten göğün
karardığı bir sırada Türk süngüleri düşman dolu o
sırtlara saldırıya geçtiler. Artık karşımızda bir
ordu, bir güç kalmamıştı. Büsbütün yok olmaya
yüz tutmuş darmadağın bir kılıç artığı döküntü
vardı artık…
30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli bir
dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok
parlak zaferlerle doludur. Ama Türk Ulusunun
burada kazandığı zafer kadar keskin sonuçlu,
yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni
bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı
hatırlamıyorum.
Besbellidir ki yeni Türk Devletinin, genç Türkiye
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Cumhuriyetinin temeli burada
sağlamlaştırıldı; ölümsüz yaşayışı burada
taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu
göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin,
Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır…
M. Kemal Atatürk (30
Ağustos 1924)
Ankara'da teslimiyet ve ihanet
odakları sinsice yayılırken, savaş hazırlıkları
tamamlanmak üzeredir. Bir yıllık büyük
hazırlık dönemindeki en önemli gelişme,
ordunun silah ve donanım gücünün
arttırılmasında görülmektedir.
22 gün geceli gündüzlü süren Sakarya
Savaşı'ndan sonra düşman ordusunun büyük
ve güçlü bir bölümü AfyonkarahisarDumlupınar arasında bulunuyordu. Diğer
güçlü bölümü de Eskişehir bölgesindeydi.
Türk Ordusu da Batı Cephesindeki kuvvetleri
iki ordu biçimde örgütlemiş ve düzenlemişti.
M. Kemal'in değerlendirmesine göre
“Kuruluşları başka başka olan iki ordu
karşılaştırılırsa iki yanın insan ve tüfek
güçleri aşağı yukarı birbirine denk
bulunuyordu. Yalnız Yunan ordusu, -dünyanın
özgür ve kendisine yardımcı olan
fabrikalarına dayandığı için– makineli tüfek,
top, uçak, taşıt, cephane ve teknik gereç
bakımından, daha üstün bir durumda
bulunuyordu. Bizim ordumuzun da, süvari
sayısı bakımından üstünlüğü vardı.”
Başkomutan M. Kemal Paşa'nın
gerçekleştirmek istediği planın temeli,
düşmanın bütünüyle yok edilmesi üzerine
kurulmuştu.
Başkomutan M. Kemal Paşa, son saldırı
hazırlıklarını bir kez daha gözden geçirmek
için, o sırada kendisiyle görüşmeye Konya'ya
gelmiş bulunan İngiliz Generali Tavshend'le
olan buluşmasını neden göstererek, 23

Temmuz 1922 akşamı Batı Cephesi Karargâhının
bulunduğu Akşehir'e gitti.
24 Temmuz'da Konya'da General Tavshend'i kabul
etti. I. Dünya Savaşı'nın bu ünlü Generali, M.
Kemal ile yaptığı görüşmelerden sonra verdiği
demeçte; “Ben şimdiye kadar 15 hükümdar ve
cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar
yaptım. Bu gece kadar ezildiğimi anımsamıyordum.
M. Kemal'de, büyük bir ruh gücünün gizemi var”
diyerek duygularını dile getirdi.
Ulusunu her konuda bilgilendirmeyi görev sayan
M. Kemal, bu hazırlıkları ve gelişmeleri Söylev'de
anlatmayı sürdürür:
Ordunun hazırlıklarının tamamlanmasını ve
saldırının çabuklaştırılmasını buyurduktan sonra
Ankara'ya döndüm. Batı Cephesi Komutanı 6
Ağustos 1922'de ordularına, gizli olarak, saldırıya
hazırlık buyruğu verdi.
Genelkurmay Başkanı ile Milli Savunma Bakanı
Paşalar da Ankara'ya döndüler…
Gidişimi belirli birkaç kişiden başka bütün
Ankara'dan gizledim. Benim Ankara'dan
ayrılacağımı bilenler, burada imişim gibi
davranacaklardı. Dahası, benim Çankaya'da çay
şöleni verdiğimi de gazetelere duyuracaklardı.
Bunu, kuşkusuz o zamanlar işitmişsinizdir. Trenle
gitmedim. Bir gece otomobille Koçhisar Üzerinden
Konya'ya gittim. Konya'ya gidişimi orada hiç
kimseye telgraﬂa bildirmediğim gibi Konya'ya
varır varmaz telgrafhaneyi gözaltına aldırarak,
Konya'da bulunduğumun da hiçbir yere
bildirilmemesi sağladım.
20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat dörtte
Batı Cephesi Karargâhı'nda, yani Akşehir'de
bulunuyordum. Kısa bir görüşmeden sonra, 26
Ağustos 1922 sabahı düşmana saldırmak için
Cephe Komutanı'na emir verdim.
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20/21 Ağustos 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu
Komutanlarını da Cephe Karargâhı'na
çağırdım. Genelkurmay Başkanı ile Cephe
Komutanı'nın yanında saldırının nasıl
yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş
oyunu biçiminde açıkladıktan sonra Cephe
Komutanı'na o gün vermiş olduğum emri
yineledim.
Komutanlar işe koyuldular. Saldırımız her
bakımdan bir baskın biçiminde yapılacaktı.
Bunun gerçekleştirilebilmesi için de,
yığınağın ve düzenlemenin gizli kalmasına
önem vermek gerekiyordu. Bundan ötürü, her
türlü yürüyüş gece yapılacak, birlikler
gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında

dinlenecekti. Saldırı bölgesinde yolların
düzeltilmesi gibi çalışmalara düşmanın dikkatini
çekmemek için kimi başka bölgelerde de düzmece
çalışmalar yapılacaktı.
Öte yandan Afyon-Eskişehir çizgisinde yerleşen
Yunanlılar, Sakarya Savaşı'ndan sonra mevzilerini
büyük ölçüde güçlendirmişlerdi. Yunan mevzilerini
gezen İngiliz uzmanların, “TÜRKLER BEŞ ALTI AY
BOYUNCA SALDIRSALAR DA BURALARI ELE
GEÇİREMEZLER” biçimindeki değerlendirmeleri,
Yunanlılara büyük bir moral verdiği için
Anadolu'da sürekli kalmaya yönelik çalışmalara
girişmiş, İzmir ve yöresini Ionia (İyonya) adıyla
kendi topraklarına kattıklarını ilan etmişlerdi.
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Tarih yapan ve tarih yazan Başkomutan M.
Kemal, Büyük Taarruzun başlangıcını ve
gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla anlatır:
24 Ağustos 1922'de karargâhlarımızı
Akşehir'den saldırı cephesi gerisindeki Şuhut
kasabasına getirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı
da Şuhut'tan, savaşları yönettiğimiz
Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı
ordugâha gittik. 26 Ağustos sabahı
Kocatepe'de bulunuyorduk. Sabah saat
5.30'da topçu ateşimizle saldırı başladı.
26 ve 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün
içinde Karahisar'ın güneyinde 50 ve
doğusunda 20-30 km uzunluğunda bulunan
pekiştirilmiş düşman cephelerini düşürdük.
Yeniden düşman ordusunun büyük
kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar, Aslıhanlar
yöresinde çevirdik.

tutsaklar arasındaydı. Demek tasarladığımız kesin
sonuç beş günde alınmış oldu.”
30 Ağustos günü etrafı sarılmış olan beş Yunan
tümenine karşı girişilen savaşta Yunanlılara çok
ağır kayıplar verdirilmiş ve geriye kalanlar da
korku içinde kaçmaya başlamışlardı. O gün
Aslıhanlar-Çal-İşören yöresinde gerçekleşen
savaşı Başkomutan M. Kemal cephenin en önünde
yer alarak yönettiğinden, İsmet İnönü bu savaşa
Başkomutan Savaşı adını vermişti.
Başkomutan M. Kemal ise zaferden sonraki
konuşmasında bu “Rum Sındığı Savaşı” olarak
nitelendirmişti. 1363 Sırp Sındığı Savaşı, Osmanlı
Türklerinin Rumeli'de tutunmasını sağlamıştı.
Rumların kırıldığı, yenildiği 30 Ağustos 1922
Savaşı ise, Anadolu'nun Türklerden
alınmayacağını kanıtlamıştı.
ONURLU KOMUTAN ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE

29–30 Ağustos gecesi sabaha karşı Batı
Cephesi Harekât Şubesi Müdürü Tevﬁk Bey'in
gösterdiği haritaya baktım. Haritada
gördüğüm şey şu idi ki, ordularımız düşmanın
önemli kuvvetlerini kuzeyden, güneyden ve
batıdan çevirmeye uygun bir durum almış
bulunuyorlardı. Böylece, düşündüğümüz ve
kesin sonucu sağlayacağını umduğumuz
durum gerçekleşmiş oluyordu.

Bu savaşta komutan ve askerlerin nasıl yüksek bir
sorumluluk duygusuyla kahramanca çarpıştığını
gösteren olaylardan birisi de savaşın ikinci günü
yaşanmıştır. Savaşın unutulmaz
kahramanlarından birisi de Albay Reşat
Çiğiltepe'dir.

Hemen “Fevzi ve İsmet Paşaları çağırınız”
dedim. Üçümüz toplandık ve durumu bir kez
daha inceledik. Kesin olarak kararlaştırdık ki,
TÜRK'ÜN KURTULUŞUNUN GERÇEK GÜNEŞİ,
30 AĞUSTOS SABAHI UFUKTAN BÜTÜN
GÖRKEMLİLİĞİYLE DOĞACAKTIR...

Büyük Taarruz'da 57. Tümen'e hedef olarak bir
yıldan beri düşman tarafından çok kuvvetli olarak
berkitilmiş (tahkim edilmiş) olan Kızıltaş,
Çiğiltepe ve Kızlar Yaylası gibi birbirinden sarp üç
bölge verilmişti. 57. Tümen yaptığı taarruzla ilk
hedef olan Kızıltaşı ele geçirmesine karşın,
düşman tarafından çok iyi savunulan Çiğiltepe'yi
bir türlü alınamamıştı.

30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda
(buna Başkomutan Meydan Savaşı adı
verilmiştir), düşmanın ana kuvvetlerini yok
ettik ve tutsak kıldık. Düşman ordusu
Başkomutanlığını yapan General Trikopis de

Tümen Komutanı Albay Reşat en ileri hatlardaki
erlerle birlikte düşmana karşı çarpışarak
askerlerin moralini düzeltmiş, fakat Tümenin
taarruz temposu da gittikçe yavaşlamıştı. Bu
durum karşısında Taarruzun ikinci günü,
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Başkomutan M. Kemal Paşa, Reşat Bey'e, bu
önemli tepenin alınmasını buyurmuştu.

Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincan Ovasına
doğru kaçmaktadır, arz ederim.

27 Ağustos 1922 sabahı 57.Tümen Çiğiltepe'yi
kuşatmıştır. Saat 10.30'da M. Kemal telefonda
komutana sorar;

“ORDULAR! HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR, İLERİ!”
Ordularımız, 31 Ağustos 1922 günü ana kuvvetleri
ile İzmir'e doğru yürürken, bir kısım birlikleri ile de
düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan
kuvvetlerini yenmek üzere ilerliyordu. Artık bütün
ordu İzmir'e doğru ilerleyecekti.

—Reşat Bey bu önemli tepeyi ne zaman
alacaksınız?
—Komutanım yarım saat sonra alacağız
—Başarılar diliyorum.
Saat 10.45.M. Kemal:
—Düşmanın halen direndiğini görüyorum.
Gözümüz o tepede, çok önemli.
—Komutanım tepeye düşman bir tümen
yığmış direniyorlar. Ama alacağız komutanım,
mutlaka alacağız.
Saat 11.00. Başkomutan M. Kemal:
—Reşat Bey'i istiyorum.
—Komutanım Reşat Bey size bir not bırakarak
intihar etti. Okuyorum:
—Yarım saat süresince bu tepeyi almak için
söz verdiğim halde sözümü yerine
getiremediğimden dolayı yaşayamam
komutanım.
M. Kemal'in gözleri Çiğiltepe'ye çevrilir…
Reşat Bey için, saygı duruşu yapar gibi, bir
süre kımıldamaz.
Komutanlarını bu tepenin
alınmayışından dolayı yitirdiklerini işiten
tümen askerleri, duyduğu acıyla coştu ve
heyecanlandı. Albay Reşat'ın ölümünden
yarım saat sonra Çiğiltepe ele geçirildi. Söz
yerine getirilmiş, başarı sağlanmış, ama
verilen sürede olmadığından askeri onur ağır
basmış, Albay Reşat zaferi görememişti.

Başkomutan M. Kemal, Türk Ordularına ünlü
buyruğunu verir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!
Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan
savaşında, acımasız ve benlikçi düşman
ordusunun bütüne yakın bir bölümünü,
inanılmayacak kadar kısa bir sürede yok ederek,
büyük ve soylu ulusumuzun özverisine yaraşır
olduğunuzu kanıtladınız.
Türk Ulusu, geleceğinden kuşku duymamakta
haklıdır. Savaş alanındaki başarılarınızı ve
özverilerinizi yakından izliyorum. Ulusumuzun,
size olan güveninin belirtmekle ilgili görevimi,
sırasıyla ve süresiz yapacağım. Başkomutanlığa
önerilerde bulunulmasını Cephe Komutanlığı'na
emrettim.
Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka
meydan savaşları verileceğini göz önünde tutarak
ilerlemesini ve herkesin; akıl yeteneklerini, göz
pekliğini ve ulusal onurlarını yarışırcasına
göstermesini rica ederim.
M. Kemal, kazanılan bu büyük zaferi, 1 Eylül
1922'de, Dumlupınar'dan Türk ulusuna bildirir:
“Büyük ve Soylu Türk Ulusu,

11.45 Başkomutanın telefonu çalar:
—Çiğiltepe alınmıştır komutanım.

Batı Cephesinde 26 Ağustos 1922'den beri
başlayan saldırı hareketlerimiz; Afyonkarahisar,
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Altıntaş, Dumlupınar arasında büyük bir
meydan savaşı biçiminde, beş gün, beş gece
sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi
ordularının yürekliliği, güçlülüğü ve hızlı
davranışı, Tanrı'nın yardımının görülmesine
neden oldu. Acımasız ve benlikçi düşman
ordusunun büyük bir bölümü, akıllara dehşet
verecek bir kesinlikle yok edildi.
Örgütlenmesi, araç ve gereçleri gibi gelenek
ve zaferleri ve adı, yalnız ulusumuzun
bilincinden, öncesiz ve sonsuz inancından
güçlenen ordularımızı, bütün özverilere hak
kazanmış olarak size tanıtıyorum.
En büyük komutanından en genç erine kadar
ordularımızda yer eden düşünce, ulusun
gösterdiği görev uğrunda şehit olmaktır.
Ulusumuzun benliğindeki güçlülük ve ülküyü,
üç buçuk yıl önce, çalışma arkadaşlarımla
birlikte dile getirmeye başlayarak,
dayanılmaz zorluklar içinde sürdürülen
savaşımlarımızın sonuçları artık ortadadır.
Ulusun oy'una ve iradesine dayanan her işin
sonunun, ulus için iyilik ve mutluluk olduğu
kesinleşmiştir.
Ulusumuzun geleceği güvenilir durumdadır.
Söz verdiğimiz başarıları, ordularımızın
sağlayacağı kesindir.”
Yunus Nadi o günleri anlatır:
“Ordumuz Başkumandanın: “Asker, şimdi
hedeﬁn Akdeniz'dir!” emri önünde uçmaya
başlamıştı. Öyle ki 9 Eylül'de İzmir'de idik.
Harikaya benzeyen bu büyük işin manasını
anlamak için ondan önceki yılların bin ümit ile
ve bin umutsuzluk ile dolu kara günlerini göz
önüne getirmek gerekir.
Düşmanı denize döken bu altın kanatlı ordu,
bir tek neferinden başlamak suretiyle vücuda

getirilmiş ve çok zor ateş deneyimleri içinde
yeniden yeniye bozulup düzenlemek şartıyla
adeta birçok kez çelikleştirilmiş bir ordu idi.
Ona hâkim olan kudret, bütün bir milletin azim ve
imanı idi. Herhangi milli bir mesele bu yüksek
derecesinde ele alınınca, onun ulaşacağı sonucun
nasıl başarılardan da yüksek zaferlerde karar
kılabileceğine bundan daha kesin ve bundan daha
yakın örnek gösterilmese gerekir.”
Başkomutan M. Kemal, 1 Eylül'de Türk Ordusu'na,
Akdeniz'e kadar düşmanı kovalaması emretmişti.
Türk Ordusu'nun Bu emir doğrultusunda
ilerlemesi, 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasıyla
sonuçlanacaktır. Bu süre içerisinde Yunanlılar
çekildikleri kasabaları ve köyleri ateşe verip
yakmışlar ve yenilgilerin hıncını korumasız
halktan acımasızca çıkarmaya çalışmışlardı.
Uşak, Eskişehir, Aydın, Alaşehir, Turgutlu,
Ahmetli, Salihli, Manisa ve en son İzmir yakılmıştı.
Uşak yangını bir gün, Eskişehir yangını ise iki gün
sürmüştü. Alaşehir'deki 4.500 evden 4.300'ü
yanmış, kasabadaki 11.500 kişiden 5.500'ü
kurtulabilmişti.
TRİKOPİS TUTSAK ALINIR
Türk birlikleri, 1 Eylül'de Uşak'a ve Kütahya'ya,
ertesi gün de Eskişehir'e girmişlerdi. Bu arada
Yunan I. Kolordu Komutanı olup Hacıanestis'in
yerine vekâleten Başkomutan atanan Trikopis
yanındaki bazı komutanlarla birlikte Uşak'a bağlı
Karlık Köyü yakınlarında tutsak alınarak, M.
Kemal'in huzuruna getirilmişti.
Yunan vahşetine karşın soğukkanlılığını koruyan
M. Kemal, Trikopis'e hoşgörü ile davranarak yenik
düşürdüğü komutanın elini sıkıp kendisine sigara
ve kahve ikram etmiş, arkasından “Savaş bir talih
oyunudur General, bazen en yeteneklisi de yenilir.
Siz görevinizi yaptınız. Sorumluluk tarihten
geliyor. Üzüntü duymayınız!” diye onu teselli
etmişti.
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YUNAN ORDUSU BOZGUN DURUMUNDA
YAKIP YIKARAK KAÇIYOR
Artık Yunan birliklerinden boşalan kent ve
kasabalar birer birer Türk Ordusuna kucak
açar olmuştu. 4 Eylül'de Alaşehir, Kula, Söğüt,
ertesi günü Bilecik, Bozüyük, Ödemiş, Salihli,
6 Eylül'de Akhisar ve Balıkesir kurtarılmıştı. 7
Eylül'de Aydın'a, 8'inde Kemalpaşa ile
Manisa'ya girilmişti. 9 Eylül'de İzmir, 10
Eylül'de Bursa geri alınmıştı. Ancak Batı
Anadolu'nun tümüyle Yunanlılardan
temizlenmesi harekâtı 16 Eylül'de Çeşme'nin,
18 Eylül'de de Bandırma'nın ele
geçirtilmesiyle tamamlanmıştı.
Uşak İzmir arası kuş uçuşu 200 km.
dolayındadır. Türk birlikleri düşmanla
vuruşarak bu mesafeyi bir haftada alarak
İzmir'e girmiştir. Bu durum, birliklerin günde
ortalama 30–35 kilometrelik bir hızla
vuruşarak ilerlediğini göstermektedir.
Motorlu taşıtlardan yoksun birliklerin,
savaşarak ve her türlü güvenlik önlemi alarak
günde 30–35 km. yol alabilmiş olması, askeri
açıdan büyük bir başarıdır.
Yunan Ordusu için de hiç kuşkusuz tam bir
bozgundur. İlerleyen birliklerin ilkel taşıtlarla
geriden ikmali umulmayan hız nedeniyle daha
da imkânsızlaştığından, birliklerimiz ele
geçirdikleri yerlerden yiyecek sağlamak
zorunda da kalmışlardır. Buna rağmen 30–35
kilometrelik günlük hızın korunabilmesi,
gerçekten bir mucizedir.

“AKDENİZ ASKERLERİMİZİN ZAFER
TERANELERİYLE (EZGİLERİYLE)
DALGALANIYOR.”
Düşman M. Kemal'in söz verdiği gibi vatanın
harim-i ismetinde (temiz kutsal toprağında)
boğulmuştur.

M. KEMAL YUNAN BAYRAĞI'NI ÇİĞNETMEZ
Türk Ordusunun, İzmir Hükümet Konağına Türk
Bayrağını yeniden çektiği 9 Eylül'de, Belkahve'ye
gelmiş olan M. Kemal, ertesi gün İzmir'e
geldiğinde, Karşıyaka'da kendisi için hazırlanan
köşke girerken merdivene serilmiş olan Yunan
Bayrağını kaldırtır.
Kendisine Kral Konstantin'in bu köşke Türk
Bayrağını çiğneyerek girdiği anımsatıldığında,
“Hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar etmem. Bayrak,
bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere
serilemez ve çiğnenemez” diyerek savaşın, ulusal
değerlere saygısızlık için bir neden olamayacağını
gösterir.
Atatürk, Söylev'de Büyük Utku'yu şu sözlerle
değerlendirir:
“HER EVRESİ İLE DÜŞÜNÜLMÜŞ, HAZIRLANMIŞ,
YÖNETİLMİŞ VE ZAFERLE SONUÇLANDIRILMIŞ
OLAN BU SAVAŞLAR, TÜRK ORDUSUNUN, TÜRK
SUBAYLARININ VE KOMUTANLARININ YÜKSEK
GÜÇLERİNİ VE YİĞİTLİKLERİNİ TARİHTE BİR
DAHA SAPTAYAN ULU BİR YAPITTIR.
BU YAPIT, TÜRK ULUSU'NUN ÖZGÜRLÜK VE
BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNİN ÖLÜMSÜZ
ANITIDIR. BU YAPITI YARATAN BİR ULUSUN
ÇOCUĞU, BİR ORDUNUN BAŞKOMUTANI
OLDUĞUM İÇİN SEVİNCİM VE MUTLULUĞUM
SONSUZDUR”
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İHANET ODAKLARI BOŞ DURMUYOR
Büyük Taarruzun dördüncü gününde, 30
Ağustos günü kazanılan Başkomutan Meydan
Savaşındaki Türk zaferine ilişkin haberler
henüz İstanbul'a ulaşmamışken, aynı gün
çıkan bir İstanbul gazetesinin, Milli
Mücadeleye karşı olmakla ün yapan ve
sayfaları vatana ihanet örnekleriyle dolu olan
Peyamı Sabah Gazetesinin, başyazısı buram
buram teslimiyet ve ihanet kokar:
“Kanımızca, bu milletin (Türk milleti
kastediliyor) varlığı ile böyle oynamak en
büyük hatadır. Biz uzağı görebilseydik bu
anlaşmazlığı siyasetle çoktan çözerdik.”

30 Ağustos'taki Afyon-Dumlupınar yenilgilerinden
ve Uşak bozgunundan sonra Türk askerlerinin
peşine düştüğü Yunanlıların nasıl kaçmaya
koyulduklarını, sekiz günde 250 km. yol aldıklarını
duymayan kalmadı.
Yunanlıların, bozgun halinde kaçarken, yalnız
içinden geçtikleri köyleri ateşe vermek için
durduklarını, arkalarında yangın yerleri ve
harabelerden başka bir şey bırakmadıklarını ve
sonunda 9 Eylül günü İzmir rıhtımlarına nasıl
sürünerek vardıklarını ve muzaffer Türk
Ordusunun da aynı anda şehre girip nasıl
çarpışmadan kenti ele geçirdiğini öğrenmeyen
kalmadı.
İNGİLİZ EMPERYALİZMİ YANILDI

Aynı gazetenin piyasa haberlerine ilişkin
sayfalarında ise şu haber yer almaktadır:
“Drahmi, ﬁyatı oldukça düşmüştür. Önceki
gün Yunan Parasının ﬁyatı 75 kuruş etrafında
dolaşmakta iken, dün 65'e kadar düşmüştür.
İngiliz lirasının ﬁyatı da önceki gün 765 kuruş
iken dün 740 kuruş etrafında dolaşmıştır.
Anadolu'da Kuvayı Milliye'nin (Düzenli
Ordumuza o güne dek çete gözüyle
bakılmaktadır) taarruzu geliştiği durumda,
Yunan kambiyosunun tekerlenme suretiyle
düşmesine ve Osmanlı parasının
yükselmesine borsacılar çevresinde
muhakkak nazarıyla bakılmaktadır.”
30 AĞUSTOS DEĞERLENDİRMELERİ
İZMİR RIHTIMLARINA SÜRÜNEREK
VARDILAR

Sovyet Büyükelçisi Aralov, 30 Ağustos zaferini,
İngiliz emperyalistlerinin durumunu sömürü
boyutuyla değerlendirir:
“Yunanlıların bozguna uğratılması,
İngilizleri canevinden vurmuştu. İngiltere yakın
doğudaki topraklarını genişletmeye, Afrika'daki
sömürgelerini Asya'daki sömürgeleriyle;
Arabistan'la, Irak'la, Hindistan'la birleştirmeye
çalışıyordu. İngiltere'nin yakın ve Ortadoğu'daki
istilacı planlarının gerçekleştirilmesine engel olan
Kemalist Türkiye ile Sovyet Rusya, onun için bir
engel oluşturmakta idiler.
İngilizler, Kemalistleri bozguna uğratmanın
Rusya'yı bozguna uğratmaktan daha kolay
olduğunu sanıyorlardı. Ama İngiliz emperyalizmi
bu noktada da yanıldı. İngilizler, Fransızların ve
İtalyanların yardımına güveniyorlardı. Ama
emperyalistler arasındaki çelişmeler, bu ülkeleri
İngiltere'den ayırıyordu.

A. J. Toynbee, Bir Devletin Yeniden Doğuşu
kitabında 30 Ağustos utkusunu gerçekçi
yönleriyle gözler önüne serer:
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MUZAFFER ORDULAR İZMİR'DE
Falih Rıfkı Atay, o günlerin tanığı olarak
yazdığı kitaplarında olayları gelecek
kuşaklara tarih bilinci kazandıracak söylemle,
duygulu bir dille aktarır:
“Denize atılanlar vardı. Gemi toplarının
gölgesi altında Yunanlıları İzmir rıhtımlarına
çıkaran İngilizler, şimdi onlardan dönebilmiş
olanlara, merdivenlerden tırmanmak
istedikleri vakit, uçlarına yangın ışığı vuran
süngülerini çeviriyorlardı.
Yüreğim, soğuktan üşür gibi titreyerek, eşsiz
bir trajediyi seyrediyordum. M. Kemal'in
yalçın ve yırtılmaz sükûnuna (dinginlik,
durağanlık) bakıyordum. Bu saatlerde zafer
bile O'ndan küçüktü.
…Şüphesiz hiçbir erkek, İzmir'in fethi
günlerindeki M. Kemal kadar Tanrısal ve soy
bir güzellik bağlamamıştır.
Ertesi gün, ayaküstü İngiliz Donanmasının
çekilmesi için kesin uyarı notlarını
yazdırıyordu. Gündüzleri en ciddi işleri,
ayaküstü, şaka eder gibi bir yapışı vardı.
Bunlardan biri İngiliz harp gemilerinin
limandan çıkması için ordu kumandanına
verdiği ültimatomdur (kesin uyarı).
Latife Hanım'a Fransızcasını yazdırıp, dil
meselesi üstünde konuştuğu zaman bir
tercüme eğlencesi yaptığı sanılabilirdi.
Bazıları telaş etmişler:
— Buraya kadar her şey iyi gitti. Şimdi
İngiltere ile harbe tutuşacağız, aldıklarımızı
da geri vereceğiz,
— 'Sonuna kadar getiremeyecek. Başımızı
savaş belasına sokacağız' diye kıvrananlar
vardı.

Bizim bile, hele bir mütareke yapalım, İngiliz
gemilerinin birkaç zaman daha İzmir Limanında
kalmasından ne çıkar diyeceğimiz geldi. Fakat
verilen süre geldiğinde, donanmanın ufuklara
doğru kaybolduğunu gördük.
İstanbul'daki Fransız Generali Pelle'nin Göztepe
Köşkü merdivenlerini nasıl sarararak çıktığını
hatırlıyorum. Konuşmadan sonra M. Kemal
diyordu ki:
— Bana Boğazlar üstüne yürüyen kıtaları
durdurmayı teklif etti. Ben de muzaffer orduları
hiçbir yerde durdurmanın mümkün olmadığını,
hemen mütareke yapma kararını vermelerini
söyledim.
Bir müddet durdu, güldü:
— Muzaffer ordular… dedi, bunlar o kadar
dağıldılar ki, toplamaya kalkışsan kim bilir kaç
hafta sürer!
Devrimci M. Kemal, yeni ve uzun savaşına
başlamak üzereydi. Kimimiz sevinmek, kimimiz
kaygılanmak ve şüpheye düşmekle, O'nun
karşısında manevi ayrılığa başlıyorduk.
…Zaferi unutmuş gibiydi. Birçoklarının son
zannettiği şey, O'nun için başlangıçtı.
…Asıl bundan sonra işlerimiz var, demişti. Milleti
yok olmaya götüren geçmişe nasıl bir kinle
bakıyordu. O neyin ve nasıl kurtarıldığını
herkesten daha iyi biliyordu. O batmak denen en
büyük tarih faciasına (çok acıklı olay) bu milletin
niçin uğramış olduğunu unutmuyordu. Türk
topraklarına gömülen, esir kamplarına taşınan
veya kaçan düşmana önem bile verdiği yoktu. Asıl
düşman memlekette idi. Şimdi onu yenmek, daima
“hakiki” niteliği ile kullandığı kurtuluşa ermek
gerekliydi.
Zaferini kullanmaya karar vermişti. Etrafında her
şeyi artık bitmiş sanmakta olanlarla, her şeyin
ancak başlangıcında olduğumuza inanan bu adam
ve yakın ﬁkir arkadaşları arasında ne derin bir
uçurum vardı. Bu yakın ﬁkir arkadaşlarının en
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yakını hiç kuşkusuz İsmet Paşa idi. Ondan
başka birçokları, yeni girişilen gerçek
Kurtuluş Savaşı'nda ondan ayrılacaklar ve bu
savaşın Hâkimiyeti Milliye prensiplerine
aykırı olduğunu ileri süreceklerdi.
İlk defa şarklı (doğulu) olmayan bir zafer
sahibi karşısındaydık. Gerekirse bu zaferin
bütün şereﬁ ve şanına, ﬁkir savaşında feda
etmeye karar veren bir şef!”
MUCİZE

Bu meşru (hukuksal) kararı bozmaya yönelik her
kuvvet, Türkiye'nin ebedi (sonsuz) düşmanı kalır.”
Bu açıklamadan 5 gün önce, 19 Ekim 1922'de
Türkler hakkında ağzına geleni söyleyen ve
Atatürk'e daha önce “asi ve maceracı general”
diyen İngiltere Başbakanı Lloyd George,
Anadolu'daki başarısızlığı gerekçe gösterilerek
verilen bir gensoru ile Başbakanlıktan düşürüldü.
Lloyd George parlamentoda kendisini şu sözlerle
savunuyordu:

Gazeteci Yunus Nadi mucizeyi anlatıyor:
Harikaya (mucizeye) benzeyen (30 Ağustos
zaferi) bu işin manasını anlamak için ondan
önceki yılların bin ümit ile ve bin yeis
(umutsuzluk) ile dolu kara günlerini göz
önüne getirmek gerekir.
Düşmanı denize döken bu altın kanatlı ordu,
bir tek askerinden başlanmak suretiyle
vücuda getirilmiş ve çok zor ateş deneyimleri
içinde yeniden yeniye bozulup düzenlemek
şartıyla adeta tekrarlanarak çelikleştirilmiş
bir ordu idi. Ona hâkim olan kudret, bütün bir
milletin azim (sınırsız büyüklük, üstünlük) ve
imanı idi.
Herhangi bir milli mesele (sorun) bu yüksek
derecesinde ele alınınca, ulaşacağı sonucun
nasıl başarıdan da yüksek zaferlerde karar
kılınabileceğine bundan daha kesin ve bundan
daha yakın örnek gösterilmese gerekir.

“ARKADAŞLAR, YÜZYILLAR ENDER OLARAK
DAHİ YETİŞTİRİR. ŞU TALİHSİZLİĞE BAKIN Kİ BU
DAHİ ÇAĞIMIZDA TÜRKLERE KISMET OLDU VE
BENİM KARŞIMA O ÇIKTI.”
Fethi KARADUMAN – Araştırmacı Yazar

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, Cumhuriyet Kitapları, s. 102
A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, s. 520
A. Müderrisoğlu, a.g.e s.499
A. J. Toynbee, a.g.e. kitap II, s.21
Aralov, a.g. e. s.181
Falih Rıfkı Atay, M. Kemal'in Mütareke Defteri ve 19 Mayıs,
Cumhuriyet Kitapları, s.30–35

ATATÜRK, 30 Ağustos utkusunun ardından
savaş kazanıldıktan sonra 24 Ekim 1922'de
Amerikan United Press gazetesine verdiği
demeç Batı'ya bir uyarı ve meydan okumadır:
“Amerika, Avrupa ve Bütün Batı dünyası
bilmelidir ki, Türkiye halkı her uygar ve
yetenekli ulus gibi, kayıtsız şartsız özgür ve
bağımsız yaşamaya kesin karar vermiştir.
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