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BAŞKAN’DAN MESAJ

Sevgili Atatürkçüler
Merhaba,
Yazıma Dünya Barış Günü ile başlamak istiyorum.
Hepimizin bildiği gibi Eylül ayının ilk günü Dünya
Barış günü olarak tüm dünya da kutlanıyor. Ancak
''Barış'' sözcüğü çok büyük anlam taşıyor ama
ülkemizde ve dünya da barışın neresindeyiz diye
bunu sorgulayabiliriz. 30 Ağustos'da Akit TV nin
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile
ilgili televizyonlarında geçtikleri hakaret içeren
alt yazı ile ilgili Genel Merkezimizle birlikte ADD
ailesi olarak şikayette bulunmak üzere biz de
Alanya adliyesindeydik .
Kurtarıcımız ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK: “yurtta barış, dünya da barış”
felsefesinin yaratıcısıdır. Bu felsefeyi, kendi
yaşamının öznesi yapmış bir büyük liderdir…
Dünya ve tarih, Büyük Atatürk'ün barışçıl yönünü
saygıyla kabul etmiştir.

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

UNESCO'nun tarihi kararı ve Atatürk'ü tanımı
bunun en iyi kanıtıdır: "Atatürk uluslararası
anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş
üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş
bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı
savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya
barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar
arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen,
eşi olmayan devlet adamı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu.”
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● 4 Eylül Sivas Kongresi toplandı
● 9 Eylül 1922 İzmir'in düşman işgalinden
kurtuluşu
● 9 Eylül 1933 Birinci sanayi planı hazırlandı
● 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi
kazanıldı
● 19 Eylül 1921 Gaziler günü (Mustafa Kemal'e
gazi ünvanı verildi)
● 26 Eylül 1932 Dil Bayramı – Birinci Türk dili
kongresi Gazinin katılımıyla Dolmabahçe
sarayında toplandı
● 30 Eylül 2011 ADD Kurucu Genel
Başkanlarından * *
·
Mehmet Suphi Gürsoy Trak öldü
Bültenimizde yukarıdaki olaylar ilgili bilgileri
titizlikle hazırladık. Yazıları ile bültenimize katkı
sunan Araştırmacı Yazar Sn. Fethi KARADUMAN
ve Tarihçi, Yazar ve Emekli Albay Kemal
KARAKUZEY'e teşekkür ederiz.
Bir sonraki E-Bültenimizde buluşmak dileğiyle
tüm okurlarımıza selam sevgilerimi sunuyorum.

Bugün Ülkemizde her şeyimizi borçlu
olduğumuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu
önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e
saygısızlık insanlığa, tarihe ve dünyaya
saygısızlıktır. Türk Milleti'ne saygısızlıktır.
Kabul edilemez.
13 Kasım 1918 de Atamızın tarihe kazınan
“Geldikleri gibi giderler” sözü ile Ulu
Önderimizin manevi mirasının ilelebet
takipçisi ve bekçisi olacağımızı yineliyorum.
Ata'mızın İlke ve Devrimlerinin Türkiye
Cumhuriyetinin temel taşları olduğuna
inanarak yine yeniden Kuvayı Milliye
diyorum!
Karanlık günler bitecek,
İnancımızla, dim dik ayaktayız
Herkes geldiği gibi gidecektir
Eylül ayının önemli olaylarını gözden
geçirecek olursak
● 1 Eylül Dünya Barış günü
● 1 Eylül 1929 okullardan Arapça ve Farsça
dersler kaldırıldı
● 2 Eylül bakanlar kurulu tekke ve
zaviyelerin kapatılması ve din görevlilerin
kıyafetlerine ilişkin kararnameyi yayınladı
● 4 Eylül 1990 Yazar Turan Dursun
Cumhuriyet düşmanlarınca öldürüldü

Zuhal SİRKELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı
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ARAPÇA VE FARSÇA DERSLERİN KALDIRILMASI

ARAPÇA VE FARSÇA
DERSLERİN
KALDIRILMASI
1 Kasım 1928'de yeni harﬂerin kabulü ve Türk Alfabesi'nin oluşturulmasıyla eğitim-öğretimde yeni bir
sayfa açılmıştır. Okullarda Arapça ve Farsça dil dersleri kaldırılarak modern dünyada geçerli olan
İngilizce Fransızca ve Almanca dil dersleri konulmuştur.
Atatürk zihninde oluşturduğu makro eğitim planını adım adım uygulamaya koyarak modern bir eğitim
sisteminin temellerini atmıştır

Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki erdeme
sahiptir. Bu erdemleri hiçbir kuvvet,
milletimizin kalp ve vicdanından çekip
alamamıştır ve alamaz.
M.K. Atatürk
Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte
okumamış olanları kastetmiyoruz.
Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa
okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı
gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati
gören gerçek alimler çıkabilir.
M.K. Atatürk
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TEKKE VE ZAVİYELERİN
KAPATILMASI

Programlarının çağdaşlaşma bölümünde gözleri
Japon örneğindedir. Yalnız buharı, petrolü,
elektriği değil, tepeden tırnağa tüm yasaları,
yönetimi ve sosyal kurumları yenilemek
azmindeler.”

Bilindiği gibi, Atatürk Devrimi'nin temel
amacı, “çağdaş bir devlet” kurmaktır. Lider ve
kadrosu böyle bir karara varmışsa, çağdışı
olan tüm kurumların kısa sürede kaldırılacağı
zaten bellidir, zira hiçbir devrim, kendine ayak
bağı olacak kurumlarla hedeﬁne varamaz.
Konuya açıklık getirmek adına meseleye biraz
daha yakından bakalım:

İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçisi, Türkiye
hakkında kendi hükümetine böyle bir rapor
göndermekte, Atatürk'ün, diğerlerinin yanında
tepeden tırnağa tüm yasaları, yönetimi ve sosyal
kurumları yenilemek azminde olduğunu, çok
doğru bir tespitle ülkesine bildirmektedir.
Şimdi bu çerçeveden Tekke, Zaviye ve Türbelerin
kapatılması konusuna gelebiliriz:

Atatürkçü Düşünce Sistemi'nde çağdaşlık, üç
alanda kendini gösterir:
1. Çağdaş Devlet,
2. Çağdaş Uygarlık,
3. Çağdaş Toplum.
Konuyu desteklemek adına, Atatürk'ün çeşitli
demeçlerinden pek çok örnek verilebilir:
1927'de Büyük Nutku bitirirken yaptığı
özette: “Bu sözlerimle, ulusal varlığı sona
ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını
nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son
ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir
devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.”
diyor.

Genç Türkiye Cumhuriyeti açısından yaşamsal
önemde olan ve Lozan'dan itibaren üzerinde
dikkatle durulan Musul-Kerkük meselesine ilişkin
müzakerelerin sürdüğü esnada, İngilizlerin
desteğiyle ayaklanan Şeyh Sait'in, bu
ayaklanmaya “gerekçe” olarak uydurduğu
nedenler arasında, Tekke ve Zaviyelerin
kapatılması meselesi de vardı. Oysa bu isyanın

10.ncu Yıl Nutkunda, “Ulusal kültürümüzü
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkaracağız” görüşünün altını çiziyor, ana
amacın “çağdaşlık” olduğunu, ısrarla
vurguluyor.
asıl hedeﬁnin şeriatı geri getirmek ve bir Kürt
devleti kurmak olduğu açıktı.
Peki, bu kurumların kapatılması konusu nasıl
gündeme geldi?
İslam dininin tapınma kuralları, İslam dünyasında
zaman içinde farklı biçimlerde yorumlanmış, her
bir biçim, gene Allah'a giden bir yol, yani bir
“tarik” olarak ortaya çıkmış, böylece pek çok

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Lindsay'ın
1925'te hükümetine gönderdiği rapor da bunu
kanıtlamaktadır:
“Çağdaşlaşma, genç Türkiye Cumhuriyeti
politikasının yüreği ve ruhudur; ulusçuluk ve
laiklik de el ulakları Ülküleri gerçekçi
olmayabilir ama inançları sağlam ve derindir.
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bağlanmışlardı. Şeyh Sait isyanı baş gösterip de,
yakalanan suçlular yargılanmaya başlayınca, bu
tür tekkelerin, ayaklanmanın merkezi haline
geldikleri, ifadelerden anlaşıldı. Yapılan
yargılamalar bir başka dehşeti daha ortaya
koymuştu: Bu bölgedeki Tekke şeyhlerinin
kendilerini cahil halka “Allah” gibi gösterdikleri,
gene ifadelerden anlaşılmıştı. Kurulan İstiklal
Mahkemesi, 28 Haziran 1925'te bu bölgedeki
tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verdi.
2 Eylül 1925'te ise hükümet, tekke, zaviye ve
türbelerin kapatılmasına ve din görevlilerinin
kıyafetlerine ilişkin bir kararname yayımladı.
Daha sonra TBMM'nin 30 Kasım 1925 günkü
oturumunda, bu kararnamedeki maddeler aynen
kanunlaştı. Böylece bütün tarikatlarla, şeyhlik,
dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik,
babalık, emirlik, naiplik, halifelik, büyücülük,
üfürükçülük, falcılık, muskacılık gibi san ve
sıfatların kullanılması yasaklanmıştı. Bu
yasaklara uymayanların cezası 3 aydan az
olmamak üzere hapis ve 50 liradan az olmamak
üzere para cezasıydı. 1 Mart 1950 gün ve 5566
sayılı yasa ile Türk büyüklerine ait olan ya da
büyük sanat değeri olan türbelerin açılmasına
karar verilerek, Osmanlı padişahlarının
türbeleriyle, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş,
Barbaros, Mimar Sinan ve benzeri Türk
büyüklerinin türbeleri açılmıştır.

tarikat türemiştir. İşte bu tarikat üyelerinin
kendi aralarında toplanacakları ve birlikte
ibadet edecekleri yerlere “tekke” denilmişti.
Tekkelerin küçüklerine de “hücre”, “küçük
oda” anlamına “zaviye” denilmişti.
Başlangıçta, son derecede muhafazakâr olan,
bu nedenle hiçbir değişikliğe olumlu
bakmayan, dinsel kurallara sıkı sıkıya bağlı
“medreseliler” karşısında, Tekkeler ve
Zaviyeler, gelişimden yana, açık görüşten ve
tartışmadan yana bir duruş sergilemişlerdi.
Buralarda bir “Tekke Edebiyatı” denen yazın
türü ortaya çıkmıştı ve Tekkeler bir anlamda
resim, müzik, şiir gibi sanat dallarında eğitim
veren kurumlar haline gelmişlerdi.
ancak zamanla bu kurumlar bu işlevlerini
yitirdiler. Bir çok imtiyaza sahip oldukları için,
devlete vergi vermek istemeyenlerin,
askerlikten kaçanların, işsiz güçsüzlerin,
miskinlerin sığınağı haline geldiler. Osmanlı
Devleti bu kurumlara bir disiplin getirmek
üzere, 1918 yılında yeni bir tüzük yayımladı ve
bu tüzükte tekkeler yeniden tanımlandı, şeyh
ve dervişlerin nasıl davranmaları gerektiği
konusuna yeniden açıklık getirildi. Belli ki
tekkeler saygınlıklarından çok
uzaklaşmışlardı.

Dr. Orhan Çekiç, ADD Bilim Danışma Kurulu Üyesi

Kurtuluş Savaşı esnasında, ılımlı tarikatlara
mensup tekke ve zaviyelerin bir kısmı ulusal
direnişin yanında yer alırken, Nakşibendi ve
benzeri köktendinci şeyhlere bağlı tarikat
üyelerinin, saltanat ve hilafet yanlısı bir
tutum içinde oldukları görüldü. Bu kesimin,
Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması
üzerine “din elden gidiyor!” yaklaşımıyla bu
büyük değişime karşı çıktıkları görüldü. 3
Mart 1924'de Şeriye ve Evkaf Bakanlığı
kaldırılmış ve tüm tekke ve zaviyeler yeni
kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na
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TURAN DURSUN
Tokat, Manisa, Sinop illerinde ve ilçelerinde vaizlik ve
müftülük yaptı. 1966 yılında TRT'ye geçen Dursun,
dini birçok program hazırladı. TRT'de hazırladığı
programlar eleştirilerek, Evrim Teorisi'ne yer verdiği
ve dinsizlik yaptığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. 6
Eylül 1990'da faili meçhul bir suikastle öldürüldü.
Eserleri :
– Kur'an Ansiklopedisi, 8 cilt
– Din Bu I-II-III-IV /Tabu Can Çekişiyor
– Kutsal Kitapların Kaynakları 1-2-3
– Kulleteyn
– Allah
– Kur'an
– Dua
– Müslümanlık Ve Nurculuk
– Ünlülere Mektuplar
– İlhan Arsel'e Mektuplar
– Hayatını Anlatıyor

TURAN DURSUN
1934 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Yapaltın
köyünde doğdu. Turan Dursun, imam olan babası
tarafından beş yaşındayken Ağrı'nın Tutak
ilçesinde, kendisine Arapça okutacak hocaların
yanına verildi. Okuma-yazmayı ancak 1955-57
yıllarında askerlik yaptığı sırada öğrendi. İlkokul
diplomasını ise terhis olduktan sonra, dışarıdan
sınava girerek aldı. Bir süre İstanbul'da yüksek
dereceli öğrencilere ve hocalara İslami ders
dallarında Arapça eğitim verdi. Müftülük sınavını
kazanan Turan Dursun, sırasıyla Tekirdağ, Sivas
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ULUSAL DİRENİŞ
ÖRGÜTLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Ulusal kurtuluş için tüm ulusu harekete
geçirmeye yönelik bu oluşumun ardından, ulusu
boyunduruk altına alma girişimine ve mandacılara
karşı kesin tutum alınır.
M. Kemal'in Amasya Genelgesi ile toplantı çağrısı
yaptığı Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nden
sonra 4 Eylül 1919 günü Sivas'ta toplanır.
İstanbul Hükümeti Kuvayı Milliyeci'lerin
kararlarından ürktüğü için Kongre'ye engel
olmaya çalışır. Çoğu yerlerde delege seçimi bile
büyük zorluklar içinde yapılır.
Bu arada M. Kemal'in, Kongre için en
güvenilir yer olarak seçtiği Sivas'ta bazı kaygılar
yaşanır. Vali Reşit Paşa, M. Kemal'e çektiği bir
telgraﬂa, endişelerini dile getirir. Valinin
bildirdiğine göre, Anlaşma Kuvvetlerinin
temsilcisi olarak Sivas'a gelen Fransız Binbaşı
Brunot, Kongre Sivas'ta toplanırsa, kentin
Anlaşma kuvvetleri tarafından işgal edileceğini
bildirir. Bu durumdan ürken Reşit Paşa da M.
Kemal'e “Kesin gereklilik yoksa Kongrenin
Sivas'ta toplanmasından vazgeçilmesini” önerir
ancak M. Kemal'in emirlerine uyacağını da belirtir.

Fethi Karaduman Araştırmacı, Yazar

ULUSAL DİRENİŞ
ÖRGÜTLERİNİN
BİRLEŞTİRİLMESİ:
SİVAS KONGRESİ –
KURTULUŞ KONGRESİ

M. Kemal, Reşit Paşa'ya, Fransız Binbaşı
Brunot'un gözdağı vermek için uğraştığını,
kaygılanacak bir durum olmadığını bildirmeyi
gerekli görür.

Ulusal Dernekler düşmanların tutsaklık
boyunduruğuna girmemek direnci ile ulusal
buluncun (vicdanın) şahlanmasından doğmuş
birer eşsiz kuruluş oldular. Bu yolla
yüzyıllardan beri bağımsız yaşayan ulusumuz
varlığını dünyaya göstermeye başladı.

SİVAS YOLUNDA
M. Kemal, Temsilciler Kurulu üyesi olan Rauf Bey
ve Raif Efendi ile birlikte 29 Ağustos 1919'da
Erzurum'dan yola çıkar. Fakat yolda sıkıntılı bir
gün yaşanır. Erzincan Boğazı'nda jandarma subay
ve erleri M. Kemal'in önünü keserler:

M. Kemal Atatürk
Türk Devrim ve Kurtuluş Kongresi olarak da
adlandırılan Sivas Kongresi ile dağınık
direnme örgütleri, birleştirilerek, Anadolu ve
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adı altında
toplanır.

—Eşkıyalar Boğazı tuttular, tehlike var,
geçilemez! derler.
Bu eşkıyaların kuvvetinin ne olduğunu
bilen yoktur. Oysa M. Kemal'in dediği günde
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ULUSAL DİRENİŞ
ÖRGÜTLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Sivas'ta bulunması gerekmektedir. M. Kemal
hemen kararını verir. Yanındakilere:
“Sağdan soldan gelen ateşe bakmayarak,
otomobiller hızla yolda hareket edecekler.
Vurulan, ölen olursa, onlarla
ilgilenilmeyecektir. Tam yol üzerindeki
eşkıyalara rastlanırsa, hep birlikte
otomobillerden inilecek. Onlarla çarpışarak
yol açılacak, sağ kalanlar otomobillerine
binerek yine yollarına devam edecekler.”

söylemenin uygun olmadığını da sözlerime
ekledim.

Bu kararla yola koyulurlar, karşılarına çıkan
olmaz.

Rauf Bey, hemen hemen heyecanlı bir sesle
önceden söylemeye hazırlanmış olduğu o andaki
durumundan anlaşılan bir davranışla ve kesin bir
dille: “Sen başkan olmamalısın!” dedi. Hemen
Hüsrev Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna
inandım ve doğal olarak üzüldüm. Rauf Bey'e:
“Anladım, Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız
kararı bana bildiriyorsun” dedim ve yanıtını
beklemeksizin yanından uzaklaşarak kongre
salonuna girdim.

Baylar, ben bu kongrede başkanlık işine
önem vermiyordum. Başkanlığa, belki yaşlı bir
kişinin getirilmesinin uygun olacağını
düşünüyordum. Bu yüzden bazı arkadaşlarında
düşüncelerini sordum. Bu arada, kongre salonuna
girmezden önce koridorda Rauf Bey'e rastladım.
“Kimi başkan yapalım?” dedim.

M. Kemal ve arkadaşları, 2 Eylül 1919 günü,
halkın büyük ve sevinç gösterileri arasında
Sivas'a gelirler.
Sivas Kongresi, 1919 Eylül'ünün dördüncü
Perşembe günü saat ikide açılır.

M. KEMAL'İ BAŞKAN
SEÇTİRMEME ÇALIŞMALARI

Kongre'nin açılmasından sonra ilk sözü
alan bir yüksek kişinin, kongre tutanağına olduğu
gibi geçirilen şu sözlerini işittik:

Rauf Bey ve birkaç arkadaşı M. Kemal'i
Kongre Başkanı seçtirmemek için bazı
çabalara girişirler. Sivas Kongresi'nin açılışı
da bu tür bir olaya sahne olarak açılır. M.
Kemal, bu konuda Söylev'de ayrıntılı bilgi
verir:
“Toplantı günü öğleden önce
delegeler arasında bulunan ve öteden beri
kendisini tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma
gelerek, şöyle bir haber verdi: Rauf Bey ve
bazı delegeler, Bekir Sami Bey'in evinde özel
bir toplantı yapmışlar ve beni başkan
yapmamaya karar vermişler.

“Efendim, şimdi doğal olarak başkanlık işi
söz konusu olacak, ben başkanlık görevinin birer
gün ya da birer hafta sürmek üzere sırayla
yapılmasını ve üye adlarının ya da temsil edilen il
ve sancak adlarının baş harﬂerine göre alfabe
sırasıyla yapılmasını öneriyorum”.
Öyle şaşılacak bir rastlantıdır ki, bu
öneriyi yapanın temsil ettiği ilin adı da kendi adı
da alfabenin ilk harﬁyle başlıyordu. Ben, çağrıyı
yapan kişi olarak, bir söylevle kongreyi açtıktan
sonra geçici olarak başkanlık yerinde
bulunuyordum.'Bu neden gerekiyor efendim?' diye
sordum.
Öneriyi yapan: 'Böylece işin içine senlik
benlik karışmamış olacağı gibi dışarıya karşı da,
eşitliği gözettiğimiz için iyi bir etki yapılmış olur'
dedi.

Arkadaşların, özellikle Rauf Bey'in, böyle bir
davranışta bulunacaklarını hiç ummadım ve
Hüsrev Sami Bey'in, açık söyleyeyim ki, biraz
ağırca olarak, böyle yersiz sözleri bana
ulaştırmaması için dikkatini çektim. Verdiği
haberin doğru olmayacağını, arkadaşlar
arasında yanlış anlayışlara yol açacak sözler
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ULUSAL DİRENİŞ
ÖRGÜTLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
“Ben yurdun, öneriyi yapanla birlikte
bütün ulusun, hepimizin nasıl bir felaketin
çıkmazında bulunduğumuzu göz önüne
getirerek, kurtuluş yolu olduğunu inandığım
girişimleri bitmez tükenmez güçlükler ve
engeller de olsa, maddesel ve ruhsal bütün
varlığımla yürütmeye çalışırken, benim en
yakın arkadaşlarım, daha dün İstanbul'dan
gelmiş ve doğal olarak işlerin iç yüzünü
bilmeyen, saygı duyduğum yaşlı bir kişinin
diliyle, bana senlikten benlikten söz
ediyorlar.”
Bu öneriyi oy'a koydum. Çoğunlukla
kabul edilmedi. Başkan seçimini gizli oy'a
koydum. Üç üye dışında bütün üyeler oylarını
bana verdiler.”

M. KEMAL, KONGRE BAŞKANI
M. Kemal, Kongre Başkanı olarak görüşmeleri
yönetir. Görüşmelerin gündemini; Erzurum
Kongresi tarafından kabul edilmiş olan
Tüzüğün ve Bildirinin esasları üzerinde
yapılacak görüşmeler ve bu konuda gerekli
kararlar almak oluşturur.
M. Kemal Atatürk, Kongreyi açış
konuşmasında, genel durum ve görünüm
tablosu ile birlikte, Kongrenin yurdun ve
ulusun kurtuluş amacına yöneldiğini
açıklayarak, önemli saptamalarda bulunur:
“…ULUSUMUZUN SİZLER GİBİ UYANIK VE
ŞEREFLİ KİMSELERİ, GÖRÜNÜŞÜN KAYGILI
KARANLIKLARINDAN UMUTSUZLUĞA
DÜŞMEDİLER. ÇÜNKÜ ONLAR BİLİRLER Kİ
TARİH BİR ULUSUN VARLIĞINI, HAKKINI
HİÇBİR ZAMAN İNKÂR EDEMEZ.
…ANLAŞMA DEVLETLERİNİN
HAKSIZLIKLARIYLA İSTANBUL
HÜKÜMETİNİN GÜÇSÜZLÜĞÜ VE
KARARSIZLIĞI KARŞISINDA ULUSUMUZ,

VARLIĞINI BELİRTMEK VE BU SALDIRILARA
KARŞI NAMUSUNU VE BAĞIMSIZLIĞINI
KORUMAK GEREKTİĞİNE HÜKMETMEK
ZORUNDA KALDI.”
Kongrenin ilk üç günü and içmek,
Kongrenin İttihatçı bir Kongre olmadığını
belirtmek, Padişah'a sunulacak yazıyı yazmak gibi
önemsiz konuların tartışılmasıyla geçer.
Kongrenin dördüncü günü; Erzurum
Kongresi Tüzüğü görüşüldü ve gereken
değişiklikler yapılır.
1.Derneğin adı, “Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti” olur.
2.Temsilciler Kurulu'nun yurdun bütününü temsil
edeceği belirtilir ve üyeler arasına altı kişi daha
eklenir.
3.Her türlü işgal ve işimize karışmanın ve özellikle
Rumluk ve Ermenilik örgütleri kurma amacını
güden davranışların durdurulması için elbirliği ile
savunma ve uğraşma ilkesi kabul edilir.
4.Osmanlı Hükümeti'nin yabancı devletler baskısı
karşısında, yurdumuzun herhangi parçasını
bırakmak ve orası ile ilgilenmemek zorunda
kaldığı anlaşılırsa; geçici bir yönetim kurulması
ilkesi benimsenir.
Böylece Erzurum Kongresi'nde doğu illerini
ilgilendirir görünen Tüzük; Sivas Kongresi'nde,
yurdun bütünü kapsar bir özellik kazanır.
Sivas Kongresi'nde Erzurum'da seçilmiş olan 9
kişilik Temsilciler Kuruluna, 6 üye daha eklenir.
Bunlar, Albay Kara Vasıf, Hüsrev Sami, Hakkı
Behiç, Ömer Mümtaz, Mazhar Müﬁt ve Niğde
delegesi Ratipzade Mustafa'dır.
Temsilcilerin seçiminden sonra Kurulun zorunlu
giderleri için bir bütçe yapılıp yapılmayacağı
tartışılır. Ancak giderlerin kişisel bağışlar ya da
yerel örgütlerce gönderilecek paralarla
karşılanması uygun görülür. İlk olarak da
Eskişehir Delegesi Bayraktaroğlu Hüseyin, üç
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aylık giderler için bin lira bağışlar.
Kongre çalışmaları 11 Eylül'de sona erer.
Ertesi gün de, Sivas halkının katıldığı bir açık
oturum düzenlenir.

İRADE-İ MİLLİYE GAZETESİ
Sivas Kongresi sırasında alınan bir karar
üzerine, Temsilciler Kurulunun görüşlerini
yaymak amacıyla İrade-i Milliye (Ulusal
İstenç) adı verilen bir gazetenin yayımına
başlanır. Temsilciler Kurulu Ankara'ya
taşındıktan sonra da bu gazetenin yayımı
Kuvayı Milliye görüşleri doğrultusunda
sürdürülür.
Ulusal direnişin sesini oluşturacak olan İradei Milliye gazetesi, Ulusal Kurtuluş ve
Bağımsızlık Hareketinin ilk yayın organıdır.
Gazetenin başlığının altındaki “Metalib ve
amal-ı milliyenin müdaﬁidir” (Ulusal istek ve
emellerin savunucusudur) sözü, yayında
gözetilecek temel esası yansıtır.
Gazetenin 14 Eylül 1919 günlü ilk sayısında, İ.
Hami imzasıyla çıkan Harekât-ı Milliyenin
Esbabı (Ulusal Hareketin Nedenleri) adlı
başyazı M. Kemal tarafından yazdırılır.
“Acaba yalnız yenilmiş olmakla bir devlet bu
duruma gelebilir mi?” sorusuyla başlayan
yazıda, ne uğranılan bozgunun genişliği ve
dehşetinin ne de düşmanların büyüklüklerinin
ve güçlerinin devleti yok olamaya
sürükleyecek nitelikte olmadığı, olamayacağı
belirtilir ve İstanbul hükümetlerinin “evet
efendimci” tutumları sergilenir .

SİVAS KONGRESİ'NDE ALINAN
ÖNEMLİ KARARLAR

Sivas Kongresi'nde; yerel, bölgesel örgütlenmeden
ulusal örgütlenmeye geçilmesinin yanında siyasal
özerkleşme de sağlanır. Siyasal özerkleşme
açısından ilginç önlem ve kararlar alınır:
Merkezle haberleşmeyi ve idari ilişkiyi
kesme,
Kararların yürütülmesi için kolordu
komutanlarını görevlendirme,
Bunları engelleyecek memurları en ağır
biçimde cezalandırma,
Heyeti Temsiliye'yi, “Milletin seçilmiş
temsilcisi” sayma,
Hükümette yarı resmi temsilci
bulundurma (Harbiye Nazırı Cemal Paşa),
Amasya görüşmesi ve protokoller,
Dış temaslar,
Sivas Kongresi günlerinde hukuki özerkleşme
yolunda alınan kararlar ise:
Kongreyi baltalamaya çalışanların
“tevkiﬂeri” konusunda Kolordu Komutanlarına
emir ve yetki verilmesi,
Komutan ataması (Ali Fuat Bey'in Garbi
Anadolu Umum Kuvayı Milliye Kumandanlığına
atanması),
Milli mücadeleye karşı çıkan mülki amir ve
görevlilerin “derdesti (tutuklanmak) ve Sivas'a
izamları (yollama, gönderme)”,
İstanbul Hükümeti'nin seçimlerin
yapılması kararının, uygulanması için dört kola
emir verilmesi: Komutanlar, mülki makamlar,
belediyeler, heyeti merkeziyeler,
İstanbul ile olan idari ilişki kesimi, bunun
yerine getirilmesi için komutanların
görevlendirilmesi, karşı çıkacak memurların
Divanı Harbe verilip en ağır biçimde
cezalandırılması

Sivas Kongresi'nde Temsilciler Meclisinin,
Batı Cephesi Komutanlığına dönüştürülecek
bir ordunun komutanlığına atama yapması, bu
Meclis'in yürütme gücü olarak da görev
yaptığını gösterir.
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İSTANBUL HÜKÜMETİ'NİN SİVAS
KONGRESİ'Nİ DAĞITMA
GİRİŞİMLERİ
İstanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi'ni
dağıtmak, Ali Galip'i Kürt aşiretlerini
ayaklandırıp Sivas Kongresini basmak ve M.
Kemal'i tutuklamak için yaptığı haince
girişimler sonuçsuz kalır.
Hükümet Sivas'ta kongreyi basmayı,
dağıtmayı ve M. Kemal'i yakalatmayı
istiyordu. Hükümetin bu gerekçe ile yapmış
olduğu girişimler, önceden haber alınarak
etkisiz duruma getirilir.
M. Kemal de bu olayların düzenleyicisi ve
yürütücüsü olan İçişleri Bakanı Adil Bey'e 11
Ekim 1919 günü şu telgrafı çeker:
“Alçaklar, cana kıyıcılar! Düşmanlarla birlik
olup ulusa karşı haince düzenler
kuruyorsunuz. Ulusun gücünü ve buyruğunu
anlamaya gücünüz yetmeyeceğine kuşkum
yoktur. Fakat yurda ve ulusa karşı haince ve
bütün gücünüzle uğraşacağınıza inanmak
istemiyordum.
Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve
yardakçıları gibi şaşkınların bönce ve
kuruntuya dayanan sözlerine kapılarak ve
yurdumuz için dokuncalı olan yabancılara
vicdanınızı satarak işlediğiniz alçaklıkların
ulusça yükletilecek sorumluluğunu göz
önünde tutunuz. Güvendiğiniz kişilerin ve
kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi
sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız”.
M. Kemal, Damat Ferit Hükümetini çekilmek
zorunda bırakacak önemli bir karar alır. Bu
durumu ayrıntılarıyla dile getirir:
“Ali Galip'in giriştiği işin, Padişah'ın ve Ferit
Paşa Hükümeti'nin ve yabancıların ortak bir
girişimi olduğuna, bilginize sunduğum

belgeleri gördükten sonra kimsenin kuşkusu
kalmaz, sanırım. Bu hainliğin, ortak
girişimcilerine karşı alınması gereken durum
açıktır.
Ancak, karşı girişimde elden geldiğince açık
saldırıdan vazgeçmek, o günün gereği olmakla
birlikte, girişim gücünü çeşitli yönlere
çevirmekten sakınarak bir noktada toplamak
uygun bir davranış olacaktı. Biz de saldırılacak
hedef olarak, yalnız Ferit Paşa Hükümeti'ni
saptadık. Ve bu işte Padişah'ın parmağı olduğunu
bilmezden geldik. Ferit Paşa Hükümeti'nin,
gerçekleri bildirmeyerek Padişah'ı aldatmakta
olduğu tezini tuttuk. Padişah'ın, durumu
öğrendiğinde hemen, kendisini aldatanlara hak
ettikleri işlemi yapacağına güvenimiz olduğunu
ileri sürdük…
Eylül'ün 11. günü Padişah'a çektiğimiz bir telgraf
ile '…Adaletli bir hükümetin kurulmasına kadar
İstanbul Hükümeti ile hiçbir türlü yazışma
yapmamaya ve ilişki kurmamaya karar vermiş
olan ulustan ordunun ayrılmayacağını, olayın
içyüzünü bilen ve olayın yerine yakın olan
kolordu komutanları, bilginize sunmak zorunda
kaldık' deniliyordu.
İşte bu telgraf örneğinin bütün kolordular
tarafından İstanbul'a çekilmesi uygun görüldü”.
Bunun sonucu olarak, 12 Eylül 1919 günü İstanbul
Hükümeti ile tüm haberleşme ve bağlantılar
kesildi”.

KONGRE'DE KURTULUŞU
AMERİKAN GÜDÜMÜNDE
(MANDASINDA) ARAYANLAR
M. Kemal Paşa Anadolu'da bir milli hareket
yaratmaya çalışıyor. Bu ne çocukça bir hayaldir!
Bütün cihanın (dünyanın) kuvvetine karşı…
Savaştan ezilmiş olan zavallı Anadolu'nun
gücüyle… Kafa tutmasının ne hükmü (etki, şiddet)
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olabilir? Anadolu'da ne kalmıştır, ne var ki
mukavemet teşkili (direniş oluşumu) kabul
olsun”
Renin gazetesi, 11 Ekim 1919
Erzurum Kongresi günlerinde
başlayan mandacılık görüşünün Sivas
Kongresi sırasında da ortaya çıktığı görülür.
Sivas Kongresi'nin 8 Eylül 1919 günlü
toplantısında, Amerikan güdümünü içeren
önerge, uzun tartışmalara neden olur.
M. Kemal Söylev'de bazı yazışmaların
belgelerini sunarak, mandacılık konusunun
açıklığa kavuşmasını sağlar. Bu belgelerden
biri 26/27 Temmuz 1919 günü Amasya'dan 5.
Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif Bey
tarafından çekilen telgraftır. Arif Bey bu
telgrafında; Bekir Sami Bey'in, Sivas
Kongresi'nin ne zaman toplanacağını
öğrenmek istediğini haber verir, M. Kemal'e
iletilmesini istediği düşünceleri bildirir.
Bekir Sami Bey'e göre, “Tam
bağımsızlık yerine, bütün Osmanlı ülkesini
kapsamak üzere Amerikan hükümetinin
güdümü (mandası) altına girmek daha doğru
olacaktır.”
M. Kemal, Bekir Sami Bey'le yaptığı
telgraf yazışmalarında, Amerikan güdümünü
istemesinin gerekçesini ayrıntılı olarak
bildirmesini ister. Aldığı yanıtlardan, böyle
bir istemin, herhangi bir temel inanca
dayanmadığını görür.
Belgelerden diğeri de Halide Edip
(Adıvar)'in 10 Ağustos 1919'da M. Kemal'e
gönderdiği telgraftır.
Halide Edip, “Biz, İstanbul'da

kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye
sınırlarını kapsamak üzere geçici bir Amerikan
mandasını kötülükler arasında katlanılabilir bir
durum olarak görüyoruz” diyerek, bunun
nedenlerini sıralar:
1. Düzenli bir hükümet ve çağcıl bir yönetim
kurulması için Patrikhane'nin siyasal ayrıcalıkları
ve azınlıkların güçlü devlet aracılığıyla boyuna
gözdağı verdirmeleri ortadan kalkmalıdır. Küçük
ve güçsüz bir Türkiye bunu yapamayacaktır.
2. Ulusun rahatlığını ve gelişimini sağlayacak ve
halkı, köyleri, sağlığı ve düşünüşü çağdaş bir halk
haline koyabilecek para, uzmanlık ve güç bizde
yoktur… Halkı ve halk hükümeti kurmayı ayrı
sayan Filipin gibi yabanıl bir ülkeyi, bugün kendi
kendine yönetecek çağcıl bir makine haline koyan
Amerika, bu konuda çok işimize geliyor. On beş
yirmi yıl sıkıntı çektikten sonra yeni bir
Türkiye'yi, her kişisi öğrenimi ve anlayışı ile
gerçek bağımsızlığı kafasında ve cebinde taşıyan
bir Türkiye'yi ancak Yeni Dünya yeteneği
yaratabilir.
3. Dış çekişmeleri ve kuvvetleri
uzaklaştırabilecek bir yardımcı gerek bize. Bunu
ancak Avrupa dışında ve Avrupa'dan güçlü bir
elde bulabiliriz.
4. Amerika'yı kendimize kazanarak ortaya
atabilirsek Doğu Sorunu'nu da, Türk Sorunu'nu da
gelecek için kendimiz çözmüş olacağız.
Amerika'nın mandası altına girmenin tümüyle
sakıncasız olmadığına da değinen, bunun için
“Onurumuzdan epeyce vazgeçmek zorunda”
kalacağımızı belirten Halide Edip, mektubunun
sonunda;
“Serüven ve savaş zamanı geçmiştir. Gelecek için
gelişme ve birleşme savaşı açmak
zorundayız…”der.
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12. Kolordu Komutanı Selahattin Bey, M.
Kemal'e çektiği 12 Ağustos 1919 günlü
telgrafında, İstanbul'daki çeşitli partilerin
birleşerek, Amerikan Komisyonuna verilmek
üzere, aldıkları kararları bildirir. Bu kararlar
arasında, Türkiye'nin Doğu sınırlarında
Ermenistan Devleti kurulması için
gerekenlerin yapılaması isteği de vardır.
M. Kemal, bu telgrafı hemen yanıtlar,
İstanbul'daki parti ve derneklerin kendi
yetkilerinin sınırını bilmeleri gerektiğini
belirtir.
Ankara'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa
da, M. Kemal'e 14 Ağustos 1919'da gönderdiği
telgrafta; İstanbul'da Halide Edip, Kara Vasıf
ve daha pek çok kişinin “Amerikan
güdümünden yana” olduklarını belirtir. Bu
arada, Kara Vasıf Bey'in gönderdiği bir
telgrafta, “Amerikan güdümü kabul edilirse,
İngiliz, Fransız ve İtalyanların aradan
çıkacağı” düşüncesinde olduğu vurgular.
Böylece, yine Kara Vasıf'a göre,
“Amerikalılarla karşı karşıya kalırsak, onlarla
uğraşmak kolay” olacaktır.
M. Kemal, Sivas Kongresi toplanmadan çok
önce, 19 Ağustos 1919'da, Kara Vasıf'a
gönderdiği telgrafta, “Sözü edilen Amerikan
güdüm ve yardımının pek çok dikkatle
incelenmesi ve ulusal amacımızla
karşılaştırılması pek önemlidir. İstanbul'da
çalışmaların amacının, ulusal birliğin, yurdun
bütünlüğünün bağımsızlık ve egemenliğin
sağlanması diye anlatıldığına ve
gösterildiğine göre, Amerikan güdümü kabul
edilince bu amaç, dokunulmaz olarak kalabilir
mi?” dedikten sonra, böyle kararların ulusun
onayına bağlanması gerektiğini belirtir ve
onayı olmayan kararların hiçbir zaman
tanınmayacağını kesin bir dille bildirir.

KONGRE'DE AMERİKAN GÜDÜMÜ
İSTEYENLER
Sivas Kongresi'nde, Amerikan güdümüyle ilgili
önergenin tartışılmalarına geçildiğinde M. Kemal,
ilk sözü Kara Vasıf Bey'e verir. Kara Vasıf, “İlkin
güdümü kabul edelim de, koşulları üzerinde sonra
görüşürüz” der.
Bekir Sami Bey de, “Üzerimize aldığımız görev çok
ağır ve önemlidir. Boş tartışmalara ayıracak
zamanımız yoktur. Önerimiz üzerine konuşalım ve
ivedilikle bir karara varalım” der.
Delegelerden Hami Bey (İsmail Hami Danişmend)
de, Amerikan güdümünden yana olduğunu
belirterek gerekçesini şöyle açıklar: “Herhalde
bize bir yardım gereklidir. Bunun en ilkel kanıtı
da, devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini
karşılayabilmesidir”
Onun arkasından söz alan Raif Efendi, manda'ya
karşı olduğunu açıklar.
Refet Bey de uzun bir konuşma yapar. Öncelikle
manda yönetimini kabul etmenin egemenliği
zedelemeyeceğini öne sürer. Arkasından
konuşmasını şöyle sürdürür:
“Bizim, Amerikan güdümünü yeğ tutmaktan
amacımız, bütün ülkeleri tutsak kılan; yürekleri,
vicdanları söndüren İngiliz güdümünden
kurtularak; yumuşak ve ulusların vicdanına saygı
gösteren Amerika'yı kabul etmektir…
Güdüm ile bağımsızlık birbirine engel şeyler
değildir… Biz, içeride ve dışarıda tam bağımsızlık
isteriz. Acaba kendi başımıza yapabilecek miyiz,
yapamayacak mıyız?... Herhalde Amerikan
garantisini kabul etmek zorundayız.
Herhalde bir Amerikan keﬁlliğini kabul etmek
zorundayız. 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu,
yıkık bir yurdu, pek verimli olmayan bir toprağı ve
ancak on, on beş milyon lira geliri olan bir ulus,
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bir dış yardım olmaksızın yaşayamaz. Eğer
bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve bir
dış yardımla kalkınmayacak olursak, belki
ilerde Yunanistan'ın bile saldırılarına karşı
kendimizi savunamayız…
Tanrı korusun, eğer İzmir Yunanlılarda kalsa
ve aramızda bir savaş açılsa düşmanımız,
Yunanistan'dan vapurla asker getirecek
durumda iken acaba biz Erzurum'dan hangi
trenlerle ulaştırmamızı yapabileceğiz? Bu
nedenle, Amerikan güdümü her şeyden önce
bir keﬁl ve destek bulmak için gereklidir”.
Kara Vasıf da sonradan yaptığı konuşmada
“Bağımsız yaşamaya parasal durumumuz
elverişli değildir. Yanı başımızda bizi
paylaşmayı amaç edinmiş devletler var.
Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla
havadan uçuyorlar, biz daha kağnı
arabasından kurtulamıyoruz” dedikten sonra,
İstanbul'daki Amerikalıların “Güdümden
korkmayınız. Milletler Cemiyeti tüzüğünde
yer almıştır” sözlerine dikkat çeker.
Amerikan güdümünden yana olan Rauf Bey
de, bu düşüncesinin nedenlerini açıkladıktan
sonra, düşmanlarımızın Türkiye'yi paylaşmak
amacında olduklarını; Yunanlıların İzmir'e
girişinin bu amacın bir uygulaması olduğunu
belirtir. Sonra da: “Demek ki bu tehlike
karşısında yurdumuz için en tarafsız durumda
bulunan Amerika'nın yardımını kabul etmek
zorundayız. Ben bu kanıdayım” der.

ülkenizi inceleyecek bir heyet çağırın” dediğini de
aktararak bir öneride bulunur:
“Oybirliği ile bir telgraf yazıp böyle bir heyet
çağırmanızı öneriyorum”.
Kongrede Amerikan mandasını isteyenlere karşı
görüş belirtenler de olur: Bursa delegesi Ahmet
Nuri, manda sistemine karşı uzun bir konuşma
yapar, Hüsrev Sami Bey de “Bizim bu çalışmadan
amacımız, kendimizi savunarak sonsuza değin
yaşayacak ulus olduğumuzu kanıtlamaktır” diye
konuşur.
Erzurum ve özellikle de Sivas Kongresi, manda
sorununun, bir bakıma Wilson Prensipleri
Derneği'nin (Amerikan Mandası isteyenlerin
kurduğu dernek) önerilerinin tartışıldığı bir
toplantıya dönüşmüştür.
23 Temmuz 1919 günü Erzurum'da küçük bir
ilkokul salonunda toplanan ve 14 gün süren
Erzurum Kongresi'nde, Ulusal sınırlar içindeki
yurt parçaları bir bütündür; birbirinden
ayrılamaz. (…) Yabancı devletlerin güdümü ve
koruyuculuğu kabul edilemez kararları alınmıştı.
Sivas Kongresinde de manda istekleri geçersiz
kılınır. Manda ve koruma istekleri kesinlikle
reddedilir.
Fethi KARADUMAN
Araştırmacı, Yazar

Rauf Bey, manda ve dış destek konusunda çok
şey konuşulduğunu ancak Amerika adının
kapalı olarak söylendiğine işaretle, bu adın
açıkça belirtilmesinde bir sakınca
görmediğini söyler. Mr. Browne'un kendisine
“Hakkınızdaki olumsuz düşünceleri
düzeltmek için Amerika Senatosundan

- 15 -

İZMİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

İZMİR'İN DÜŞMAN
İŞGALİNDEN
KURTULUŞU

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya
Savaşı'nı yenik kapamasıyla birlikte 30
Ekim 1918'de imzaladığı Mondros
Mütarekenamesi Anadolu'yu
emperyalist devletlerin işgaline açık
bir alan haline getirdi. I. Dünya
Savaşı'nda emperyalistler arasında
yapılan gizli anlaşmalarda aslında
İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştı.

Konferansı'nda Yunanistan'ın İzmir ve
çevresini işgal etmesi kararlaştırdı. 15
Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan Ordusu
tarafından işgal edilmesi tüm Anadolu'da
milli bilinci harekete geçirdi.
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın nihai
hedeﬁni İzmir'in düşman işgalinden
kurtulması olarak belirledi. İzmir; işgaliyle
birlikte modern Türk ulus- devletinin
kuruluşunun temel harcı oldu. 15 Mayıs
1919'da Gazeteci Hasan Tahsin'in Yunan
ordusuna karşı sıktığı ilk kurşun; üç yıl
dört ay sürecek Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın
da ilk kıvılcımı oldu. Türk ulusu Mustafa
Kemal Paşa önderliğinde 20. yüzyılda
emperyalizme karşı ilk ulusal bağımsızlık

Ancak savaş sonrasında İngiltere
Ortadoğu'daki petrol bölgelerini İngiliz
çıkarları doğrultusunda koruyacak bir
taşeron güç arıyordu. Bunun için
Yunanistan biçilmiş kaftandı. Bu
gelişmelerle birlikte İtilaf Devletleri 19
Ocak 1919'da toplanan Paris Barış
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hareketini bu gelişmeler ışığında
gerçekleştirdi. 26 Ağustos 1922'de
TBMM'nin Başkomutanı Mustafa Kemal
önderliğinde giriştiği Büyük Taarruz
sonucunda 9 Eylül 1922'de yani üç yıl
dört ay sonra İzmir, emperyalist
işgalden kurtuldu.
İzmir hem kurtuluşun hem de
kuruluşun simge kenti oldu. Atatürk
Modern Türkiye'yi kurarken bütün
önemli mesajlarını İzmir'den verdi..

İzmir, Çağdaş Türkiye'yi dünyanın evrensel
değerlerine eklemleyen öncü bir kenttir.
Türk kadını tiyatro sahnesine ilk kez
İzmir'de çıktı. Ülkemizde futbol ilk kez
İzmir'de oynandı. 17 Şubat 1923'te
Cumhuriyet'in ilk İktisat Kongresi İzmir'de
toplandı. Cumhuriyet'in ilk Uluslararası
Fuarı İzmir'de açıldı. Akdeniz Olimpiyatları
ve Universiade gibi dünyanın büyük spor
organizasyonlarına İzmir büyük bir
misaﬁrperverlikle ev sahipliği yaptı.
Kaynak İzmir Büyük Şehir Belediyesi Kent
Portalı
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SAKARYA MEYDAN
MUHAREBESİNE
İLİŞKİN GELİŞMELER,
ÖNEMİ VE SONUÇLARI
1. Genel Konular
a. Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi
odaklı Atatürk Sevdalısı yurtsever sağduyulu
güzel insanlar sizlere yürekten sevgi, saygı ve
selamlarımı iletiyorum. Sizlere Kurtuluş
Savaşımızın zaferle sonuçlanan ve Yunan
ordusunun Batı Anadolu'daki ilerlemesinin
durdurulduğu bu önemli tarihi muharebesi
hakkında bilgi verilmesi için bir katkı
vermekten dolayı çok onurlu ve gururluyum.
Bu konuda beni arayarak bir makale yazmamı
isteyen Alanya ADD Başkanı Sn. Zuhal Sirkeli
Hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu
önemli zaferimizi ulusça yürekten
kutluyorum ve başta Atatürk ve silah
arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu
zaferimiz tüm ulusumuza kutlu olsun.
Özellikle son yıllarda yaşadığımız son derece
üzücü olay ve gelişmelerden kurtulmamıza
bir örnek olmasını ve katkı yapmasını
diliyorum.
b. Bu zaferimizin kutlanması hakkında
benim için çok büyük önemi olan bir anımla
başlangıç yapmak istiyorum. Daha emekli
olmamıştım ve tahminen 2006 yılında albay
rütbesinde Ankara Garnizonunda bir birlikte
görevli iken Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze
Okul K.lığınca yapılan Sakarya Zaferi anma
etkinliklerine katılmıştım. Herkesçe bilindiği
gibi başta “ Çılgın Türkler “ eseri olmak üzere

Kemal Karakuzey Tarihçi Yazar Emekli Albay
bizlere birçok önemli eserler yazarak tüm
halkımızın Kurtuluş Savaşının ne zorluklarla,
atalarımızın büyük fedakârlıklarla ve Yüce önder
Atatürk'ün üstün askeri dehası ile nasıl
kazanıldığını anlatarak milli bilinç kazanmamıza
büyük katkılar sağlayan aynı zamanda Kurtuluş
Savaşımız ile Cumhuriyetimizin kuruluşu
konusundaki gelişmeleri ﬁlmlerle tüm halkımızı
aydınlatan ve bu uğurda büyük emekler sağlayan
saygı değer büyüğümüz ve tarihçi, yazar
“
Turgut Özakman “ beyefendi ile Topçu Okulu
bahçesinde karşılaşmıştık. Kendisi ilerleyen yaşı
nedeniyle bir hemşire bakıcısı ile etkinliklere
gelmişti. İnanın onu orada görünce çok mutlu
oldum. Hemen yanına gittim ve kendimi tanıttım.
Kendisine ellerinden öpmek istediğimi söyledim.
Zaten eğitim üniformalı olduğum için bana “ ben
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bir Albay Rütbesindeki subaya elimi
öptürmem “ dedi ve “ neden elimi öpmek
istiyorsunuz? “ diye ekledi. Ben de kendisine “
Siz bu millete öyle eserler bıraktınız ki ve
sizin sayenizde bu millet Kurtuluş Savaşımızı
ve Cumhuriyetimizin hangi fedakârlıklar ile
kazanıldığını öğrettiniz “ dedim. Ben
kendisiyle yaptığım bazı sohbetler sonrasında
yine de kendisine teşekkür edip diğer kutlama
etkinliklerine katıldım.
2. Sakarya Meydan Muharebelerinin
Gelişmeleri, Yaşanan Önemli Olaylar ve
Sonuçları

a. Yaşanan Gelişmeler.
(1) Yunanlılar İnönü Muharebelerinde
ikinci defa yenildikten sonra, 10 Temmuz
1921'de iki ayrı cepheden taarruza geçerek
Türk ordusunu yok etmek istediler ve bu
amaca ulaşmak için bir ağırlık merkeziyle
ilerlemeyi biraz olsun başardılar. Türk ordusu
ise henüz hazırlıklarını tamamlayamamış,
yurdun bütün kaynaklarından faydalanma
olanağını bulamamıştı. Türk ordusu, müşkül
durumdan kendisini kurtarmak gayesiyle
Eskişehir'e kadar çekildi. 18 Temmuz 1921'de
Batı Cephesi Karargâhına gelen Mustafa
Kemal Paşa, durumu yakından görüp
inceledikten sonra, ordunun düzenlendirilip
kuvvetlendirilmesini imkân altına almak
gayesiyle, Sakarya'nın doğusuna kadar
çekilmesini gerekli görerek direktiﬁni verdi.
Türk ordusu, 25 Temmuz 1921 'de taktik
savunma yapmak amacıyla Sakarya doğusuna

çekilmişti.
(2) Türk ordusunun Sakarya gerisine
çekilmesi, hem ordunun manevi varlığını sarsacak,
hem de büyük bir memleket parçasını geçici de
olsa düşmana bırakacaktı. Bu işin sorumluluğunu
üzerine alan Mustafa Kemal Paşa, “ Biz askerliğin
icabını tereddütsüz yapalım, öteki sakıncalara
mukavemet ederiz “ demişti. Böylece Türk
kuvvetleri düşmanın gelişen taarruzlarının
tehdidinden kurtarılmış, Sakarya'nın doğusunda
yeniden tertiplenerek savunma gücü artırılmıştır.
Yunanlılar ise mevzilerini uzatmışlar, ulaştırma
şartları zor bir arazide ilerlemek, ikmal yapmak
zorunda bırakılmışlardır. Sakarya gerisine
çekilme, halkın maneviyatında hissedilir bir
sarsıntı vücuda getirmişti ve Mecliste de bunun
olumsuz etkileri görünmeye başlanmıştı. Mustafa
Kemal Paşa'nın muhaliﬂeri dil uzatmaya
başladılar. TBMM'de ve dışarıda son çare ve son
tedbir olarak Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun
başına geçmesinde büyük bir fayda olduğu
yönünde bir kanaat mevcuttu.
(3) Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 4
Ağustos 1921'de TBMM.'ne verdiği bir önerge ile
Başkumandanlığı kabul ettiğini ve ancak meclisin
haiz olduğu yetkileri de ﬁilen kullanma yetkisini
talep etti. Bu önerge üzerine Mustafa Kemal
Paşa'nın muhaliﬂeri kendisine Başkomutan
unvanını ve meclisin yetkilerini kullanmak hakkını
vermek istemediler. Ancak sağduyu, başarı
kazanarak unvan ve yetki, 5 Ağustos 1921 tarihli
Kanunla tanındı. TBMM., Meclis namına ﬁilen
kullanmak üzere ve başkomutanlık sıfatını da
kazanmış olarak, Mustafa Kemal Paşa'ya bu
yetkileri verdi. Bunun üzerine kürsüye gelen
Mustafa Kemal Paşa, “ Zavallı milletimizi esir
etmek isteyen düşmanları kesin olarak mağlup
edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım, bir
dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada, bu tam
güveni, heyetinizin tamamına karşı, bütün millete
karşı ve bütün âleme karşı ilan ederim “ diyerek
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sarsılan maneviyatı takviye etmiştir.
(4) Başkomutan Mustafa Kemal
Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi
ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla,
kanunla kendisine verilen yasama yetkisini
kullanarak Tekâlif-i Milliye (Millî
Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler)
emirlerini yayınladı. Tam tarih olarak 7
Ağustos 1921'de yayınlanan ve toplam 10
maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirleri,
birçok tarihçi tarafından Kurtuluş Savaşı'nın
kazanılmasında dönüm noktalarından biri
olarak gösteriliyor. Atatürk'ün stratejinin en
önemli unsuru olan Milli Gücü nasıl
yükselttiğini ve yoktan var ettiğini
görüyoruz. Bunlar;
(a) Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye
Komisyonu kurulacak.
(b) Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün
içinde orduya teslim edecek.
(c) Her aile bir askeri giydirecek.
(ç) Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'
ına el konacak ve bunların karşılığı daha
sonra geri ödenecek.
(d) Ticaret adamlarının elindeki her türlü
giyim eşyasının % 40'ına el konacak ve
bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
(e) Her türlü makineli aracın %40'ına el
konacak.
(f) Halkın elindeki binek hayvanlarının ve
taşıt araçlarının %20'sine el konacak.
(g) Sahipsiz bütün mallara el konacak.
(h) Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve
marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde
çalışacak.
(ı) Halkın elindeki araçlar bir defa olmak
üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri
ulaşım sağlayacak.
(5) Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustos1921'de
Polatlı'daki Cephe Karargâhına giderek

ordunun başına geçti. Cephede teftişle vazifeli
iken, attan düşerek birkaç kaburga kemiğinin
kırılması, savaşı cephede yaralı ve sarılı bir
şekilde idare etmesine sebep oldu.
(6) 23 Ağustos 'ta düşman ordusu ciddi
olarak cephemize taarruz etti. Ordumuz, 100
km.lik cephe üzerinde cereyan eden meydan
muharebesinde, düşmanın üstün kuvvetlerini
imha ederek, yıpratarak, onu taarruz etmekten
yoksun bir hale getirdi. Başkumandan. “ Hattı
müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı,
vatandaşın kanıyla sulanmadıkça, terk olunamaz “
diyerek vatanın her karış toprağı için dövüşmeyi
emrediyordu. 23 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar gece
gündüz fasılasız yirmi iki gün devam eden bu kanlı
savaştan sonra, düşman ordusu mağlup olmuş,
cepheyi terke mecbur bırakılmıştı.
(7) Sakarya Meydan Muharebesi sonucu,
askeri harekât yön değiştirmiştir. Sakarya savaşı,
geri çekilme ve gerilemenin durdurulduğu, ileri
gidişin başladığı noktayı oluşturmuştur. Falih Rıfkı
Atay'a göre “ Biz Sakarya Zaferi ile artık
kurtulacağımıza inanmıştık “

b. Önemli Olaylar.
(1) Sakarya Zaferi, bütün memlekette
günlerce süren coşkun sevinç gösterilerine ve
heyecanlı kutlamalara vesile oldu.
(2) Sakarya Meydan Muharebesi hakkında,
19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Paşa, TBMM.'de ,
şu önemli açıklamayı yapmıştır. “ Efendiler,
TBMM. Ordusunun Sakarya'da kazanmış olduğu
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meydan muharebesi pek büyük bir
meydan muharebesidir. Harp Tarihinde misli
belki olmayan bir meydan muharebesidir.
Malumu âlileridir ki, büyük meydan
muharebelerinden biri olan Mukden meydan
muharebesi (Rus-Japon Harbinin en önemli
muharebesi) dahi yirmi bir gün devam
etmemiştir. Binaenaleyh, ordumuzun harp
tarihinde örnek bir zaferi kazanmış olması
itibariyle, heyet-i celilenizi (yüce heyetinizi)
tebrik ederim “ Meclis aynı gün 19 Eylül 1921'
de kabul edilen bir kanunla, Türk Milletinin
bir şükranı olarak Mustafa Kemal Paşa'ya
müşirlik (Mareşallik) rütbesi ile birlikte
gazilik unvanı verdi.
(3) Sakarya Zaferi, dış ilişkilerimizde
durumumuzu düzeltmeye ve itibarımızı
artırmaya da sebep oldu. 9 Haziran 1921'den
beri Ankara'da Fransız temsilcisi Franklin
Bouilon 'la yapılan görüşmeler, Sakarya
zaferinden sonra, 20 Ekim 1921'de Ankara'da
olumlu bir şekilde sonuçlanarak, Ankara İtilaf
namesi adıyla imzalandı. 2 Ocak 1922'de de
ANKARA'da TBMM hükümetiyle Ukrayna
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir
dostluk Antlaşması imzalandı.
(4) Sakarya Zaferi, askeri ve siyasi
bakımından Kurtuluş Mücadelemizin önemli
bir aşaması olmuştur. Önce Yunan ordusunun
taarruz yeteneği kırılmış, sonra onu savunma
zorunda bırakmıştır. Son bir hamle ile son ve
kesin zaferin hazırlıkları yapılmak üzere,
ordunun yetiştirilmesi birinci derecede
önemli bir sorun olarak ele alınmış ve bu
yolda çalışılmıştır.
c. Sakarya Meydan Muharebesinin
Sonuçları;
(1) Sakarya Meydan Muharebesi
sonunda Türk ordusunun zayiatı; 5713 ölü şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268 kayıp
olmak üzere toplam 39.289'dur. Yunan
ordusunun zayiatı ise; 3758 ölü, 18.955 yaralı,

354 kayıp olmak üzere toplam 23.007'dir. Sakarya
Meydan Muharebesi'nde çok fazla subay kaybı
olduğu için bu Muharebeye " Subay Muharebesi "
adı da verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu
muharebe için " Sakarya Melhame-i Kübrası " yani
kan gölü, kan deryası demiştir.
(2) Yunanlar için geri çekilmek haricinde
başka bir seçenek kalmadı. Geri çekilirken Türk
sivil halkına karşı yaptığı tecavüzler,
kundaklamalar ve yağmacılık sonucunda 1 (bir)
milyonun üzerinde sivil Türk evsiz kaldı.
(3) Mayıs 1922'de Yunan Ordusu
Başkomutanı General Anastasios Papoulas ve
kurmay heyeti istifa etti. Yerine General Georgios
Hatzianestis atandı.
(4) Mustafa Kemal Atatürk ünlü " Hattı
Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk
olunamaz." sözünü bu savaşa atfen TBMM'de
söylemiştir. Muharebenin ardından Miralay
Fahrettin Bey, Miralay Kâzım Bey, Miralay
Selahattin Adil Bey ve Miralay Rüştü Bey, Mirliva
rütbesine terﬁ etti ve Paşa oldu. Mustafa Kemal
Paşa TBMM tarafından Müşir (Mareşal) rütbesine
terﬁ ettirildi ve Gazi unvanı verildi.
(5) Atatürk, Sakarya Meydan
Muharebesi'ne kadar bir askeri rütbesi olmadığını,
Osmanlı Devleti tarafından verilmiş olan
rütbelerin yine Osmanlı Devleti tarafından alınmış
olduğunu belirtir. Nutuk'ta şu ifadeleri kullanır: "
Sakarya muharebesi neticesine kadar, bir rütbe-i
askeriyeye haiz değildim. Ondan sonra, Büyük
Millet Meclisince Müşir (Mareşal) rütbesi ile Gazi
unvanı tevcih edildi. Osmanlı Devleti'nin
rütbesinin, yine o devlet tarafından alınmış
olduğu malûmdur “
(6) Sakarya Savaşının kazanılmasıyla, Türk
milletinin savaşın kazanılacağına olan inancı
yerine gelmiştir. İstanbul'da , tüm camilerde
Sakarya'da hayatını kaybeden askerler için
mevlitler okunmuştur. O ana kadar, Ankara'ya
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mesafeli duran İstanbul basınında dahi bir
sevinç duygusu oluşmuştur.
(7) 13 Eylül 1683 II. Viyana Kuşatması
ile başlayan Türk geri çekilmesi yine bir 13
Eylül günü bu savaş ile durmuş, yeniden
ilerleme başlamıştır. Bu yönden bu savaşın
sembolik önemi de Türk Tarihi açısından çok
fazladır.
3. Alınması Gereken Dersler ve Vatandaş
Olarak Üzerimize Düşen Görevler.
a. Bu muharebeler göstermiştir ki bir ülke
kendi vatanları üzerinde bir savaş ve yaptığı
muharebeler çok büyük üzücü olumsuzluklara
ve büyük felaketlere neden olmaktadır.
Özellikle harp ekonomisi yönünden
incelendiğinde kaynaklarının yok olmasına ve
büyük mali zararlara neden olmaktadır.
Yunan ordusunun bu muharebeler esnasında
halkımıza ve özellikle kadınlarımıza yapılan
tecavüz ve işkencelerin yarattığı sonuçlar
son derece üzücüdür.
b. Genelde Kurtuluş ve Bağımsızlık
savaşları büyük bir manevi duygu neticesinde
işgal altındaki halkın dayanışmasını
kuvvetlendirerek işgalci orduların
başarısızlığı ile sonuçlanmaktadır. Ancak ne
mutlu ki çok büyük olumsuzluklara ve tüm
emperyalist ülkelerin birlik içinde ülkemizi
işgal ederek Türk Milletini yok etmek
amacıyla hareket etmelerine rağmen Yüce
önder Atatürk gibi bir komutan ve askeri deha
sayesinde ve Türk milletinin asla esareti
kabul etmeyeceğine olan inanç Kurtuluş
Savaşını kazanmamızı sağladı.
c. Bu tür olumsuzlukları asla tekrar
yaşamamak için Yüce Önder Atatürk'ün
Nutuk eserinde belirttiği uyarıları dikkate
alarak gençlerimizi milli bilinç içinde
yetiştirmeliyiz. İktidara sahip olanların
gaﬂet, dalalet ve hıyanet içinde her zaman ve
günümüzde de olabileceğini asla
unutmamalıyız. Bu konuda çocuklarımızı milli

bilinç içinde ve ATATÜRK sevdalısı yurtseverler
olarak yetiştirmek için önlemler almalı ve çok
duyarlı olmalıyız.
ç. Ben tüm dostlarımı gelecek kuşaklarımızı
düşünerek Atalarımız gibi duyarlı olmaya davet
ediyorum. Ayrıca duyarlı yurtsever herkesin
okullarda eğitim programlarından çıkarılsa bile
çocuklarını ve torunlarını bilinçlendirme
bağlamında onlara doğum günü vb. önemli milli
bayram günlerinde bu konularda yazılmış resimli
kitap ile Turgut Özakman'ın Kurtuluş ve
Cumhuriyet ﬁlmlerinin CD. lerini hediye etmelerini
veya birlikte izlemelerini öneriyorum. Anıt Kabir
ve Çanakkale vb. diğer tarihi yerlere düzenlenen
gezilere katılmalarını öneriyorum. Onlarla bu
konularda sohbet etmelerini özellikle istiyorum.
d. Topçu subayı olduğum ve Sakarya Meydan
Muharebesinin geçtiği bölgeler olan Polatlı'daki
Topçu ve Füze Okulu'da bir yıl eğitim ve öğretim
gördüğüm için artık bu Zafer benim gibi tüm silah
arkadaşlarımın ruhuna kadar işlemişti. Savaşların
geçtiği tüm araziler ve askeri taktik ve stratejiler
tek tek ayrıntılı bir şekilde tarafımızdan analiz
edilmiştir. Yine de Atatürk'ün söylediği ve
Bütünleyici ilkelerinden olan “ İnsancıllık ve İnsan
sevgisi “ ile “ Barışcıllık “ ilkeleri doğrultusunda “
Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir “
özdeyişini asla unutmamalıyız.
e. Değerli dostlarım Kurtuluş Savaşımızın çok
önemli muharebelerinden olan bu zaferimizin tüm
Atatürk sevdalısı yurtsever halkımız yanında
sosyal medyadan siyasi görüş farkı gözetmeksizin
gaﬂet ve dalalet içinde bulunan halkımıza da
duyurulmasında yarar vardır. Herkese selam,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umarım bu
önemli tarihi zaferlerimiz halen yaşadığımız
tehdit, tehlike ve yaşamsal sorunlardan kurtuluş
için bir örnek teşkil eder. Saygılarımla esen
kalınız.
Tarihçi, Yazar ve (E) Albay Kemal KARAKUZEY

- 22 -

ATATÜRK'E GAZİLİK ÜNVANININ VERİLMESİ

ATATÜRK'E
GAZİLİK
ÜNVANININ
VERİLMESİ
Milli Mücadele; işgalci emperyalist devletlere,
İstanbul Hükümeti ve onların destekçilerine karşı
topyekûn verilmiştir. Milli Mücadele, Türk
Ulusu'nun bağımsız yaşama kararlılığının ve
inancının adıdır. Türk Milleti'nin bu kararlılığı
bütün mazlum uluslara örnek olmuş, ilham
vermiştir. Hiç şüphesiz ki Milli Mücadelemizin
Büyük Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK'tür. Tek Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün “Hattı müdafaa yoktur sathı
müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.”
sözleriyle başlattığı ve zaferle sonuçlandırdığı
Sakarya Savaşı'ndan sonra 19 Eylül 1921'de
TBMM
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Kemal Karakuzey Tarihçi Yazar Emekli Albay
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Birliği " dir. Dil, milli varlığı destekleyen en büyük
dayanaklardan biridir. Millet dediğimiz en gelişmiş
insan topluluğunun oluşmasında dil, en önemli
faktörlerden biridir. Dil, milli yapıyı oluşturan ve
sağlamlaştıran başlıca etkendir, ortak bağdır.
c. Osmanlıca, Arapça ve Farsçanın etkisi ile
milli bir dil olmaktan uzak kalmıştı. Büyük halk
kitlesinin konuştuğu dil ile, aydınların konuştuğu
dil arasında uçurumlar vardı. Aydınların, büyük
halk topluluğundan ayrılması, milletin çeşitli
diller konuşur sınıﬂar halinde bölünmesi
sonucuna varmıştı. Dil birliğinden yoksun kalan
bir ülkenin, milli birliği de tehlikeye düşmüştü.
ç. Osmanlıcanın Arapça, farsça ve Türkçenin
karışımından oluşan melez ve halktan kopmuş dil
yapısına karşı Tanzimat döneminde ilk tepkiler
görülmüş, gazeteciliğin gelişmesi ile de güç
kazanmıştır. Bir kısım şair ve yazarların öncülük
ettiği Osmanlıcayı yine Osmanlıca temelinde
sadeleştirmeyi amaçlayan bu akım, devamlılık arz
edememiş, sistemli bir gelişme gösterememiştir.
d. Dil Bayramına İlişkin Tarihsel Gelişmeler;
(1) Türk Dil Kurumu, kısaca TDK, Türkçeyi
incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak
amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal
Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin
başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili
üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir
merkezdir. Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak
çeşitli dallarda ödüller verdi.

1. Genel Konular
a. Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi
odaklı Atatürk sevdalısı yurtsever insanlar
sizlere Yüce Önder Atatürk'ün dil alanında
yaptığı yenilikler ve devrimler hakkında
aydınlatıcı bilgiler vermek istiyorum. Yüce
önderin bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerin
belki de en önemlilerinden biri de dil alanında
yapılan devrimlerdir.
b. Bir ulusun oluşmasındaki en önemli
özelliklerinden ve bağlarından birisi de " Dil
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Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda
Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilir.
Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre
zaman zaman değişir. 1983'te T.C. Başbakanlık
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu
ödülleri kaldırıldı.
(2) Kurum "Türk Dili Tetkik Cemiyeti"
adı ile 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal
Atatürk'ün talimatıyla, devletten ayrı bir
dernek olarak kurulmuştur. Kurumun
kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin
tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rifat Bey,
Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir.
Kurumun ilk başkanı Samih Rifat Bey'dir. Türk
Dili Tetkik Cemiyeti'nin gereği, " Türk dilinin
öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak,
onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır
yüksekliğe eriştirmek" olarak belirlenmiştir.
Atatürk'ün sağlığında 1932, 1934 ve 1936
yıllarında yapılan üç kurultayda hem
kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil
siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler
sunulup tartışılmıştır. 26 Eylül-5 Ekim 1932
tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda
yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı için
yayınlanan bildiride kurultaya yalnız
uzmanların, Türkçe edebiyat öğretmenleri ile
yazarların değil, halktan da dileyenlerin
katılması öngörüldüğü için, yayımlanan
bildiride " Kadın erkek her Türk yurttaş Türk
Dili Tetkik Cemiyeti üyesidir. Kendini
kurultaya çağrılmış saymalıdır " denilmişti.
(3) Atatürk'ün kendisi de Türk dili
üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları
inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili
üzerinde araştırmalar yapmaya
yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski
anıtları olan Göktürk yazılı metinlerin ilk iki
cildi onun sağlığında yayımlanmış; 1940'larda
yayın hayatına çıkabilen Divânu Lügati't-Türk
ve Kutadgu Bilig gibi yapıtlar üzerinde yine
onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır.

(4) Daha sonra birçok cilt hâlinde ortaya
çıkacak olan Tarama ve Derleme Sözlüğü'yle ilgili
çalışmalar da Atatürk'ün sağlığında başlamıştır.
Tarama Sözlüğü, 13. yüzyılda başlayan Batı
Türkçesinin eski eserlerinin taranmasıyla;
Derleme Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan
kelimelerin derlenmesiyle oluşturulmuş büyük
sözlüklerdir. Çağdaş Türkçenin dilbilgisi, sözlüğü,
yazımı ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk
tarafından ilgiyle izlemiştir.
(5) Türk Dil Kurumu'nun kuruluşuyla birlikte
çağdaş Türkçede Atatürk'ün öncülüğünde
özleştirme akımı başlamıştır. Atatürk'ün
ölümünden sonra Öz Türkçe akımı Türk aydınları
arasında sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Türk
Dil Kurumu bu akımın öncülüğünü yapmayı 1983'e
dek sürdürmüştür.
(6) Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce
yazdığı vasiyetname ile malvarlığının bir
bölümünü Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih
Kurumu'na bırakmıştır. Fakat Atatürk'ün
vasiyetnamesi 1983'te bu kurumlar
devletleştirilerek çiğnenmiştir. Türk Dil Kurumu,
1940'ta Bakanlar Kurulu kararıyla " kamu yararına
çalışan dernekler" statüsü kazandı. 1951'de
Demokrat Parti iktidarının bütçe görüşmeleri
sırasında kurumun ödeneğinin kesilmesine karar
verildi. Bir başka önemli yapı değişikliği 1982-1983
yıllarında gerçekleştirilmiştir. 1982'de kabul
edilen ve şu anda da yürürlükte olan Anayasa ile
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, bir
Anayasa kuruluşu olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu çatısı altına alınarak
devletleştirilmiş ve dernek tüzel kişiliklerine son
verilmiştir.
2. Dil Konusunda Yapılan Devrimlerin Tarihsel
Gelişimi ve Hedeﬂeri
a. Dil Konusunda Yapılan Yeniliklerin Tarihsel
Gelişimi
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(1) Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs
1277 tarihinde Konya'da ünlü dil fermanını
yayınlayarak, Türkçenin yeniden devlet dili
olmasını sağlamıştır. Mehmet Bey fermanında
“Şimdengeru, divanda, dergâhta, bargâhta,
mecliste ve meydanda Türkçeden gayri dil
kullanılmaya... uymayanların boynu vurula....”
diyerek Türkçenin ve Türklüğün Anadolu'da
ve yeryüzünde ebediyen yaşamasında öncü
olma şereﬁne erişmiştir. Bu suretle resmi
devlet işlerinde kullanılan Arapça ve
Farsçanın hâkimiyetine büyük bir darbe
vurulmuştur. Mehmet Bey'in fermanı Türk
kültür tarihinin önemli olaylarından biridir.
Günümüzde 13 Mayıs tarihi her yıl
Karaman'da Dil Bayramı olarak
kutlanmaktadır.
(2) Servet-i Fünun edebiyatı dönemi
dilde gericilik akımına imkân verdi. ” Sanat
sanat içindir ” parolası adı altında Servet-i
Fünuncular, içerikten çok biçime önem
veriyor, halka değil bir avuç seçkine
sesleniyorlardı. Çok ağdalı bir dil, Arapça ve
farsça kelime ve terkiplerle dolu edebi tarzı
geliştiriyorlardı. Halkın konuştuğu dilden
ayrılan ve Türkçeyi çıkmaza sürükleyen bu
gidiş, bazı yazarların tepkisine rağmen
durdurulamamıştı.
(3) Bizde dil reformu konusunda ilk
bilinçli ve olumlu adımı 1911 ' den itibaren
Selanik'te çıkmaya başlayan Genç Kalemlerin
yazarları Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya
Gökalp atmışlardır. Bu akım, 1932'de
başlatılan “ dil inkılâbı “ ile yeni bir evreye
yönelmiş ve milli bir dil siyasetine
dönüştürülmüştür.
(4) Atatürk, Türk dilini kendi milli asil
kimliğine kavuşturmaya ve kendi benliği
içinde zenginleştirerek büyük bir kültür dili
haline getirmeye, 1932 yılında Türk Dili Tetkik

Cemiyetini ( Türk Dil Kurumuna dönüşmüştür)
kurarak gerçekleştirmeye çalışmıştır.
(5) Atatürk, Sadri Maksudi Arsal'ın “ Türk
Dili İçin “ adlı eserine 2 Eylül 1930 'da şu yazıyı
yazarak Türk Dil İnkılâbının önemini belirtmiştir.
(a) Milli duygu ile dil arasında bağ çok
kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli
duygunun gelişmesinde başlıca etkili unsurdur.
Türk dili , dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu
dil, bilinçli bir şekilde işlensin.
(b) Ülkesini, yüksek bağımsızlığını
korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı
diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
(c) Dildeki bağımsızlığı siyasi
bağımsızlığın bir parçası sayan Atatürk, dilde
yapılacak devrimle bağımsızlığa kavuşmanın
mümkün olacağı kanısındadır. Dil devrimi, Türk
devriminin temel prensiplerine de uygun olarak,
dilde millileştirme ve bu akıma güç kazandırma
devrimidir.
b. Dil devriminin hedeﬂeri
(1) Dilimizi, Osmanlıcanın Türkçeye yabancı
kalmış ve halk tarafından benimsen - memiş
kelime ve kurallarından arındırmak.
(2) Aydınların dili ile halkın dili, yazı dili ile
konuşma dili arasındaki açıklığı kapatmak.
(3) Atılan yabancı kelimelerin yerine halk
ağızlarından, yazılı kaynaklardan alınan
kelimelerle Türkçenin kendi kurallarına göre
türetilmiş kelimeleri getirerek Türkçeye milli bir
gelişme yolu çizmek.
(4) Dil üzerine yapılan araştırmalarda
Türkçenin zenginliğini ortaya koymak.
(5) Türkçeyi çağdaş medeniyetin gerektirdiği
her türlü ihtiyaçları karşılayabilecek kelime ve
kavramlara sahip, yaratıcı, işlek bir dil durumuna
getirebilmek.
(6) Türkçenin kendi kaynaklarında
beklenilen terimlerle ilim diline gelmesini
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sağlamak.
c. Atatürk'ün Dil Devrimine Yönelik Temel
Düşünce ve Uygulamaları.
(1) Atatürk, Türk Dili Tetkik Cemiyetini
kurduğu 1932 yılında, TBMM.ni açış
konuşmasında , “ Milli kültürün her çığırda
açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyetinin
temel dileği olarak temin edeceğiz. Türk
dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve
zenginliğine kavuşması için, bütün devlet
teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını
isteriz “ , sözü ile dildeki gelişme ve
sadeleşmeyi sadece toplumda bir akım olarak
değil, yasama ve yürütme organına da düşen
bir görev olarak göstermiştir.
(2) Atatürk'ün 1932 yılında başlattığı
ve çalışmalarına bizzat katıldığı dil devrimi
ile, Türk diline devlet felsefesinin ve milli
kültür siyasetinin gerekli kıldığı bir anlayışa
yönelmiştir.
(3) Türkiye Cumhuriyetinin devlet
felsefesinin temelinde, Türk toplumunu
çağdaş uygarlık seviyesinin ön safına çıkarma
amacı yer aldığına göre, dilimizin de uzun
vadede böyle bir uygarlık seviyesinin gerekli
kıldığı bütün kelime, kavram ve terimleri
karşılayabilecek bir kültür dili durumuna
getirilmesi gerekiyordu.
(4) Bu amaçla,Osmanlıca içinde
kısırlaşmış dile (Türkçeye) kelime türetme
imkanları bakımından işlerlik kazandırılmış ,
Osmanlıca dolayısıyla aydınların dil ve
kültürü ile halkın dil ve kültürü arasındaki
kopukluk ve ayrılık giderilerek , dile
birleştirici bir özellik kazandırılmıştır.
(5) Sonuç olarak; Atatürk'ün kişisel
çabaları ile gerçekleşen dil devrimi
ile,Türkçenin bütün meseleleri bir bütün
olarak düşünülmüş , sistemli bir şekilde
başarıya ulaştırılmaya çalışılmıştır.
-3-

ç. Yeni Türk Harﬂerinin Kabulü
(1) Harf inkılâbı, dil inkılâbını hazırlamıştır.
Türkçenin ses yapısına uygun bir temelde
hazırlanmış olan yeni Türk yazısı, dildeki yabancı
kelimelerin atılmasına sebep olmuştur. Tarihte
olduğu gibi milli kültürümüzün temeli olan dilde
de millileşmek bir zorunluluktu.
(2) Harf İnkılâbının ilk adımı, 20 Mayıs 1928'
de 1288 sayılı kanunla Arap rakamlarının
kullanılmasına son verilerek Uluslararası
rakamların kabulü ile başlamıştır.
(3) 1 Kasım 1928'de , daha önce Türkçeyi
yazmak için kullanılan Arap harﬂeri yerine Latin
esasından alınan harﬂer. Türk dilinin özelliklerini
belirten işaretlere de yer vererek, Türk harﬂeri
adı ile 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir.
(4) Arap harﬂerinin Türkler tarafından
kullanılması, İslamiyet'in kabulünden sonra
başlamış, ancak bu harﬂer Türk diline hiçbir
zaman uymamıştır.
(5) Arap harﬂeri, Arapçaya çok iyi uymakla
beraber, Türk dili için yetersiz ve elverişsizdi.
Türkçe Arap harﬂeri ile kolay yazılıp
okunamıyordu. Konuşulduğu halde yazılamayan,
yazıldığı gibi okunamayan bir yazı dili Türk kültür
hayatını baltalamakta idi.
(6) Arap harﬂeriyle okuyup yazma sınırlı
bir sınıfın, özellikle idarecilerin ve ilmiye (din
bilginleri ) sınıfının imtiyazında idi.
(7) Okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve
yaymak, modern öğretim ve eğitimin
gerçekleşmesine çalışmak, ancak harf inkılâbı ile
sağlanabilirdi. Ahmet Cevat Emre'ye göre , “ Eski
yazının en büyük mahzuru, Arap fonetiğine (ses
düzeni) esir bir yazı olmasıydı. Yazımızı ancak
yabancı seslerin harﬂerini atmakla özgür ve milli
bir yazı olarak yazabilirdik”
(8) Aynı yazar, Arap harﬂerinin
kullanmanın onur kırıcı yönüne de değinerek,
bunu bir kültür bağımsızlığı şeklinde ifade
etmiştir; “ Siyasi bağımsızlığını emsalsiz
kahramanlıklarla kazanmış olan Türk milleti, Arap
fonetiğine (ses düzeni) esir kalmasına nasıl
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tahammül edebilir? “
(9) Atatürk'ün emri ile oluşturulan
özel bir komisyon yeni Türk Alfabesini
hazırlamış ve Atatürk'ün direktiﬁ ile üç ay
gibi kısa bir zamanda uygulamaya konulmak
üzere çalışmalar başlamıştır. Komisyonun
hazırladığı alfabe ciddi bir çalışmanın sonucu
olduğu gibi, Türk dilinin özelliklerine de
uymakta idi.
(10) Harf İnkılâbının ilk mutlu
müjdesini büyük önder Atatürk, 9 Ağustos
1928 gecesi İstanbul'da Sarayburnu Parkında
düzenlenmiş bir şenlik sırasında halka
duyurmuştur.
“ Arkadaşlarım, güzel dilimizi ifade etmek
için yeni Türk harﬂerini kabul ediyoruz.
Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin
lisanımız yeni Türk harﬂeri ile kendini
gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı
demir çerçeve içinde bulunduran,
anlaşılmayan ve anlayamadığımız
işaretlerden kendimizi kurtarmak zorundayız.
Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu
yeni harﬂerle kesinlikle çok çabuk bir
zamanda mükemmel bir suretle anlaşacağız.
Milletimiz, yazısıyla, kafasıyla bütün Alem-i
Medeniyetin ( uygar dünyanın) yanında
olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni
Türk harﬂerini çabuk öğreniniz. Bütün
millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana,
hamala, sandalcıya öğretiniz.”
(11) 25 Ağustos 1928'de Ankara'da
toplanan Öğretmenler Birliğinin Dördüncü
kongresinde, öğretmenler, son Türk'ü yeni
harﬂerle okutup yazdırıncaya kadar Büyük
Kurtarıcının açtığı bu yeni yolda sebat ile
çalışacaklarına sebat ile çalışacaklarına
yemin ettiler.
(12) Harf İnkılâbı, bin yıllık Arap
harﬂeri ile yazma geleneğini yıktığı, batı
kültürü ile yakınlaşma sağladığı, Atatürk'ün
önderliğinde kültür devriminde yol açtığı için
büyük bir tarihi olaydır. Sosyal, kültürel ve

siyasi alanda geniş yankılar yaratmıştır.
(13) Eski harﬂerin kaldırılması ile Arap
kültürünün tesiri tamamen yok edildiği gibi
Türkiye'yi de Avrupa'ya yaklaştırmıştır.

3. Günümüzde Türkçe Dil Devrimine ve Birliğine
Yönelik Tehditler ve Gayretler. Alınması gereken
dersler ve Vatandaşlarımıza Düşen Görevler.
a. Günümüzde Türkçe Dil Devrimine ve
Birliğine Yönelik Tehditler ve Gayretler.
(1) Anayasamızın değiştirilemeyecek ve
değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek
maddelerinden Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi
ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili
Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen,
beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal
Marşı”dır. Görüldüğü gibi resmi dil Türkçedir ve
hiçbir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetleri başta
olmak üzere kamusal alanda hiçbir dil ve lehçede
yayın yapılamaz.
(2) Ancak Avrupa Birliği'nin, uygulamasını
öncelikle istediği Kürtçe yayınlar için TRT
düğmeye bastı. Yasa uyarınca TRT haftada iki saat
televizyon yayını yapacak. Bu yayınlar Türkçe
altyazılı olarak gerçekleştirilecek. Ancak yayının
ne zaman ve hangi dillerde yapılacağı konusunda
kafalar karışık... TV.nin kanalı 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren TRT 6 adıyla “ Kürtçe “
yayınına başladı. Bu yayının adı 2015 yılından “
TRT Kürdi ” olarak değiştirildi. Daha sonra
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Karadeniz bölgesindeki bazı şehirlerimizde “
Lazca “ yayına başladı. Hatta basından
izlediğimiz kadarıyla da bazı şehirlerde “
Arapça “ eğitim – öğretim verildiğini
öğrenmiştik.
(3) RTÜK kontrolünde olması gereken
tüm TV, Radyo ve yazılı basında akla hayale
gelmeyecek konuşma ve yazışmalar ve
duyurular da görmekteyiz. Örneğin “ Bu bir
kamu spotudur “ veya “ Şirketimizin lansmanı
yapılacaktır. ”vb. Bu tür yaşanan üzücü
örnekleri artırabiliriz. Üzücü olan bu
olumsuzlukların kamu kurumu olan
kuruluşlarda olmasıdır.
(4) Son yıllarda özellikle AKP iktidarı
döneminde Osmanlıca eğitimi verilerek
ülkemizde Arapçaya özendirilmesi çalışmaları
bilinçli şekilde yapılmaktadır. Aslında bu
uygulamaların hedeﬁ Türkiye Cumhuriyetinin
bekasına karşı yapılan yıkıcı ve ayrıştırıcı
gayretlerdir. AKP iktidarında güzel
Türkçemizi yozlaştırmak ve ülkemizdeki
milletin en büyük bağını koparmak için neler
yapılması gerekiyorsa her türlü uygulamalar
ortaya konmaktadır.
b. Alınması gereken dersler ve
Vatandaşlarımıza Düşen Görevler.
(1) Ne yazık ki ülkemizde konuşurken
veya yazı dilinde ve de tüm pano ve tanıtım
aﬁşlerinde Türkçe olmayan sözcükler
kullanılmaktadır. Bunlara karşı öncelikle
duyarlı yurttaşlar olarak önleyici çalışmalar
yapalım. Gördüğümüz aksaklıkları Valilik ve
Belediyelerin ilgili birimlerine bildirelim. En
azından bugünkü devrimin önemini herkese
duyuralım. Bir insanın kendi ana dilini bilmesi
ve konuşmasından doğal bi

r şey olamaz. Ancak bir ülkenin resmi dili farklı
olamaz ve millet olabilmenin gereği olan bağın
kopmasına neden olur. Bu nedenle Türkçe
anayasamızda resmi dil olarak değiştirilemeyecek
ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek şekilde
Anayasa'nın üçüncü maddesinde yerini almıştır.
(2) Dilimizin birtakım sorunlarla karşı karşıya
olduğunu da söylemek gerekiyor. Aslında bunlar
Türkçenin değil, Türkçe konuşanların sorunları.
Eğitim, anne karnında başlayan ve temelleri okul
öncesi çağda ailede atılan bir süreçtir. Dil eğitimi
önce ailede başlar ve anne-baba sorumlulukları
yüksektir. Onlar konuşmalarıyla çocuklarına
örnek olacaklar. Temelinde de Türkçe
öğretimindeki yetersizlik, bilgisizlik ve ana dil
bilincinden yoksunluk yatıyor. Okullar ise bu
sürecin akademik bilgiyle geliştirildiği ortamlar.
İşte bu noktada başta ailelere ve eğitimin her
kademesindeki öğretmenlere büyük görev
düşüyor.
(3) Öğretmen ve akademisyen seçiminde son
derece titiz davranmak durumundayız. Bireylere
ana dil bilincinin ve dil zevkinin kalıcı şekilde
yerleştirilebilmesi için akademisyen ve öğretmen
adaylarına Türkçe yetkinlik sınavının yapılmasını
öneriyoruz. Öğretmenler derslerde Türkçeyi güzel
ve doğru konuşacak. Öğrencilerin bol kitap
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okunması önerilecek ve teşvik edilecektir.
(4) Dil devrimi ile ilgili olarak geçtiğimiz
yıllarda birkaç konferansa katıldım. Ama
üzülerek söylemeliyim ki yine eleştirel
konuşmalar, ülkemizde dil konusunda olan
olumsuz gelişmeler ve yine belli yaşın
üstündeki Atatürk Sevdalısı çağdaş ve
Yurtsever dostlarımızla birlikte bu
konferansları izledik. Asla çözüm odaklı
konuşmalar yapılmıyor ve sadece çaresizlik
içerisinde dil konusunda bilinçli olarak
yapılan hatalı ve uygun olmayan davranışları
konuşmaktan ileri gidemiyoruz. Konuşmacı
olarak gelen kişilere şu soruyu soruyorum.
“ ÇÖZÜM NEDİR ve DUYARLI YURTSEVERLER
OLARAK NELER YAPMALIYIZ “. Lütfen bu
devrimin değerini çevrenizdeki dostlarınıza
ve aile bireylerinize özellikle gençlere
duyurun. Her şeyden dilde yapılan devrimler
önce birbirimizi anlayabilmek için tüm
yurdumuzda homojen (aynı özelliklere sahip)
bir şekilde birbirimizi kolayca
anlayabileceğimiz bir ortamın oluşmasını ve
Türkçenin bilim dili olmasını sağlamıştır.

(5) Türk ulusunun ve halkının birlik ve
beraberliğinin oluşmasında en etkili bir bağ
olmasına öncülük etmiştir. Bir ulus dilini
kaybederse sömürgeci devletlere yem olur ve
bağımsızlığını da kaybeder. Türkçenin en önemli
özelliklerinden birisi de bilim dili olmasıdır.
Özellikle Türkçe bu konuda çok yeterlidir. Umarım
ülkemiz bu konuda yaşanan sorunları aşacaktır.
Bu duygularla 26 Eylül Dil Bayramımız kutlu olsun.
Türkçemize bugüne kadar başta yüce önder
Atatürk olmak üzere emeği geçen her
yurttaşımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla
Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal KARAKUZEY
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