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BAŞKAN’DAN MESAJ

Sevgili Atatürkçüler,
Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak Nisan 2021 de bütenimizin 12.
Sayısını çıkartarak 1 yılı geride bıraktık. Cumhuriyetin kazanımları ile ilgili paylaşımlar ,
ülke gündemi ve Derneğimizin çalışmalarını ve etkinliklerini sizlere aktardığımız
Bültenimizin sürekli yayınlama gayreti içerisinde olacağız. . Bültenimize katkı sunan tüm
yazar dostlarımıza ve ilk sayımızdan bugüne kadar Bültenimizi takip eden okurlarımıza
teşekkürlerimizi sunarız. Üyelerimiz ve gönüllülerimiz de makale, şiir öykü v.b
paylaşımlarını addalanya@gmail.com adresine mail olarak gönderdikleri takdirde uygun
olanları bültenimizde yayınlayacağımızı da burada belirtmek isteriz. Mayıs 1919 tarihimiz
açısından bir dönüm noktası 16 Mayıs 1919 da Büyük Önderimiz Atatürk Samsun’a
gitmek üzere yola çıkarak 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıktı.
19 Mayıs 1919 şanlı, şerefli bir mücadelenin kısaca eşi görülmemiş bir destanın da
başlangıç tarihidir. Büyük Önder Atatürk, aydınlanma mücadelesinin başlatıldığı bugünü

“doğum günü” kabul etmiş aynı zamanda azmin, gücün ve geleceğin sembolü olan
gençlere bayram olarak armağan etmiştir.
19 Mayıs; Saltanatın ve hilafetin ülkeyi sürüklediği uçurumdan, yok olma eşiğinden,
Emperyalist planları bozarak tarihin çöplüğüne attığı gündür
Ateşin ve ihanetin çemberindeki Türk Milleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde aydınlık günlere doğru yürüyüşünün, başladığı gündür
Ulusumuzun kaderini kendi iradesiyle değiştirerek yeniden yazdığı, eşsiz bir destanın
başlangıcıdır.
Aynı zamanda 19 Mayıs ADD nin kuruluş günüdür. 19 Mayıs 1919’un ruhunu, felsefesini
ve stratejisini benimseyen aydınlarca Atatürkçü Düşünce Derneği 19 Mayıs 1989, da
kurulmuştur. 19 Mayıs 1995 de de Alanya Şubemizin kurulmuştur. ADD nin 32. Kuruluş
yılını Şubemizin de 26. Kuruluş yılını kutlamaktayız.
Derneğimiz,

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

karşısındaki

her

türlü

yapılanmaya

karşı

mücadelesinde şehitler vermiştir. Devrim şehitlerimiz Kurucu Başkanımız Prof.Dr.
Muammer AKSOY, Kurucumuz Doç.Dr. Bahriye ÜÇOK, Genel Başkan Yardımcımız
Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Üyemiz Necip HABLEMİTOĞLU ve örgüt emekçimiz
Şükrü DEMİRKÜREK’i bir kez daha saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Ülkemiz bugün yeniden, 102 yıl önce kıyısından döndüğümüz uçuruma hızla
sürüklenmektedir. O gün ulusça tarihin çöplüğüne attığımız emperyalist planlar, bugün
işbirlikçileri eliyle yine sahnededir.
Kurtuluş için, Atatürk Cumhuriyeti’nden yana olan tüm siyasi partilerin, kişi ve kurumların
seslerini daha da yükseltmelerinden, 1919 ruhuyla onurlu ve kararlı bir duruşu milletçe
sergilemekten başka çare kalmamıştır.
“Yeni Anayasa” yapmayı dillendiren iktidarın amacının, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi” ne ayak bağı olan, demokrasinin, laikliğin ve Cumhuriyetin temeli niteliğindeki
maddelerden kurtulmak, “Devrim Yasaları”nı tamamen ortadan kaldırmak, Demokratik
Parlamenter rejimi sonlandırmak olduğunun farkındayız.
102 yıldır unutmadığımız söz, yeniden ete kemiğe bürünecek ve “Milletin istiklalini yine
milletin kararlılığı ve inancı kurtaracaktır.”
Kararlıyız, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, yolumuza “Atatürk Cumhuriyeti” olarak devam
edeceğiz.

Mevcut iktidara dayanak olan, işbirliği yapan tüm siyasi partileri, varlıklarını Cumhuriyet
Rejimine, parlamenter sisteme borçlu olduklarını hatırlamaya davet ediyor, Gazi Meclisin
itibarını iade etmeleri ve egemenliği tek adamdan alıp gerçek sahiplerine geri vermeleri
gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Biz; gücümüzü, mücadele kararlılığımızı, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten, Atatürkçü
Düşünce Sistemine olan inancımızdan almaktayız. Bu düşünceyi her daim paylaştığımız
genç nüfusumuzla dünden daha güçlüyüz.
Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak 19 Mayıs’ın 102. Yılında Başta Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden tüm
şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor ve bir kez daha and içiyoruz. NE MUTLU
TÜRKÜM DİYENE
Zuhal SİRKELİ
ADD Alanya Şube Başkanı

Fethi KARADUMAN Araştırmacı Yazar

19 MAYIS 1919 ATATÜRK SAMSUN’DA
Bunlar (Anlaşma Devletleri) işte böyle yalnız demir, çeliğe, silah
kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna
ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu’ya ne silah
ne cephane götürüyoruz; biz ideali ve inancı götürüyoruz.
M. Kemal Atatürk
Bandırma Vapurunun Kızkalesi açıklarında aranmasını takiben düşman
zırhlıları arasından geçerek, İstanbul’u terk ederken söylemiştir 1.
Mondros Mütarekesi (1919) Türkiye’yi tam ümitsizlik havasını sürüklemişti.
Avrupa’nın “Hasta Adamı” ölmek üzereydi. İşte tam bu noktada, Türklerin şansı
dönmeye başladı. Bir Türk askeri M. Kemal, o anda ülkesini ümitsizlikten ve
ezilmekten kurtarabilmek için ileri atıldı. O andan başlayarak Türkiye’nin tarihi, bu
askerin güçlü kişiliği ile renklendi 2.
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19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelen M. Kemal, Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları
arasında bitkin düşen Anadolu’yu kurtarmak için Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesine
girişecektir. Yok edilmek istenen bir halkın, teslim olmuş bir devletin yerine, yeni bir ulus
ve egemen bir devlet kuracaktır. Ancak genel durum hiç iç açıcı değildir. Yokluklar,
yoksunluklar ve hastalıklar kol gezmektedir. Ayrıca işbirlikçi hainler, mandacılar, bir başka
devletin koruyuculuğuna sığınanlar oldukça fazladır.
M. Kemal 19 Mayıs 1919’daki genel durum ve görünüşü gelecek kuşaklar için
Söylev’de belgeler:
“1919 yılı Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş:
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş,
Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir Silah Bırakışması
imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir
durumda. Ulusu ve yurdu I. Dünya Savaşı’na sürükleyenler, kendi başlarının
kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar.

Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış; kendini ve yalnız tahtını
koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın
başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız Padişahın isteklerine
uymuş ve onunla birlikte kendi güvenlerini sürdürecek herhangi bir duruma boyun
eğmiş.
Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…
Anlaşma Devletleri Silah Bırakışması hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar.
Birer uydurma nedenle, Anlaşma donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana ili
Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ile Konya’da
İtalyan birlikleri, Merzifon’la Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı
devletlerin, subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta. Sonunda, sözümüze
başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919’da Anlaşma
Devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir’e çıkarılıyor.
Bundan başka yurdun her tarafında Hıristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek
ve amaçlarının gerçekleşmesi, devletin bir an önce çökmesi için çalışıp duruyorlar.
Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler, İstanbul Rum Patrikliği’nde kurulan
Mavri Mira Kurulu’nun illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve
propagandaları yaptırmakla uğraştığını doğruladı. Yunan Kızıl Haçı, Resmi Göçmenler
Komisyonu, Mavri Mira Kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavri
Mira Kurulunca yönetilen Rum okullarının izci örgütleri, yirmi yaşını aşmış gençlerin de
katılmasıyla, her yerde geliştiriliyor.
Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira Kurulu ile düşünce birliği içinde
çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tam olarak Rum hazırlığı gibi ilerliyor.
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul’daki merkeze
bağlı Pontus Derneği kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor.”
M. Kemal kurtuluşun, bağımsızlığın öncülerini, kıvılcımları ateşleyen direniş
örgütlerini de anlatır:

“Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında, her yerde, her bölgede bir takım
kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle yapılan girişimler, bir
takım örgütler doğurdu. Örnek olarak: Edirne ve çevresinde Trakya-Paşaeli adlı bir
dernek vardı. Doğu’da, Erzurum ve Elazığ’da, genel merkezi İstanbul’da olmak
üzere Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti (Doğu İlleri Ulusal Hakları
Savunma Derneği) kurulmuştu. Trabzon’da Muhafazai Hukuk (Hakları Koruma) adlı
bir dernek bulunduğu gibi İstanbul’da da, Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet
Cemiyeti (Trabzon ve Çevresini Bağımsızlaştırma Derneği) vardı. Bu dernek
merkezinin gönderdiği delegeler, Of ve Rize çevresinde şubeler açmışlardı.
İzmir’in işgal edileceğinin açık belirtilerini Mayıs’ın 13’ünden beri gören, İzmir’de bir
takım genç yurtseverler, ayın 14/15. gecesi, bu acıklı durumu aralarında görüşmüşler; bir
oldubitti olduğu kuşkusuz olan bu girişimin, İzmir’in Yunanistan’a katılmasıyla
sonuçlanmasını önlemek düşüncesinde birleşmişler ve Reddi İlhak (Katmayı Önleme)
ilkesini ortaya atmışlardı. Bu ilkenin yayılması için aynı gece İzmir’de Yahudi Maşatlığı’na
(Yahudi Mezarlığı) toplanabilen halk bir gösteri toplantısı yapmışlarsa da ertesi gün
sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu toplantıdan umulduğu ölçüde
sonuç alınamamıştır.”

İşbirlikçi Dernekler
Kazandıkça küçülen işbirlikçiler de boş durmazlar. Yaklaşmakta olduğunu
gördükleri sonlarını geciktirme gayreti içindedirler. Bunları da bir bir anlatır M. Kemal;
bilelim, öğrenelim, yeniden karşılaşırsak hemen tanıyalım, tarih bilinci kazanalım
ister:
“…Yurt içinde daha bir takım kuruluşlar ve girişimler de ortaya çıkmıştı. Özellikle
Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde, İstanbul’dan yönetilen Kürt Teâli Cemiyeti (Kürtleri
Yüceltme Derneği) vardı. Bu derneğin amacı, yabancı devletlerin koruması altında, bir
Kürt hükümeti kurmaktı.
Konya ve dolaylarında, İstanbul’dan yönetilen Teâlii İslam Cemiyeti (İslamı
Yüceltme Derneği) kurulmasına çalışılıyordu. Yurdun hemen her yanında İtilaf ve
Hürriyet (Uyuşma ve Özgürlük), Sulh ve Selamet Cemiyetleri (Barış ve Esenlik
Dernekleri) de vardı.
İstanbul’da çeşitli amaçlarla gizli ve açık olmak üzere parti ya da dernek adı altında
bir takım kuruluşlar vardı.
İstanbul’da önemli sayılacak kuruluşlardan biri İngiliz Muhipler Cemiyeti (İngiliz
Dostları Derneği) idi. Bu addan İngilizleri sevenlerin kurdukları bir dernek olduğu
sanılmasın. Bana göre, bu derneği kuranlar, kendilerini ve kişisel çıkarlarını sevenler ve
kendi varlıklarıyla çıkarlarının dokunulmazlık yolunu Lloyd George Hükümeti aracılığıyla
İngiliz desteğini sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların, İngiltere Devleti’nin, bütünüyle
bir Osmanlı Devleti bırakmak ve korumak isteğinde olup olmayacağını bir kez düşünüp
düşünmedikleri üzerinde durulması gerekir.
Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve yeryüzü Halifesi sanını
taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, İçişleri Bakanı Ali Kemal Adil ve Mehmet Ali
Beyler ve Sait Molla bulunuyordu. Dernekte bazı serüvenci İngilizler de vardı: Rahip
Frew gibi. Yapılan işlerden ve işlemlerden anlaşıldığına göre, derneğin başkanı
Rahip Frew idi.
Bu derneğin iki görünüşü ve niteliği vardı. Biri dış görünüşü ve uygarca girişimlerle,
İngiliz desteğini istemeye ve sağlamaya yönelen niteliğiydi. Öbürü, gizli yönü idi. Asıl

çalışma bu yönde idi. Yurt içinde örgütler kurarak ayaklanma ve başkaldırmalara yol
açmak, ulusal bilinci işlemez duruma getirmek, yabancı devletlerin işe karışmalarını
kolaylaştırmak gibi, haince girişimler, derneğin bu gizli kolunca yönetilmekteydi. Sait
Molla’nın, derneğin açık girişimlerinde olduğu gibi ondan daha çok gizli işlerinde de rol
oynadığı görülecektir.”
Sıra mandacılara gelir, onları da anlatır:
“İstanbul’da ileri gelen bazı kadın ve erkekler de gerçek kurtuluşu Amerikan
mandasını (güdümünü) istemek ve sağlamakta görüyorlardı. Bu kanıda olanlar,
düşüncelerinde çok direndiler; en uygun yolun, kendi görüşlerinin uygulanması
olduğunu kanıtlamaya çok çalıştılar.
Genel durumu belirtmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını
açıklamak isterim. Anadolu’da başlıca iki Ordu Müfettişliği kurulmuştu. Silah Bırakışması
imzalanır imzalanmaz birliklerin savaştaki erleri terhis edilmiş, silah ve cephanesi elinden
alınmış; bu birlikler, savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar durumuna getirilmişti.”
Genel Durum Gözden Geçirilir:
“Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içinde, çabucak ve
kolayca, hep birlikte gözden geçirelim.
Düşman devletler Osmanlı Devleti’ne ve yurduna maddi ve manevi yönden
saldırmışlar; yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler, Padişah ve Halife olan kişi, kendi
yaşamını ve rahatını kurtarabilecek çıkar yoldan başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de
öyle. Farkında olmadan başsız kalan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde, olup bitecekleri
bekliyor. Felâketin korkunçluğu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevreye
ve olaylardan etkilenebilme güçlerine göre kurtuluş yolu saydıkları önlemlere
başvuruyorlar… Ordu, adı var, kendi yok bir durumda. Komutanlar ve Subaylar, I. Dünya
Savaşı’nın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu
görmekle içleri kan ağıyor; gözleri önünde derinleşen karanlık felâket uçurumunun
kıyısında kafaları çıkar yol, kurtuluş yolu aramakla uğraşıyor…
Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve Ordu,
Padişah ve Halife’nin hainliğinden haberli olmadığı gibi, o makama ve o makamda

bulunana karşı yüzyılların kökleştiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uysal.
Ulus ve Ordu, kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık nedeniyle
kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını
düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluş anlamını kavrama yeteneğinden
yoksun… Bu inançla bağdaşmaz görüş ve düşüncelerini açığa vuracakların vay
haline! Hemen dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur!”
Büyük Devletlerden Duyulan Korku:
“Bir başka önemli noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş yolu ararken, İngiltere,
Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi görülmekteydi. Bu
devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu, hemen bütün kafalarda yer
etmişti. Osmanlı Devleti’nin yanında koskoca Almanya, Avusturya-Macaristan varken
hepsini birden yenen, yerlere seren Anlaşma kuvvetleri karşısında; yeniden onlarla
düşmanlığa varabilecek durumlar almaktan daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık
olamazdı.
Bu düşüncede olan yalnız halk değildi; özellikle, seçkin denilen kişiler bile böyle
düşünüyordu.
Bu durumda, kurtuluş yolu ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. İlkin Anlaşma
devletlerine karşı düşmanlık durumuna girilmeyecekti; sonra da, Padişah ve Halife’ye
canla başla bağlı kalmak temel koşul olacaktı.
… Bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü, temelsizdi.
Gerçekte, o tarihte, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti.
Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı toprakların tümü parçalanmıştı. Ortada bir avuç
Türk’ün barındığı bir atayurdu kalmıştı. Son olarak, bunun da paylaşılması için
uğraşılmaktaydı. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet,
bunların hepsi anlamını yitirmiş bir takım boş sözlerdi.
Neyin ve kimin dokunulmazlığı kimden ve ne gibi yardım istemek
düşünülüyordu?”
ALINAN KARAR:

“Bu durumda sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi?
Bu durum karşısında bir tek karar vardı o da ulus egemenliğine dayanan tam
bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak.
İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu
topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.
Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şuydu:
Temel ilke, Türk Ulusunun onurlu ve saygın bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu
ilke, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve gönençli olursa
olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar toplumlar karşısında uşak durumunda
olmaktan öteye gidemez.
Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek insanlık
niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir
şey değildir. Doğrusu, bu aşağılık durumuna düşmemiş olanların, isteyerek
başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez.
Oysa Türk’ün onuru, öz saygısı ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle
bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir.
Öyle ise, YA BAĞIMSIZLIK, YA ÖLÜM!
İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı.”
İşgalci emperyalistlerin karşısında Türk’ün son sözü bu olacaktır.
ATEŞ VE İHANET ÇEMBERİ
Ateşi ve ihaneti gördük
ve yanan gözlerimizle durduk
bu dünyanın üzerinde
İstanbul 918 Teşrinlerinde (Ekim, Kasım ayları)
İzmir 919 Mayısında,

Ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar
Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar
(yani, tütün kırma mevsimi
Yani, arpalar biçilip
buğdaya başlanırken) Yuvarlandılar…
Adana
Antep
Urfa
Maraş
düşmüş
Dövüşüyordu…
Nazım Hikmet (Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan)

Damat Ferit Sadrazam olduktan sonra, Padişahla birlikte hazırladığı bir projeyi 30
Mart 1919’da İngilizlere sunar. Bu gizli proje ilk defa bir Amerikan gazetesinde
yayınlanmıştır. (The New York Herald Tribune, 22 Ocak 1920) yedi maddelik gizli proje
hakkında düşünce edinebilmek için yalnızca 1. maddesine bakmak yeterlidir:
“İngiltere Hükümeti, kendi kumandası altında Türkiye’nin bütünlüğünü ve
bağımsızlığını üstüne alır.”
Türkiye’nin kurtuluşu için M. Kemal ve arkadaşlarının, Erzurum Kongresi’nden
sonra Sivas’ta yeni bir kongre toplayarak çıkış yolları aradığı günlerde; İstanbul’daki
hükümetin İngilizlere ricalarını tekrarlaması, Anadolu ile İstanbul Hükümeti arasındaki
ayrılığı ortaya koymaktadır i.

Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı yalnızca işgalci güçlere karşı verilmedi.
Bundan daha önemli ve kapsamlı olan bir başka savaşta içteki işbirlikçi hainlere
karşı verildi.
Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılabilmesi ve ulusal bağımsızlığına
kavuşabilmesi, öncelikle iç cephedeki savaşın kazanılması gerekiyordu. M. Kemal,
“Yurtta dirlik ve düzen sağlanmadan dış düşmanla savaşılamaz” diyerek ilkin iç
ayaklanmaları bastırdı.
Bu iç ayaklanmaların arkasında işgalci güçlerin yanı sıra, Padişah ve İstanbul
Hükümetleri de yer almaktaydı Anlaşma Devletlerinden özellikle İngiltere her türlü
başkaldırıyı kışkırttı ve destekledi. Bunun ötesinde içeride kurulan bir takım
işbirlikçi derneklerin de bu ayaklanmalarda ve Ankara hükümetine başkaldırılarda
doğrudan destek ve parmağı vardı.
M. Kemal’in saptamasıyla; “Yurt içinde örgütler kurarak ayaklanma ve
başkaldırmalara yol açarak, milli bilinci işlemez kılmak, yabancı devletlerin işe
karışmalarını kolaylaştırmak gibi haince girişimler” işbirlikçi dernekler kanalıyla
yürütülüyordu.
İHANET KOL GEZİYOR:
ULUSAL VARLIĞA DÜŞMAN OLAN İŞBİRLİKÇİ DERNEKLER
SATILIK ADAMLAR ÇARŞISI
Dizilmişler sıra sıra
Boyalı saksılarda beni al dikenleri
Kiminin değeri kalp altın,
Kimi on para etmez
Doyur gübre ile diplerini
Büyür uşaklık ağacı bir günde.
Bir ağızdan hepsi: Çıkardır efendimiz,

Ne imiş namuslu gökyüzü, arındırıcı deniz?
Yüreklerimizi yemiş bitirmiş leş kurdu,
Biz de yeriz bitiririz bu yurdu.
Yasalar mı? Töreler mi? Erdemler mi?
Tam, bilenmiş dişlerimize göre…
Gül yaprağını yedik bitirdik,
Gelen en güzel seheri tırtıl tırtıl yiyen
Biziz insanca gökyüzünü didik didik eden
Kara tozumuzdur günlerimizi örten
Kentlerin üzerindeki umutsuzluk bulutu
Pis dişlerimizle kemirdiğimiz o güzel gökyüzünden.
Ceyhun Atuf Kansu

Kurtuluş Savaşı Döneminde Direnişçiler ve İşbirlikçiler
Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve paylaşımı ile işgalci emperyalizme karşı Ulusal
Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nın yapıldığı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerinin atıldığı 1918-1922 yılları arasında, direnişe geçen yurtsever Kuvayı
Milliyeci’lerle, gerici, bölücü işbirlikçi hainlerin arasında da savaşım yaşandı.
Sevr anlaşmasının ölüm fermanına karşı direniş örgütlenmeleri oluşturarak
savaşacak olan vatanseverlerin karşısında yalnız emperyalist güçler değil, işbirlikçi ihanet
cephesi de vardı.
Başta Hürriyet ve İtilaf Fırkası olmak üzere İngiliz Muhipler Cemiyeti, Teali
İslam Cemiyeti, ayrılıkçı Kürt Teali Cemiyeti, Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası,
Askeri Nigehban Cemiyeti gibi parti ve dernekler emperyalist güçlerin ve işbirlikçi
padişahın yanında yer alan ihanet yuvaları olarak yerini aldı.

İngiliz emperyalistlerince desteklenen bu derneklerin işgale karşı savaşıldığı sırada
çıkartılan iç isyanlarda da parmağı ve desteği vardır.
Yine o dönemde İstanbul Patrikhanesi, Türkiye’nin bütün illerinde çeteler kurarak
ülkeyi içten bölmek ve Pontus cumhuriyetini canlandırmak için çalışmalarda bulunuyordu.
Ermeni Patrikhanesi de benzer etkinlikler içindeydi. Onlar da Ermeni devletini
kurma ve sınırlarını geniş tutma peşindeydiler. Bu amaçla Kars dolaylarında güçlü bir
Ermeni ordusu hazır beklemekteydi…
Bütün bu ihanet şebekelerine ve iç isyanlara karşın, önce ayaklanmalar
bastırılacak, yurtta birlik, bütünlük sağlanacak, düzenli ordu kurulacak ve Başkomutan M.
Kemal ATATÜRK önderliğinde Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı başarıyla
sürdürülecek, 30 Ağustos büyük utkusuyla sonlandırılacaktır.
TÜRKLERİN UZUN YÜRÜYÜŞÜ 19 MAYIS 1919’da BAŞLAMIŞTIR.
BU YÜRÜYÜŞ BİTMEYECEK BİR YÜRÜYÜŞTÜR.
BU YÜRÜYÜŞ BİLİM ve AKIL DOĞRULTUSUNDA, AYDINLANMA YOLUNDA
SONSUZA DEK SÜRECEKTİR…
Fethi KARADUMAN
Araştırmacı Yazar

1 MAYIS
1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. İşçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışma günüdür.
Bu bayram, bütün dünyada kutlanıyor. Şu anda yüz milyonlarca emekçi sömürüsüz,
baskısız ve savaşsız bir dünya özlemini haykırıyor.
20. yüzyıl, işçi sınıfına büyük kazanımlar sağladı. Çalışanların ekonomik hakları
güvencelere bağlandı. Türkiye’de işçi sınıfına 1961 Anayasası ile getirilen hak ve
özgürlüklerle, bu hak ve özgürlükleri güvenceye bağlayan yasalar, 12 Eylül
generallerince, zorla, ellerden alındı.
12 Eylül 1980 darbesi öncesi Türkiye nüfusu 44 milyondu, aktif sendikalı işçi sayısı 2
milyon 400 bin civarındaydı. Bugün aktif sendikalı sayısı 734 bin civarındadır.
Bu durum Türkiye’de örgütlenme özgürlüğünün nereden nereye geldiğini ortaya
koymaktadır. 12 Eylül toplumsal muhalefeti ve başta emekçilerin örgütlenme özgürlüğü
olmak üzere temel hak ve özgürlükleri yok etti. Türkiye’nin yaşadığı bu etkilerin sonuçlarını
ve devamını günümüzde de yaşamaktayız. 12 Eylül hâlâ güncelliğini koruyor.
Türkiye’de ilk sendikal eylemler:
1871’de İstanbul’da “Ameleperver Cemiyeti-”nin kuruluşunu sendikal eylemlerin
başlangıcı sayarlar. “Ameleperver Cemiyeti”nin kuruluşunu, 1889’da “İttihad-ı Osmani
Cemiyeti” izler. 1895’de kurulan, “Osmanlı Amele Cemiyeti”, bir yandan sendikal eylemleri
yönetirken, öte yandan da siyasal çalışmalara girişiyordu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanları, İstanbul’da Batı kapitalizminin tam anlamıyla
egemen olduğu yıllardır. İstanbul’-da işçilerin örgütlenme çabalarının, “Tatil-i Eşgal” adlı
yasayla engellenmesi üzerine, bu gibi örgütler, merkezlerini Selanik’e taşımışlardır.
Bu dönemdeki bütün yasaklara karşın, “Osmanlı Mesai Fırkası”, “Amele Fırkası”,
“Müstakil Amele Fırkası”, “Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası” gibi, sendikal nitelikleri ağır basan

örgütler işçiler arasında örgütlenme olanağı bulmuşlardır. 1919’da, “Osmanlı Mesai
Fırkası” tarafından desteklenen, Zeytinburnu fabrikasından” “Numan Usta”, İstanbul
Milletvekili olarak “Meclis-i Mebusan”a girebilmiştir. 1919 yılında kurulan “Türkiye işçi
Derneği” de 1922 yılına dek işçiler arasında sendikal çalışmalar yapmıştır.
1 Mayıs, Türkiye’de ilk kez 1921 yılında işgal altındaki İstanbul’da kutlandı. Cumhuriyet
döneminin ilk yıllarında da kutlanan 1 Mayıs, daha sonra “Bahar Bayramı” olarak anılmaya
başlandı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türkiye işçi sınıfı bütün gücüyle cephelere koşarken, bir
yandan da İstanbul’da, tramvay, tünel, Şirketi Hayriye ve Haliç işçileri siyasal grevlerle
“İstanbul Hükümeti”ni sarsıyorlar, öte yandan “Şark Demiryolları İşçileri” de yoğun
grevlerle, yabancı sermayeye karşı varlıklarını kanıtlıyorlardı. Cumhuriyet döneminde,
“Aydınlık” adlı yayın organının çevresinde toplanan aydınlar, “Türkiye Dernek Birlikleri ittihadı” adıyla bir sendikal örgüt oluşturuyorlardı. “İstanbul Umum Amele Birliği”, “İşçi
Fırkası”, “Amele Teali Cemiyeti”, bu dönemde kurulan işçi örgütlerindendir.
Emek gelirleri düştükçe düşerken; sermaye ve rant gelirleri gün geçtikçe yükselmektedir.
Demokrasinin en büyük gücü örgütlü işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı, sendikalarda ve partilerde
örgütlenir. Bütün olumsuz koşullara karşın Türkiye işçi sınıfı, bugünkü dağınıklığı
atlatacak ve siyasal partisiyle, sendikasıyla, Türk siyasal yaşamındaki yeri doldurulmaz
ağırlığını dosta ve düşmana kanıtlayacaktır. Tüm yasakları da aşacak ve “Türkiye işçi
sınıfı” bütün dünya emekçileri ile birlikte 1 Mayıs’ı caddelerde, sokaklarda, alanlarda
şenliklerle kutlayacaktır.
Nâzım Hikmet’in dizelerinde olduğu gibi.
“Ve elbetteki, sevgilim, elbet
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle; işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet!..”

Orhan Tüleylioğlu (alıntı)

Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Kemal KARAKUZEY

BAYRAK KANUNUNUN KABULU
VE UYGULAMA ESASLARI
1. Genel hususlar.
a.

Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi ile dolu Atatürk sevdalısı yurtsever

kardeşlerim hepinize yürekten selam ve sevgilerimi sunuyorum ve sizlere yaşamlarınızda
ailenizle birlikte mutluluk ve esenlikler diliyorum. Şehitlerimizin kanlarından ve üzerine
düşen beyaz ay ve yıldızdan esinlenerek yasalaşan bayrağımızın, 29 Mayıs 2021
Cumartesi günü Bayrak kanunu ile kabulünün 85’inci yıl dönümünü kutlayacağız.
b. Anayasamızda Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine
göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” şeklinde geçmiştir.
Ayrıca anayasamızın değiştirilemeyecek ve de değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek
maddelerinden birisidir. Ancak üzülerek söylemeliyiz ki duyarlı bir yurttaş olarak, bu
konudaki ilgili kanun ve uygulama esasları hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu

nedenle Türk Bayrağının kullanılması konusunda yasalara aykırı çok büyük hatalar
yapılmaktadır. Bu nedenle Bayrağımız ile ilgili olarak yasal düzenlemeler ve özellikle şekli
ile kullanılması konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıyız.
2. Türk Bayrağına ilişkin yasal düzenlemeler, gelişmeler ve uygulama esasları
a. 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 22 Eylül 1983 tarihinde
kabul edilen 2893 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanuna göre esaslar
aşağıya çıkarılmıştır.
b. Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili
esas ve usulleri belirlemektir.
c.

Bayrağın Şekli ve Yapımı
Madde 2 – Türk Bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak

kaydıyla beyaz ay - yıldızlı al bayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel
işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı
yönetmelikte gösterilir.
d. Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi
Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu
kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında
yetkililerin araçlarına takılır. bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin
gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 Md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı
sürekli

çekili

kalır.

(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 Md.) Bayrağın; nerelerde daimî olarak çekilmeyeceği,
hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum
ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile
Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak
çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin

hususlar,

yönetmelikte

gösterilir.

e. Bayrağın Yarıya Çekilmesi
Madde 4 – Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım’da yarıya çekilir. Yas alameti
olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca ilan
edilir. (3)
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 Md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı
sürekli

çekili

kalır.

(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 Md.) Bayrağın; nerelerde daimî olarak çekilmeyeceği,
hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum
ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile
Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak
çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin
hususlar,

yönetmelikte

gösterilir.

(1)

(2)

f. Bayrağın Selamlanması
Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak,
cephe alınarak selamlanır.
g. Bayrağın Örtülebileceği Yerler
Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve
yönetmelikte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına,
açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri
yönetmelikte gösterilir.
h. Yasaklar
Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya
layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin
törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez.
Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli
yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf
ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun
amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek
şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde

hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz,
gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce
derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.
ı. Cezalar
Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 Md.) Bu Kanuna ve çıkarılacak
yönetmeliğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı
olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. Bu Kanun hükümlerine aykırı
davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından
Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Türk bayrağına

karşı saygısızlık yapılamayacağı Bayrak Kanunu'nda açık ifadelerle yer alıyor. TCK'nın
Türk bayrağına cezayı düzenleyen 300. maddesi şöyle; Madde 300- (1) Türk Bayrağını
yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
Madde 9 – Bu Kanunun ilgili maddelerinde yönetmelikte düzenleneceği
belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, Cumhurbaşkanınca
çıkarılan yönetmelikte gösterilir.
3. Sonuç olarak;
a. Bir vatandaşta olması gereken en önemli özelliklerden biri de “Manevi değer
ve sembollere” bağlılıktır. Manevi değer ve semboller bir milletin kültürü içerisinde yer
alır. Dil, inanç, örf-adet, gelenek, görenek, ahlak, bayrak vb. unsurlar bunlara örnek olarak
verilebilir. Manevi değer ve sembollerin temel işlevi, toplumun üyelerini bir arada tutarak,
onlara ortak ruh ve şuur vermeleridir. Aynı dili konuşan, ortak inançlara sahip, ortak
sembolleri olan insanlar, sıradan bir insan yığını olmaktan kurtulup bir millet haline gelirler.
Millet, bir toplumun ulaştığı en yüksek seviyedir. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya’nın da dediği
gibi “Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
“Ayrıca milli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy da İstiklal marşımızın sözlerini yazarken
bayrağın Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Çoğu kişi bilmez
eskiden camilerin minarelerinde Türk bayrağı asılıdır. Bunun anlamı ise bu ülke özgür ve
bağımsızdır. Burada ibadet edebilirsiniz demektir.

b.

Ülkemizde özellikle son zamanlarda anayasa çalışmaları yapılmakta ve

değiştirilemeyecek ve de değiştirilmesi teklif dahi edilecek maddelerden birisi olan Türk
Bayrağı ile ilgili bölüme bazı eklemeler yapılması siyaset sahnesinde konuşulmaktadır.
Umarım ülkemizde böyle üzücü gelişmeler olmaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası
için tek bayrak olması çok önemlidir. Aksi takdirde ülke bütünlüğü diye bir şey kalmaz.
Yüce önder Atatürk bu topraklarda yaşayan 36 etnik unsuru “ Ne mutlu Türküm diyene
” demek suretiyle bir tutkal gibi birleştirmiştir. Bunun yanında Atatürk’ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti ile sorunlu olan ve Türkiye’ye geldiklerinde Anıtkabir’e huzura çıkıp saygı
göstermeyen Suudi kralının ölümünde bayrağımızın yarıya indirilmesi biz Atatürk
sevdalısı yurtsever yurttaşlarımızı derinden yaralamıştır. Selam ve sevgilerimle sağlıcakla
kalınız.
Tarihçi, Yazar ve E. Albay
Kemal KARAKUZEY
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Genişlik

A

Dış Ay Merkezinin Uç kurluktan mesafesi

½

G

B

Ayın Dış Dairesi Çapı

½

G

C

Ayın İç Dış Merkezleri Arası

0,0625

G

D

Ayın İç Dairesinin Çapı

0,4

G

E

Yıldız Dairesinin Ayın İç Dairesinden Olan Mesafesi

1/3

G

F

Yıldız Dairesi Çapı

¼

G

L

Boy

1½

G

M

Uç kurluk Genişliği
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G

GAZETECİ HASAN TAHSİN VE İLK KURŞUN ,
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ ÖNEMİ VE YERİ

1. Genel hususlar.
a.

Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi ile dolu Atatürk sevdalısı yurtsever

kardeşlerim hepinize yürekten selam ve sevgilerimi sunuyorum ve sizlere yaşamlarınızda
ailenizle birlikte mutluluk ve esenlikler diliyorum. Bildiğiniz gibi her mayıs ayında Türk
ulusu için çok büyük tarihi olaylar yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi de 1’inci Dünya
Savaşında yenilen Osmanlı Devleti’nin Sevr Ateşkes Antlaşması ve müteakiben imzalan
Mondros Mütarekesi ile hiç de kabul edilmeyen bir gelişme neticesinde İzmir şehri, 15
Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Ulusumuz için çok kara bir leke
olan bu günde bu haksız işgale karşı çıkan Gazeteci Hasan Tahsin olayını siz dostlarıma
açıklamak ve anmak istiyorum.

b. Eğer bugün İzmir’e giderseniz Konak semtinde bu yurtsever kahramanımızın
anıtını görürsünüz. Hasan Tahsin ile ilgili olarak yaşamına ilişkin değişik söylentiler
yazılmıştır. Ancak bizim için önemli olan bir yurtsever olarak özgürlüğün anlamını ve
önemini tüm dünyaya duyurması ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında yarattığı
olumlu etkidir.
2. Hasan Tahsin kimdir? Meydana gelen gelişmeler ve yaşanan olaylar.
a.

Hasan

Tahsin ya

da

gerçek

adıyla Osman

Nevres, 15

Mayıs

1919

tarihinde İzmir’e çıkartma yapan askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine,
Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak, Türk direnişini ve Kurtuluş Savaşımızın ilk
kıvılcımını başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazetecidir. Babasının adı Recep'tir.
Tahsin, ilköğretimine Selanik'te bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün de eğitim
aldığı Şemsi Efendi Okulu’nda başlamış, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi'ni
bitirmiştir. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak Paris Sorbonne
Üniversitesi’nde siyasal bilimler öğrenimi görmüştür. Burada Monj sokağı 51 numaralı
apartmanın bir dairesinde, daha sonra emekli olan Tümgeneral Doktor Mazlum Boysan
ile kalmıştır. Öğrenim gördüğü esnada Trablusgarp’ı işgal eden İtalya’yı protesto etmek
için, Mısırlı öğrenci lideri Şeyh Dayef ile mitingler düzenlemiştir.
b. Tahsin, Paris'te İttihat ve Terakki Fırkası’nda ve Teşkilat-ı Mahsusa’da (Osmanlı
Gizli Haber Alma Örgütü) görev almıştır.

İstanbul’a döndükten sonra, Osmanlı

Devleti aleyhine Balkanları karıştıran ve İngiliz istihbarat teşkilatı adına çalışan Buxton
Kardeşlerin bu faaliyetlerini önlemekle görevlendirilmiştir. Buxton kardeşlere Bükreş'te bir
tünelde

suikast

düzenleyen

Hasan

Tahsin,

10

yıla

mahkûm

edildi.

1916

yılında Almanya’nın Balkanlara girmesi nedeniyle Romanya'dan salıverilmiş ve İstanbul'a
dönmüştür. Yurda döndükten sonra, verem tedavisi için İsviçre'ye gitmek zorunda kalınca,
tanınmamak için pasaportuna Hasan Tahsin'i yazdırdı ve daha sonra hep bu adı kullandı.
Hasan Tahsin adı, "Silah" gazetesini çıkartan ve bu nedenle "Silahçı Hasan Tahsin"
olarak bilinen eski bir bahriye yüzbaşısının adıydı veya Hasan Tahsin Teşkilat-ı Mahsusa
'nın silahşoru olarak biliniyordu.

c.

Aydoğan Yavaşlı tarafından kaleme alınan, "Ben Hasan Tahsin (İzmirli

Çocuk)" isimli kitapta ise bu olay şöyle anlatılmaktadır: 1914 yılı başları, Osman Nevres
İstanbul’a döner. Hacı Adil Bey bir gün onu çağırır. Şişli’de bir apartman dairesinde
görüşürler. Eşref Bey, Hacı Adil Bey ve Osman Nevres kalır odada, ötekiler dışarı çıkar.
Eşref Bey Teşkilat-ı Mahsusa’nın reisi olarak tanıştırılır. Teşkilat-ı Mahsusa ile tanışması
böyle olur. Osman Nevres, Hasan Tahsin adını Teşkilat-ı Mahsusa’ya girmesiyle alır.
Çünkü yeni bir kimlik ile birtakım çalışmalar yapacağı söylenir. «Adınız Hasan Tahsin.
Bükreş’e gideceksiniz ve… Balkan ülkelerini bize karşı kışkırtan bu iki belayı bir
biçimde zararsız hale getireceksiniz.» 1918'de İzmir'e yerleşerek "Hatıra" isimli bir
şirket kurar ve Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti’nin sözcülüğünü yapan Hukuk-u Beşer
(İnsan Hakları) gazetesini yayımlamaya başlar. Gazetedeki yazılarında ise "Vatanperver
Hasan Tahsin" lakabını kullanır. Tahsin, yazdığı yazılarla Türkiye'de kadın haklarının
savunuculuğunu yapan "İlk erkek" tir. Ayrıca Tahsin, İzmir'e geldiği yıl Sudiye hanımla
gizlice evlenmiş, bu evlilikten Mehmet Kemal isimli bir oğulları olmuştur.
d.

İzmir'i Yunanlara teslim etmek istemeyenlerce "Redd-i İlhak Heyeti

Milliyesi" isimli bir dernek kurmuşlardı. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece binlerce
İzmir'li eski musevi mezarlığında (Maşatlık meydanı) toplanmıştı. Bu esnada İngiliz,
Fransız, İtalyan ve Yunan zırhlıları İzmir Körfezi’nde bulunuyordu. Kalabalığa hitap eden
önemli bir isim, o zamanın Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa’ydı. Belediye Başkanının
yanı sıra topluluğa hitap eden bir diğer önemli isim ise Hukuk-u Beşer gazetesinin
başyazarı olan Hasan Tahsin'di. Halkı direnmeye çağırıyorlardı. Tahsin, konuşmasında
Paris Barış Konferansı kararlarını sert bir dille eleştiriyor, gazetede yazdığı gibi "Burayı
Yunan'a vermeyeceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak kozumuz var" diyordu.
Bu geceye yakın akşam üzeri Moralızade Halit Bey, Mustafa Necati ve Ragıp Nurettin'in
bir grup vatansever ile hazırladığı, "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" tarafından dağıtılan
bildiride;
“ …. Ey bedbaht Türk!.. Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini
göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık Meydanındadır. Oraya yüzbinlerle toplan …
Orada zengin, yoksul, bilgin, cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini istemeyen bir
mutlak çoğunluk var. Geri kalma!.. Binlerle, yüzbinlerle Maşatlık’a koş. Ve Milli
Kurul’un buyruğuna uy… “ yazıyordu.

e. 15 Mayıs 1919 sabahı saat yedi buçuk sıralarında Hasan Tahsin, Konak Meydanı
Kordonboyu’nda

koyu

renkli

takım

elbisesi

ile

bekliyordu.

Önce

Yunan

gemilerinden Patris ve Atronitos isimli gemiler Pasaport’a yanaştı ve bir grup Yunan
Efzon Alayı saat 08:55 sıralarında askeri gemiden inerek karaya çıktı. Temiastokles
gemisi ise 5. Piyade Alayı'nı Punta iskelesine çıkardı. Bunlar Punta'dan ilerleyerek
Kadıfekale’yi işgal edeceklerdi. Bu esnada onbinlerce yerli Rum ellerindeki Yunan
bayrakları ve çiçekler ile Kordonboyu'nu kaplamışlardı. İzmir'li Rumlar işgal haberini 13
Mayıs Salı günü öğleden sonra Aya Fotini Kilisesi’nde Yunan Albay Mavrudis tarafından
okunan Venizelos'un beyannamesiyle öğrenmişlerdi. Kalabalık inen Yunan askerlerine
alkış tutuyordu. Gelen askeri tabur, İzmir Metropoliti Hrisostomos tarafından takdis
edildi. Metropolit Yunan bayrağını öptü ve bu esnada ağladığı görülüyordu. İlk Yunan
taburu daha sonra buradan yaya olarak Hükûmet konağı, kışla, kokaryalı istikametinden
Karantina'ya doğru yürüyüşe geçti.
f.

Yürüyüş kolunun baş tarafı kışla hizasını geçip yola saptıktan sonra, Hasan

Tahsin kalabalığın arasından sıyrılarak öne geçti. Tahsin'in sesli bir şekilde "Olamaz,
olamaz, böyle ellerini sallaya sallaya giremezler" diye söylendiği duyulmuştur. Tahsin
daha sonra yanında bulunan revolver ile düşmana ilk ateşi açtı. Tahsin ilk anda
isimleri Basile Delaris ve Jorj Papakostos olan iki Efzon askerini öldürmüştü. Bazı
anlatımlara göre ise Tahsin sadece Yunan Efzun Alayı'nın bayraktarını öldürdüğü
belirtilmekte ve bu görüş daha fazla kabul görmektedir. Tahsin tabancasındaki tüm
fişekleri düşman askerine karşı ateşlemişti. Böyle bir direniş beklemeyen Yunan Alayı
şaşırmıştı. Daha sonra ise yanında fazla yandaşı olmayan Tahsin, Yunan Alayı tarafından
açılan ateş ve ardından süngüleme sonucunda, Kordonboyu'nda kalabalığın önünde
henüz 31 yaşında yaşama veda etti. Hasan Tahsin'in naaşı ise İzmir Saat Kulesi’nin
altında bulunmuştur.

3. Sonuç olarak;

a.

Hasan Tahsin'in işgal askerlerine sıktığı ilk kurşun, Türk Kurtuluş mücadelesinde

diğer yerlere de örnek teşkil etti. Aydın ve Balıkesir'de işgale karşı direniş baş

gösterdi. Çerkez Ethem Yunan işgaline karşı efeleri toparladığı gün Demirci Mehmet
Efe ayağa kalkarak; "Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize
düşer!" demiştir.
b. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in adı bugün Türkiye’de birçok eğitim kurumu ve
okullara verilmiştir.
Hasan Tahsin adına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl "Şehit Gazeteci Hasan
Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışma
Türkiye'de basın-yayın organlarının düzenlediği yarışmaların en eskisi olma özelliğini
taşımaktadır
c. İzmir ili Konak ilçesinde aynı zamanda İzmir Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak
Meydanı’nda, meydanın kuzey bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Binasının
güneyinde kalan alanda 1973 yılında yapılan Hasan Tahsin İlk Kurşun heykeli ve
anıtı bulunmaktadır. Ölümünün yıldönümü olan 15 Mayıs tarihlerinde ve zaman zaman,
bazı sivil toplum kuruluşlarınca anıtın önüne çelenk konularak, Hasan Tahsin
anılmaktadır. Ayrıca yazar Yaşar Aksoy’un bir ara başkanlığını yürüttüğü "Hasan
Tahsin'i Yaşatma Derneği" isimli bir dernekte bulunmaktadır. Kesin olmayan bilgilere
göre, Hasan Tahsin'in cenazesi, ailesi tarafından Harmandalı'da bir yakınlarının çiftliğine
gömüldü ve gıyabi mezarı İstanbul'da yapıldı.
d.

Bu önemli günde, ülkemizin her bölgesinden yurttaşlarımızı şehitler vermiş Türk

ulusu olarak bu örnek yurtsever ve kahraman Gazeteci Hasan Tahsin’i rahmetle
anıyorum. Ruhu şad olsun. Bize bu Cumhuriyetimizi armağan edenler çok büyük acılar ve
bedeller ödediler. Bizler de bu milli bilinç sayesinde yaşananlardan dersler çıkarmalıyız.
İstiklal savaşımız ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar yaşadıklarımızı ve
yapılan fedakarlıkları hatırlamak yeterli olacaktır. Ancak kendimize aşağıdaki soruları
sorarsak acaba kendimizden vicdanlı ve gerçekçi nasıl bir cevap alırız?
(1) Bu ve bunun gibi tarihimizde bize gurur veren yaratan bu önemli günler ve
olaylar sadece kutlama ve anma günleri olarak kutlanıp o günde kalmamasıdır.
(2) Bizler bu mert ve fedakâr atalarımızın yaptıklarını yapmaya hazır olmalıyız.
Asla ülkemize zarar verecek gaflet ve dalalet içinde olmamalıyız.

(3)

Kendi çıkarlarımızı düşünmeden birlik ve beraberlik içinde olmamız

gerekirken neden birbirimizle çatışıp kavga ediyoruz ve yaşanan olaylardan ders
çıkarmıyoruz.
(4) Ne yazık ki içinde bulunduğumuz süreç atalarımızın yaptıklarından çok uzak
ve endişe verici durumdadır. Bunu görüyor ve birbirimizle paylaşıyor muyuz?
(5) Ülkemizin nüfusuna göre % 80-90 Atatürkçü olduğunu söyleyen insanlarımız
niçin birlik ve beraberlik içerisinde davranmıyorlar?
(6) Acaba bizler 106 yıl önce atalarımızın yaptıklarını şimdi yapabilir miyiz?

Tarihçi, Yazar ve
E. Albay
Kemal KARAKUZEY

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini
veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
G.M.K ATATÜRK

19 MAYIS KOMPOZİSYON YARIŞMASI BAŞVURULARI
06 HAZİRAN 2021'e KADAR UZATILMIŞTIR
Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı nedeniyle
09 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediğimiz
İlkokul 3,4 sınıflar
Bugünün Küçükleri Ata’sını Anlatıyor’’
Ortaokul 5,6,7,8.
Lise 9,10,11,12. Sınıflar arasında “Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Türk Gençliğinin
Hayalleri”
konulu kompozisyon yarışmasının başvuru süresini süresini pandemi nedeniyle olan
gecikmeler göz önüne alınarak 6 Haziran Pazar gününe kadar uzatılmıştır

“ATATÜRK

ÇOCUKLARI” KONULU FOTOĞRAF

SERGİSİ
Alanya Kent Konseyi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

kapsamında Alanya Belediyesi’nin desteğiyle hazırladığı “Atatürk Çocukları” konulu fotoğraf
sergisi Atatürk Anıtında açıldı.

Alanya Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin hazırladığı Sergide Avsallar Halıcı Orhan İlkokulu 3.
Sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan fotoğrafların sergilendiği etkinliğe katılım oldukça
yoğundu

19 MAYIS ATATÜRK ANITINA ÇELENK
SUNUMU

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne
kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş
meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an
önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.
G.M.K. ATATÜRK

ANTALYA BŞB AŞEVİ MÜDÜRÜ SN. EMİNE
KEYAOĞLU’NU ZİYARET
Antalya Büyük Şehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğü görevine gelene Sn. Emine
Keyaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledik.
Misafirperverliklerinden dolayI teşekkür ederiz.

“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe
yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”

Pandemi nedeniyle ertelenen 10 – 18 Yaş grubunun katılacağı Alanya Atatürk Halk Koşusu
ve Yarı maratonu Haziran ayı içerisinde düzenlenecektir.

