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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

yüzlerce öğretmen yetiştirilmiş. Bunların
arasından yazarlar, bestekarlar, derlemeciler
vs. çıkmıştır. Bu gelişmeden rahatsız olan
egemen çevreler, emperyalist devletlerinde
baskıları sonucu, bu okullarda 'Komünist'
yetiştiriliyor diyerek karşı propaganda ile
saldırıya geçmişlerdir"
Köy enstitülerinin Kuruluşunun 81. yılında
“Köy

Enstitüleri

seviyemiz ne
kendimizi

kapatılmasaydı,

olurdu?”

alamıyoruz.

Enstitülerinin

Cumhuriyet’i kuran çağdaş, aydın kadrolar
eğitimin
gerektiğini

öncelikle

köylerden

belirleyerek,

başlaması

eğitimi

köylere

indirgemeyi benimsemişlerdir ve en büyük
eserleri ise Köy Enstitülerinin kuruluşuydu.
"Kurtuluş savaşından çıkıldığında ancak
toplumun yüzde 4 okuma yazma biliyordu.
Okuma yazma bilenlerinde çoğu büyük
şehirlerde yaşıyorlardı. Toplumun yüzde 80'i
köylerde

yaşıyordu.

Köy

Enstitülerinin

olmuştur.
olsaydı,

yarım

Köy

Enstitüleri

ulaşmış;

edemeyeceğimiz
çıkmış

Çünkü

Köy

eğitim

devrimleri
hayal

gelişmişlik

Cumhurbaşkanı

neden

kapatılmamış

Türkiye

olacaktı.

eğitim

kalmasına

Cumhuriyetin

hedefine

sormaktan

kapatılması

devrimlerinin
KÖY ENSTİTÜLERİ BASIN AÇIKLAMASI

diye

eğitim

Köy

bile

seviyesine
Enstitüleri,

İnönü’nün

talimatıyla

kurulmuştur. Dönemin Milli Eğitim Bakanı
efsane

isim

Hasan

Ali

Yücel’dir.

Köy

Enstitüleri’nin mimarı ise eğitim bilimci,
İlköğretim

Genel

Müdürü

1940

yılında

İsmail

Hakkı

Tonguç’tur.

kurulması ile büyük bir eğitim seferberliği

17

başlatılmış, ilk kez köylere köylü çocukları

Enstitüleri, “Eğitim içinde üretim, üretim

kanalı ile bilim, sanat, kültür, üretimde

içinde eğitim” yapmıştır. Anadolu’nun en ücra

bilimsellik gibi konular ulaştırılmıştı. On

köşesindeki köy çocuklarının okumasına

binlerce

alanlarına

fırsat vermiştir. Yetiştirdiği öğretmenler de

açılmış, milyonlarca küçük ve büyük baş

yine Anadolu’nun en ücra köşelerine giderek

hayvan

yetiştirilmiş,

milyonlarca

aydınlanma hareketine öncülük etmişlerdir.

Anadolu

bozkırlarını

yeşertmiş,

sulama

Ancak

kanalları

açılmış

köylümüz

modern

gelindiğinde Demokrat Parti tarafından siyasi

dönüm

arazi

ve

ekim

ağaç

tarımla buluşmuştu. On binlerce öğrenci ve

Nisan

Köy

nedenlerle

Enstitüleri

kurulan

1954

kapatılmıştır.Güçlü

Köy

yılına

devletlerin

eğitim

politikaları

partiler

üstüdür

ve

olanağı sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin

süreklidir. Ancak Türkiye’de bu kural dönem

kültür yaşamına damgasını vuran bir “köy

dönem göz ardı edilmiştir.

kökenli aydın kuşağı” yaratan Köy Enstitüleri,

O dönem Köy Enstitülerini kapatan anlayış,

yöneltilen bütün eleştirilere karşın kalıcı bir iz

bugün de kanunla koruma altına alınmış olan

bırakmıştır.

21 Köy Enstitüsü binasını yıkmak için

Hasan Ali Yücel unutulmadı. İsmail Hakkı

çabalamaktadır. En son Konya Ereğli İvriz

Tonguç

Köy Enstitüsü binaları boşaltılmıştır. Fikri

Enstitülerinin kuruluş günü kutlu olsun"

varlığını yok etmek için kapatanlar, fiziki
varlığını da ortadan kaldırmak için hala
mücadele

ediyor.

O gün köylerde başlayan eğitim mücadelesi,
bugün de köy okulları kapatılarak tam tersi
yönde

devam

ettiriliyor.

Eğitimde

yaşadığımız sorunun temel kaynağı da bu
anlayıştır. Ancak bugüne kadar sürdürülen
çabalar

nafile

Cumhuriyetin

eğitim

çabalar

olmuştur.

temelleri

sağlam

atılmıştır. Duvarlar hasar görse de temeli
kimse yıkamaz.”

Çok

sayıda

öğretmen

ve

eğitmen

yetiştirmenin ve köy çocuklarına öğrenim

Köy

enstitüleri

unutulmadı.17

unutulmadı.
Nisan

Zuhal SİRKELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

Köy

2.

Hayatı, kişiliği ve yaşamı boyunca

meydana gelen gelişmeler.
a. 1893 yılında Rodos'ta doğan Reşit
Galip, Ortaokulu bitirince kardeşiyle bir
sandala binip Marmaris'e gelmiş. Liseyi
İzmir'de okumuşlar. Kardeşi Hüseyin Ragıp
(Baydur)

diplomatlığı

seçip

büyükelçilik

yapmış. Reşit Galip ise İstanbul Tıp'a gidip
doktor olmuş. Öğrenciyken gönüllü olarak I.
Dünya Savaşı'na katılmıştır.
b.

Kemal KARAKUZEY Tarihçi, yazar ve E. Albay

Kafkas Cephesi dönüşü öğrenimini

ANDIMIZ, REŞİT GALİP ve ATATÜRK

tamamlayıp fakültede asistanlığa başlamış,

1. Genel konular.

1923 Mart'ında, hekimlik yaptığı Mersin'e

a. Yüreği insan sevgisi ile dolu, Atatürk
sevdalısı

yurtsever

hepinize

selam,

değerli

sevgi

ve

Mustafa Kemal Paşa geldiğinde Paşa'nın

dostlarım

huzurunda konuşmuş ve gözlerine doğru

saygılarımı

bakarak şöyle demiş: " Muhterem Gazi, sen

sunuyorum. Ben 2000-2014 yılları arasında

yalnızca

bu

Ankara’da

sen

kahramanı

Çankaya

değilsin,

ediyordum.

Çankaya

büyüksün. Sen bu milletin bir ferdisin.

sırtlarında oturan Ankaralılar, şehre Reşit

Senin birinci büyüklüğün, bu milletin bir

Galip Caddesi'nden geçerek inerler. Ben de

ferdi

dahil olmak üzere pek azı bu ismin kim

etmenliğindir."

olduğunu bilir. Bu bilinmezlikte belki Dr. Reşit

duymandır)

ikamet

yaptım

bir

ve

ilçesinde

görev

milletin

Galip'in 41 yaşında göçüp gitmesi rol

c.

olmakla

bunlardan

iktifa
(Yetinmen

çok

ve
ve

daha

iftihar
gurur

Herkesin yüceltme yarışına girdiği

oynamıştır, belki de İnönü'yle yıldızının hiç

günlerde Gazi'yi " milletin bir ferdi " sayan

barışmaması gibi söylentiler de vardır.

30 yaşındaki bu hatip, herkesin dikkatini

b. İlk işim bu değerli insanın kim
olduğunu

araştırmak

oldu.

Doğaldır

ki

kendisiyle ilgili harika bilgilere ulaştım. Reşit
Galip’in

diğer

adı

da

Mustafa

Reşit

Baydur’dur. Türkiye’de üniversite reformları
başta olmak üzere, kısa ancak onurlu
yaşamında büyük devrimleri başlatan kişidir

çekmiş. Tabii en çok da Gazi'nin Kemal Paşa
ona milletvekilliği önermiş ve Dr. Reşit Galip,

edemeyiz." Sofra gerildi. Gazi, vekilini zor
durumda bırakan bu çıkıştan hoşlanmadı. "
Bu konuyu uzatmayalım. Kısa çorap giyip
giymemek çok önemli değildir, sonra
tartışırız" dedi. Ama Reşit Galip alttan
almadı. "Af buyurunuz Paşam! Bu, inkılâp
Ocak 1925'te Meclis'e girmiş. Bir süre İstiklal
Mahkemesi

üyeliği

yapmış.

CHF

(Cumhuriyet Halk Partisi) İdare Heyeti'nde
görev almış. Türk Ocakları'nda, Halk evlerin
de çalışmış. Yine Atatürk'ün isteğiyle Serbest
Fırka ya girmiş ve Atatürk'ün sofrasına
oturmuş. Onu bakanlığa taşıyan süreç de o
sofrada başlamış. Bu sofra sahnesi pek çok
tanığın anılarında vardır:
d.

1931

sonbaharıydı.

O

geceki

tartışma, Milli Eğitim Bakanı Esat Mehmet'in
bir yakınmasıyla başladı. Esat Mehmet,
Atatürk'ün

Harbiye'den

"

Tabya

öğretmeniydi. Kazım Özalp'in " Atatürk'ten
Anılar " kitabında (T. İş Bankası Y., 1992, s.
48-49) yazdığına göre konu, kız öğrencilerin
kıyafetinden açıldı. Esat Mehmet, " kızların
kısa etek, kısa çorap ve kısa kollu gömlek
giymelerini uygun görmediğini " belirtti. Bir
tamim (genelge) yayınlayıp daha kapalı
giyinmelerini isteyeceğini söyledi. Bunun
üzerine Reşit Galip söz aldı: " Yanlış
düşünüyorsunuz beyefendi " dedi. " Bu bir
geriliktir.

Kadınlar

eski

durumda

yaşayamazlar. İnkılâplardan en mühimi,
kadınlara verilen haklardır. Başka türlü,
Batılılaşmakta

olduğumuzu

iddia

ve

zihniyet

meselesidir.

Müsaade

buyurursanız fikrimizi söyleyelim. Hatta
daha ileri giderek diyeceğim ki, sizin
huzurunuzda

bu

sofrada

zedeleyeceği

icraattan

inkılâpları

bahsedilmesi

küstahlıktır, hoş görülemez."
e.

Reşit Galip'in tartışma yaratmasının

özel bir nedeni vardı: Halkevi'nde sanatı
yaygınlaştırmak

için

tiyatro

çalışmaları

yapıyor, ancak sahneye çıkacak kadın
oyuncu bulamıyorlardı. Buna gönüllü kadın
öğretmenler için, Maarif Vekâleti (Millî Eğitim
Bakanlığı)’nden izin alamamışlardı. Reşit
Galip " Bu kokuşmuş kafayla devlet
yürümez " diye kestirip attı. Atatürk'ün
kaşları çatıldı. " Sözlerinizde müsamahalı,
ölçülü

olunuz

"

diye

çıkıştı.

Herkes

yaklaşan fırtınayı hissetmişti. Ama Reşit
Galip bulutların üstüne gitti. 57 yaşındaki Milli
Eğitim Bakanı'nı işaret ederek dedi ki: "
Devrimci devrimcidir. İnsanlar bir yaştan
sonra

ister

istemez

tutucu

olurlar.

Meclis'te bunca genç, idealist, bakanlık
yapacak yetenekte insan varken, böyle
yaşlı kimseleri Milli Eğitim Bakanı yapmak
hatadır." Atatürk yeniden uyarma gereği
duydu: " Esat Bey yeteneklidir. Davamıza
inanmıştır ve benim hocamdır. Beni

okutmuş olması sence bir değer taşımıyor

kendisini vuran bu genç adama baktı, sonra

mu?" "Kusura bakma Paşam, taşımıyor!

yanındakilere

Okuttuklarının içinde sizin gibi bir devrimci

kalkalım" dedi. Sofradaki bütün heyet

çıkmış ama kim bilir nice tutucu da çıkmıştır."

ayaklandı; Reşit Galip'i sofrada yapayalnız

" Sizi de eleştiririm!" Bunun üzerine Gazi'nin

bırakıp çıktılar.

sabrı taştı: " Bu sofrada hocama ve bir Milli
Eğitim

Bakanı'na

hakaret

etmenize

dönüp

"

Öyleyse

biz

h. Bu müthiş sahnenin devamı daha da
ibret vericidir: Reşit Galip bütün geceyi

müsaade edemem" diye haşladı. Ama Reşit

Dolmabahçe

Galip sineceği yerde hepten üste çıktı: "

kenarındaki bir koltukta geçirir. Atatürk

Devrimleri korumak için sizden müsaade

uyandığında Genel Sekreteri'ne Reşit Galip'i

istemiyorum. Hatayı yapan siz de olsanız,

sorar.

sizi de eleştiririm. Mesela Roze Noir'a

mahcubiyetini

verdiğiniz 15 bin liralık kredi mektubu da

Ankara'ya gidecek kadar borç para istedi.

siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz."

25 lira verdik " derler. Atatürk " Ankara'ya

f.

İlk kez Atatürk'ün sofrasında Atatürk

"

Sarayı'nda

Sabaha
size

pencere

kadar

bekledi,

iletmemizi

istedi.

gidecek adama 25 lira mı verilir. Bari

bu kadar sert eleştiriliyordu. Reşit Galip'in

benim

sözünü ettiği Rose Noir, Beyoğlu'nda, Rus

verseydiniz " der. Sonra " Cebinde beş

karı-kocanın işlettiği bir barın adıydı. Atatürk

parası yok ama karakterinden hiç taviz

bir gece oraya gitmiş, mekânın sahibi Madam

vermiyor. Parası yok ama cesareti var "

Senya'dan

"

İş

Bankası'ndan

kredi

hesabımdan

birkaç

yüz

lira

diye ekler.

alamıyoruz " acınmasını dinlemiş ve orada

ı.

bir kâğıda İş Bankası Genel Müdürü'ne

Galip'in

hitaben " yardımcı olunması " isteğini

konuşmasını dinler; "Devrimleri her yerde,

yazmış, Rus çifte vermişti. Reşit Galip bu

herkese karşı savunacağız. Gerekirse

iltimas talebini eleştiriyordu.

babamıza ve çocuklarımıza karşı bile"

g.

Atatürk bu kez kızmadı; "

1932 sonbaharında Atatürk, Reşit
Ankara

demektedir.

Atatürk

Radyosu'ndaki

birkaç

gün

bir

sonra

Yoruldunuz, buyurun biraz istirahat edin "

kendisini yeniden sofraya davet eder. Hemen

diyerek kibarca Reşit Galip'i sofradan kovdu.

yanındaki sandalyeye buyur eder. Onun

Ama genç devrimcinin yılmaya niyeti yoktu.

yanına da hocası Esat Mehmet'i oturtur ve

Yıllar yılı bir efsane gibi anlatılacak çıkışını o

orada

an yaptı: " Burası sizin değil, milletin

yaşındaki Reşit Galip olduğunu açıklar. Rose

sofrasıdır. Milletin işlerini görüşüyoruz.

Noir olayı mı? O nu da hatırlatalım: İş

Burada oturmak sizin kadar, benim de

Bankası Genel Müdürü Muammer Eriş,

hakkımdır."

Atatürk

Atatürk

kendi

fikirleriyle

yeni Milli Eğitim

imzalı

kâğıdı

Bakanı'nın

alınca

39

doğruca

Dolmabahçe Sarayı'na gelmiş, Ata'nın ricacı

büyütebilmek için Afet İnan'dan yardım

olduğu krediyi vermeye kuralların uygun

istedi. Atatürk'ün yardımıyla krediyle bir

olmadığını bildirmiş, talebi reddetmiştir.

ev aldılar. O evin bir odasına sığışıp diğer

i. Reşit Galip'in bakanlığı sadece 13 ay
sürdü. Bu süre içinde Darülfünun (İstanbul
Üniversitesi)

'dan

üniversite

reformunu

daireleri kiraya vererek geçindiler."
3. Sonuç olarak;
a.

Her sabah okul öğrencilerini güne

başlattı. Öğretmenlere genel bütçeden maaş

başlatan " Türküm doğruyum çalışkanım "

ödenmesini sağladı. Eşi Zübeyre Hanım'ın

andı var ya... Geçenlerde sevgili hocam Prof.

deyimiyle " deli gibi çalışıyor " ama

Dr. Baskın Oran'ın eşi Feyhan, " Biliyor

Atatürk'e

dili

musun o andı kim yazdı? " diye sordu."

istifa

Kim? " dedim merakla... " Dedem." " Deden

mektubuyla gidiyordu. Aslında Atatürk'le

kim? " " Reşit Galip..." İnanılır gibi değil. Ne

araları iyiydi. O Gazi'ye " Paşam ", Gazi de

o andın 1933'ün 23 Nisan günü Reşit Galip'in

ona " Doktor " diye hitap ederdi. Torunu

kaleminden çıktığını biliyordum, Ne de

Feyhan Oran'a " Peki ne oldu da ayrıldı? "

Feyhan'ın

diye sordum. Bir gün sofradan ayrılırken,

çıktığını.

Atatürk, " Seni eve ben bırakacağım "

öğrenmiştir.

çıkışacak

yüzünden

her

gün

kadar
işe

ayarsız
cebinde

andın

dedesinin

İlkokul

sonda

kaleminden
annesinden

demiş. Eve bırakınca o da saygıdan, " Ben

b. Yukarıda anlatılan bilgiler ışığında;

de sizi uğurlayacağım Paşam " karşılığını

bize bu güzel yurdu armağan eden ve

vermiş.

arabası

çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ülküsüne

olmuş.

odaklanmış siyaset ve devlet adamlarının ne

Ama

olmadığından

O

kendisinin
gece

zatürree

Dinlenmesi tavsiye edilince 1933 Ekim'inde

derecede

görevden ayrılmış.

olduklarına

j.

1934 yazında Moda'daki bir deniz

liyakatli,
tanık

aydın

ve

oluyoruz.

yurtsever
Bu

iktidar

döneminde ırkçılık ve ayrımcılık yaratıyor

kazasında kızlarını kurtarmaya çalışırken

diyerek

akciğerlerini hepten üşütmüş. Bir mucize

ve yerden yere vurulan andımız aslında

eseri kurtulduğu bu kazadan sonra ölümü

Türkiye’de

yaşayan

halkların

bekleyerek,

milliyetçiliği

ilkesinde

kaynaşmasını

başlamış.

hastalığını
Keçiören'deki

takip
bağ

etmeye

8 Ekim 2013 tarihinde kaldırılan
Atatürk
ve

evinin

bütünleşmesini sağlamıştır. Özellikle AKP

kütüphanesine demir yatağını taşıtıp yedi ay

kongresinde Başkan Erdoğan ve diğer parti

kitaplar arasında yatmış.1934'te, 41 yaşında

yöneticileri

hayata veda etmiş " Öldüğünde cebinde 5

kafatasçılıkla suçlanmış ve ezanın Türkçe

lira parası varmış " dedi hiç görmediği

okunmasının sorumlusu olarak gösterilmiştir.

torunu Feyhan: "Anneannem üç çocuğunu

tarafından

ırkçılıkla

ve

c.

Devrimlerin yaratıcısı Atatürk’e

saldırmaya cesaret edemeyen ve halkın
tepkisini

çekmek

istemeyen

karşı

devrimciler, bu devrimleri uygulayanlara
saldırmayı

seçmişlerdir.

Halbuki

Reşit

Galip’in büyük devrimlerinden biri de Halk
Evleri’nin uygulamaya geçmesini sağlanmış
ve bu sayede halkın süratle eğitimi ve meslek
edinmesi sağlanmıştır.
d.

Her sabah okulumuzda kendimizi

yırtarcasına büyük bir coşkuyla okuduğumuz
andımızın yazarı ve uygulayıcısı olan ve 5
Mart 1934 tarihinde kaybettiğimiz bu değerli
devrimci Milli Eğitim Bakanımız Reşit Galip’i
ölümünün 87’nci yıl dönümünde saygıyla,
büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz.
Ruhun şad olsun
Açıklama:

Makalede

Dündar’ın

25

geçen

Kasım

2007

bazı

anılar

tarihli

Can

Milliyet

gazetesindeki köşe yazısından alınmıştır.

Tarihçi,

yazar

KARAKUZEY

ve

E.

Albay

Kemal

Justin

McCarthy,

Ölüm

ve

Sürgün
…Bu yüz elli yıllık kirli, günahkâr ve
kanlı bir ticarettir. Ermeniler, “Hıristiyanlık”
adına

kan

dökmekte,

Batılı

devletler de karşılığında

Hıristiyan

insani yardım

yapmaktadır.
Samuel A. Weems
Türkler

hakkındaki

yalanların

iki

kaynağı var:
Misyonerler ve İngilizler.
Fethi Karaduman
Araştırmacı Yazar

Propaganda Merkezleri aracılığıyla

ERMENİ SORUNU – GERÇEKLER,
YALANLAR (Özet, Bilgi)

bugün bile inanılmaz yalanları yayıyorlar.
Benim yazdıklarımı bir Türk söylese
kimse ona inanmazdı!

OSMANLI DEVLETİ’NDE

Justin

ERMENİLER
Osmanlı
topraklarında

İmparatorluğu’nun
dört

millet

Türk,

Ermeni,

yaşamaktadırlar. Yıllardır bu böyle sürmüştür
ve

hatta

birbirlerinden

asla

nefret

etmemişlerdir. Düşmanlık bile duymazlar.
Bu

gördüklerime

halklarımızda

bu

örnek

karşılık,

bizim

davranışlardaki

dayanışma ve hoşgörüyü görebilmek olanağı
yoktur.
Gerard De Nerval, Fransız
diplomat, 1843 yılı Ortadoğu gezi izlenimleri
19. yüzyılın başından 20. yüzyılın
başlarına

dek

Balkanlardan

Kafkaslar’a

kadar 5 milyon 60 bin Türk öldürülmüş, 5
milyon 380 bin Türk sürgün edilmiş, yerinden
yurdundan olmuştur.

Ölüm

ve

Sürgün

Doğu

Yahudi ve Yunan birarada huzur içinde

McCarthy,

ERMENİ OLAYLARI HAKKINDAKİ
DEĞERLENDİRMELER
Sözlerim hepimizi, Avrupa’nın bütün
Hıristiyan halkını içine almakta.
Yeryüzünde en fazla insan öldüren
biziz. Dudaklarımızda kardeşlik kelimesi
olduğu halde, her yıl daha da çoğalan yakıp
yıkıcı

maddeler

icat

ederek

Afrika’da,

Asya’da yağma ve çapul düşüncesi ile kan ve
ateş saçan bizleriz.
Kendi medeniyetlerine uymayanları,
bizim gibi silahlanmış oldukları için, hiçbir
şeyi

umursamadan,

görüyor,

top

incelemeden

gülleleriyle

hor

eziyoruz.

Öldürebildiğimizi öldürdükten sonra, onları

gayemize

uygun

şekilde

işletmeye

başlıyoruz.”

katılmadığı ve buna hazırlanmadığı
dönemde,

Fransız

yazar

Pierre

Loti

Güney

Kafkasya’da

büyük gürültü içinde ve enerjik

(1850–1923)

biçimde Ermeni Gönüllü Birlikleri

ERMENİSTAN’IN İLK BAŞBAKANI

oluşturulmaya

OVANES

KAÇAZNUNİ’NİN

DEĞERLENDİRMESİ

başlandı.

Ermeni

Devrimci

Taşnaksutyan

Partisi

(EDDP)

hem

bu

birliklerin

Taşnak Partisi’nin ileri gelenlerinden

oluşturulmasına hem de bunların

ve Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes

Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri

(1918

Kaçaznuni

Yılı

Temmuz

ayında

kurulan Ermenistan Devleti’nin ilk başbakanı)
1923

yılı

Nisan

ayında

Taşnaksutyan

askeri operasyonlara aktif biçimde
katıldı.
2. 1914 kışı ve 1915 yılının ilk ayları,

Partisi’nin Bükreş’te yapılan Konferansı’na

Taşnaksutyan

sunduğu rapor; tarihin içinde yaşayan kişinin,

üzere; Rusya Ermenileri açısından

olaylar durulduktan sonra soğukkanlı ve

bir

nesnel bakışını yansıtır. 1914 – 1923 yılları

dönemiydi.

arasındaki dönem ayrıntılarıyla özetlenir.

Rusya’ya yönelmiş durumdaydık.

O. Kaçaznuni anılan dönemi savaş
durumu

olarak

Emperyalistler

ele

alır.

Ermenilerin,

tarafından

kullanıldıkları

da

içinde

heyecanlanma
Biz

olmak

ve

umut

kayıtsız

şartsız

Herhangi bir gerekçe yokken zafer
havasına kapılmıştık; sadakatimiz,
çalışmalarımız

ve

yardımlarımız

Çar

Hükümeti’nin

saptamasını yapar. Taşnak belgeleri de

karşılığında

Ermeni işgali sırasında yapılan zulmü ve bu

(Güney Kafkasya Ermenistan’ı ile

süreçte Osmanlı Ordusunun haklı savaşını

Türkiye’nin Ermeni eyaletlerinden

kanıtlar.

oluşan)

Taşnak
Ermenistan’ın

Partisinin
ilk

yetkilisi

başbakanı

olan

Ermenistan’ın

ve

bağımsızlığını

O.

edeceğine emindik.

Kaçaznuni, Kafkasya’da 1914–1920 yılları

bize

3. 1915 Yaz ve sonbahar döneminde

arasında gelişen olayları, “vicdanını sesini

Türkiye

Ermenileri

dinleyerek”,

tehcire

tabi

“köklü

kanaatlerin

bilincinin

sonucunu”,

“geniş

açısıyla”,

nesnel

ve

net

armağan

zorunlu

tutuldu.

Kitlesel

bir

bakış

sürgünler

Parti

Genel

gerçekleştirildi. Bütün bunlar Ermeni

Kuruluna rapor olarak sunar. Bu rapora göre;

meselesine ölümcül bir darbe vurdu.

1. 1914 Sonbaharında, Türkiye henüz

4. … Biz yalnızca kendi isteklerimizi

savaşan

biçimde

taraflardan

birine

ve

bir

baskınlar

Rus hükümetine de mal ederek, onu

ihanetle suçlamaktaydık. Tabii ki

bölgeleri peş peşe geri almaya

bizim gönüllü birlikler Van ile Muş’u

başladılar.

bir

an

önce

çalışıyorlardı.

ele

geçirmeye

Oraya

Ermenileri

7. 1 Ağustos 1918 günü Erivan’da
Ermenistan

Parlamentosu

kurtarmak için gidiyorlardı. Oysa

çalışmalarına başladı ve ilk hükümet

Rus

kuruldu.

ordu

birlikleri

Ermeni

gönüllülerden oluşmuyordu ve farklı

8. … Biz Azerbaycan’la resmi savaş

amaçları vardı. (…) Siyasal açıdan

durumundaydık, çünkü Karabağ’da

olgunlaşmamış

dengesiz

fiilen savaşıyorduk. … Birçok yerde

insanlara özgü bir şaşkınlık içinde

yerli Müslüman halkla kanlı savaşlar

bir uçtan diğerine savrulmaktaydık.

yaşandı. … Müslüman bölgelerde

Rus

idari

ve

hükümetine

karşı

dünkü

yöntemlerle

düzen

inancımız ne denli körü körüne ve

sağlayamadık; silah kullanmak, ordu

temelsiz

bugünkü

sevk etmek, yıkmak ve katliam

suçlamalarımız da o denli körü

yapmak zorunda kaldık, hatta bu

körüne ve temelsizdi. (…) Kötü

konularda da başarısız olduk ki, bu

kaderden

da hiç kuşkusuz iktidarın prestijini

idiyse,

şikâyet

felaketlerimizin
dışımızda

etmek

nedenlerini

aramak

durumdur;

bu

psikolojimizin

ve
kendi

acıklı
bizim

karakteristik

(saygınlığını) sarstı.

bir

9. … 1920 Yılı Sonbahar başlarında

milli

Ermenistan-Türkiye savaşı başladı;

bir

bu savaş bizi kesin olarak çökertti.

özelliğidir.

Biz

5. … 1917 Kasım sonlarında Rus

savaştan

kaçabilir

miydik?

Büyük ihtimalle hayır. 1918 yılında

ve

bozguna uğratılan Türkiye iki yıl

askerler Kafkasya cephesinden firar

boyunca dinlenebildi. Bu iki yıl içinde

etmeye başladı. Ocak sonlarında

Türkler canlandılar. Yine, genç ve

ordu artık yoktu. Önemsiz Ermeni

yurtsever duygularla hareket eden

birlikleri,

bir

Ordusu

demoralize

ordudan

olmaya

geriye

kalan

kuşak

ortaya

çıkararak

artıklarla birlikte Erzurum hattını

Anadolu’da kendi ordusunu yeniden

savunmakla görevliydi.

organize

6. Rus

Ordusunun

etmeye

başlamıştı.

yozlaşmasından

Türkiye’de milli bilinç ve kendini

cesaret alan Türk ordu birlikleri

savunma içgüdüsü uyanmıştı. Onlar

aceleyle organize oldular, kendilerini

Küçük Asya’da geleceklerini hiç

düzene

olmazsa bir biçimde sağlamak için

soktular

ve

yitirdikleri

Sevr Antlaşması’na askeri güçle

… 1920 Sonbaharında biz, Türklerin

karşı koymak zorundaydılar. Bu

gözünde

karşı

durumunda değildik. Geçen yılların

koyma

olarak

eyleminin

kuzeydoğuda

ağırlıklı
değil,

‘yok

dehşet

sayılabilir

saçan

değer’

olaylar

artık

güneybatıda gerçekleşeceği açıktı.

unutulmuştu. Halk da dinlenmiş,

Fakat kendi güçlerini oraya çekmek

canlanmıştı. İngiliz silahlarıyla iyi

ve Yunanlılara karşı cepheyi ayakta

biçimde silahlanmış ve iyi donatılmış

tutabilmek

ordumuz vardı. Yeterince askeri

için,

Ermenistan

tarafından cephe gerisini sağlama

mühimmatımız

almaları gerekliydi. Belki onların

önemli bir kale elimizdeydi. Nihayet

Kars ve Gümrü depolarında bol

Sevr Anlaşması vardı ve bu anlaşma

miktarda bulunan askeri mühimmata

o dönemde basit bir kâğıt parçası

da ihtiyaçları vardı.

değildi. Türklere karşı önemli bir

10. … Biz savaştan kaçınmak için
yapmamız

gereken

her

yapmadık.

Sonuçlar

bir

şeyi
yana,

Türklerle ortak bir anlaşma zemini
bulmak

için

var

gücümüzle

kozdu.

11. Savaş

bizim

1918

tam

ve

kesin

yenilgimizle sonuçlandı. Bizim karnı

İşte biz bunu yapmadık

ordumuz
tarafından

Durumumuz

gibi

değildi.

tok,
Türkler

Kars

Mayısı’nda Batum’da olduğu gibi

çalışmalıydık.
Sınırlarımıza

vardı.

sırtı

pek,

iyi

silahlanmış

silahlarını

bıraktı

ve

köylere dağıldı.

hangi kuvvetlerin yığılmış olduğu

29

konusunda bilgisizdik ve bu yüzden

Karabekir

gereken

tedbirleri

birlikleri Gümrü’ye girdiğinde, ‘Büro-

Tersine

Oltu’yu

almıyorduk.
beklenmedik

Kasım’ın

ikinci

yarısında,

Paşa’nın

muzaffer

Hükümet’ istifasını

parlamentoya

biçimde ele geçirmemiz, Türkiye’ye

sundu. Bu yenilgi sonrasında artık

bir meydan okumaydı. Sanki biz

iktidarda

kendimiz savaş istiyorduk.

görüşmelere başlamak gerekirdi.

Sınırlarımıza askeri operasyonlar

1 Aralık (ya da 30 Kasım) tarihinde

başladığında Türkler bizimle bir

bizim

araya

Türklerle anlaşma imzaladı.

gelmeyi

ve

görüşmelere

başlamayı önerdiler. Biz ise onların

kalamazdı.

delegasyon

Türkiye

ile

Gümrü’de

12. … Hâkimiyetimizin ilk gününden

önerisini geri çevirdik. Bu büyük bir

başlayarak

hataydı.

aramaktaydık.

“mandacı”

Mesele,

sadece,

kime

ve

… “Birleşik” Ermenistan artık içi boş

ne

derecede bağımlı olma meselesiydi.

bir sözdür; bundan daha fazla bir şey değildir.

Ovanes Kaçaznuni, 1919 İlkbaharında

Ermeni olaylarının doğrudan içinde

barış konfederasyonunda yöneltilen talepleri

bulunan Çarlık Rusya’nın o günkü belgeleri

içeren memorandumu müttefik devletlere

de

sunulduğunu belirtir. Bu memoranduma göre

derecede önemlidir.

içine

alacağı

topraklarla

birlikte

Büyük

Ermenistan’ın

sınırlarının

nasıl

olması

gerektiğini açıklar:
(Erivan

aydınlatılmasında

“Yunan-Türk

Savaşı,

1919–1922”

“Taşnak

adlı

iktidarındaki

Ermenistan’ın Yunanistan’la birlikte Türkiye

tamamı,

ve Kafkasya’da Anlaşık (İtilaf) Devletlerin,

Ardahan’ın kuzey kısmı dışında Kars ili, Tiflis

özellikle de İngilizlerin bir silahı ve kışkırtıcısı

eyaletinin

görevini gördüklerini” belirtir.

güney

eyaletinin

birinci

Askeri tarihçi Prof. N. G. Korsun da,
kitabında,

Sınırları genişletilmiş Güney Kafkasya
Cumhuriyeti

olayların

kısmı,

Yelizavetpol

(Gence), eyaletinin güneybatı kısmı);
Türkiye’nin yedi ili (Van, Bageş,

BÜYÜK SOVYET ANSİKLOPEDİSİ’NDE

Diyarbakır, Harbred, Sivas, Karin, Trabzon;

ERMENİ SORUNUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Diyarbakır’ın güney bölgesiyle Sivas’ın batı
kısmı dışında)

Çarlık Rusya’sı, emperyalist amaçlar
doğrultusunda Doğu Anadolu ve İstanbul ile

Kilikya’da dört sancak (Maraş, Sis

Çanakkale

Boğazlarını

ele

geçirerek

(Kozan), Celal-Bereket ve Aleksandretta ile

Akdeniz’e uzanma politikasını uygulamaya

Adana)

geçirmenin yolunu arıyordu. Bu amacını

Karadeniz’den Akdeniz’e, Karabağ

gerçekleştirmek

dağlarından Arap çöllerine uzanan Büyük

Ermenilerden

Ermenistan

getirmişti.

tasarlanmakta

ve

talep

için

de

araç

yararlanmayı

Ermeni

olarak

gündeme

sorununun

ortaya

çıkışındaki en önemli etkenlerden birisi bu

edilmekteydi.
Paris

memorandumu,

özellikle

kolonilerdeki

olgunlaşmamış

kafaları

olguydu.
Nitekim

1926

yayınlanan

heyecanlandırdı. Sanki bir devlete sahip

Büyük

olmak için onun sınırlarının kâğıt üzerinde

“Ermenistan”

çizilmesi yeterliymiş gibi.

anılan gerçekleri doğrulamaktadır:

Amaçsız ve abartılmış talepler doğal

Sovyet

yılında

Ansiklopedisi’nde

konusundaki

“Rus

yorumlar

ticaret-sanayi

sermayesi
Türkiye’nin

olarak yerini acı bir hayal kırıklığına terk

‘Hıristiyanların

Müslüman

edecekti…

egemenliğinden

kurtarılması’

Karadeniz’i

ve

da

Boğazları

ele

sloganıyla
geçirmek

istiyordu. Ermeni burjuvazisi bu sloganı milli-

topraklarda

siyasi gelişimi için kullanıyor ve Rusya’ya

vermişlerdi. Verilen bu söze dayanarak

yönelerek bu sloganla Türkiye’deki Ermeniler

Ermeniler, Kilikya’da yaşayan Müslüman

arasında propaganda yapıyordu. Ermeni

nüfusa

burjuvazisinin bu tutumu, Türk Hükümeti’nin

Hükümeti 1920’de Kilikya’ya kalıcı ordu

1870 yılına kadar süren olumlu yaklaşımını

gönderdi ve bu ordular Fransızları deniz

tam tersine çeviriyordu.

kıyısına dek sıkıştırdı. Bunun sonucunda

V.

“Büyük

Gurko-Krvajin,

Ansiklopedisi’nde
yazısında

Ermeni

1920

Sovyet

Sorunu”

yılındaki

adlı

gelişmeleri

değerlendirir:

kurdurmak

karşı harekete

sözünü

geçtiler. Ankara

Fransızlar Türkiye ile barış görüşmelerine
başladılar. 1921’de Fransa Türkiye ile barış
anlaşması

yaptı.

Bu

antlaşmaya

göre

Fransızlar Kilikya’dan vazgeçtiler. Ermeniler

“1920 Yılı Nisan Mayıs aylarındaki

yeniden yalnız kaldılar.

San Remo Konferansı’nda, Ermeni sorunu
Batı

devlet

Avrupa

emperyalistlerinden,

…Taşnaklar, Türkiye’nin Batı’da çeşitli

ABD

cephelerde açtığı savaş nedeniyle Ankara

emperyalistine verildi. Cemiyeti Akvam’ın

Hükümeti’ne karşı harekete geçtiler. Eylül

(Milletler

1920’de Karabağ’da ve Nahçıvan’da gerilla

Cemiyeti)

Yüksek

Konseyi

“Ermenistan yardımsız ayakta duramaz”

hareketine

kararı

Ermeniler İngilizlerden silah alarak Kars’ta

aldı.

Akvam’da

Başkan
alınan

Wilson,

karara

Cemiyeti

göre

Yeni

Ermenistan’ın sınırlarını belirledi.

başladılar.

Bununla

birlikte

Erivan’da Müslümanlara karşı kıyım yaptılar.
Şorel,

Şerur,

Daralagöz,

Kağızman,

Wilson’un kararına göre, Erzurum ve

Surmanlı, Karakurt, ve Sarıkamış yörelerinde

Trabzon’un büyük bölümü, Bitlis ve Van’ın

yerleşim yerlerini yok edecek derecede yakıp

tamamı

verilmişti.

yıktılar. Türkler de karşılık verdiler. Türkler,

Ermenistan’ın toplam alanı, 30 bin mil kare,

Karabekir Paşa ile Halil Paşa’nın Doğu

deniz kıyısının uzunluğu 151 mil (241,40

cephesi ordularıyla sert yanıt verdiler. Erivan

kilometre) idi. Ancak ABD politikacıları kendi

Hükümeti’nin ordusunu darmadağın ettiler.

Başkanlarından

2

Ermenistan’a

daha

akıllı

çıktılar

ve

Kasım’da

Kars’ı

geri

(Gümrü)

ele

aldılar;

ABD’nin onları yönetmekte hiçbir çıkarının

Aleksandropol’ü

olmadığını hesaplayarak, Wilson’un önerisini

Ermeni

Senato’da reddettiler. Ermenistan yeniden

koşullarda barış antlaşması yaptı. Ermeniler

dayanaksız kaldı.

bu antlaşmaya göre, işgal ettikleri bütün

Aynı işi Fransızlar 1919’da işgal
ettikleri

Kilikya’da

yaşayan

Hükümeti,

Türklerle

geçirdiler.
çok

ağır

toprakları terk ettiler.

Ermenilere

… Ermenistan’da Ruslar tarafından

yaptılar. Fransızlar Ermenilere işgal ettikleri

Sovyet iktidarı kuruldu. 1921’de yapılan

antlaşmaya

göre,

Gümrü

Antlaşması

zayıflatılması

kaldırıldı. Ve Türkiye ile Ermenistan arasında
şimdiki

sınır

belirlendi.

emperyalistleri

Batı

Avrupa

Konferansı’nda

Ermeni

sorunu

daha



Batı

kapitalizminin

Ortadoğu’ya

taarruza geçtiği anda, Batı ülkeleri

yeniden

kendi

güvenlikleri

için

gündeme getirildi, ancak başarılı olamadılar.”

köprü

mahiyeti

taşıyan

Sovyet arşivindeki belgeler ve bilgiler
uluslararası alanda öne sürülen “Ermeni
soykırım”

savlarını

çürütmektedir.

Birinci







Bu

Ermeni sorunu, Rusya, İngiltere gibi
büyük ülkelerin karışmasıyla iyice

Dünya

Savaşı’nda

Doğu

“Hıristiyanların Müslüman Türkiye’nin

ve

Anadolu’da

egemenliğinden

kurtarılması”

yaşanan olaylar, “Ermeni soykırımı”

sloganıyla Karadeniz’i ve Boğazları

olarak nitelendirilemez.

ele

Belirtilen dönemde Ermeni çeteleri ve

diplomasisi,

Osmanlı devleti arasında yaşanan

denize

savaş karşılıklı kırım, boğazlaşma

kadar) “Büyük Ermenistan” hayalini

olarak değerlendirilmelidir.

pompalıyordu.

Ermeni – Müslüman çatışmasının



geçirmek

istiyordu.

Ermenilere

(Karadeniz’den

İngiliz
denizden

Akdeniz’e

Dünya Savaşında Ermeniler çeteler

sorumlusu Batılı emperyalistler ve

kurmaya başlamışlardı. Bu çeteler,

Çarlık Rusya’sıdır.

açıkça

Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne karşı

eylemlere geçtiler, ancak bir şey elde

emperyalist

edemediler.

güçler

tarafından

Türk

Hükümetine
Bu

savaş

karşı

nedeniyle

kışkırtılmış ve desteklenmiştir.

Ermeni ulusu Doğu Anadolu’yu terk

Sovyet

etmek sorunda kaldı.

hazırlanan,

arşivinden
1926

tarihli

yararlanılarak
Büyük

Sovyet



1921 Nisan-Mayıs aylarında, Batı

Ansiklopedisi Ermeni Sorunu konusunda

Avrupa

tarihsel

sorununu,

olguları

özetleyen

bir

çerçeve

Ermeni

sorununa

ABD

Ermeni

emperyalizmine

dış

açıdan

Konseyi

“Ermenistan

yardımsız

büyük

devletlerin

ayakta duramaz” kararı aldı. ABD

merkezkaç

kuvvetleri

Başkanı Wilson’un kararına göre,

Türkiye’nin

Erzurum ve Trabzon’un büyük bir

bakıldığında
Türkiye’de

emperyalistleri,

devretti. Milletler Cemiyeti’nin Yüksek

çizmektedir:


Ermeni

büyüdü. Rus ticaret-sanayi sermayesi

sonrasında



Türkiye’de

burjuvazisini kullanma yoluna gittiler.

belgelere göre;


kolay

sömürgeleştirilmesi görülür.

Lozan

tarafından

ve

destekleyerek

bölümü,

Bitlis

ve

tümü

Van’ın

Ermenistan’a verilecekti.


kışkırttı.
Böylece

Fransızlar, Ermenilere işgal ettikleri
topraklarda

devlet

kurdurmak

Ermeniler,

sağlayacaklardır;

Kilikya’da
nüfusa

yaşayan

karşı harekete

ve

Türk

halkı

arasında bir mücadeledir sürecek, onlar da
bu

mücadeleden

arasında

sürekli

çünkü

huzursuzluk

kazanç

sizlerle
hüküm

Türkler

sürdükçe,

geçtiler.

İngiliz, Fransız ve Amerikan kapitalistleri

Ermeniler İngilizlerden silah alarak

Türkleri, bir Ermeni ayaklanmasıyla tehdit

Kars’ta ve Erivan’da Müslümanlara

ederek gemleyebilir, Ermenileri ise Kürt

karşı soykırım yaptılar. Şorel, Şerur,

kıyımı tehlikesiyle korkutabilir.”

Daralagöz,

Kağızman,

ERMENİ OLAYLARI KONUSUNDA

Surmanlı,

YANSIZ GERÇEKÇİ DİĞER

Karakurt ve Sarıkamış yörelerinde
yerleşim

birimlerini

yok

DEĞERLENDİRMELER

edecek

Çıkarları topraklarını genişletmekten

derecede yakıp yıktılar. Türkler de


Ermeni

vaadinde bulunmuşlardı. Bu vaatle
Müslüman


Türk köylüsünün topraklarını istemelerini için

karşılık verdiler.

ve yeni pazarlar ele geçirmekten geçen

Batı Avrupa emperyalistleri, Ermeni

egemen

sınıflar,

diplomatlar

ve

bilim

Konferansı’nda

adamları manevi kültürün temsilcileri gibi,

yeniden gündeme getirdiler, ancak

basın yayın organlarıyla kendilerine gereken

başarılı olamadılari.

kamuoyunu yaratırlar. Bu şekilde çalışarak,

Komitern’in Görüşü (1920)

sömürüye, tecavüze ve talana dayanan

sorununu

Komünist

Lozan

Enternasyonal

Yürütme

işgalci amaçlarını aklarlar.

Kurulu’nun “İran, Ermenistan ve Türkiye’nin

Bagrat Artemoviç Boryan

ezilen Halk Kitlelerine Seslenişi:

Ermeni kökenli Sovyet Tarihçisi
Tarihçi Prof. Bernard Lewis, 1 Ocak

“Ermenistanlı Köylü ve İşçiler!
Yıllar boyunca Kürtlerin Ermenileri

1994

günlü

Le

Monde

Gazetesindeki

kestiğinden dem vurup sizi Sultana karşı

yazısında; Ermenilerin kıyım yaptığını ve

mücadeleye kışkırtan ve bu mücadeleden

Osmanlı

her gün yeni kazançlar elde eden yabancı

olmadığının altını çizer:

sermayenin

çevirdiği

dolapların

kurbanı

Hükümetinin

“Ermeniler

soykırım

bazı

planı

Amerikan

size

misyonerlerinin raporlarının ortaya koyduğu

kalmadı,

üzere tehcir kararından önce ele geçirdikleri

tüccarlarınızı, öğretmenlerinizi, papazlarınızı

köylerde korkunç kıyımlar yaptılar. Osmanlı

oldunuz.

Savaş

bağımsızlık

sözü

sırasında

bunlar

vermekle

topraklarını işgal eden Rusları kurtarıcı

olarak gördüler ve onlara destek vermekle

Türk

kalmayıp onların yanında çarpıştılar. Bu

saldırmakla kalmıyordu. Ermeniler, eli silah

durum Osmanlı Hükümeti’ni, bu sorunu

tutan bütün Türklerin cephede olduklarını

eskiden beri başvurduğu tehcir yöntemiyle

bildiklerinden, cephe gerisinde savunmasız

çözmeye

kalmış

yöneltmiştir.

Ancak

Osmanlı

Ordusunun,

olan

geri

Türkleri

ve

yanlarına

kolaylıkla

Hükümeti’nin Ermeni ulusunu yok etmek için

uğratıyordu.

bir plan ve kararı konusunda hiçbir ciddi delil

canavarlığı, Türklere yamanan canavarlıktan

mevcut değildir.”

kat

Hindistan

Bağımsızlık

hareketinin

Tanığı

be

kat

olduğum

kıyıma

öteydi”

Ermeni

tümceleriyle

açıklamaktadır.

önderlerinden ve Hindistan’ın ilk Başbakanı

General Bronsart von Schellendorf,’un

Nehru (1889–1964), Dünya Tarihi (Glimpes

gazetedeki

of World History, 1155 Sayfa) yapıtında

gözlemlere dayanarak o günlere ışık tutar:

Ermeni Sorununu irdelerken, “Ermenileri,

açıklamasında,

“Eskiden

nesnel

beri

süregelen

Çarlık Rusyası ve büyük Batılı güçlerin;

anlaşmazlıklar sonucu, Ermenilerin, büyük

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kullandığı bir

savaşta

silah” olarak değerlendirir. “Türk Hükümeti ile

sınırlarında yaptıkları tehlikeli başkaldırılar

Ermeniler arasında karşılıklı katliamlarla

daha da büyümüştür. Bunun için ortada özel

(kıyımlarla) sonuçlanan çatışmanın nedeni

bir neden yoktu. Çünkü Ermenilerin yeni

budur.” saptamasını yapar.

Osmanlı parlamentosunda hem sandalyesi

Nehru;

emperyalizmin

taktiğini,

değişmeyen yüzünü de ortaya koyar:
“Ermeniler,
propaganda

büyük

amaçlı kullanılmış,

güçlerce

Türkiye’nin

doğusundaki

il

hem oyları vardı. Diğer halklarla eşit sosyal
ve siyasal haklara sahiptiler. Başkaldırıların
başkaları

tarafından

hazırlandığı,

(Birinci)

Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ele geçirilen

Dünya Savaşı sonrasında kendilerine ihtiyaç

çok sayıda el ilanı, kışkırtıcı broşürler, silah,

kalmayınca kenara bırakılmışlardır.” (Nilgün

patlayıcı

Cerrahoğlu, Hindistan, Cumhuriyet, 22 Ocak,

anlaşılıyordu.

2010)

madde

ve

Ayaklanmaların
I. Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’da

maddi

destekte

malzemelerden

ardında

bulunan

kesinlikle,

Rusya

vardı.

Ermeni olaylarının yaşandığı bölgede görev

İstanbul’da üst düzey devlet görevlilerine ve

yapan, “Ermeni olaylarının” tanığı Alman

subaylara yönelik bir Ermeni komplosu ise

General Bronsart Von Schellendorf, 24

son anda ortaya çıkarıldı. Eli silah tutan

Temmuz 1921 günlü Deutsch Allgemeine

Müslümanlar, Türk Ordusunda silâhaltında

Zeitung gazetesinde, gözlemlediği olayları;

olduğu

“Ermeniler, Ruslarla savaş durumunda olan

Müslüman halk arasında korkunç bir kıyım

için,

Ermenilerin,

savunmasız

yapmaları zor değildi. Çünkü Ermeniler,

ABD’de

yalnızca Ruslar tarafından sıkıştırılan Doğu

görmekteyim. Bu raporlar o kadar çok

ordusunun

açıdan

tekrarlanıyor ki beni çok öfkelendiriyor. Yakın

zayıflatmakla kalmayıp, bu bölgede yaşayan

Doğu Yardım Örgütü Ermeni konusundaki

Müslüman halkın kökünü kuruttular.

bilgileri Yarrow ve Amerikan kaynaklarından

kanatlarını

askeri

Yapılan kıyımları gören kişi olarak

özgürce

yayınlandığını

almaktadır. Bu bilgilerde kesin olarak Ermeni

şunu söyleyebilirim ki, bu acımasızlık, daha

savlarının

bütünüyle

sonra Türklerin Ermenilere karşı giriştiği iddia

gösteriyor.

Bu

edilen eziyetten çok daha acımasızdı.

ABD’de yayınlanması çok yanlış ve çok zarar

İsyanın, Türk İmparatorluğu’nun daha
geniş

bölgelerine

yayılması

yanlış

raporlar

olduğunu

araştırılmadan

vermektedir.

nedeniyle,

Taşnaklar iktidardayken Türklere ve

Jandarma olayların önüne geçmek için

Kürtlere saldırarak, Müslümanlara kendilerini

devreye sokuldu. Dönemin İçişleri Bakanı

temsil hakkı vermeyerek, evlerini soyup

Talat Paşa, jandarmaya gerekli duruma

yakmışlardır.”

gelen bu emri (göç) vermek zorunda kaldı.

ABD’nin dinsel misyoner kuruluşlara

Durum çok acildi, çünkü ordu iç bölgeyle olan

ek olarak Osmanlı Devleti toprakları üzerinde

hassas iletişimin kesilmesi tehlikesiyle karşı

açtığı Amerikan okullarında müdürlük yapan

karşıya

Müslüman,

Caleb F. Gates, Mary Patrick gibi Amerikalı

çaresizlik içinde Ermeni kıyımından kaçmaya

eğitimciler, Türklerle yakın ilişkiler içinde

başlamıştı.

bulunan kişiler olarak olaylara daha yansız

kalmış

ve

binlerce

Bu kritik durum karşısında, Osmanlı

bakabilmişlerdir. Gates ve Patrick ABD

Bakanlar Kurulu, verdiği zor bir kararla,

Hükümetine

Ermenileri, devlet içinde tehlikeli kişiler

yazılarda; Türklerin Hıristiyan düşmanlığı

olarak

yapmadıklarını,

ilan

etti

ve

öncelikle

sınır

ve

gazetelere
asıl

gönderdiği

ayaklanmaları

bölgelerinden uzaklaştırılması emrini verdi.

Ermenilerin çıkardığını ve Müslümanlara

Onlar,

saldırdıklarını açıkça belirtmişlerdir.

savaşın

dışında

kalan

nüfus

yoğunluğu az olan ve verimli topraklara sahip

ABD önceki Başkanlarından Ronald

Kuzey Mezopotamya bölgesine taşınacaktı.”

Reagan’ın Hukuk danışmanı Bruce Fein,

ABD

Yüksek

Komiseri

Amiral

Reagan’ın

Bristol’un Dr. Barton’a yazdığı mektup,

rastlayan

Ermeni

tarafından

kıyım

yalanlarını

ortaya

çıkarmaktadır:
katlettiğini

1981

yaptığı

Yılında,

Ermeni

döneme

Beyaz

soykırım

Saray

savlarının

araştırıldığını ve söz konusu savların asılsız

“… Türklerin Kafkasya’da binlerce
Ermeni’yi

Başkanlık

belirten

raporların,

olduğunun
ABD’den

belgelendiğini
yayın

yapan

söylemektedir.
Turkishny.com

İnternet sitesinin haberinde, Fein, Ermeni

İngiliz Hükümeti, 1915 olaylarını soykırım

savlarına ilişkin olarak yapılan araştırma

olarak tanımamıştır.”

sonuçlarını açıklamaktadır:
“Osmanlı

İsveç

Parlamentosu’nun,

Haziran

İmparatorluğu’nun

2008’deki “Ermeni Soykırım” tasarısı savına

azınlıklara karşı ‘müthiş’ sayılabilecek bir

ilişkin kararı, ABD ve AB ülkelerine örnek

özen

olacak niteliktedir. Anılan kararın özetinde;

gösterdiği

gerçeğini

unutmamak

gerekir. Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve



hayatlarını son derece rahat bir biçimde
sürdürdü. Ermeni terör çeteleri I. Dünya

BM Ermeni olaylarını hiçbir zaman
‘soykırım’ olarak kabul etmedi.



BM Soykırım Sözleşmesi, 1948’den

Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte

öncesini

Osmanlıları öldürdü. Bu sayının 2 milyon

dikkate almıyor.

dolayında

olduğu

gerçek.

Ermeni



geri

dönüşümlü

olarak

Uzmanlar soykırım kavramının, başka

kayıplarının ise 500 bin dolayında olduğu

suçları

araştırmalarla kanıtlandı.

genişletilmesinden kaygı duyuyorlar.

Burada asıl önemli konu, Ermenilerin



Yasa

kapsayacak

koyucular,

biçimde

dış

siyasaya

ihanetidir. Osmanlı da kendisini savundu.

müdahale

Özellikle

Ermeniler,

sürecinde rahatsızlık yaratmamalıdır,

soykırım yalanı ile büyük getirim sağlıyor.

denilerek yansız tutum sergilenmiştir.

ABD yönetimi de büyük paralar döndüğü için

ERMENİ TARİHÇİLERİN
DEĞERLENDİRMELERİ
Ermeni kökenli Sovyet Tarihçisi

ABD’de

Ermenileri

karşısına

yaşayan

almak

istemiyor.

Ermeniler ısrarla kendi arşivlerini açmıyor.
Çünkü yıllardır soykırım yalanı ile kazanılan
getirimi yitirmek istemiyorlar. Arşivler açıldığı
anda gerçek ortaya çıkacak.” (Cumhuriyet, 1
Temmuz 2009)
İngiliz Lordlar Kamarası’nda, 1998
Haziranında, “Ermeni Soykırımı’na ilişkin
bazı

sorular

gündeme

getirilir.

İngiliz

Hükümeti’nin bu sorulara ilişkin verdiği yanıt
açık ve kesindir:
“Türk

Hükümeti’nin,

Ermeni

topluluğunu yok etmeye ilişkin bir kararının
varlığına ait bir kanıt bulunamadığından,

edip

Türkiye’nin

iç

Bagrat Artemoviç Boryan’ın, 1928 yılında
basılan ‘Ermenistan, Uluslararası Diplomasi
ve SSCB’ adlı yapıtında, Ermeni Sorununun
özüne ilişkin saptamalarda bulunur:
“Berlin Konferansı’ndan sonra Ermeni
Meselesi

(Sorunu)

büyük

devletlerin

diplomasisi için Türkiye’ye bir baskı aracı
durumuna dönüşmüştür. İngiliz ve Rus
diplomasisi ve onların ardı sıra Rus ve Alman
diplomasisi, ‘Ermeni Meselesi’ni Doğudaki
sömürgeci politikalarının bir aracı olarak
kullanmışlardır.”
Tarihçi Boryan, Ermeni olaylarında
emperyalizmin parmağına dikkat çeker:

“Karşılıklı kırımın ve Ermeni halkın
çektiği

acıların

sorumluluğu

Çarlık

birçok köyü bastıklarını ve birçok insanı
öldürdüklerini”, belirtmektedir.

Rusya’sıdır. Ayrıca kendi milletine ihanet
eden ve Çarlık emperyalizminin casusluğunu

Dr.

Astaryan,

yazdıklarıyla

o

günlerdeki olayları anlatmaktadır:

yapan Taşnak önderlerinin, Ermeni halkının

“Rusya’dan

çok

miktarda

silah

çıkarlarını gözetmek yerine, emperyalist

getirtilip, kiliselerde saklamışlardı. Türkiye’ye

diplomasisinin çıkarlarını esas almıştır. Bu

kışkırtıcılar gönderiliyordu. Bunlar Kürt veya

şekilde de Ermenilerin, yok olmasına neden

Çerkez kıyafetleri ile köy-köy dolaşıp halkı

olmuştur.”

başkaldırıya

çağıran

konuşmalar

Leo-Arakel

yapıyorlardı. En sonunda, bütün Ermeni

Babakhanan, “Mazi” adlı kitabında, Ermeni

kurumlarının birleşmesiyle meşhur Taşnak

ayaklanmaları konusunda gerçekçi, nesnel

Partisi kuruldu. Partinin kurucuları olan

değerlendirmelerde bulunur:

Kristoper Mihailyan, Rosdom Zoryan vd.

Ermeni

tarihçi

“Şimdi durum apaçık ortadır. Bir

Türkiye’ye gidip, Ermeni gençlere silah

yanda kendi halinde Türk Milleti, diğer yanda

eğitimi yaptırıyorlardı. Ermeni okulları ve

ise sakin Ermeni halkı vardı. Taşnaklar ise,

kiliselerinde ihtilal oyunları oynatılıyordu. İşte

Rus

bunun

süngülerine

dayanarak

isyanlar

sonucunda,

Ermeniler,

gizlice

çıkarıyorlardı. Türk Devleti, kendi varlığını

Rusya’dan getirdikleri silahlarla komşuları

koruma hakkını kullanıyordu. Bu öyle bir

Kürtlere, Türklere sebepsiz hücum etmişler,

haktır ki, en medeni devlet bile bu hakkını

Müslüman

kullanmaktan vazgeçmez.”

yıkmışlardır.”

Leo,
kararına

Osmanlı
ilişkin

Hükümetinin

olarak

da;

göç
“Rus

köy

ve

kasabalarını

yakıp

Ermenistan S.S.C. Bilimler Akademisi
Tarih

Enstitüsü

Öğretim

Üyesi

S.

A.

kışkırtmalarına kanarak ve Rus silahlarına

Varandyan da, “Taşnakların, kendi halkına

güvenerek karışıklık ve isyanlar çıkaran

ve Ermenistan’daki azınlıklara karsı yaptığı

Ermeni komiteleri karşısında, kendi varlığını

kıyımdır.” “Taşnaklar, kendi ülkelerinde de

koruma

ulusal bir boğazlaşmayı kışkırtmışlardır.”

hakkı

kullanmak”

biçiminde

saptamasında bulunur.

yorumlar.
Ermeni

tarihçi

Dr.

Astaryan

da,

“Ermeni Milleti Tarihi” adlı kitabında; “1862
yılında

Zeytun

Ermenilerinin,

çevredeki

Müslüman köylere baskın yaptıklarını” ve
“Ermeni komitecilerin Van, Bitlis yöresinde

WASHİNGTON
BÜYÜKELÇİSİ
ŞÜKRÜ ELEKDAĞ’IN 1985 YILINDA
YAPTIĞI
ULUSLARARASI
ERMENİ
ARAŞTIRMASI
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi
Şükrü Elekdağ, “Ermeni Soykırım Savlarını”
tartışmak için 1985 yılında 69 tarihçi bilim



insanını bir araya getirir. Prof. Dr. Halil
İnalcık’ın

dışında

Türk’ün

olmadığı

Türkiye’de

ordu

içinde

değişik

biçimde görevlerini sürdürmüşlerdir.

soyundan bir buçuk milyon kişinin 1915–
arasında

ve

hizmetlerde çalışan Ermeniler de aynı

toplantının sonuç bildirgesinde; “Ermeni
1923

Devlet



Osmanlı Hükümeti, göç topluluklarının

uygulanan

korunması

soykırımın kurbanları oldukları anlatımına

yerleştirme

karşıyız.

Türklerin

yılları

sonuçlar doğurabilecek olaylara karşı

arasında

böyle

yaptıkları

gerekli önlemlerin alınması için ilgili

1915–1923

bir

katliam

ve

Valiliklere

varılmıştır.

göndermiştir.
açıklanan

bu

sonucun



ve

yeniden

sırasında

konusunda hiçbir kanıt yoktur.” sonucuna
Dünyaya

göç

gerekli

olumsuz

yönergeler

Göç sırasında Ermenilere karşı suç

ardından 69 bilim insanı, soykırım savında

işleyen ve görevlerini titizlikle yerine

olan

getirmeyen yetkililer yargılanmışlar ve

Ermeni

ırkçıları

tarafından

tehdit

edilerek baskı altına alınmıştır. Ne acıdır ki

suçlu görülenler cezalandırılmıştır.


herkese demokrasi dersi vermeye kalkan

Devlet geride kalan yaşlı, yetim ve

Avrupa ülkelerinin bazı parlamentolarının

öksüz Ermeni çocukların bakımını

çıkardığı yasalarla bu bilimsel sonucun

üstlenmiştir.

açıklanması yasaklamıştır. Bugün yaşanan



Göç

ettirilen

bu süreç, emperyalizmin ikiyüzlülüğünü bir

bıraktıkları

kez daha ortaya koymaktadır.

sahiplerine

Sonuç olarak; Osmanlı Devleti’nin

ve

dönemin



siyasal

ödenmesi

Savaş sırasında Osmanlı Devleti’nin
Ermeniler, savaş sonrasında bütçenin

İlgili Yasa uyarınca yalnızca Doğu

“vatana hizmet” kısmından maaşa

illerinde

bağlanmışlardır.

ayaklanma

çıkartanlar,

Osmanlı Ordusunu arkadan vuranlar
ve

aleyhine

Hükümet



çalıştığı

çıkartılmıştır.

İstanbul, İzmir gibi Batıdaki büyük
kentlerde
yaşamlarını

yaşayan
hiçbir

kısıtlamayla
sürdürmüşlerdir.



Ermeniler,
baskı

Savaşın bitiminde göç ettirilenlerin
geri dönebilmeleri için kararname

belirlenenler göç ettirilmiştir.


değerlerinin

yanında yer alarak hizmet sunan

gelişmelerinin incelenmesinden anlaşılır:


mallarının

geride

kararlaştırılmıştır.

soykırım yapmadığı, tarihin nesnel olarak
incelenmesinden

Ermenilerin

ERMENİ

SORUNU

(Entrikacının

komplosu) – Fethi Karaduman

ve

karşılaşmadan

Büyük Sovyet Ansiklopedisi c.3, aktaran, Doğu
Perinçek, Sovyet Belgelerinde Emperyalizm ve
Ermeni Sorunu, 12 Nisan 2005 Cumhuriyet
1

KÖY ENSTİTÜLERİNİN KAPATILIŞI

sonucundadır ki, büyük toprak kayıpları ve

Erdal ATICI

insan kayıpları yaşandı.

Mustafa Kemal Atatürk, şüphesiz 20. yüzyılın

İçeride

en büyük dâhisiydi. Onu diğer dünya

çıkarları için kullanan tarikatlar ve bağnaz bir

liderlerinden
sadece

ayıran

savaş

en

topluluklar,

dini

kendi

özelliği,

toplum oluştu. Tüm bunlara karşın, Tanzimat

kazanan

Fermanıyla eğitimden sağlığa, ulaşıma her

önemli

meydanlarında

eğitimsiz

başarılı bir komutan değil, aynı zamanda

alanda

halkını yeniden yaratan ve aydınlatan büyük

yaşandı. Ama bütün bu gelişmeler kocaman

bir devlet adamı olmasıydı.

bir

Bilindiği üzere; Osmanlı devleti, 16. Yüzyıl

olamadı…

sonlarından

Mustafa Kemal Atatürk, özellikle Balkanlarda

başlayarak

çağa ve

çağın

birtakım

olumlu

imparatorluğun

dağılmasına

engel

büyük

Çağın bilimsel ve teknolojik devrimlerini

dönemde Selanik’te dünyaya geldi. Okuduğu

kavrayabilecek ve bu kavrayışla büyük

okullarda

dönüşümler

öğretmenlerin

yönetici

kayıpların

de

gelişmelerine ayak uyduramamaya başladı.

gerçekleştirebilecek

acıların

gelişmeler

ve

karşısına
de

yaşandığı

çıkan

vatansever

etkisiyle

kadroları yetiştiremedi. Eğitime gereken

yetiştirmeye,

önem verilmedi, gerçekçi eğitim politikası

hazırlanmaya başladı.

milleti,

ülkeyi

kendini
kurtarmaya

oluşturulamadı.

Onların nasıl bir ruh haliyle yetiştiklerini
anlamak için okudukları kitaplara, görev
Gerileme ve çöküş dönemi birkaç yenilikçi

yaptıkları yerlerde gösterdikleri başarılara

padişah ve devlet adamının arayışlarıyla da

bakmak

durdurulamayınca,

okulundayken

her

alanda

Avrupa

ülkelerinden geride kaldı. Bu geri kalış

gerekir.

yönetimine

Örneğin,

daha

harp

II.

Abdülhamit’in

baskıcı

karşı

mücadele

ettikleri

görülmektedir. Yine Mustafa Kemal’in ilk

görev yeri olan Şam’da “Vatan ve Hürriyet
Derneğini

kurması,

Selanik’te

şubesini

açması hep bu vatanı kurtarma düşüncesinin
ürünüdür. Yine Trablusgarp işgaline (1911)

Mustafa

Kemal

Atatürk,

Cumhuriyeti

kurduktan sonra da eğitimle ilgili arayışlarını
sürdürdü. 1920’den 1935 yılına kadar 15
Genel

değiştirmişti.

Müdürü

1935’e

gelindiğinde eğitim alanında istenilen başarı
elde edilememiş, 40 bin köyden hala 35
binine okul ve öğretmen götürülememişti.
Mustafa Kemal Paşa biliyordu ki, nüfusun
büyük

çoğunluğunu

okutulmadan,
devrimlerin
karşı her türlü tehlikeyi göze alıp, gönüllü
olarak Arap çöllerini aşmaları, orada kelle
koltukta mücadele etmeleri, oradan Balkan
Savaşlarına (1912 – 1913) katılmaları, işte
bu kuşağın, nasıl vatansever bir kuşak olarak
Mustafa Kemal Paşa, dünyanın en azgın
karşı

emperyalistlerine

Kurtuluş

Savaşı

köylüler

aydınlatılmadan

yapılan

ömürleri

uzun

süreli

olamayacaktı.
Kurtuluş Savaşından tanıdığı kurmay subay
Saffet Arıkan’ı Milli Eğitim Bakanı yaparak
ilköğretim

sorununu

ivedilikle

çözmesini

istedi. Saffet Arıkan, köy eğitim davasıyla
ilgili

yetiştiklerinin bir göstergesidir…

oluşturan

çalışmalar

yapan,

kitaplar

yazan,

makaleler yayınlayan İsmail Hakkı Tonguç’u
ilköğretim genel müdürlüğüne getirdi. İşte

verirken, savaş sonrasının planlamasını da

Köy Enstitüleri Sistemi denilen ve bugün bile

yapmaya başlamıştı. Ancak en büyük sorun

orada

cahil bırakılmış bir toplumla, yeni kurulacak
olan

cumhuriyetin

yaşamasının

olanaklı

uygulanan

çağcıl

eğitimi

mumla

aradığımız Köy Enstitülerin Sisteminin temeli
böylece atılmış oldu.

olmamasıydı. Bu nedenle daha Kurtuluş
Savaşının

başlarında

Ankara’da

bir

öğretmenler kurultayı topladı, burada çok
güzel bir konuşma yapıp, öğretmenlerden
asıl

savaşa;

hazırlanmalarını

yani

cehaletle

istedi.

savaşa

Cumhuriyet

kurulduğu tarihlerde Osmanlıdan bize kalan
eğitim mirası 13 milyon olan nüfusun
neredeyse

%

90’larının

okuma

yazma

bilmemesiydi. Öyle ki; her yüz erkekten 7’si,
her bin kadından sadece 5’i okuryazardı.

Tonguç’a göre düzeltilmesi istenen işin
mevcut durumu iyi bilinmeliydi. Bilimsel
çalışmalar yapılarak rapor haline getirildi ve

Bakana

sunuldu.

Raporun

saptamaları



Köy Enstitüleri bölgesel kurumlardı. Her
enstitünün 2 – 4 ilden oluşan bir

gerçekçiydi, yapılan öneriler denenmeye

bölgesi vardı. Ülke enstitü sayısı kadar

uygun bulundu, deneme süreci başlatıldı.

enstitü bölgesine ayrılıyordu. Enstitü,

(1936)
Köy Enstitüleri açılmadan önce de Türkiye’de
öğretmen yetiştiren öğretmen okulları vardı.

bölgesindeki

köylerin

eğitiminden

sorumluydu.

Öğrencisini

alır,

mezunlarını

bölgesi

Köy Enstitüleri bunlardan başlıca üç özelliği

köylerinden

her

bölgesi

nedeniyle farklıydı.

türlü

köylerinde

görevlendirirdi. Mezunları ile ilişkisini
kesmez, onların başarılı olması için
her

yardımı

türlü

yapardı. Genel

planlamaya uygun olarak bölgesi eğitim
planlamasını

yapmak

enstitünün

göreviydi.


Köy Okulları, Köy Enstitüleri ve Yüksek
Köy Enstitüleri ile Köy Eğitim Sistemi
oluşuyordu.

Bu

sistemle

köylerin

yetenekli çocukları ilkokuldan sonra Köy


Köy Enstitüleri parasız yatılı kurumlardı.

Enstitüsüne giderek ortaöğretim, Yüksek

Öğrencisini köyden alıyorlardı. Öğretim

Köy Enstitüsüne giderek yükseköğrenim

programlarında kültür dersleri yanında

görmüş

tarım ve teknik dersler de vardı. Öğretim

yönetiminin çeşitli kademelerinde görev

yöntemleri farklıydı. İş eğitimi ilkesi

almalarının önü açılmış, kolaylaşmış

uygulanıyordu. İş içinde, iş aracılığıyla

oluyordu.

üretim

amaçlı

eğitim. Ezbere

dayanmayan uygulamalı eğitim. Bilgi

oluyorlardı.

Bu

Böylece

görev

ülke

ortaklığını

istemeyenler kapatılmasında önemli rol
oynamışlardır.

depolamayı değil, öğrenme yollarını

Köy Enstitüleri, Türkiye’nin gereksinimleri

öğreten bir yöntem. Okuma alışkanlığı

sonucu ortaya çıkmış, tamamen “Yerli” bize

kazandıran

özgü kurumlardı. Atatürkçü düşüncenin ta

bir

yöntem.

aşamasına

demokrasi
istendiğinden

Köy

demokrasi

yaşam

gelmişti.

Her

Ülkenin
geçmesi

kendisiydi.

Laik

Enstitülerinde

filizlendiği,

büyüdüğü

biçimi
enstitü

öğrencilerce yönetiliyordu.

haline
sanki

Enstitüleri.

ve

bilimsel

eğitimin

kurumlardı

Köy

17 Nisan 1940’ta çıkan 3803 sayılı kanunla
kurulan Köy Enstitüleri kısa sürede çok
başarılı oldular ve köylerde aydınlanma
rüzgârları estirmeye başladı.
Atatürkçü düşünceyi, yapılan devrimleri bir
türlü içine sindiremeyen gerici zihniyet, Köy
Enstitülerine karşı cephe almakta gecikmedi.
Özellikle içeride toprak ağaları, şeyhler ve
katı bürokratlar Köy Enstitüsü mezunu
öğretmenlerden korkmaya başladılar. Çünkü
enstitüden mezun olan öğretmenler bu üç
grubun köylüyü sömürmesine karşı direnç
göstermeye başladılar.

amacını kavrayamamış, gerici kişiler göreve
getirildi.
Hasan – Âli Yücel’in yerine getirilen Milli
Eğitim

Bakanı

Reşat

Şemsettin

Sirer,

Tonguç’a ve Köy Enstitülerine diş biliyordu.
Köy Enstitülerini diğer okullardan ayıran
özellikler “İş Eğitimi”, “öğrencilere Okuma
Bilinci

kazandırılması”,

“Eleştiri

özeleştiri”, “okul yönetimine katılma ve
örgütlenme” gibi uygulamalara son verildi.
1947’de Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü
kapatıldı.

çıkışlı

Yüksek Köy Enstitüsü

öğretmenler apar topar askere alındı ve %
25’i yedek subay hakları gasp edilerek çavuş
çıkarıldı.
Mustafa
devrimci

duruşu

çıkaramayanlar,
yaşında

Atatürk’ün

Kemal

karşısında

gizlenenler,

ölümüyle

sarsılmaz

ortaya

ses

onun

genç

çıkmışlar

ve

yönetimde söz sahibi olmuşlardı. İkinci
Köy Enstitülerine karşı ilk büyük saldırı 1946
seçimlerinden sonra geldi. Hasan – Âli Yücel
gibi,

ulusal

eğitim

sorunlarına

karşı

korkmadan insancıl savaş açan, Doğu’nun
ve Batı’nın 496 klasik eserinin Türkçeye
çevrilmesi için “Tercüme Bürosu” kuran ve
çevirten,

büyük

kültürel

devrimin

de

öncülerinden olan Hasan – Âli Yücel’in, milli
eğitim

bakanlığından

geçmeden

Köy

ayrılmasıydı.

Enstitülerinin

Çok

kurucusu,

kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı
Tonguç

ilköğretim

genel

müdürlüğü

görevinden alındı. Onların yerine, Mustafa
Kemal Atatürk’ü anlayamamış, devrimlerin

Dünya Savaşı sona erince en büyük darbeyi
laik ve bilimsel eğitim almıştır. Din eğitimi
konusu gündeme getirilmiş, DP (Demokrat
Parti) içindeki gericilerle,

CHP

içindeki

gericiler ortak çalışmaya başlamışlardır.
Reşat Şemsettin Sirer’den sonra milli eğitim
bakanı olan Tahsin Banguoğlu da, Köy
Enstitülerine karşı olan saldırgan tutumunu
sürdürmüştür. Bu arada Köy Enstitüsü
mezunu öğretmenlere karşı da korkunç
baskılar

oluşturulmuş,

çalışmaları

engellenmiş, kıyımlara uğramışlardır.
Ödünler verilerek, laik eğitim zedelenerek ve
bilimsel eğitimden sapılarak ilerleyen süreçte

1950

seçimleri

yapılmış,

üretimin
DP

ezici

bir

çoğunlukla iktidara gelmiştir. CHP devrimci

önüne

geçildi.

Örneğin;

hayvancılıkta dünyada önemli bir yere sahip

niteliğini yitirmesinin faturasını çok ağır bir
biçimde ödemiştir. Demokrat Partinin ilk Milli
Eğitim Bakanı Avni Başman’dır. Başman
Atatürk’ün

eğitim

felsefesini

kavramış,

devrimci milli eğitim bakanı Mustafa Necati
ile çalışmış bir bakandı. Demokrat Partililerin
isteklerine ve baskılarına dayanamayarak
istifa etti. Yerine geçen Tevfik İleri Köy
Enstitülerini kapatan bakan olarak tarihe
geçmiştir.

İşbaşına

gelir

gelmez,

Köy

Enstitülerinde görev yapan öğretmenlere,
yöneticilere

korkunç

baskılar

uyguladı.

olan ülkemize süt tozu yardımı yaptılar.
Margarin yağı verdiler. Eğitim Gönüllüleriyle

Birtakım komplolarla bakanlık emrine aldı.

eğitimin her alanına sızdılar…

Her gittiği yerde Köy Enstitülerini kötüledi.

O güzel ışıklı eğitim kurumları kapatıldı gitti.

Çeşitli iftiralar atılmasına adeta ön ayak oldu.

Yerine ezbere dayanan ve bir türlü yama

Enstitülerde karma eğitime son vererek, kız

tutmayan eğitim sistemlerine kaldık. Her yıl

öğrencileri belli bir yere topladı. Bununla da

sistem değiştirip deneme yanılma yoluyla

yetinmeyip, 1954’de Köy Enstitüsü adını da

kaplumbağa hızıyla ilerlemeye çalışıyoruz.

kaldırdı.

Çoğu

Köy

Enstitülerinin

kapatılmasında

iç

nedenlerin yanında, dış dinamiklerin de
etkisinin

olduğunu

belirtmekte

yarar

görüyorum. 1946’dan sonra Türkiye bir
makas değişimi yaşadı. SSCB’ye karşı;
Amerika

ve

Batı

devletlerin

yanında

konumlandı. İçine girdiği Kapitalist sistem,
Köy Enstitüleri gibi üretken insanlar yetişen,
kendi ayakları üzerinde durabilen insanlar
yetiştiren sistemi kabul etmezdi. Türkiye bu
makas değişiminden sonra Batının ileri bir
karakolu ve pazarı olacaktı. O nedenle
“Marşal yardımı” adıyla yapılan yardımlarla,

kez

de

bu

ilerleme

gerilemeye

dönüşüyor.
Köy Enstitülerinde uygulanan çağcıl eğitim,
21. Yüzyılda yeniden insanlığı kurtaracak
eğitim modellerinin başında gelecektir…
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü
Köy Enstitüleri hala ülkemizde ve dünyada
en çok konuşulan, yazılıp çizilen kurumlardır.
Denenmiş ve çok başarılı olmuşlardır…

yetkileri bakımından kurucu meclise eş
değerdedir. Atatürk aynı zamanda yeni
kurulan ve çalışmaya başlayan TBMM.’nin
de kurucusudur ve başkanıdır. Mustafa
Kemal

Ankara’ya

gelip

çalışmaya

başladığında Anadolu’nun her bölgesine
isyanlar başlamıştı ve içinde bulunulan
şartlar son derece kötüydü. Buna rağmen
“Her şeyden önce Meclis, her şeyden
önce meşruluk“ diye diretiyordu. Ayrıca bir
ifadesinde ise “Meclis bir nazariye değildir.
Bir
Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Kemal KARAKUZEY

hakikattir

ve

hakikatlerin

en

büyüğüdür.“ diyordu. Bu sözler gerçi, daha
meclis açılmadan söylenmişti. Ama bu

23

NİSAN

ULUSAL

EĞEMENLİK

VE

sözler, onları söyleyebilen insanın, yeni

ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

kurulacak meclisin kürsüsünde bir ihtilalci

1. Genel konular.

değil, bir devlet adamı olarak belireceğini,

Değerli dostlarım ve yüreği insan

önceden gösteriyordu. O zor günlerde bile

sevgisi odaklı Atatürk Sevdalısı yurtsever

Atatürk seçimlerin yapılmasını sağlayarak,

güzel insanlar hepinize selam, sevgi ve

ülkenin

saygılarımı sunuyorum. Malumunuz bugün “

kararların “ milli egemenlik “ ilkesinden

a.

23

NİSAN

ULUSAL

EGEMENLİK

VE

ÇOCUK BAYRAMI “ mızın 101’ncü yıl
dönümünü

vermeden

uygulanmasını

gerçekleştirmiştir.
ç. Ayrıca yaşamımda etkilendiğim

yapılan

güzel örnekler de yaşadım. İç güvenlik

kutlamalarda göze çarpan önemli olaylar ve

harekâtı kapsamında bulunduğumuz Hakkâri

hatta çok traji-komik gelişmeler hakkında

ili Şemdinli ilçesinde 1999 yılında Tugay

bilgi vermek istiyorum.

Komutanı

b.

önemi

ve

her

Sizlere

ödün

alacağı

mücadelesinde

bu

bayramın

kutlayacağız.

milli

yıl

23 Nisan 1920’de yeni Türk Devleti

operasyonda

iken

vekâleten

komutan olarak katıldığım bir 23 Nisan

kurulmuştur. Atatürk, yeni Türk Devletinin

Bayramında

kurucusu ve başkanıdır. Devletin yasama

halkın bayrama olan ilgisi beni çok mutlu

görevini gören meclis olan TBMM. 23 Nisan

etmişti.

1920’de kurulmuştur. Adı kurucu meclis

marşımızı büyük bir coşkuyla söylerken

olmamakla birlikte, gördüğü hizmetler ve

duygulanmamak elde değildi. Yörenin halk

Tüm

çocuklarımızın
halk

ve

coşkusu

çocuklar

ve

İstiklal

oyunlarını

oynarken

çocuklarımızın

yüreklerin de ve gözlerindeki o coşkuyu
gördükçe geleceğe olan güvenim arttı.
Kendimle yaptığım zihinsel değerlendirmede
asla terör bu ülkede barınamaz ve biz 36
etnik

unsur

et

ve

tırnak

gibi

birlikte

kenetleneceğiz diye düşündüm. Yüce önder
Atatürk bu ülkede yaşayan bu etnik unsurları
“ Ne mutlu Türküm diyene “ demek
suretiyle asla ayrılmayacak şekilde tutkal gibi
birbirimize yapıştırdı.
d.

a. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
çocuklarımıza

verdiği

önemi

Ulusal

egemenlik kavramıyla özdeşleştirmek ve
birleştirmek

suretiyle

çocuklarımıza

armağan

bu
etmiştir.

bayramı
Halen

günümüzde yaşadığımız sorunlara bakınca,
yurttaşlarımız bu bayramın ulusal egemenlik
kısmını çok önemsemeyip sadece çocuk
bayramı gibi eğlence ve oyunlar olarak
değerlendirmektedir. Ancak bu yaşadığımız
son derece üzücü olayların nedeni ülkemizde
ulusal egemenliğin millete ait olmadığıdır.

Her zaman olduğu gibi yine ulusal

Milli egemenlik ilkesi yüce önder Atatürk’ün

bayramlarımız geçmişte büyük bir coşkuyla

en önemli bütünleyici ilkelerinden birisidir.

çocuklarımıza büyük bir ibret olacak şekilde

Kısaca halkın kendi kendisini yönetmesidir.

etkili, coşkulu ve halkımızı birleştirici bir

Hâlbuki Atatürk’ün çok önemsediği bu durum

anlayışla

yine

yani milletin seçtiği insanlar siyasetçi ve

halkımız iktidar ile muhalefet eden ulusalcı

yönetici seçilemediği için ulusal egemenlik

kesim şeklinde ayrıştırılarak son derece

sağlanamamaktadır.

kutlanırken,

günümüzde

sönük bir şekilde kutlanmıştır. Doğaldır ki
bunda dünyada ortaya çıkan ve ülkemizi de

b. Hukuk devletinden, liberal, çoğulcu

derinden etkileyen “ korona virus “ salgını

ve parlamenter demokrasiden uzaklaşan,

da

Evlerimizin

TBMM

söylenmesi

Türkiye’’ mevcut haliyle ‘’Eski Türkiye’’nin

uygulaması bile hiçbir koordine yapılmadan

çok çok gerisine düşmüştür. Hal böyleyken

değişik saatlerde uygulanmaktadır. Ne yazık

TBMM’nin mevcut üyelerinin bugün 23 Nisan

ki kutlamalar muhalefet olan parti, dernek,

günü neyi kutladıkları pek anlaşılmamıştır…

sendika ve

koordine

Ünlü siyaset düşünürü Duverger’in evrensel

kutlama

nitelikte bir sözünü hatırlatmak istiyorum: ’'

çok

etkili

balkonlarında

etmeden

olmuştur.

İstiklal

marşı

STÖ.leri birbiriyle
diğer

destekleyici

işlevsizleşen,

etkisizleşen

seçenekleri üzerinde durulmadan ve hiçbir

Adaletin olmadığı bir

hazırlık

suçludur.’’

çalışması

yapılmadan

gerçekleştirilmektedir.
2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının
önemi

3. Sonuç olarak;

ülkede

‘’Yeni

herkes

a.

Lütfen yurtsever vatandaşlarımıza

sesleniyorum. Geleceğimizin teminatı olan
gençlerimiz ve çocuklarımız için birlik ve
beraberlik içerisinde, akıl ve bilimi kullanarak
ve de Atatürkçü düşünce sistemi ve ilkelerini
esas alarak cumhuriyetimize sahip çıkalım.
İstiklal

savaşımızda

halkımızın

ve

askerimizin coşkulu iradesini göz önünde
bulundurarak hareket edelim. Birbirimizle
kenetlenelim. Ulusal egemenliğin millette
olmasını sağlayalım. TBMM.’nin genel kurul
salonunda yazan ve tüm milletin vekili olan
milletvekillerinin

gözüne

değecek

kadar

yakın olan “Egemenlik kayıtsız şartsız
ulusundur“

ilkesinden

çıkarmamaktadırlar.

bir

açılışının

yapılması da koordine edilerek daha yararlı

101. yıldönümünü kutladığımız günümüzde

hale getirilebilir. Yüce önderimizin Kurtuluş

Meclis Genel Kurul Salonu’nun duvarında

savaşımızda yaptığı gibi zamanının en güçlü

yazılı bu veciz söz artık mevcut anayasada

iletişim aracı olan telgrafı çok etkili bir şekilde

ve uygulamalar neticesinde duvarda bir

kullanarak amacını ve hedefini tüm halkına

dekor olarak kalmıştır. Eğer ulus olarak

duyurmuş

duyarlı olmazsak ve Atatürk’ün ilke ve

olmuştur. Yüce önder Atatürk yaklaşık bir

devrimlerine sahip çıkmazsak her şey için

yüzyıl önce akıl ve bilimi (iletişim, sosyoloji ve

çok geç olabilir.

psikoloji vb.bilim dalları) kullanarak hedefine

b.

TBMM’nin

ders

Ancak bizim içinde yaşadığımız ve

teknolojinin çok geliştiği günümüzde iletişim
araçları ve sosyal medyayı etkili bir şekilde
kullanmak
sistemi

suretiyle

ve

ilkeleri

Atatürk’ün

düşünce

doğrultusunda

tüm

halkımıza bilgi verilerek ülkemize yönelik
tehditler
bilgilendirme

ve

tehlikeler
sağlayabiliriz.

konusunda
Bu

halen

yapılmaktadır ancak daha etkin bir şekilde

ve

desteğini

alarak

başarılı

ulaşmıştır. Saygılarımla sağlıcakla kalınız.
Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Kemal KARAKUZEY

baş gösteren karşılıklı kırımlar, kalbimi kırdı.
… Bu olaylara yol açanların son derece
şiddetli cezaya çarptırılması için soruşturma
açılmasını buyurdum.”
Bir süre sonra Tevfik Paşa Hükümeti,
27 İttihatçı önderi tutuklatır. İngiliz Yüksek
Komiseri Calthrope, bunun iyi bir başlangıç
olduğunu Londra’ya duyurur. Tutuklamalar
birbirini izler, İttihatçıların önde gelenleri,
memurlar

ve

hatta

Parti’nin

illerdeki

sekreterleri tutuklanır. Yurdun her yanına
Fethi Karaduman
Araştırmacı Yazar

kurulan Sıkıyönetim Mahkemeleri işlemeye
başlar. İlk idam, Yozgat’taki Ermeni göç

İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL’DA
GÜDÜMLÜ YARGILAMA
BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI
KEMAL BEY’İN ve
URFA MUTASARRIFI NUSRET
BEY’İN YARGILANMALARI

olayları yüzünden Boğazlıyan Kaymakamı
Kemal Bey’e verilir. Aynı durumdaki eski
Diyarbakır Valisi Dr. Reşit intihar eder.
Bayburt Kaymakamı Nusret ise, daha sonra
asılır. (D. Avcıoğlu)

Padişah Vahdettin, 8 Ocak

Tevfik Paşa Hükümeti, 1919 Yılının ilk

1919’da bu suçluları yargılamak üzere

günlerinde başkent İstanbul’da bazı kişileri

özel mahkemeler kurdurur ve İngiltere

tutuklamaya başlamışken, İngilizler de sınır

Yüksek Komiseri Calthorpe’un 10

boylarında

Ocak günlü raporuna göre; “İngilizlerin

tutukluyordu. İstanbul hükümeti ile işgalciler

istediği her kişiyi, cezalandırmaya

iki koldan iş yürütüyordu. Tutuklamalarla

hazır olduğunu” bildirir.”

yüreklerde bir korku uyandırarak, toplumu

Yalnız Tahtının geleceğini düşünen

yıldırma ve sindirme harekâtı başladı.

Sultan Vahdettin, 23 Kasım 1918’de,

cephelerde

Türk

subaylarını

İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, 1

Dailly Mail muhabirine verdiği demeçte,

Şubat

Ermeni

soruşturma

Bakanına bir nota vererek, İngiliz savaş

açılacağını, gerekli cezaların verileceğini

tutsaklarına kötü davranmaktan sanık 23

açıklar:

Türk yurttaşının İngiliz askeri makamlarına

olayları

konusunda

1919

günü,

Osmanlı

Dışişleri

“Türkiye’de bazı siyasal komiteler

teslim edilmelerini ilk kez resmen ister. İngiliz

tarafından Ermenilere yapılan muameleyi

Yüksek Komiserliği daha önceden verdikleri

büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu gibi

listeleri sözlü olarak iletirken, suçlu saydıkları

kötülükler ile aynı vatanın evlatları arasında

kişileri, bu kez kendilerinin yargılamak üzere
istemeleri üzerine, Tevfik Paşa Hükümeti,
tüm işbirlikçi tutumuna karşın, devletin
egemenlik

hakkına

ilişkin

olduğu

gerekçesiyle bu isteği kabul edilmez.
Direniş

askerlerden,

Harbiye

Bakanlığı’ndan gelir. Teslim edilmesi istenen
kişilerin çoğu asker kökenlidir ve bir Türk
askerinin

İngiliz

yargılanması

Savaş

Mahkemesinde

egemenlik

hakkını

örseleyeceği gibi askeri onur açısından da
kabul edilemez görülür. Kaldı ki, o günkü
uluslararası

hukuk

çerçevesinde

bile

İngilizlerin bu isteminin haklı hiçbir dayanağı
yoktur.
Askerlerin

de

karşı

çıkmasıyla

Osmanlı Dışişleri Bakanı Reşit Paşa, 16
Şubat 1919 günü, İngiliz Yüksek Komiserine
hukuk temeline de oturtulan onurlu bir yanıt
verir:
“…

Belirtmem

Ekselanslarının

bu

getirilmesi,

Hükümeti

egemenlik

haklarıyla

gerekir
isteğinin

yerine

Şahane’nin
doğrudan

ki,
kendi

doğruya

çatışır. Çünkü devletler hukukunda her
devlet,

kendi

topraklarında

yurttaşlarını,

işledikleri

suçlardan

kendi
ötürü

kendi mahkemelerinde yargılatmak hakkına
sahiptir.
… Ekselanslarına şunu teklif ederim:
Amaç suçluları cezalandırmak olduğuna,
Mütareke sözleşmesi de bu kimselerin
Müttefik mahkemelerine tesliminden söz
etmediğine göre, bu kimselerin Osmanlı

adaletine teslimini, bunu yapabilmek için de
suç eylemleriyle ilgili olarak Ekselanslarının
elindeki bilgilerin bana gönderilmesini…”
ister. (F.O. 371/4172/38724, aktaran, B.
Şimşir)
Padişah Vahdettin Hükümeti Değiştirir
Vahdettin, bu onurlu yanıttan 15 gün
sonra Tevfik Paşa Hükümetinin yerine,
İngilizlerle

işbirliğini

uşaklık

boyutunda

sürdüren, ülkesine ve ulusuna ihanet eden
Damat Ferit Paşa Hükümetini getirecektir.
Damat Ferit işbaşına gelir gelmez İngilizlerin
isteğine bağlı olarak hukuk dışı tutuklamalara
hız verecektir.
Damat Ferit’te Bekirağa Bölüğünde
tutuklu bulunan Türk ileri gelenlerini Malta’ya
sürmeleri ve isterlerse yargılamaları için
İngilizlere

başvuruda

bulunmaktan

çekinmeyecektir.
Aslında

Hürriyet

ve

İtilaf

Partisi,

sırtlarını işgalci güçlere dayayarak iktidara
gelmeyi ve İttihatçılardan hesap sormayı hep
istemiştir. Siyasi hırslar, öç alma duyguları
olaylara ortam hazırlayacaktır. İngiliz Yüksek
Komiserliğinden General W. H. Deeds, 27
Şubat 1919 günü raporunda bu durumu ve
amaçlarını açıkça belirtir:
“İktidara gelmemiş olan muhalefet
(Hürriyet ve İtilaf Partisi), İngiltere desteğini
sağlamak için birçok girişimlerde bulundu.
Her gelişlerinde hep şu güvenceyi verdiler:
İngiltere Hükümetinin, İttihat ve Terakki
Komitesi’ni, Ermeni kırımından ve Rum
sürgününden

sorumlu

olanları

cezalandırmak

istediğini

bilmektedirler.

Şimdiki Hükümet (Tevfik Paşa hükümeti)
bunu yapamayacaktır. Kendi partileri ise
yapabilecek

durumdadır.

İngiltere’nin

desteğini

Bunun

için

sağlamak

istemektedirler.
Bu güvenceye her zaman şu karşılık
verildi:

İngiltere

Hükümeti

Yalnızca

cezalandırmayı istiyor değildir; suçluların
cezalandırılmalarını sağlamak niyetindedir.
Bu konuda enerjik davranacak hükümeti,
enerjik olmayan hükümete yeğ tutmaktadır.”
Mondros

Mütarekesi’nin

Bırakışması’nın)
ertesinde,

Ermeni

yürürlüğe

(Silah

girmesinin

milletvekilleri

Meclis

Başkanlığına verdikleri bir önergede göç
sırasında

“Bir

milyon

Ermeni’nin

öldürüldüğünü” öne sürerler. Bu savlar
karşısında kimi Osmanlı yöneticilerinin suçu
ve verilen abartılı sayıları kabullenmeleri
ayrıca dikkat çekicidir. Örneğin, İçişleri
Bakanı Cemil Bey, Moniteur Oriental’e
verdiği demeçte, İttihat ve Terakki’nin savaş
yıllarında 800 bin Ermeni’yi öldürttüğünü,
400 bin Rum’u zorla göç ettirdiğini hatta 4
milyon Türk’ü yok ettirdiğini söyleyecek
derecede aşırılıklara kaçar. (Prof. Dr. Sina
Akşin)
Oysa İstanbul’da İngilizlerin isteği
doğrultusunda hukuka uymayan yöntemlerle
tutuklamaların başladığı sırada, yönetimdeki
Tevfik

Paşa

Hükümeti,

Ermeni

savını,

Avrupalı yansız yargıçlara inceletmeye karar
verir.

Osmanlı Hükümeti Şubat 1919’da,
savaşa

katılmayan,

yansız

gözüken

Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda ve
İspanya hükümetlerine resmen başvurur. Bu
ülkelerin

her

birinden

deneyimli

ikişer

yargıcın Türkiye’ye gönderilmesini ister. Ne
var ki, bu durum İngilizler tarafından uygun
görülmez. Ne de olsa yansız ciddi bir
yargılamada

İngiliz

yalanları

ortaya

dökülecek, gerçekler açığa çıkacaktır.
Gerçekten
George

de

Hükümeti,

yargıçlar

İngiltere’nin
Türkiye’ye

gönderilmesini

ve

Lloyd
yansız
tarafsız

soruşturma ve yargılama yapılmasını yoğun
diplomatik girişimler ve baskılar sonucu
engeller. Ulusal Savaşımı engellemek üzere
işgalcilere

özgü

düşmanca

tutumla

tutuklamaları sürdürür.
Tutuklama ve yargılama olayların
perde arkasında, İngiliz işgal kuvvetlerinin,
Sultan Vahdettin ve Damat Ferit’e baskısı
vardır. Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin bazı
yetkilileri de, İttihatçılardan intikam alma
duygularıyla hareket ederler. Bu düşkünlük
ve

düşmanla

yapılan

işbirlikçilik,

göç

olayında, işlenmemiş suçlardan o günkü
yöneticilerin sorumlu tutulması sonucunu
doğurur.
Divanı Harp Kurulması
Silah
işbaşına

Bırakışması

gelen,

döneminde

emperyalistlerle

işbirliği

içerisindeki Osmanlı Hükümetleri, Anlaşma
Devletleri’nin istediklerini yerine getirmek,
ulusal direnişe engel olmak için Divan-ı Harb-

i Örfi’leri kullanmışlardır. İşgalci güçlerin
cezalandırılmasını istediği her kişi Damat
Ferit Paşa Hükümeti tarafından tutuklanarak
göstermelik mahkemede yargılanmak üzere
Bekir Ağa Bölüğü’ne gönderilmiştir. İngilizler
tutuklanma, yargı ve cezalandırma sürecinde
etkili ve yönlendirici olmuşlardır.
İngilizlerin, Mondros’tan hemen sonra
Damat Ferit Paşa’ya, Osmanlı Devleti’nin
başkentinde kurdurduğu Divanı Harp, göçe
emir verenlerden başlayarak önce 67 kişiyi
tutuklamıştır. Bu sayı önce 144’e sonra da
1397’ye

ulaşmıştır.

görüldüğü

ileri

Olaylarda

sürülen

67

ihmali

kişi

kanıt

olmaksızın asılmıştır.
Sultan Vahdettin tarafından, 1918’de,
10 Rum milletvekilinin yanı sıra Ermeni
milletvekillerinin

de

bulunduğu

Meclisin,

Âyan Reisliğine atanan Ahmet Rıza, İttihat ve
Terakki Hükümetine karşı olanca kiniyle ateş
püskürürken, 21 Ekim 1919 günü, Ayan
Reisliğine verdiği önergede; “… Özellikle
Arap,

Ermeni

ve

Rum

vatandaşlarına

Osmanlı tarihinde görülmedik mezalimler
(zulümler,

can

yakmalar,

haksızlıklar)

yapıldığını” ileri sürerek, canilerin bir an önce
pençe-i adalete (adaletin pençesine) teslim
edilmelerini hükümetten ister. Ahmet Rıza,
Mondros Mütarekesinin ertesi günü bunları
söyler. Doğal olarak bu söyleme Türk
Milletvekilleri karşı çıkar.
Bu önerge okunduktan sonra Topçu
Ferik (Kolordu Komutanı, Korgeneral) Rıza
Paşa: “Ya Türk kardaşlarımız!” diye bağırır.

Ahmet Rıza, Ermeni ve Rum Ayan tarafından
alkışlanır, kutlanır. Ermeni Ayan Azaryan
özellikle teşekkür eder, kutlar. Yine Ayan’dan
Damat Ferit, Aristidi Paşa gibiler de İttihat ve
Terakki Partisi ile hükümetlerini Ermeni, Rum
ve

Arapların

katilleri,

canileri

diye

nitelendirirler.
Milletvekili İlyas Sami; “20 bin 30 bin
Ermeni silaha sarılmış, Ruslara yardım
ediyorlar. Van’ı basıyorlar. Çoluk çocuk
Türkleri kesiyorlar. Van’ı işgal ediyorlar.
Ermeni isyanı bunlara yardım ediyor. Diğer
mahallelerde de hazırlanıyorlar. İnsaf ve
vicdanla

düşünelim.

Böyle

bir

durum

karşısında herhangi bir hükümet ne yapardı?
Yapmayınız, etmeyiniz efendiler diye bu
katillere, bu hainlere vaaz ve nasihat mi
ederdi? Yoksa kadın, erkek, çoluk çocuk bu
eli silahlı katilleri yok mu ederdi?...
Ermenilerin Türklerle dolu Anavatanın
bir bölümünde Türkleri yok ederek, bir
Ermeni Devleti kurmak istedikleri, öteden
beri bilinen bir şeydir. Böyle olduğu halde o
zamanki

hükümetin

kabahati

vatandaş

tanıyarak Ermenileri silahlandırması idi. Ben
hükümeti, Ermenileri tenkil (uzaklaştırma)
ettiği için değil, onları silahlandırdığımdan
dolayı sorumlu ve suçlu sayarım.” sözleriyle
bu önergeye yanıt verir.
Topçu General Rıza’nın Onurlu Çıkışı
Topçu

General

Rıza,

Ayan

kürsüsünden; “Genel harp içinde en çok
zulüm gören milletin Türk Milleti olduğunu ve
bütün yoksulluklar içinde asırlarca Osmanlı

Devleti’ni

omuzlarında

taşıdığını,

onun

kadınlarına, kızlarına, canlarına kıyanların;
Ermenilerin,
cezasız

Rumların,

Arapların

neden

bağıra

bağıra

kalacaklarını”

anlatıyor, hesap soruyordu.
General

Rıza,

önergeye

Türk

kelimesinin konulmasında ısrar ediyordu. En
sonunda bir formül bulundu. Buna göre
önergedeki millet isimleri kalkacak yerine
Osmanlı adı konacaktı. Öyle de yapıldı.
Ahmet Rıza bunu kabul etti. General Rıza’ya
reislik sordu: “Siz de kabul ediyor musunuz?”
General karşılık verdi: “Hayır efendim, Türk
kelimesinden neden bu kadar korkuluyor?”
Önerge yeni biçimiyle oy’a sunuldu.
Reislik General Rıza’ya “Kabul edildi ve siz
yalnız kaldınız!” dedi. General, “Zararı yok,
ben Türk Milletiyle beraber kaldım” karşılığını
verdi.
İşte devletin en büyük organları,
milletin bahtında (yazgısında) söz söylemek
yetkisinde olan en büyük kurumlarımız bu
durumda bulunuyorlardı. Sallanan Osmanlı
İmparatorluğu

artık

yıkılıyordu.

Son

nefeslerinde idii.
Yüzbaşı Selahattin’in Gördükleri
İşgal

sırasında

Osmanlı

Mahkemesindeki yargılamaya tanık olan
Yüzbaşı Selahattin gördüklerini anılarında
çarpıcı biçimde dile getirir:
İşte bu İstanbul’da, büyük savaş
yıllarında Osmanlı Devleti’nin Sadrazamı
(Başbakan) olan Sait Halim Paşa ve
arkadaşları, savaş suçlusu ve Ermeni

katliamından

sorumlu

olarak

yargılanıyorlardı. Duruşmalarından birinde
ben de bulundum. Sultanahmet’teki adliye
binasında yapılan yargılama dehşet ve
heyecan vericiydi. Eski sadrazam ve nazırlar
sanık sandalyesine oturmuşlardı. Yargıçlar
Kurulu

askeri

hâkimlerden

meydana

geliyordu. Sanıkların avukatları Celalettin
Arif ve Sadettin Ferit’ti. Bu avukatların
birbirini izleyen ve dörder saat süren
savunmalarını

dinledim.

Celalettin

Arif

diyordu ki:
—

Bugün

huzurunuzda

bulunan

insanlar, vatanlarını koruma gereğince,
adına Ermeni katliamı denen, ama gerçekte
Türkleri koruma niteliğinde bulunan tedbirleri
almamış olsalardı, bugün ne siz yargıç ne de
biz

sanık

sıfatıyla

bulayacaktık

ve

oturacak
şu

bir

ülke

mahkeme

kurulmayacaktı.
Sadettin Ferit ise hükümetlere isyan
eden unsurların başına gelenleri dünyadan
örnekler vererek birer birer saydıktan sonra
devam ediyordu:
— Hint’te, Mısır’da, İrlanda’da aynı
amaçlı nice uygulamalar yapan İngilizler, bu
işleri yapanlara kahraman demişlerdi. Biz
ise suçlu diyoruz. Şunu belirtelim ki, Türk
yasalarında

huzurunuza

sanık

diye

getirilenlere verilecek bir ceza yazılı değildir.
Türk ulusal vicdanında bu kişiler için
verilecek vicdani bir ceza yoktur. Buna
rağmen Yargıçlar Kurulu bir ceza verirse,
milli

vicdan

bunu

saygıyla

karşılamayacaktır. Ve tarih, müvekkillerimi
büyük adamlar, vatan görevini yapmış
adamlar

diye

Yargıçlar
altında,

nitelemekte

direnecektir.

Kurulu’nu,

düşman

vicdanlarına

aykırı

süngüsü
ve

ülke

çıkarlarına ters karar veren bir kurul diye
düşünecektir.
Doğan heyecan, halkın yakın ilgisi ve
tepkisi karşısında hükümet bu yargılamaları
sürdüremedi.

Mahkeme

bir

karara

varamadan İngilizler ilgilileri cezaevinden
toplayıp

bir

vapura

doldurarak

Malta

Adası’na götürdüleri.

Mahkemede,

sanıklar

hakkında Ermeni ve Rum tanıkların suçlayıcı
ifadelerinin

gerçek

olup

olmadığı

incelenmeden kanıt olarak değerlendirilmiş,
yalancı tanıklar ve önyargılarla, hukuksuz
biçimde yapılan yargılamalar sonucunda,
sanıklar için -adalete aykırı ve haksız olarakidam da içinde olmak üzere değişik cezalar
verilmiştir.
Sevr

anlaşmasının

dayandırılarak

göç

7.

maddesine

(tehcir)

olayının

sorumluları yargılanmıştır. Ne var ki, işgalci
emperyalist güçlerin kontrolü altında bulunan
Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da tüm

Düzmece Mahkeme

belgeliklerin araştırılmasına karşın, suça

Olaylara bakan mahkemelerin suç

konu olacak kanıt olmadığından açılan

unsuru bulamamaları nedeniyle yargılamalar
aylarca sürmüş, İttihat ve Terakki’nin ileri
gelenlerinin

topluca

ve

işgalci

güçlerin

istediği biçimde cezalandırılmaları halkın da
tepkisi üzerine mümkün olamamıştır. Bu
durumdan rahatsızlık duyan Damat Ferit, 5
Nisan

Anılan

1920’de

Sadrazamlık

dördüncü

görevi

kez

sırasında

geldiği
Nemrut

Mustafa Paşa Divanı Harbi olarak bilinen
olağanüstü yetkilere sahip yeni bir düzmece
mahkeme kurdurmuştur.
Bu Mahkeme, 26 Nisan 1920’de
yayımladığı Divanı Harplerin Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkındaki bir kararname ile
sanıkların

savunma

haklarını

ellerinden

ve

avukat

almıştır.

tutma
Ayrıca

Mahkeme halka açık olmayacak ve kararları
temyiz edilemeyecektir.

davalar aklanmayla sonuçlanacaktır. Bu
arada birçok Osmanlı devlet adamı ve
yöneticisi suçsuz yere ya asılacak, ya da hain
pusularda saldırıya uğrayarak öldürülecektir.
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in
Güdümlü Harp Divanında Yargılanması
… Dostlarım, güçlük, ölümden
kaçınmak

değil,

ama

haksızlıktan

kaçınmaktır; çünkü o ölümden daha
hızlı

koşar.

Sizin

istediğiniz

gibi

konuşup yazmaktansa kendim gibi
konuşup ölmeyi yeğlerim.
… Beni ölüme göndermiş olan
sizleri, ben ölür ölmez, Tanrı inandırsın
ki, bana verdiğinizden çok daha sert
olan bir ceza bekliyor. Bundan sonra
hayatınızı

yönlendirişinizin

hesabını

vermekten kurtulacağını sandığınız için

böyle

davrandınız;

umduğunuzdan

ama

bambaşka

şeyler

gelecek başınıza diyorum size; sizden
hesap soracak olan ve şimdiye kadar
öne çıkmalarına engel olduğum için
hiçbir şey fark etmediğiniz çok kimse
gelecek.

İddianamede

göç

ettirme

olayı

sırasında

Mahkemesinde yargılanmış ve aklanmıştı.
Bu karar dikkate alınmayarak yeniden Divanı
Harp önüne çıkartılıyordu. Sanığın aynı
suçtan dolayı iki kez yargılanamayacağına
ilişkin evrensel hukuk kuralları çiğneniyordu.
Divanı Harp Mahkemesi başkanlığını
Hayret Paşa yapıyordu. Mahkemenin 8
üyesinden 4’ünü Rum ve Ermeni azınlıklar
oluşturuyordu.
Harp

Mahkeme

Savcısı
heyeti,

Sami

Bey;

Devletimiz

devletin ve milletin temiz alnına sürülmüş
olan lekeyi ancak bir şekilde temizleyebilir:
Herkesçe bilinen facialara ve katliama sebep
olanlar

hakkında

kanuni

gereklerin

yapılmasıyla. İşte bugün biz bunu yapıyoruz.
Sanıklardan Kemal Bey, emirlere riayet
etmemiştir (uymamıştır). Görevini kötüye
kullandığı gibi can ve namusu kendisine
emanet

kanıt

olarak

ileri

sürülenler düzmecedir. Hukuksuz, sağlam
olmayan, dayanaksız suçlamalarla yüklüdür.
Yalancı tanıkların ileri sürdükleri görüşler ve
söylemler doğruluğuna bakılmaksızın temel
Tanıkların

ölümlere neden olduğu savı ile Yozgat İstinaf

“Yüksek

kalmamalıdır.”

alınacaktır.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey,

Divanı

yerde

tümceleriyle iddianamesine başlar.
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Ermenileri

kanı

Ermenilerin

edilen

Ermeni

tebaasının

(uyrukların) katline neden olmuştur. Masum

komitacısıdır.

çoğu
Kemal

da

Ermeni

Bey’i

mahkûm

ettirmeye ant içmiş birçok kimse İstanbul’da
buldukları

küçük

Ermeni

çocukları

mahkemeye getirip, öğrettikleri yalanları
söyleterek tanıklık ettirirler. Tanıklar asılsız,
mantıkla

bağdaşmayan

İftiralar

Ermenilerin

yalanlar

Türklere

söyler.

yaptıkları

vahşetten esinlenerek söylenir.
Yozgat
kimilerine

Müftüsü

Hulusi

Efendi,

göre çıkar sağladığından ve

bulunduğu konumu yitirmemek için Kemal
Bey aleyhine tanıklık yapar.
Kemal Bey karaçalmalarla dolu tanık
sözlerine;

“Anlatılanların

hepsi

yalandır,

hepsi uydurmadır. Reis Paşa ben ne bunların
dedikleri Keller köyüne gittim, ne de oradan
geçtim

burada

cinayetlerden

de

olduğunu
haberim

söyledikleri
yok.

Hele,

parmaktan çıkmayan yüzüğü almak için kol
kesmek! Rica ederim, bu vahşeti kim yapar?
Bu derece kötü işi yapacak bir insan tasavvur
edemiyorum (zihnimde canlandıramıyorum).
Esasen hiçbirini ispat edemezler.
Çünkü

hepsi

iftiradan

ibarettir.

Benim

haberim olmadan bir şey olmuşsa bilmem.

Divanı
Fakat bana bu ana kadar bu konuda bir
şikâyet

gelmemiştir.

mahkeme

İlk

huzurunda

defa
bu

burada,

şikâyetlerle

karşılaşıyorum.” diye yanıt verir.
Uzun süren sorgulanma ve tanıkların
dinlenmesi

bittikten

sonra,

Kemal

Bey

yeniden söz alarak kararlı, kendine güvenli
ses tonuyla Mahkemeye seslenir:
“… Ermeniler tarafından öldürülen
dindaşlarımın

ve

soydaşlarımın

matemi

Müslümanların yüreklerini sızlattığı ve her
gün gelen kara haberlerin halkı kışkırtmaktan
geri kalmadığı gayet açık bir konudur.
Ermeniler ise Rus Ordularının kâh önüne
geçerek, kâh arkasında kalarak, ekseriya
memleketin
(yoksun)

asker

kuvvetinden

kalmasına

güvenerek

mahrum
facialar

meydana getirmekten çekinmiyorlardı.
İddia edildiği gibi Yozgat Vilayeti
içinden gönderilen bazı Ermeni göçmen
kafilelerine, Ermenilerin Müslümanlara reva
(uygun) gördükleri fecaate (çok acıklı) denk

olmuş olabilir…”
Diğer yandan, Kemal Bey’in mutlaka
asılması

için

İngiliz

ve

Fransız

işgal

komutanlarının ve Ermeni Patriği Zaven’in
ağır

baskıları

sürmektedir.

İstekleri

doğrultusunda karar çıkması için Mahkeme
Heyetinin

oluşumuna

da

karışmışlardır.

Mahkeme heyetinin Türk asıllı üyelerine ve
Başkana
gelmektedir.

bu

konuda

ağır

baskılar

Mahkemesi

Başkanı

Hayret Paşa, uzun yargılamadan sonra
Kemal Bey’e, “Merak etme Kaymakamım
suçsuzsan bu mahkeme onu ibra etmekle
(temize

çıkarmak,

(yükümlüdür)” der.

aklamak)

mükelleftir

Başkanın söylediği bu

sözler Sarayın kulağına gider. Yalnızca bu
nedenle de Başkanı görevden almak ister.
Nitekim Başkan Hayret Paşa, Sadrazam
Ferit Paşa’yla arasında yaşanan şiddetli bir
tartışmadan sonra istifasını verir. Yerine
“Nemrut” diye anılan işbirlikçi Kürt Mustafa
Paşa atanır.
Kürt

Nemrut

Mustafa

Paşa

Başkanlığındaki Mahkeme
Bu değişiklik hukuktan uzaklaşma
sürecinin de başlangıcını oluşturur. Artık,
Mahkeme, yargı görevini yerine getiren
bağımsız bir yer olmaktan çıkmış, yalnızca
verilen emirleri yerine getiren düşmanla
işbirliği yapan düzmece bir kurul biçimine
bürünmüştür. Bundan sonra kararlar da
istenildiği biçimde ardı ardına çıkacaktır.

tecavüzü ihtimal içindedir. Buna benim
karışmam olmamakla birlikte bu tür şeyler

Harp

Yeni Mahkeme Başkanı Kürt Mustafa
Paşa, bütün konuşmalarıyla baştan suçlu
gördüğünü belli ederek karşısına getirilen
sanığı yargılar ve idama mahkûm eder. Aynı
davada

yargılanan

Jandarma

Komutanı

Binbaşı Tevfik Bey’e de 15 yıl hapis cezası
verilir.
İşgalci güçlerle işbirliği yapan İngiliz
Muhipleri

Derneği

Başkanı

Sait

Molla,

Dâhiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Mehmet Ali
Bey, idam kararının çok acele uygulanması

Kemal Bey’in İdamı

için Sadrazam (Başbakan) Damat Ferit
Paşa’yı Saraya gönderirler.

altında, elleri kolları bağlı olarak, havanın

Sultan Vahdettin, kendisini garantiye
almak

için

kararın

uygunluğunu

din

açısından

göstermek

da

üzere

Şeyhülislam’dan fetva istemiştir. Şeyhülislam
Mustafa Sabri Efendi ise, “Kemal Bey
hakkında istenilen fetva değildir, kazaya
(yargıya) aittir, benim ise kazaya (yargısal
olana) yetkim yoktur” görüşünde bulunarak
fetva vermek istemez. Padişahın ısrarı
karşısında, “Bir Müslüman’ın, Müslüman
olmayan birini öldürmesi durumunda idama
cevaz

verildiği,

ancak

bu

hükmün

verilebilmesi için öldürülenin yaralayıcı bir
aletle yaralanması ve ölmesinin, bunun
üzerine mirasçılarının ‘kısas’ istemelerinin
şart olduğunu” bildirir. Padişahı tatmin için
eklediği notta, “Divanı Harbi Örfi tarafından
ölüme

mahkûm

muhakemesinin

edilen

Kemal

Bey’in

hak ve

adalete

uygun

yapılmış olduğu takdirde, idam hükmünü
uygun bulduğunu” açıklar.
kararı hemen onaylayarak imzalar. Hemen
sehpası

kurulur.

Kemal

Bey’in

babasına bile haber verilmeyecektir. Oysa
idam mahkûmu olan bir kişinin son kez ailesi
ile görüştürülmesi yalnızca insani değil,
hukuksal bir gerekliliktir.
İmam, İslam dininin gerekleri yerine
getirir. Kemal Bey’e beyaz idam giysisi
görevli asker tarafından giydirilir, boynuna
yafta asılır. İdam edilecektir!

kararmaya

yakın

bir

zamanında

idam

sehpasının kurulduğu Beyazıt Meydanı’na
doğru

yola

çıkartılır.

Meydanın

etrafı

jandarma ve polis kordonu altındadır. İngiliz
ve Fransız birlikleri de meydanın üniversite
kapısı

önündeki

binanın

yanında

durmaktadır.
Halk da meydanı doldurmuş, kendi
aralarındaki

konuşmalar

uğultuya

dönüşmüştür. Halk birden sustuğunda bir
bölük süngülü askerin çıkardığı postal sesleri
arasında ortada Kemal Bey getirilmektedir.
Gururlu,

kendine

güvenen

onurlu

adımlarla ilerleyen Kemal Bey’in gözleri
kalabalık arasında yakınlarını aramaktadır.
En çok çocuklarını görmek ister o anda.
Görevdi, Doğu hizmetiydi derken onlarla
yeterince

ilgilenmediğini,

zaman

ayıramadığını düşünür. Çocukların özlemi,
dokunaklı bir ayrılık sızısı bırakır yüreğinde.
Yine ihmal ettiği karısı, babası, teyzesi aklına

Sultan Vahdettin bu fetva üzerine
idam

Kemal Bey geniş güvenlik önlemleri

gelir. Tüm yaşamı geçer gözlerinin önünde
bir

film

şeridi

gibi.

Hüzün

bulutları

geçmektedir yüreğinden…
Bir an yakınlarının hepsini görmeyi
içinden düşler, kısa bir an sevdiklerini
görebilmek için yanıp tutuşur. Gönlünden
son bir kez doyasıya sevdiklerime sarılmak
geçer. Diğer yandan, onların belleklerinde
kendisinin idam sehpasında sallanan son
görüntüsüyle yer almak da istemez.

Yazgısına

boyun

eğmiştir.

Anlatılamaz, karışık duygular içerisindedir.
Çok sevdiği yurdunu, yurdunun acı çekmiş
insanlarını, işgal altındaki toprakları düşünür.
O bunları düşünürken yöntem gereği son
sözü

sorulur.

Birden

duygularından,

düşüncelerinden arınır. Son an gelmiştir
artık. Toplanan halka seslenmek istediğini
belirtir. Kendisini toparlayarak, dik duruşunu
bozmadan,

devlet

adamına

yaraşır

ağırbaşlılık içerisinde dirençli, gür sesiyle
bağırır:
“Sevgili vatandaşlarım! Ben bir Türk
memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim.
Görevimi yaptığıma vicdanım tamdır. Sizlere
yemin ederim ki ben masumum, son sözüm
bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi
(yabancı) devletlere yaranmak için beni
asıyorlar. Eğer buna adalet diyorlarsa,
kahrolsun böyle adalet…”
Kemal Bey’in sözlerine burada halk
da katılır:
“Kahrolsun böyle adalet…”
“Benim sevgili kardeşlerim, asil Türk
milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Bu
kahraman millet, elbette onlara bakacaktır.
Allah vatan ve milletimize zeval (zarar, yok
edilme) vermesin, Âmin!”
O an, Kemal Bey’in ölüm umurunda
değildir. O şimdi yalnızca bir baba olarak
çocuklarını düşünen bir insandır. Vatanı ve
milleti uğruna canını verdiğinin bilincindedir.
Boynuna

takılan

ilmiğe

aldırmayarak,

iskemlenin üzerinden boşluğa düşmeden

önce yeniden gür sesiyle haykırır: “Borcum
var, servetim yok! Üç çocuğumu millet
uğruna yetim bırakıyorum. Yaşasın millet!
Yaşasın Vatan!”
Kemal Bey’in idamını işbirlikçi hain
Sait Molla küçük köşkün penceresinden
izler.

Cellâtlara

yırtınırcasına

bağırarak

kinini kusar: “Söyletmeyin bu alçak herifi!
Hemen asın bu köpeği! Ne duruyorsunuz, it
oğlu itler!..”
Cellât görevini bitirmek için sehpayı
çeker. İdam gerçekleşir. Kemal Bey’in
bedeni idam sehpasında sallanırken bu acı
olayı izlemeye gelen Ermeniler sevinç
çığlıkları atarak alkışlamaya başlarlar. Zafer
kazanmışlardır

sanki.

Amaçlarına

ulaşmanın mutluluğunu çılgınca hareketlerle
gösterirler. Süngü takmış jandarma üstlerine
yürüyünce

seslerini keserek

dağılmaya

başlarlar.
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in
asılmadan önceki son sözleri bunlar olur.
Halk çok etkilenmiştir. Üzüntüler gözyaşına
dönüşür, akar. Meydanda hüzün egemen
olmuş, karanlık yas yeli esmektedir.

Cenaze Töreni
Ertesi gün yüksek öğrenim gören
gençler

cenaze

evinin

önünü

gelerek

“Türklerin Büyük Şehidi Kemal Bey” yazılı bir
çelenk bırakırlar. Ayrıca “Milletin Masum
Kurbanına” yazılı çelenkler de bulunur.
Cenaze töreni Saray tarafından bastırılmak
istenmesine karşın çok görkemli geçer.

Kadıköy İtfaiye Karakolu önündeki bir
takım asker, tabut önlerinden geçerken
kendiliğinden selam durur. Kemal Bey’in
tabutu,

gelenekler

gereği

omuzlarda

üzerinde değil, gençlerin elleri üzerinde
taşınır, gözyaşları içinde, büyük topluluklar
eşliğinde hüzünlü acılarla Mahmut Baba
Türbesine

gömülür. Tarihler 10

Nisan

1919’u göstermektedir.
Cenazenin başucunda konuşan genç
bir hukuk fakültesi öğrencisi, gözyaşlarını
tutamayarak O’na seslenir:
“Kemal!

Sen

şu

anda

toprağa

verdiğimiz bir çiçeksin. Orada büyüyecek
dalların o kadar dikenli olacak ki, seni bu
akıbete layık görenlerin hepsini paramparça
edeceksin. İntikamın en kısa sürede ve
mutlaka alınacaktır.”
Elinde bir buket çiçek tutan bir tıp
öğrencisi de yaptığı konuşmada; “Burada
toprağa verdiğimiz insan Kahraman Kemal
Bey’dir. İngiliz’i Odesa’dan attılar; haydin biz
de İstanbul’dan kovalım. Ne bekliyoruz?
İngiliz’i atmak borcumuzdur. Felaketimizi
hazırlayan İngiliz’i yok etmek zorundayız.
Allahın yardımıyla yakında İngiliz’in kafasını
ezeceğiz.”
Bu
kendiliğinden

konuşmalar
oluşan

ve

halkın

büyük

tepkisi,

İngilizlerin ve Padişah ile Hükümetinin
cesaretini kırar. İngilizler bundan sonraki
günlerde Hükümete yargılanmak üzere kara
listeler veremez. Damat Ferit’in de bundan
sonra idamları göze alması zorlaşır ve çıkış

yolu olarak tutukluları İngilizlere teslim
ederek Malta’ya gönderilmelerini önerir.
İşgalci güçlerin işbirlikçisi, vatanına ve
milletine ihanet içinde bulunan Başbakan
Damat Ferit için yalnızca adı kalan devletin
egemenlik ilkesinin çiğnenmesinin de bir
önemi yoktur.
Amiral

Webb,

Londra’ya

çektiği

telgrafta bu konuya ilişkin bilgi sunar:
“Sadrazam

(Ferit

Paşa),

türlü

nedenlerle bir bölümü Müttefiklerin isteği
üzerine, bir bölümü de Türk makamlarının
kendi girişimleriyle tutuklanmış bulunan
kişilerin yargılanmalarının gidişinden büyük
düş kırıklığına uğradığını kısa bir süre önce
bana bildirdi. Kendisi bu kişileri mahkûm
ettirmeyi çok zor, cezalandırmayı ise daha
zor görmektedir… Bu bakımdan, bu kişilerin
Malta’ya

gönderilip

gönderilmeyeceğini

sordu.”
15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i
işgaliyle başlayan süreç de halkın tepkisini
çoğaltır. 20–22 Mayıs günleri İstanbul
kaynamaya başlar, Üsküdar ve Kadıköy’de
mitingler yapılır. 23 Mayıs’ta Sultanahmet’te
o güne kadar görülmemiş büyüklükte,
coşkulu bir miting gerçekleştirilir. Halkın
Bekirağa

Bölüğü’nü

kurtarabileceğini

basıp,

düşünen

tutukluları
İngilizler,

tutsakları kaçırırcasına Malta’ya sürgüne
gönderirler.
Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey De İdam
Edilir

Savaş

içinde

İngiliz

devlet

adamları, bütün dünyada özgürlük ve
adalet için savaştıklarını açıklamışlardı.
Bu tatlı vaatler, keyfi sürgünlerle,
suçsuz insanlara yapılan zulümlerle
nasıl bağdaştırılabilir?
Geoerge ve Lord Curzon’a
Malta’dan yazdığı 24
Eylül 1920 günlü mektuptan

Mustafa

İşbirlikçisi,

Paşa

Başkanlığındaki

hain

Kürt

(Nemrut

-İstanbul

1920’de kürek cezasına çarptırılmış ve bu
karar

Mahkeme

imzalanmıştır.

Heyeti

Buna

tarafından

karşın,

aynı

Mahkemenin 20 Temmuz günlü oturumunda
Nusret Bey’i idama mahkûm ettiren ikinci bir
karar alınarak, Nusret Bey 5 Ağustos günü

Fethi Bey (Okyar), Lloyd

İngilizlerin

başka kanıtıdır. Nusret Bey önce 4 Temmuz

Paşa)

Divanı

Harbi

Beyazıt Meydanı’nda astırılır.
İngilizler,

Nusret

Bey’i

Bekirağa

Bölüğü cezaevinden alıp Malta’ya sürmek
istemişlerse de Nemrut Mustafa onu asmak
için diretmiştir. Nusret Bey’in Bekirağa
Bölüğü’nden koğuş arkadaşı Falih Rıfkı
(Atay) olayı Çankaya adlı yapıtında anlatır:
“Mutasarrıf Nusret’in ölümü eşsiz bir

Örfisi- düzmece Mahkeme, hukuktan ve

faciadır. Terbiyeli, özü sözü birbirinden

adalet

temiz bir Türk milliyetçisiydi. Tehcir sanığı

duygusundan

önyargıyla

karar

yoksun

vererek

olarak,

Boğazlıyan

Kaymakamı Kemal Bey’in idamına karar
vermiştir. İdamdan iki hafta sonra, 28 Nisan
1919

günü,

önde

giden

İttihatçıların

yargılanmaları başlar.
Savaş

suçlusu

olarak

27

kişiyi

yargılayan mahkeme, İttihat ve Terakki
önderlerinden Enver, Talat ve Cemal Beyleri
gıyaplarında (yokluğunda) idama mahkûm
etmiştir. Daha sonra bu üç İttihat ve Terakki
önderinden Talat ve Cemal Bey’lerin infazı,
Ermeni tetikçilerle yapılmıştır
Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi
Bayburt
Mutasarrıfı

Ermeni
Nusret

tehciri
Bey’i

sanığı
de

iki

Urfa
kez

yargılayarak idama mahkûm etmiştir. Ancak
Nusret Bey hakkında da iki ayrı çelişkili karar
alması adalet kavramından yoksunluğun bir

olarak bizim koğuşta yatıyordu. Bir gün
kendisini

acele

Merkez

Komutanlığına

istemişlerdi. Malta’ya sürüleceği havadisini
(haberini) duyduk ve sevindik.
Sapsarı geri döndü:
‘Benden

hayır

yok,

beni

öldürecekler…’ dedi. Sonra anlattı:
‘Kulağımla

duydum.

Yan

odada

İngilizlerden gelen zabite Mustafa Paşa
(Nemrut) yalvararak;
—Onu bırakınız. Birkaç güne kadar
idam edeceğiz, diyordu. Bu söz üzerine beni
tekrar aranıza yolladılar.”
Mütareke döneminde, emperyalistlerin işgali
altındaki İstanbul’da, İngilizlerin baskısı ile
kurdurulan

bu

ihanet

mahkemesinde

yargılanan ve 17 Mayıs 1919 günü aynı

Mahkemede duruşmaya çıkan düşün adamı
Ziya Gökalp’ın sözleri o günlerin yalın
gerçeklerini ortaya koyarken, bir tokat gibi
yargılayanların

ve

işgalcilerin

suratında

duyurulmasını

bir Ermeni kırımı değil, bir Türk-Ermeni
vuruşması

(mukatele)

yaşanmıştır.

Bizi

arkadan vurdular. Biz de vurduk!”

KEMAL’İN UYARISI
M. Kemal, 12 Ağustos 1920 günü,
İzzet

Paşa’ya

gönderdiği

mektupta, bu asılma olayları ile ilgili olarak
İngilizleri ve Osmanlı Hükümetini sert bir
dille uyarır:
“Osmanlı

Hükümeti,

İstanbul’da

gücünü, hatta varlığının nedenini büsbütün
yitirmiş olduğu halde, artık hiçbir anlamı
kalmamış sürgün ve kırım iddialarıyla vatan
çocuklarını astırmaya devam ediyor.
Malta sürgünlerinden on beş kişinin
İstanbul Hükümetine teslim edilmek üzere
İstanbul’a getirildikleri de haber alınmıştır.
İngilizlerin amacının, bu çaresiz kişileri
Damat Ferit Paşa ve avenesine parçalatmak
olduğuna

zerrece

kuşku

yoktur.

Bu

bakımdan İstanbul’a getirilmiş ve getirilecek
tutuklulardan herhangi biri, düşük İstanbul
hükümetinin emriyle bile olsa, idam edilirse,
elimizde bulunan İngiliz tutsakların hepsinin
derhal

idam

düşünüldüğünün

edilmelerinin
İngiliz

ve

niyaz

Daha sonra da ortaya çıkarıldığı gibi,
bu yargılamalar kasıtlı ve asılsız suç
yüklemedir, karaçamladır, karalamadır.
Nemrut
yargılamada

Kürt
infazda

Mustafa
yer

alan

ve

bu

kişiler

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte “vatan hainliği”
suçuyla sınır dışı edilecek 150 kişiden biri
olmuştur. Bu davada gösterdiği hıyanetiyle

TBMM BAŞKANI GAZİ MUSTAFA

Sadrazam

rica

ederim.”

patlar:
“Milletimize iftira etmeyiniz. Türkiye’de

özellikle

kesinlikle
karargâhına

ve ileriki yıllarda Cumhuriyet düşmanlığını
sürdürmesi nedeniyle vatan haini olarak
sınır dışı edilir.
Daha sonra yapılan adli incelemede
Nusret Bey ve Boğazlıyan Kaymakamı
Kemal Bey’in bütünüyle suçsuz olduğu
ortaya çıkmıştır.
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey
ve Nusret Bey 14 Ekim 1920’de TBMM’nin
çıkardığı özel bir yasayla “Milli Şehit” ilan
edilir.
KAYNAK – ERMENİ SORUNU – Fethi
Karaduman

b.

Benim doğum günümle ilgili ikinci

önemli olay ise Osmanlı’da asayiş ve
güvenlik amacıyla kurulan “ Zaptiye - Polis
teşkilatı “ ‘ nın kuruluş yıldönümü (10 NİSAN
1845 ) olmasıdır. Her 10 Nisan günü
yurdumuzda yapılan Polis Haftası ve polis
teşkilatının kuruluş günü anma etkinliklerinde
doğum günümün geldiğini anlarım. Bu olay
da benim yaşamımda ilginç bir anı olarak
yerini alır. Ayrıca Milli Güvenlisi bilgisi
öğretmenliğim esnasında “ Polis Teşkilatı “
nı
Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Kemal KARAKUZEY

Değerli dostlarım ve yüreği insan

sevgisi odaklı Atatürk Sevdalısı yurtsever
güzel insanlar hepinize selam, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. Sizlere doğum günü
konusunda bazı duygu ve düşüncelerimi
kendi doğum günümde (10 NİSAN) sizlerle
Bizim

yaş

dönemi

insanlar bilirler ki öyle şaşalı pastalar
kesilerek doğum günü kutlanmazdı. Bu da
kültürümüze yeni giren bir sosyal olay haline
geldi. Ben de tüm dostlarımın doğum
günlerini de yürekten kutluyorum ve onların
da ülkemizde aileleri birlikte, barış ve huzur
içerisinde, Atatürk’ün gösterdiği ekonomik ve
sosyal refah hedeflerine ulaşmış bir yaşam
sürmelerini diliyorum.

günün

2. Doğum Günlerine ilişkin düşüncelerim
mutlu eden ve yüce önder Atatürk’e olan

1. Genel konular.

istedim.

bu

a. Benim doğum günümle ilgili beni çok

DEĞERLENDİRMELERİM

paylaşmak

anlatırken

anlamını doğum günümle birlikte yaşardım.

DOĞUM GÜNÜM VE YAŞAMA İLİŞKİN

a.

öğrencilerime

platonik sevgimin oluşmasına neden olan
olay,

Atatürk’ten

ismimin

esinlenerek

konmasıdır. Dünyadaki tüm anneler melektir
ve çok değerlidir. Gerçekten benim melek
yürekli,

iyiliksever,

herkesin

yardımına

koşan, vicdanlı ve insan sevgisi odaklı olan
biricik annem beni mutlu etmek için sürekli o
ünlü doğum öyküsünü anlatır. Annemin
anlattığına

göre

annem

bana

olan

hamileliğinde iken kiracımız olan kadın
anneme gelmiş ve “Semiha ablacığım ben
rüyamda seni ve Atatürk’ü gördüm Sen bu
defa erkek çocuk doğuracaksın. Lütfen
oğlan olursa adını Kemal koyar mısın? “
demiş. Annem de iki kız çocuktan sonra bir
erkek

çocuğu

olacak

diye

mutluluktan

havalara uçarak söz vermiş. Bana sürekli bu

öyküyü

söyler

ve

bana

sen

doğunca

kurbanlar kesildi ve sen çok kıymetlisin diye.
Ama ben bu erkek çocuk ayrımcılığına da bir
anlam veremiyorum. Halbuki kız çocukları
anne ve babalarına yaşlılıklarında daha çok
emek

veriyorlar

ki

benim

de

üç

kız

kardeşimde anneme yaşlılığında çok iyi bir
bakım sundular. Ancak ben de yaşamımda
annemle iki arkadaş gibiydik ve çok iyi
anlaşırdık. Işıklar içinde uyusun. Mekânı
cennet olsun. Bir insan anne ve babasını
seçemiyor. Bu konuda ben çok şanslıyım ve
harika bir anne ve babaya sahiptim.
b.

Ben de ailesi tarafından yüce önder

Atatürk’ten esinlenerek Kemal adını almış ve
tesadüfe bakın ki Atatürk ile aynı okulda, aynı
tabur ve Atatürk’ün Harbiye’deki numarası
1283 olan bölükte okumuş ve de aynı
zamanda bu törenleri 4 (dört) yıl yaşamış bir
Harbiyeli dostunuz olarak çok gururluyum.
Ruhun şad olsun atam. Sana ve gösterdiğin
devrim ve ilkelerine şu an o kadar çok
ihtiyacımız var ki ! Ülkemizi emperyalist
devletlerin uşağı olmuş gaflet, delalet ve
hatta hıyanet içindeki asalakların kurguladığı
senaryo

doğrultusunda

çağdaş

uygarlık

seviyesine ulaşma hedeflerinden uzaklaşmış
ve şeriat devletine doğru sürüklenen bir
girdabın

içinde

çaresizce

kıvranıyoruz.

Bizleri Nutuk eserinle iç düşmanlarımız
tarafından yönelecek tehdit ve tehlikeler
konusunda uyardın ve biz gaflet içindeki
yurttaşların

yaşanan

olayları

şaşkın

bakışlarla sadece izliyoruz. Duyarlı Atatürk

sevdalısı yurtsever yurttaşlarımızın milli birlik
ve beraberlikten uzak, bölük pörçük ve
organize olmayan önlemleri ise hiçbir çözüm
getirmiyor. Ancak kendim ile ilgili olarak
askerlik mesleğini seçen ve senin ilkelerini
rehber edinmiş bir yurttaş olarak ölümden
korkmadan

her

türlü

mücadele

içinde

olacağıma dair yemin ettim. Zaten benim
mesleğime

girdiğimde

Cumhuriyetin
devrimlerini

biz

bekası,

Harbiyeliler

Atatürk

koruyacağımıza

ilke

dair

ve

elimizi

silaha koyarak canımızı feda edeceğimize
bayrak ve sancak üzerine yemin etmiştik.
Kişisel

olarak

konferanslar

vererek

ve

Atatürkçü derneklere üye olarak dayanışma
içinde etkinliklere katılıyorum. Bu doğrultuda
Antalya’da

15

konuda

20’

den

fazla

konferans verdim ve ülkeme, Atatürkçü
düşünce sistemi ve ilke ve devrimlerine
yönelik tehditler ile bu yaşanan sorunlardan
kurtuluş amacıyla çözüm yollarını anlatmaya
çalışıyorum.

Asla

umutsuzluk

yoktur.

Sonunda

çağdaş

ve

savunan

Atatürk

sevdalısı

ve

kişisel

uzak

toplumun

ve

halkın

çıkarlardan
çıkarlarını

esas

insanca

alan

yaşamı

düşünceler

kazanacaktır.
3. Sonuç olarak;
a.

Evrende kurulan insanlara yönelik

yaşam sisteminde doğum ne kadar doğal ise
ölüm yani belli bir süre dünya gezegeninde
kaldıktan sonra başka bir diyara (ahiret) göç
etmekte

çok

doğaldır.

Ben

insanların

yaşamları süresince olumlu, yararlı, insan

sevgisi ve barış odaklı, yaşadığımız çevreye
ve tüm varlıklara saygılı ve en önemlisi temel
ihtiyaçların adil ve eşitlik içinde paylaşıldığı
bir yaşamın gerçekleşmesinin çok değerli ve
önemli

olduğunu

düşünüyorum.

Bazı

insanlar yaşlılık ve ölümden çok korkarlar.
Ben de çocuk ve gençlik evrelerimde
ölümden çok korkardım. Bu konuyla da ilgili
çok güzel bir anım var ve beni ölümden daha
çok, yaşanan zamanın ne kadar önemli
olduğunu bana hatırlatmıştır. Benim annemin
babası felsefi ve insani değerlerden dolayı
Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli ve Mevlâna
vb. gibi düşünürlerden etkilenmiş bir halk
önderi idi. Öyle herkes sohbet toplantısına
katılamazdı. Ülkenin değişik şehirlerinden
benim bilmediğim yaşlı ve ileri gelen insanlar
onun sohbetine katılırlardı. Kısaca ben onu
evliya gibi bir adam olarak düşünürdüm. Ben
de herhalde 15 yaşındaydım. Bir gün
kendisine

ölüm

ile

ilgili

duygu

ve

düşüncelerimi ergen bir çocuk olarak açtım.
Ben o yaşlarda çok kitap okumazdım. Çok iyi
hatırlıyorum

ki

balkonunda

otururken

Büyükbaba

ben

Antalya’daki

evinin

kendisine

çocukluğumda

“
çok

yaramazdım ve annemi ve de kardeşlerimi
çok üzdüm ve mahallede arkadaşlarımla çok
kavga ettim. Şimdi benim günahlarım pek
çok

ve

dinimize

göre

öldüğümde

cehennemde çok yanacakmışım ve ben
sürekli bunları aklımda düşünüyorum ve
psikolojim bozuluyor. Bunlar aklıma geldikçe
şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.” Bana

bak oğlum dedi. “ Sen tanrının çok sevgili
kulusun ve geçmişte yaşadığın yaşamlarda
çok başarılı olduğun için insan oldun. Sen
tanrının çok sevgili bir kulusun. Tanrı çok
değerli olan varlığını yakar mı? Örneğin sen
kendi

çocuğun

olduğu

zaman

onu

yakarmısın ? Asla böyle şeyleri düşünme ve
yanmak

diye

bir

yaşayabileceğin

şey

yok

kadar

.

Sağlıkla

namusluca

yaşayacaksın. Ölüm gerçektir ve huzura
kavuşmaktır. “ Bu sözlerden sonra ben hiçbir
zaman ölüm korkusu olmadan yaşamaya
devam ediyorum.
b.

Burada büyük babamı anlatmışken

onunla ilgili harika bir anımı anlatmadan
geçemeyeceğim. Ben Ankara’da Kara Harp
Okulu birinci sınıfta okurken Büyükbabam ve
bazı akrabalarımızla hafta sonu Anıtkabir’e
ziyarete gitmiştik. Ben Atatürk’e verilen
değerin ve sevginin yüceliğini, anıtkabirin
heybetini söylemiştim. Bana döndü ve dedi
ki. “ Bak oğlum bu millet kendisine yapılan bu
büyük hizmetleri asla unutmaz “ Bu sözler
yaşamım boyunca aklımdan hiç çıkmadı ve
Büyükbabamın

dediği

gibi

ülkeme

ve

insanlara yapılan hizmetin ne kadar önemli
olduğu duygu ve düşüncesiyle yaşıyorum.
c.

Bugünün anlam ve önemine ilişkin

olarak, şairimiz Can Yücel’in güzel bir şiiri ile
sonlandıralım.
*

Ömür dediğiniz nedir ki?

Çay bardakta soğuyana dek geçen zaman.
Çayınız bardakta soğumadan için hayatı.

Soğutmadan

sevgileri,

soğutmadan

sevdaları, soğutmadan dostlukları.
*

Yaşayın doyasıya. Seviyorsanız

koşun ardından, beş dakika bile duracak
zaman yok. Kırmadan, incitmeden sevin
insanı. Kırmaya zaman yok, çayınız bardakta
soğumadan için çayınızı. Hayat geçiyor.
Yaşamak yüreklere zarar….
e.

Öncelikle tüm yaşlı yurttaşlarımızın

sorunlarının

giderilerek

ülkemizde

hak

ettikleri maddi ve manevi kazanımlar başta
olmak üzere tüm gereksinimlerini sağlayacak
huzur

içerisinde

ve

tüm

ihtiyaçları

Şehitler Haftası'nda (14-20 Nisan) başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
olmak

üzere,

canları

Cumhuriyeti,

güvenceye kavuşmuş olarak sağlıklı ve

şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

bir

yaşam

sürmelerini

yürekten

diliyorum. Çünkü “ bir gün herkes yaşlanacak
“

ilkesi

tüm

bireylerin

ve

yurttaşların

belleklerine sıkıca sokulmalıdır. Her şey
gönlünüzce olsun
Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal
KARAKUZEY

savunan

Vatanı,

karşılanacak şekilde, ekonomik ve sosyal
mutlu

Demokrasiyi

pahasına

tüm

Hayalleri” konulu bir kompozisyon
yarışması düzenlemekteyiz.
BAŞVURULAR :
a) Başvuru işlemleri tüm öğrenciler için
09 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri
arasında (mesai bitimine kadar)
addalanya@gmail.com mail adresinden
yapılacaktır.
ADD ALANYA ŞUBESİ
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
AMAÇ :
Düzenlenecek yarışma ile

Tel :511 60 66 – 05397464024 05327332549
KATILIM ŞARTLARI :
1- Yarışmaya

katılacak

eserler

öğrencilerimizin Türkçe’ye olan ilgisini

bilgisayarda veya okunaklı olmak

arttırmak, kendilerine güven duygusunu,

üzere elle yazılmalıdır.

okulunu temsil yeteneğini geliştirmek
amaçlanmıştır.
KONU :
Türk gencinin büyük önder Mustafa
Kemal Atatürk’e bakışını yansıtmak
düşüncesiyle;

2- Yarışma eseri en az bir Sayfa en çok
üç sayfa olacak ve bilgisayarda
yazılacak

ise

12

punto

ile

yazılacaktır.
3- Değerlendirme

sonucunda

dereceye giren İlkokul, Orta Okul ve
Lise Öğrencilerinden ilk 5 öğrenci

ADD Alanya Şubesi olarak;
İlkokul 3,4 sınıflar ‘’Bugünün küçükleri
Ata’sını anlatıyor’’ konulu,

derece alacaktır.
DEĞERLENDİRME :
KOMPOZİSYONLARIN
DEĞERLENDİRMESİ

Orta okul 5,6,7,8. Sınıflar ile Liselerde

1- İlkokul 3,4 sınıflar

9,10,11 ve 12. Sınıflar “Atatürk İlkeleri

Ortaokul 5,6,7,8 sınıflar

Doğrultusunda Türk Gençliğinin

Lise 9-10-11-12. sınıflar arasında
yapılacaktır.

2- Dereceye giren öğrenciler arasında
a. İlkokul ilk 3’e ödül ve 2 kişiye

KOMPOZİSYON YARIŞMASI
DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
(KOMİSYONU):

mansiyon ödülü verilecektir.
b. Ortaokul ilk üçe ödül ve 2 kişiye

Eserler ATATÜRÇÜ DÜŞÜNCE

mansiyon ödülü verilecektir.

DERNEĞİ ALANYA ŞUBESİ nce

c. Lise ilk üçe ödül ve 2 kişiye mansiyon

görevlendirecek konusunda uzman

ödülü verilecektir. .

eğitmenlerin oluşturduğu jüri (Komisyon )

3- Tüm değerlendirmeler

değerlendirilecektir.

a) 23 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar
sonuçlandırılacaktır.
b) Kazananlar 24 Mayıs 2021 Pazartesi
günü açıklanacaktır.
c) Ödüller 26 Mayıs 2021 Çarşamba
günü verilecektir.
ÖDÜLLER

Yarışmaya İLKOKUL; ORTA OKUL ve
LİSE öğrencilerinden herhangi biri
katılabilir. Kompozisyon yarışmasında;
Düşüncede özgünlük, kompozisyon
kuralları, imlâ, noktalama, sayfa düzeni,
konu bütünlüğü ve yazı güzelliği
değerlendirilecektir.

Eserler ATATÜRÇÜ DÜŞÜNCE
DERNEĞİ ALANYA ŞUBESİ nce

Bu şartname Atatürkçü Düşünce Derneği

görevlendirecek konusunda uzman

Alanya Şubesi'nin düzenlediği kural ve

eğitmenlerin oluşturduğu jüri (Komisyon )

yöntemlerini kapsar.

değerlendirilecektir.
Kompozisyon yarışmasında; Düşüncede
özgünlük, kompozisyon kuralları, imlâ,
noktalama, sayfa düzeni, konu bütünlüğü
değerlendirilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat
14.00 de ALTSO Meclis
salonunda Sosyal Mesafe Kurallarına
uyularak gerçekleştirilecektir. Ödüller
daha sonra açıklanacaktır.

SMA HASTASI AHMET BEBEK İÇİN
DÜZENLENEN YARDIM KERMESİ
ADD Alanya Şube üyemiz ve CHP Alanya
İlçe Kadın Kolları Başkanı Mali Müşavir
Didem Karagöz’ün öncülüğünde Düzenlenen
yardım kermesine katılım oldukça yüksek
olup Ahmet bebeğe yardım için çalışmalar
yoğun bir şekilde devam etmekte

ALANYA MEDYA
Alanya Medya’da Zeki Demir’in hazırlayıp
sunduğu İyi Akşamlar Alanya Programının
canlı yayın konuğuolarak ADD Alanya Şube
Başkanımız Zuhal SİRKELİ katılarak dernek
çalışmalarını anlattı

