
 

Değerli  Okurlar,

Yeni bir yılda, dergimizin 16. yaşına ve 60. sayıya  
ulaşmasının onuru ile  sizlerle birlikte olmaktan 
mutluyuz. 2016 yılının bütün okurlarımıza ve  
ulusumuza sağlık, refah, huzur ve istikrar getirmesini 
diliyorum. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dergimizin elinizdeki 
Ocak ayı sayısında, sizleri Anıtkabir Derneğinin geride 
bıraktığımız yıldaki etkinlikleri ve sonuçları hakkında 
kısaca bilgilendireceğim.

Ancak, yarışma, gezi ve Anıtkabir Müzesine katkı 
olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerimizi özetlemeden 
önce her birinin geniş katılım gördüğünü ve ilgiyle 
izlendiğini sevinçle belirtmek isterim.

Derneğimizin 2015 yılında ilk etkinlik olarak 
düzenlediği ve bütün isteyenlerin katılımına açık olan 
“Anıtkabir Fotoğraf Yarışması” Haziran 2015 ayında 
sonuçlandı. Yarışmaya katılan fotoğraflar Yönetim 
Kurulumuzun belirlediği jüri tarafından titizlikle 
değerlendirilerek, derece almaya hak kazanan 
fotoğraflar seçildi. Bu seçimde; Ünal Kalafat’ın fotoğrafı 
birinciliğe, Gökalp Bilici’nin fotoğrafı ikinciliğe, Cemil 
Belder’in fotoğrafı üçüncülüğe layık görüldü. 15 
Haziran 2015 tarihinde Anıtkabir’de düzenlenen törenle 
dereceye girenler ve mansiyon’a layık görülenler olmak 
üzere toplam 32 yarışmacıya  derneğimiz tarafından  
15.500,00 TL. para  ödülü, ayrıca plaket ve sertifika 
verildi.

Anıtkabir Derneğinin düzenlediği ikinci yarışma, 
“Cumhuriyetin Türk Kadınına Kazandırdıkları ve 
Güncel Uygulamalar” temasını konu alan üniversite 
öğrencilerine yönelik yazı yarışmasıydı. Aralık ayında 
sonuçlanan bu yarışma için gönderilen yazılar Anıtkabir 
Derneği Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek 
dereceye girenler belirlendi. Dereceye giren 
yarışmacılardan birinciye 5.000 TL, ikinciye 2.500 TL, 
üçüncüye 1.000 TL olarak saptanan ödülleri 31 Ocak 
2016 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında 
sahiplerine verilecektir.

Derneğimizin ilk kez düzenlediği lise öğrencilerine 
yönelik  “Atatürk’ün İzinde Ankara Gezisi” 4 Nisan – 12 
Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlendi. Atatürk 
ve Cumhuriyet sevgisinin ve bilincinin gelişmesine 
önemli katkı sağlayacağı düşünülerek başlatılan 
bu etkinlik kapsamında 20 ilimizden başkenti hiç 

görmemiş öğrenciler  arasından 
seçilen 800 lise öğrencisi 
öğretmenlerinin gözetiminde  
her hafta sonu  gruplar 
halinde Ankara’ya geldiler. 
Derneğimiz görevlilerinin 
rehberliğinde gruplara 
bir gün boyunca Atatürk ve 
Cumhuriyet tarihimizin simgesi 
haline gelmiş olan mekânlar 
gezdirildi. Öğrencileri bilgi ve duygu açısından da 
geliştiren bu programın bütün giderleri Anıtkabir 
Derneğinin bütçesinden karşılandı.

Derneğimizin bir başka etkinliği de Anıtkabir’de 
sergilenen Atatürk’ün kullandığı üç otomobilin onarılıp 
ilk durumuna getirilerek yenilenmesi projesiydi. Bu 
proje kapsamında ilkinin onarım ve yenilenmesi Antika 
Otomobil Federasyonu tarafından tamamlandı ve 
26 Ekim 2015 tarihinde Anıtkabir’de yapılan törenle 
Federasyon yetkililerinden teslim alındı. İkinci otomobil 
de aynı gün yine onarımı ve yenilenmesi için adı geçen 
federasyona teslim edildi. Bu otomobillerin bakım 
onarım giderleri tamamen derneğimiz tarafından 
karşılandı.

Okurlarımızın izleyebildiği gibi Anıtkabir 
Derneği’nin başarı çizgisi gerçekleştirdiği etkinlikler 
ve çıkardığı dergiler ile günden güne yükselmektedir. 
2016 yılı için tasarladığımız  etkinliklere gelince;

Öncelikle Anıtkabir Dergisinin 1 Nisan 2016 
tarihinde yayımlanacak 61. sayısını, Nobel ödülü 
kazanan bilim adamımızın onuruna “Prof. Dr. Aziz 
Sancar Özel Sayısı” olarak çıkarmayı planladık. 

Yeni yetişen gençlerimizin ülkemizi tanıyıp 
tarihimizi öğrenmeleri açısından çok yararlı olduğunu 
düşündüğümüz “Atatürk’ün İzinde Ankara Gezisi” 
programını ise değişik illerden katılacak öğrencilerle  
bu yıl da devam ettirmek istiyoruz.

Yönetim ve Yayın Kurullarımızın bir isteği de; bu yıl 
için planladığımız etkinliklere konusu Genel Kurulda 
belirlenecek yeni bir yarışma katabilmektir.

Değerli Okurlar,
Derneğimizin kaydettiği başarılarda en önemli pay 

şüphesiz  katkı ve katılımlarıyla bütün okurlarımızındır. 
Bize verdiğiniz destek için Anıtkabir Derneği adına 
sonsuz teşekkürlerimi ve   saygılarımı  sunuyorum.
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 Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

Atatürk’ün Emaneti : Gençliğe Hitabe, 
Dr. Halil ÖZCAN

Geçmişten Seçmeler
Atatürk’ü Hatırlamak, Unutulmuş Belgeler
(Kasım, 1918), Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Şiir Köşesi
10 KASIMDA AĞLAYAN ÇİÇEK, 
Sabahattin  KÖMÜRCÜOĞLU

Atatürk ve Çocuk
Büyük Önder Atatürk, Simay Işık KURBAN 
Etkinlikler

Objektife Takılanlar

Mutluluklarını  Atatürk İle Paylaşanlar

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar

Tarihe Mal Olmuş Fotoğraflar

Anıtkabir Dergisi’nde Yayımlanacak 
Yazılarla İlgili Esaslar

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi 
27 Aralık 1919, Prof. Dr. Oğuz AYTEPE

Anılar...Yorumlar...Söyleşiler...
Toplumcu, Belgesel Fotoğrafın Ve Fotojurnalizmin İlk 
Temsilcilerinden Olan Ozan Sağdıç ile Bir Söyleşi
Söyleşiyi Yapanlar : Cansu AKSOY- Gazi ÖMEROĞLU

Lozan’da “Azınlıkların Korunması” 
(37-45. Maddeler) Bölümünün Geri Planı Ve 
Günümüze Yansıması, Yrd. Doç Dr. Ali GÜLER

Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Ve Cumhuriyet’in 
Eğitim Mucizesi, Barış ATAGÜN

Şadi ÖNER
Anıtkabir Derneği Başkanı



19 Eylül - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında   
Anıtkabir’i ziyaret eden  heyetler  
  
19.09.2015 ANKARA VALİSİ MEHMET KILIÇLAR’IN GAZİLER  
GÜNÜ VESİLESİYLE ANITKABİR’İ ZİYARETİ 

13.10.2015 FİNLANDİYA BAŞBAŞKANI SN. SAULI NIINISTÖ, EŞİ  
         VE YANLARINDAKİ HEYETİN ZİYARETİ

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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İzninizle, sadece bir kaç gün önce, 10 ekimde Ankara’daki 
korkunç terör eyleminden ötürü tüm Türk halkına en içten başsağlığı 
dileklerimi iletmek isterim. Finlandiya, her türlü terör faaliyetini 
kararlılıkla kınamaktadır. Finlandiya halkı bu felaketten etkilenenlerin 
ve Türkiye’deki herkesin acısını paylaşmaktadır. Avrupa ve Türkiye 
her zaman birbirleriyle yan yana durmuş ve bugün bizler birbirimize 
bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyaç duymaktayız.



22.10.2015 THK YÖNETİM KURULUNDAN OLUŞAN HEYET

06.11.2015 ALMANYA GENKUR BAŞKANI VE HEYETİ

10.11.2015 ATATÜRK’ÜN 77’nci ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ, 
ANMA TÖRENİ

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e derin 
saygıyla. Türk halkıyla dostluk duyguları içerisinde... 

Volker Wieker 
Alman Genel Kurmay Başkanı



13.11.2015 ASELSAN YÖNETİM KURULU VE PERSONELİ 15.11.2015 KKTCNİN 32.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ  
ELÇİ FAZIL CAN KORKUT 

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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16.11.2015 2015 YILI GENERAL AMİRAL ORYANTASYON 
SEMİNERİ

24.11.2015 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAP. M.E.B 300 KİŞİLİK ÖĞ. 
GRUBU

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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26.11.2015  YÜKSEK ASKERİ ŞURA KIŞ DÖN. TOP. KAT. HEYET 27.11.2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 64. HÜKÜMETİ BAŞBAKANI 
VE BAKANLARI

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, işgal edilen vatanını 
kurtarmak, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmek üzere Heyet-i Temsiliye üyeleri ile  
Ankara’ya gelişinin 96. yılını kutlamanın onuru ve coşkusu ile hazırladığımız 
makale; O’nun dünya çapında ne denli güçlü bir lider olduğunu bir kez daha 
ortaya koymaktadır.   

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Osmanlı Devleti şartları ağır 
bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Millet aralıksız süren savaşlar sonunda 
yorgun ve fakir durumdaydı. Ordunun elinden silahları alınmakta, galip 
devletler birer bahane ile ülkenin birçok bölgesini işgal etmekteydiler. 
Bu korkunç durum karşısında ülkenin birçok yerinde kurulan cemiyetler 
bölgesel önlemler almaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa bu 
cemiyetlerin aldığı kararların hiçbirinde isabet görmüyordu. O tam 
bağımsızlıkta direniyor, kurtuluş isteyenlerin parolası “ya istiklal ya ölüm” 
olmalıdır diyordu. Bu parolayı uygulamak için, Türk yurduna saldıranlara 
silahla karşı konulacaktı. Uygulama safhalara ayrılacak, milletin duygu ve 
düşünceleri hazırlanarak adım adım hedefe ulaşılmaya çalışılacaktı. 1

19 Mayıs 1919’da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız bir 
devlet kurmak amacıyla 9. Ordu Müfettişi olarak Samsuna çıkan Mustafa 
Kemal Paşa bir hafta Samsun’da kaldıktan sonra 25 Mayıs’ta Havza’ya geçti. 
Tutum ve davranışları nedeniyle padişah tarafından İstanbul’a geri çağrıldı. 
Ancak İstanbul’a dönmeyerek 12 Haziran’da Amasya’ya gitti. Buraya 
davet ettiği arkadaşları ve yetkililerle anlaşarak Milli Mücadele’nin ihtilal 
beyannamesi olan Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Milletin bağımsızlığını 
yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ve iki kongrenin açılacağını 
kamuoyuna duyurdu.

Mustafa Kemal Paşa 26 Haziran’da Amasya’dan ayrıldı ve Tokat’tan 
geçerek  27 Haziran’da Sivas’a geldi. Aleyhinde propaganda yapan Elazığ 
Valisi Ali Galip’e hak ettiği dersi vererek  3 Temmuz 1919’da Erzurum’a geldi. 
Padişahın kendisini tekrar İstanbul’a çağırdığını ve görevine son verildiğini 
öğrenince 7/8 Temmuz 1919’da görevinden ve askerlik mesleğinden ayrıldı.

23 Temmuz 1919’da açılan Erzurum Kongresi’ne katıldı ve başkan 
seçildi. 14 gün süren kongrede; Milli Mücadele’nin hedef ve ilkeleri 
tespit edildi. Milli gücün teşkilatlanmasını sağlayacak kararlar alındı ve 
kamuoyuna duyuruldu. Bu kararları yürütmek üzere 9 kişilik bir “ Heyet-i 
Temsiliye” seçildi. Başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa seçildi. Kurul bir 
yandan Sivas Kongresi hazırlıklarını yaparken bir yandan da Kuvayı  Milliye 
hareketine destek oldu. 2

Heyet-i Temsiliye 29 Ağustos 1919’da Sivas Kongresi’ne katılmak üzere 
Erzurum’dan ayrıldı. Erzincan boğazını Dersimli eşkiyaların tuttuğunun 
bildirilmesine rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın aldırdığı önlemler sayesinde 
heyet 2 Eylül 1919’da Sivas’a geldi.

Sivas’ta beklenen delegeler henüz gelmediğinden kongre 4 Eylül’de 
açıldı. Kongre’nin amacı tüm ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamaktı. 
Kongrenin ilk günü bazı delegelerin muhalefetine rağmen Mustafa Kemal 
Paşa başkanlığa seçildi. 11 Eylül’e dek süren Sivas Kongresi’nde Erzurum 
Kongresi  tüzüğü ve alınan kararlar bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi. 
3 Erzurum’da seçilen  Heyet-i Temsiliye aynen korunmuş, altı kişi daha 
seçilerek üye sayısı onaltıya çıkarılmış ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin Heyet-i Temsiliyesi haline gelmiştir. Milli Mücadele’nin 
beyni olan bu heyet TBMM açılıncaya kadar hükümet gibi çalışmıştır. 4   

Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi sonunda İstanbul hükümeti ile 
temas kurmaya çalıştı. Yeni seçilen Sadrazam Ali Rıza Paşa ile anlaşarak 
Amasya’da 20-22 Ekim 1919’da toplantı yapıldı. Amasya Mülâkatı 
sonunda alınan karara göre İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi’nde alınan 
kararları  kabul edecekti. Ülkenin bölünmezliği, Meclis-i Mebusan’ın 
toplanması, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmemesi 
gibi hususlarda İstanbul Hükümeti elinden geleni yapacaktı. İstanbul 
Hükümeti’nin bir temsilcisinin Amasya’ya giderek Mustafa Kemal Paşa 
ile görüşmesi, Heyet-i Temsiliye ve milli teşkilatın artık hukuksal olarak 
Osmanlı Devletince tanındığı anlamına geliyordu.

Amasya protokolü gereği, Meclis-i Mebusan İstanbul dışında 
toplanacaktı. İstanbul Hükümeti’nin buna uymaması nedeniyle Mustafa 
Kemal Paşa Meclis-i Mebusan’ın toplanacağı yer konusunda kendi başına 
karar vererek bu kararı millet ve milletvekillerine uygulatmanın tehlikeli 
olacağını düşünmüş, vereceği kararın uygulanmasını sağlamak için 
ordunun görüşünü almak istemişti. Bu nedenle bazı kolordu komutanlarını 
Sivas’ta toplantıya davet etti. 16-28 Kasım 1919’da yapılan Komutanlar 
Toplantısı’na Heyet-i Temsiliye üyeleri ve birçok kolordu kumandanı 
katıldı. Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanıp toplanmaması tartışıldı 
ve İstanbul’da toplanmasına karar verildi.5 Bu toplantıda Anadolu’da 
seçilen mebusların İstanbul’a gitmeden bir araya gelmeleri ve nerede 
toplanacakları da görüşüldü. Heyet-i Temsiliye’nin Eskişehir yakınlarına 
taşınması öngörüldü.6 Görüşmelerde Ali Fuat Paşa Eskişehir ve Seyitgazi 
üzerinde durmuş fakat sonunda buluşma yerinin Ankara olması kabul 
edilmişti. Bu kararın alınmasında, Ankara’da milli teşkilatın çok kuvvetli ve 
esas savaş alanı olan Batı Anadolu’ya yakın olması, İstanbul’a trenle bağlı 
olması önemli rol oynamıştı.7     

Bu yolculuğun bir süre gizli tutulmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa, 
güzergâhın Kayseri ve Kırşehir üzerinden yapılacağını Fahrettin (Altay) 
Paşa’ya gönderdiği mektupta açıklamıştı.8  Mustafa Kemal Paşa karargâh 
olarak Ankara’yı seçmişti.9  Bizim tespitlerimize göre Ankara’nın merkez 
olması, Erzurum Kongresi’nin toplandığı günlerde kararlaştırılmış ve bu 

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi 
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(*) Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi.
1 Bkz, Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s.10 vd.
2 Oğuz Aytepe, “Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
   Tarihi Enstitüsü Dergisi, Ankara, Sayı,33-34 (Mayıs-Kasım 2004),s.16. 
3 Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, C.II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1965, s.9 vd.
4 Bekir Sıtkı Baykal, Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1975, s.IX-X.
5 Uluğ İldemir (Haz.), Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,  1975, s.11-15.
6 Oğuz Aytepe, “Milli Mücadele’de Ankara”, Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara, (Haz. Funda Şenol Cantek), 
   Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, 2012,s.114. 

7 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.II, Türk Tarih Kurumu 
   Basımevi, Ankara, 1968, s.444 vd.
8  Fahrettin Altay, 10 Yıl Savaş ve Sonrası 1919-1922, Dilek Matbaası, 1970, s.199-200.
9  Mustafa Kemal Paşa Ankara’nın merkez olarak seçilmesini şöyle açıklıyor; “Vaziyet-i  umumiyeyi idare 
   ve sevk mesuliyetini deruhte edenler en mühim hedefe en yakın tehlikeye,  mümkün olduğu kadar yakın  
   bulunur.Yeter ki   yakınlık vaziyet-i umumiyeyi nazardan mehcur bırakacak  derecede olmasın. Ankara bu 
   şeraiti cam’i nokta idi. Herhalde cephelerde iştigal edeceğiz diye Balıkesir’e Nazilliye veyahut Karahisar’a 
   gitmiyorduk. Fakat cephelere ve İstanbul’a şimendiferlerle merbut ve vaziyet-i umumiyeyi idare nokta-i 
   nazarından Sivas’tan asla farkı olmayan Ankara’ya gidecektik.” Bkz, Nutuk, C.I, 335.  

Prof. Dr. Oğuz Aytepe (*)



durum 4 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal Paşa tarafından Ali Fuat (Cebesoy) 
Paşa’ya bildirilmişti.10 Ankara 20. Kolordu Merkezi olmanın dışında, 
İstanbul’a demiryolu ile bağlıydı ve savaş alanlarına kolayca ulaşılabilirdi. 
Stratejik öneme uygun ve topografik şartlara sahipti.  Hükümet yanlısı  Vali 
Muhittin Paşa da teftiş sonucu Ankara’ya gelirken Keskin’de tutuklanıp  
İstanbul’a gönderilmişti.

Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi’ni yayımladığı sırada, 
İzmir’in Yunanlılarca işgalini protesto eden Ankara halkı çağrıya derhal 
uyarak mitingler yapmıştı. Yurt savunmasına katılmak için özellikle 1919 
Eylül’ünden sonra Müdafaa-i Hukuk’u Milliye merkezi kurulmuş, kazalarda 
da kurulan aynı adlı örgütler, düzenli bir eylem sağlanabilmesi için merkeze 
bağlanmıştı. 11     

Kâzım Karabekir Paşa Doğu’nun tek başına kalmasından, yine 
karışıklığa düşmesinden korkuyor ve Heyet-i Temsiliye’nin değil Ankara’ya 
gitmek, Sivas’ın batısına bile geçmesini istemiyordu. 12

Mustafa Kemal Paşa milli önderdi. Genel durumu yönetip yürütme 
sorumluluğunu yüklenmişti. Belli bir bölgeyi değil bütün ülkeyi 
düşünüyordu. O’na göre Doğu’da büyük bir tehlike yoktu. Ermeni 
saldırısını Erzurum’daki kolordu önler, gerekirse bu kolordu Kuvayı Milliye 
ile desteklenirdi. Güney illerimizdeki tehlike de bölgeseldir. Gerçek ve 

en yakın tehlike Batı’dadır. En büyük düşman Yunan ordusudur. Çünkü 
bunun arkasında Batı emperyalizmi, özellikle İngiliz emperyalizmi vardır. 
İngilizlerce de desteklenen Yunan büyük emeli (megali idea) Trakya ve 
Batı Anadolu’yu yutmak, Türkleri Avrupa’dan koparmak hırsıyla saldırıya 
geçmiştir. Misak-ı Milli sınırları içinde bütün vatanı kurtarmak için Yunan 
ordusu yenilmeli ve denize dökülmeliydi. Düşmanı yenmek isteyen onun 
yanına gitmeli, ama düşmana çok da yaklaşılmamalıydı. Ankara bu 
bakımdan en uygun uzaklıktaydı. Düşmana ne çok uzak ne çok yakın. En 
önemli hedefe Sivas’tan daha yakın, Afyon’dan daha uzak. 13      

Seçimler yapılıp Meclisin açılmasının zamanı geldiğinde, Mustafa 
Kemal Paşa Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’tan Ankara’ya hareketini 16 Aralık 
1919’da ilgililere bildirmişti.14 Sivas’tan ayrılmak için yol hazırlıklarına 
başlanıldığında para ve benzin sorunları ile karşılaşılmış, Kurulun 
kasasında birkaç lira bulunduğu görülmüştü. Mazhar Müfit Bey bir senet 
imzalayarak kentteki Osmanlı Bankası Müdürü Oscar Scmitt’en iki senet 
imzalayarak bin lira borç alıp yol parası sorununu çözmüştü. Mustafa 
Kemal Paşa otomobillerde kullanmak üzere 450 kilo benzin ve 60 kilo yağ 
temin edilmesini Kayseri askere alma dairesi başkanı Emrullah Bey’den rica 
etmişti.15 Oysa ellerinde 3 bidon (56 Kilo) benzinle, yarım kilo solüsyon 
bulunmaktaydı.16 Otomobiller için gerekli olan 2 çift  iç ve dış lastik ile 6 
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10 Mustafa Kemal Paşa, “ Garbi Anadolu için en büyük merkez ve merciin Ankara olması 
     muvafıktır” diyordu. Bkz, ATASE, A.Ö.A. (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Atatürk 
    Özel Arşivi), Kl. 4-1, Ds.335/2, Fh.35/3.  
11 Seçil Akgün,”Ankara’nın Başkent Oluşu”, IX. Türk Tarih Kongresi, C.III, Türk Tarih Kurumu 
    Basımevi, Ankara, 1989, s.2070.
12 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1969,s.318; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 
    C.I, s.318.

13 Oğuz Aytepe, Milli Mücadele Başında Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ve Heyet-i 
    Temsiliye’nin İç Siyaseti, Hacettepe Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara, 
   1993 s.221.
14 ATASE, T.İ.H.  (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk İstiklâl Harbi Arşivi), Kl.310, 
    Ds.44, Fh.48.
15 ATASE, A.Ö.A.,  Kl. 15, Ds.335/34, Fh.4-1.
16 ATASE, A.Ö.A.,  Kl.15, Ds.335/34, Fh.4-5.



teneke benzin Amerikan Okulunun müdiresinden sağlanmıştı.
Beş nakliye aracından ibaret Heyet-i Temsiliye ağırlığı 13 Aralık 1919’da 

bir subay komutasında yola çıkarıldı.17 Heyet-i Temsiliye de 18 Aralık’ta üstü 
açık 3 araba ile sabah 9.30’da kar yağışı altında  yola çıktı. Mustafa Kemal 
Paşa ile Heyet-i Temsiliye üyeleri Mazhar Müfit (Kansu), Rauf Orbay, Şeyh 
Fevzi Efendi ve Hakkı Behiç Bey sabah yola çıkanlar arasındaydı. Onlar 
dışında kafilede konuk olarak Hüsrev (Gerede), Dr. Refik (Saydam), Ahmet 
Rüstem ve yaverler, Cevat Abbas (Gürer),Muzaffer (Kılıç) ve Yüzbaşı Bedri de 
bulunmaktaydı. Kafile toplam 19 kişiden oluşuyordu.18   

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa Komutanlar Toplantısından Ankara’ya 
dönerken Heyet-i Temsiliye’nin geçeceği yerleri ve görüşülecek kişilerle 
ilgili hazırlık yapmış, heyetin hareketi için gerekli raporu vermişti. Heyet 
Kayseri, Kırşehir, Mucur ve Kaman yoluyla Ankara’ya gidecekti.19 

Otomobillerin eski ve bakımsız olması yolda çok zaman kaybetmelerine 
neden olmuştu. Kayseri’ye ancak iki gün sonra ulaşabildiler. Ali Fuat Paşa 
15 Aralık 1919’da gönderdiği şifrede; yolların hava şartları nedeniyle kötü 

olduğunu, Rauf Bey’le Mustafa Kemal Paşa’nın Mucur’dan temin edilecek 
bir araba ile Hacıbektaş’a gitmelerini ve Çelebi Efendi ile görüşmelerini 
çünkü, tekke babaları ile bu zatın milli hareket lehinde olduklarını ve 
kendisine bu konuda yardım edeceklerini bildiriyordu.20 19/20 Aralık 
1919’da gönderdiği telgrafta, “… Çelebi ile Babaların milli hareketi tasvip 
ve buna bütün mevcudiyet- leriyle iştirak etmelerinin ziyaret nedeni 
olduğunu, Çelebi ile Babaların arası gayet açık olduğundan ona göre idare-i 
kelam edilmesini” rica etmişti. 21   

Kayserililer onları sevgi ile karşıladılar. Şereflerine fener alayları 

düzenlediler. İmamzade Reşid Ağa’nın konağında konuk edilen Mustafa 
Kemal Paşa ve arkadaşları şehrin ileri gelenleriyle görüştü ve milli 
teşkilatın kuvvetlenmesi için gerekli tedbirleri aldı.22 Heyet-i Temsiliye 
21 Aralık 1919’da Mucur’a geldi. Mustafa Kemal Paşa Mucur’da bütün 
teçhizat ve iaşesi halk tarafından temin edilen milli süvari müfrezesini 
görmüş, memnun olmuştu.23 Mustafa Kemal Paşa ertesi gün Hacıbektaş’a 
gitti. Çelebi Cemalettin Efendi ile vekili Niyazi Salih Baba heyete büyük 
konukseverlik gösterdiler. Cemalettin Efendi sayıları birkaç milyonu bulan 
Aleviler üzerinde etkiliydi ve ona bağlı idiler.24 Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşları yemek esnasında görüşmüş ve ondan Kuva-yı Milliye taraftarı 
olduğuna dair söz almıştı. 23 Aralık 1919’da Hacı Bektaş’tan Mucur’a geçen 
heyet, ertesi gün Kırşehir’de büyük bir gösteri ile karşılanmıştı. Heyet-i 
Temsiliye üyeleri Müdafaa-i Hukuk binasıyla birlikte Gençler Derneğini 
de ziyaret etmişlerdi. Burada gençlere seslenen Mustafa Kemal Paşa 
örgütlenmenin gereği ve yararı üstünde durmuştu. 25

Kırşehir’den hareket eden kafile 191 km yolu  Ali Fuat Paşa’nın 

gönderdiği yol krokisinde gösterdiği 11 konaklama merkezinden geçerek 
Kaman’a, ertesi gün Beynam’a gelmişti.26  Kafile nihayet 27 Aralık 1919’da 
9 gün süren yorucu bir yolculuktan sonra 11.00’de Dikmen sırtlarına 
ulaşmıştı.27 

Kafile ilk olarak kendilerini Gölbaşı’nda bekleyen Vali Vekili Yahya Galip 
Bey ile 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa’nın yanında durdu ve Mustafa 
Kemal Paşa karşılayıcılarla görüşerek onları otomobiline aldı ve şehre doğru 
yollarına devam ettiler.

Ankaralılar Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerini 
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19  Oğuz Aytepe, “85. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi”, Ankara Üniversitesi 
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     1953,s.259. 
20  ATASE, A.Ö.A., Kl. 15, Ds.335/34, Fh. 4-13.
21  Aynı belge.
22  Ömer Çelebi, Atatürk Kayseri’de, Ankara, 1973, s.52 vd.
23  Sırrı Kardeş, Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir’de, Ankara Basımevi, s.9. 

24  Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C.II, s.493; Sırrı Kardeş, a.g.e., s.17-18.
25  Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C.II, s.495; Sırrı Kardeş, a.g.e., s.35.
26  20. Kolordu Vekili Mahmut Bey’in 24 Aralık 1919’da Kırşehir’e gönderdiği telgrafta; “… 
     Kar ve yağmur nedeniyle yollarda çamurun arttığı, bu nedenle Ankara’ya hemen gelmenin  
     imkansız olduğunu, tensip buyurulursa, önce Kırşehir’den Karakaya ve Köprü köyüne 
     varmayı sonra Beynam köyüne gelerek, Ankara’ya gündüz gözüyle ve öğleden sonra 
     teşriflerinin uygun olacağı…”  bildiriliyordu. Bkz, ATASE, AÖ.A, Kl.15, Ds.335/34, Fh.4-36.        
27   Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.II, s.405; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e, C.II, s.497;Ali Fuat 
      Cebesoy, a.g.e., s.265.



karşılamaya günler önce hazırlanmaya başlamışlar ve O’nu coşkuyla 
karşılamışlardı. Ankara şehri adına karşılama heyetinde Müftü Hoca Rifat 
Efendi, Binbaşı Fuat Bey, Kınacızade Şakir Bey, Aktarbaşızade Rasim Bey, 
Toygarzade Ahmeti, Ademzade Ahmet, Hatip Ahmet, Köprücüzade Ali, 
Hanifzade Ahmet ve Tevfik Beyler vardı.28

Ali Fuat Paşa, Vali Vekili Yahya Galip Bey Gölbaşına kadar gelmişlerdi. 
Binlerce Ankaralı yol boyunca sıralanmıştı. 70 yaya 300 atlı zeybek 
kıyafetinde  seymen yollara dizilmişti.29 Atlılar Dikmen’e kadar gitmişler, 
yayalar ise bugünkü Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmışlardı. 
İstasyon meydanında jandarma ve polisler de dizilmişlerdi. Heyet Halk 
Partisi binasının önünden geçip, hükümet binasının önüne geldiğinde 
Yahya Galip Bey bir nutukla hoş geldiniz demiş ve hariciye memurlarından 
Fahrettin Bey nutuk söylemişti.30 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 
halkla birlikte Hacıbayram’a kadar yürüyerek türbeyi ziyaret etmişler, 
kurbanlar kesilmiş, dualar edilmişti. Hükümet konağı önünde Ankaralılarla 
konuşan Mustafa Kemal Paşa 15.30’da Hükümet konağına girmişti.31 

Heyet kendilerine tahsis edilen Kalaba’daki Ziraat Mektebi’ne yerleşti. 
Mustafa Kemal Paşa için vilayet binasında bir  çalışma odası hazırlandı. 
Yayımlanan bir bildiri ile Heyet-i Temsiliye’nin geçici merkezinin Ankara 
olduğu duyuruldu. Mustafa Kemal Paşa kendisini içtenlikle kabul eden  
Ankara halkı ile daha yakından tanışmak amacıyla 28 Aralık’ta şehrin ileri 
gelenlerini Ziraat mektebine davet etti. Ankaralılarla yaptığı konuşmada 
ülkenin askeri ve siyasi durumunu anlatıp, Müdafaa-i Hukuk’un amacını 
belirtmiş ve geleceğe yönelik bazı önemli konulara da değinmişti. 
İstanbul’a Meclis’e gitmek üzere gelen mebuslarla toplantı yapan Mustafa 
Kemal Paşa onlardan Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurmalarını 
istedi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti programını Misak-ı 

Milli olarak hazırladı ve Mecliste kabul edilmesini sağladı. Basının önemini 
değerlendiren Mustafa Kemal Paşa Ankara’da kamuoyunu aydınlatmak 
amacıyla Hakimiyet-i Milliye gazetesini yayımlamaya başladı.

Ziraat Mektebi bir süre ülkenin ve Milli Mücadele’nin yönetildiği yer 
oldu. Geceleri civar bağlardan gelen silah seslerine, isyancıların Ankara’ya 
10-15 saatlik yürüyüş mesafesine kadar yaklaşmış olmalarına, kentte 
yaşayan muhalif grupların bu durumdan cesaret alarak saldırgan bir tutuma 
yönelmelerine rağmen Ankaralılar Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını, 
Milli Mücadele’nin yönetildiği bu karargâhı korumuşlardır. Onlar da bu 
kentin insanına duydukları güven nedeniyle kendilerine önerilen karargâhı  
bir başka yere taşıma tekliflerine karşı çıkmışlardır.

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları daha sonra güvenlik ve şehre 
yakınlık açısından daha uygun görülen istasyondaki taş binaya “direksiyon 
binasına” taşınmış, ancak bu bina Kurtuluş Savaşı süresince, hatta 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Paşa’nın düşünmek, dinlenmek 
için yalnız kalabildiği, özel toplantılarını yaptığı bir yer  olmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları olayların olumsuz yönde gelişmesine 
karşın Ankara’da özledikleri  toplumsal dayanışmayı bulmuşlardı. Halk tam 
bir teslimiyet içinde Mustafa Kemal Paşa’ya bağlanmış, O’nda mucizeler 
yaratma gücü görmüştü. Mustafa Kemal Paşa milletimizin gösterdiği 
birliği ve beraberliği, gelecek için ümit verici teminat saymış. Bu nedenle 
Ankara Heyet-i Temsiliye’nin geçici merkezi olmaktan, Türkiye’nin başkenti 
durumuna yükselmiştir.              

Ankara’nın merkez olarak seçilmesinin doğru bir karar olduğunu 
Kurtuluş Savaşı’nın gelişimi göstermiştir. Özellikle Sakarya Muharebeleri 
yer seçiminin başarısını kanıtlamıştır.
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İNSAN HAKLARI: TEMEL BELGELER, HAKLAR, SINIRLAR
Son yıllarda sıkça konuşulan insan hakları kavramı modern 

anlamda 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından 
yayımlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” 1 ile sistematik 
hale getirilmiştir. Beyannamenin dili insan haklarının “ortak ideal 
ölçüleri” belirlenmiştir. “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; İnsanlık 
topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her 
zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve 
özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası 
önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin 
yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin 
olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri 
amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen 
bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.” girişi ile başlayan 
Beyanname toplam 30 maddede temel insan haklarını belirlemiştir.

Gelişen süreçte ülkemizde “ikiz yasalar” olarak da bilinen iki 
temel sözleşme ile insan hakları kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. 
1966’da BM Genel Kurulu’nda kabul edilerek imza ve onaya açılan 
sözleşmeler yaklaşık 10 yıl gibi uzun bir süre sonrasında, 1976 
yılında yürürlüğe girmiştir. Bunların ilki “BM Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”2,  ikincisi de “BM Siyasi ve Medeni 
Haklar Sözleşmesi”dir3. Her iki sözleşme de insan hakları ve 
demokratikleşme konusunda evrensel normları belirleyen en önemli 
uluslararası belgeler olarak kabul edilmektedir.

Bu hakların “insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onurundan 
türediği” kabulünden hareket eden sözleşmelerin I. ve II. bölümleri 
her ikisinde de aynıdır. I. Bölüm, “kendi kaderini tayin hakkı” başlığı 
altında “halkların kendi kaderlerini tayin hakkı”na ayrılmıştır. II. 
Bölümde, “Sözleşmenin iç hukukta uygulanması ve ayrımcılık 
yasağı, cinsiyet eşitliği, hakların sınırlanması, hakları kötüye 
kullanma yasağı” ele alınmıştır.

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde insan 
hakları şu başlıklar altında sıralanmaktadır: “Çalışma hakkı, adil ve 
uygun işte çalışma şartları, sendikal haklar, sosyal güvenlik hakkı, 
annenin, anneliğin, çocukların ve gençliğin korunması, yaşama 
standardı hakkı, sağlık standardı hakkı, eğitim hakkı, zorunlu 

ilköğretimi sağlama yükümlülüğü, kültürel yaşama katılma hakkı.”
BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nde ise insan hakları şu 

şekilde sıralanmıştır: “Yaşama hakkı, işkence yasağı, kölelik yasağı, 
özgürlük ve güvenlik hakkı, tutulanların hakkı, borç nedeniyle hapis 
yasağı, seyahat özgürlüğü, yabancıların sınır dışı edilmelerine karşı 
usulü güvenceler, adil yargılanma hakkı, kanunsuz ceza olmaz ilkesi, 
kişi olarak tanınma hakkı, mahremiyet hakkı, düşünce, vicdan ve 
din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, savaş propagandası ve düşmanlığı 
savunma yasağı, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, 
ailenin korunması, çocukların hakları, siyasi haklar, hukuk önünde 
eşitlik, azınlıkların korunması.” 

Türkiye’de özellikle 1. madde’de yer alan “halkların kendi kaderini 
tayin hakkı” konusundan dolayı sözleşmeler çok tartışılmıştır. 
Sözleşmelerin bu maddesi daha çok “Soğuk Savaş Dönemi”nin 
izlerini taşımakta ve içinde birçok farklı milleti ya da halkı barındıran 
devletleri hedef almaktadır. Uluslararası hukuka göre Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bir üniter-ulus devlet olarak hukuken tek 
bir millete dayanmaktadır. Bir “Halklar Cumhuriyeti” değildir. O 
bakımdan sözleşmeler ile ilgili eleştirilerde yer alan bu maddeden 
dolayı “Türkiye’nin bölüneceği” endişesi haklı olmakla birlikte, eksik 
bilgiye dayanmaktadır. Kaldı ki Sözleşmeler, bütün uluslararası 
hukuk belgelerinde olduğu gibi; buradaki hakların kullanımı ile ilgili 
olarak devletleri koruyan düzenlemeleri de içermektedir.Örneğin BM 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde “kendi kaderini 
tayin hakkı” ile ilgili olan 1. maddenin 2. fıkrası; “Bütün halklar 
uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası 
ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla…” bu 
hakların kullanımını düzenlemektedir.

Aynı sözleşmenin “hakların sınırlandırılması” başlığını 
taşıyan 4. maddesi “kamu yararını korumak amacıyla” hakların 
sınırlandırılabileceğini hükme bağlamaktadır: “Bu Sözleşmeye Taraf 
Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak tanımış oldukları hakların 
kullanılmasını, demokratik bir toplumda sadece kamunun yararını 
korumak amacıyla ve yalnızca bu hakların niteliklerine uygun düştüğü 
ölçüde, ancak hukuk tarafından tespit edilmiş sınırlamalara tabi 
tutmayı kabul eder.”
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Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”ni 15 Ağustos 2000 tarihinde imzaladı.  
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3 BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş 
ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğü Girişi: 23 Mart 1976. Türkiye “Birleşmiş 
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ve 18 Haziran 2003 tarihli ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yrd Doç. Dr. Ali GÜLER (*)



Yine aynı sözleşmenin “Birleşmiş Milletler ve Uzman Kuruluşları 
İle İlişki” başlıklı 24. maddesi bu sözleşme ile tanınan hakların 
Birleşmiş Milletler Şartı’ndaki hükümleri zayıflatıcı bir biçimde 
yorumlanamayacağını belirlemektedir: “Bu Sözleşmedeki herhangi 
bir hüküm, Birleşmiş Milletler Şartı’ndaki hükümler ile bu Sözleşmeyle 
ilgili olan konularda Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşları ve 
bu kuruluşların çeşitli organlarının görev ve yetkilerini gösteren 
belgelerdeki hükümler ile uzman kuruluşların kurucu belgelerindeki 
hükümleri zayıflatacak bir biçimde yorumlanamaz.”

Diğer taraftan BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nde de 
benzer sınırlandırmalar, hatta ilgili devletlere bazı olağanüstü 
durumlarda “yükümlülük azaltma” yetkisi vermektedir. Örneğin, 
“Olağanüstü Durumda Yükümlülük Azaltma” başlığını taşıyan 
4. madde şu şekildedir: “Sözleşmeci Taraf Devletler, ulusun 
yaşamını tehdit eden olağanüstü bir durumun meydana gelmesi 
ve bunu resmen ilan etmeleri halinde, durumun zorunluluklarının 
kesinlikle gerektirdiği ölçüde, uluslararası hukuktan doğan diğer 
yükümlülüklerine aykırı düşmeyecek ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 
toplumsal köken gibi sebeplerle ayrımcılık içermeyecek şekilde, bu 
Sözleşmedeki yükümlülüklerinde azaltma yapan tedbirler alabilir.”

Yine aynı sözleşmenin “Hakları Kötüye Kullanma Yasağı” başlıklı 
5. maddesinin 1. fıkrası, tanınan hakların ve özgürlüklerin tahribine 
yönelik faaliyetlere katılmayı yasaklamaktadır: “Bu Sözleşmenin 
hiçbir hükmü, bir Devlete, gruba veya kişiye, Sözleşmede tanınan 
hak ve özgürlüklerin tahribini amaçlayan bir faaliyete katılma veya 
tasarrufta bulunma hakkı tanıdığı veya hak ve özgürlüklerin bu 
Sözleşmede belirtildiğinden daha geniş ölçüde sınırlandırılmasına 
imkân verdiği şekilde yorumlanamaz.”  

AZINLIK HAKLARI
İnsan hakları kavramı ile azınlık hakları kavramı iç içe geçmiş olan 

kavramlardır. Azınlık hakları, bir ülkede yaşayan azınlık (genellikle 
bu özellikleri siyasi ve hukuki olarak iç hukuk ve uluslararası hukuk 
tarafından tanınmış olan) bireylerine devlet tarafından tanınan ve 
topluca (grup olarak) kullanılabilen özel insan haklarıdır. Bu hakların 
uluslararası standartları karşılıyor ya da onun gerisinde kalıyor 
olması hususu, büyük çoğunlukla, ilgili devletin demokratikleşme 
düzeyi ile ilgili bir husustur. Azınlık hakları bakımından birbirleri ile 
ilişkili iki hak türü söz konusudur:

a.   Negatif Haklar: Negatif eşitlik hakları da denilen bu haklar, 
bir ülkenin tüm vatandaşlarına tanınan bireysel haklardır. Yasa 
önünde eşitlik, siyasal hak eşitliği, dinini uygulama özgürlüğü 
gibi…

b. Pozitif Haklar: Bunlar tüm vatandaşlara değil sadece 
azınlıklara tanınan haklardır. Esasen “azınlık hakları” kavramı 
ile kastedilen haklar bu haklardır. Azınlık bireyi bu hakları kendi 
grubuyla birlikte kullanır; yani bunlar “grup hakları”dır. Meseleye 
Türkiye açısından baktığımızda bu haklar Lozan hukukuna göre 

sadece “Gayrimüslim azınlıklar” için söz konusudur. 
Tarihsel süreçteki gelişimine bağlı olarak bu negatif-pozitif 

haklar ayrımı, uygulamada birbirini tamamlayan iki farklı politikada 
somutlaşır: Bunlar “Ayrımcılığın Önlenmesi” ve “Azınlıkların 
Korunması”dır. Birinci politika birey ya da grupların hukuki eşitliğini 
sağlamayı yani onlara ayrımcılık yapılmasını önlemeyi amaçlar. 
İkinci politika ise azınlık birey ya da gruplarının farklı kimliklerini 
korumalarına yardım yoluyla, gerçek eşitliklerini sağlamaya yönelir. 
Birinci politika devletin azınlığa “sana karışmıyorum”, ikinci politika 
ise “çoğunluk ile aynı koşullarda yaşamanı sağlıyorum” demesi 
anlamına gelir. 4

 
LOZAN’DA AZINLIKLAR ALT KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİ
Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletlerarası 

camiada hür, müstakil bir yeni devlet olarak hukukunu belirleyen 
Lozan Antlaşması’dır. Lozan Antlaşması, ilki 21 Kasım 1922 - 4 Şubat 
1923 (iki buçuk ay), ikincisi de 23 Nisan 1923 - 24 Temmuz 1923 (üç 
ay) tarihleri arasında olmak üzere iki dönemde toplanmıştır. 

Lozan’da Türkiye’yi Baş Delege olarak İsmet İnönü’nün 
bulunduğu, Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur ve Maliye Bakanı Hasan 
Bey (Saka)’in de üye olarak katıldığı kalabalık bir heyet temsil 
etmiştir. Ankara Hükümeti’nin, “Başbakanlık Kararı” olarak 
konferansa giden heyete verdiği 14 maddelik talimatın 8’inci ve 
9’uncu maddeleri Gayrimüslimlerle (Azınlıklarla) ilgilidir. 8’inci 
madde, “Kapitülasyonlar kabul edilemez, müzakerelerin kesilmesi 
lazım gelirse yapılır”, 9’uncu madde ise “Ekalliyet (Azınlıklar): Esas 
mübadeledir” şeklinde idi. Atatürk Fener Rum Patrikhanesi’nin de 
yurt dışına çıkarılmasını istiyordu.

Lozan Konferansı’nda azınlıklar sorunu, Birinci Komisyon’un beş 
ve Azınlıklar Alt-Komisyonu’nun on altı toplantısında görüşülmüş 
ve hararetli tartışmalara neden olmuştur. Öyle ki, İsmet Paşa daha 
konferansın başında Ankara’ya gönderdiği raporlarda “Ekalliyetler 
ve Hıristiyanlar gibi mesailde bilhassa Amerikalıların iştiraki ile 
şiddetli müşkilat göreceğimizi tahmin ediyorum”5  diyerek, azınlıklar 
konusunda başta İngilizler olmak üzere diğer devletlerin gösterdiği 
sert ve ısrarcı tavrı ortaya koyuyordu.

Konunun esasen özel olarak ele alındığı Azınlıklar Alt-Komisyonu 
14 Aralık 1922 Perşembe günü Uşi (Ouchy) Şatosu’nda saat 11’de 
çalışmalarına başladı. Sekreterliğini Fransız Lagande’ın yaptığı ve 
Başkanlığına İtalya temsilcisi Montagna’nın oy birliği ile seçildiği; 
Türkiye adına da Dr. Rıza Nur Bey, Mustafa Şeref Bey, Şükrü Bey’in 
görüşmeleri yürüttüğü Azınlıklar Alt-Komisyonu’nda6,  ikinci oturum 
(15 Aralık 1922) den başlamak üzere, sonuna kadar sorunun “adı” 
konusunda çok şiddetli tartışmalar cereyan etmiştir. Genel olarak 
karşı tarafın sadece “azınlıklar” kavramını antlaşmaya sokmaya 
çalışmasına karşın Türk temsilcileri, “Gayrimüslim (Müslüman 
olmayan) azınlıklar” kavramında ısrar etmiştir. 

Konuyla ilgili tartışmalara geçmeden önce şunu belirtelim 
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ki, çok basit bir olay gibi görünen ve hatta İngiliz heyetinden Sir 
Andrew Ryan tarafından “ayrıntıya ilişkin” olarak değerlendirilen7  
tartışmalar, her iki tarafın politikaları ve beklentileri bakımından 
büyük önem taşıyordu. Konu, Türkiye bakımından, yeni kurulacak 
“milli devlet” Türkiye Cumhuriyeti’nin bu temel niteliği ve milli 
birlik ve ülke bütünlüğünü; İngiltere’nin de doğrudan Ortadoğu’daki 
çıkarlarını ilgilendiriyordu.

İngiltere, özellikle Musul petrollerinin kontrolleri açısından 
bölgedeki Kürtler üzerine politika yapıyordu. Daha Mondros 
Mütarekesi öncelerinde başlayan bu konudaki İngiliz faaliyetlerinin8  
bir uzantısı olarak Lozan Konferansı’nda İngiltere, Türkiye 
Müslümanları arasında dil ve ırk ayrımı yaparak, özellikle Kürtleri 
ayrı tutmak9,  onları da azınlık statüsüne sokmak için çalışmıştır.

Türkiye ise, daha Misak-ı Milli’de Arap olmayan Osmanlı 
Müslüman çoğunluğunun oturduğu toprakları amaç edinirken 
özellikle Kürtleri kastettiği gibi Lozan’da da Müslüman olmayanların 
dışındakilere azınlık niteliği ve hakları tanımaya yanaşmadı. Türkiye, 
ülkesindeki Müslümanların çeşitli unsurları arasında ne kuramsal 
olarak, ne de uygulamada herhangi bir ayrım gözetmediğini, 
dolayısıyla Türkiye’de Müslüman azınlıklardan söz edilemeyeceğini 
savunmuştur. İngiltere, antlaşmaya hiç değilse “bütün azınlıklar” 
deyimini sokmaya çalışmış 10, fakat başarılı olamamıştır.

Görülüyor ki, Türkiye açısından sorun basit bir kavram 
tartışmasının çok ötesinde hayati bir önem taşıyordu. Sorun, 
büyük bir mücadele sonucunda kurulan yeni devletin “merkezi-
milli (üniter)” kimliği, “ülkenin parçalanamaz bütünlüğü” ve 
“milletin bölünemez birliği”ni ilgilendiriyordu. Kaldı ki, tartışmalar 
tutanaklardan incelendiği zaman görülmektedir ki, bu bakımdan 
söz konusu olan sadece Kürtler de değildi. İngiltere’nin “ayrımcı” 
ve “bölücü” politika ve amaçlarını çok iyi teşhis eden Azınlıklar Alt-
Komisyonu Türk Heyeti Başkanı Dr. Rıza Nur, hatıralarında bu konuda 
şunları söylemektedir:

“Frenkler ekalliyet diye üç nevi biliyorlar: Irkça ekalliyet, dilce 
ekalliyet, dince ekalliyet. Bu bizim için gayet vahim bir şey, büyük bir 
tehlike. Aleyhimize olunca şu adamlar ne derin ve ne iyi düşünüyorlar... 
Irk tabiri ile Çerkez, Abaza, Boşnak, Kürt, ilh...yi, Rum ve Ermeni’nin 
yanına koyacaklar. Dil tabiri ile Müslüman olup başka dil konuşanları 
da ekalliyet yapacaklar. Din tabiri ile halis Türk olan iki milyon Kızılbaşı 
da ekalliyet yapacaklar. Yani bizi hallaç pamuğu gibi dağıtıp atacaklar. 
Bu taksimi işittiğim vakit tüylerim ürperdi. Kıllarım sanki birer kazık 
oldu. Bileklerimi sıvadım Bütün kuvvetimi bu tabirleri kaldırmaya 
verdim. Pek uğraştım Pek müşkilat ile fakat kaldırdım...” 11   

Dr. Rıza Nur’un da açık bir şekilde anlattığı bu konuyla ilgili 
zorluklar, İsmet Paşa’nın tahmin ettiği gibi daha Alt-Komisyon 

toplanmadan başlamıştı. İsmet Paşa, 13 Aralık 1922 tarihli 
raporunda “bugünlerde ekalliyetler sebebiyle vaziyyetin buhranlı 
olduğunun ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınmasını rica ederim”12 

diyordu.
Azınlıklar Alt-Komisyonu’nun ikinci oturumunda (15 Aralık 

1922) Komisyon Başkanı Montagna, “Birinci Komisyon’daki genel 
görüşmeler sırasında, azınlıkların korunmasına ilişkin Avrupa 
Antlaşmaları’nda kabul edilen ilkelerin, anlaşmalara temel olarak 
alınacağı daha önceden bildirilmişti” diyerek13  komisyonun “çalışma 
planındaki ikinci noktayı” açıklayınca; Rıza Nur Bey, bu sözlerin ne 
anlama geldiğini hemen kavrayarak, “Türkiye’de din azınlıkları 
bulunduğunu, fakat soy (ırk) azınlıkları bulunmadığını, böyle olunca 
Türk Temsilci Heyeti’nin soy ya da dil azınlıklarının korunması ilkesini 
kabul etmediğini” 14 belirtmiştir. 

Komisyon Tutanaklarına göre, Montagna’nın, “soy azınlıklarının 
varlığının bir gerçek olduğunu” söylemesi üzerine Rıza Nur Bey, 
“Türkiye’de yalnız Türklerin ve Kürtlerin bulunduğunu; Kürtlerin, 
kaderlerinin Türklerin kaderleriyle ortak olduğu görüşünde olduklarını, 
azınlık haklarından yararlanmak istemediklerini” ifade ederek şöyle 
devam etmiştir: “Museviler de bu çeşit haklar isteğinde değillerdir. 
Yalnız Rum azınlıkları bunları istemektedirler.” Bunun üzerine İngiliz 
Temsilcisi Sir Horaca Rumbold, “Türklerin Ankara Misak-ı Milli’sine 
göre, azınlıkların korunması için Avrupa Devletleri arasında yapılmış 
antlaşmalardaki ilkeleri kabul etmeyi yükümlenmiş olduklarına” işaret 
ederek kavram üzerindeki ısrarlarını sürdürmüşse de Rıza Nur Bey, 
“soy azınlıkları” (minorities de race) terimine ilişkin çekincesinden 
vazgeçmemiştir. 15 

Görüldüğü gibi, İngilizler Misak-ı Millî’nin maddelerini söz 
konusu ederek, orada sadece “azınlıklar” kavramının geçtiğini, 
bunun da kendi görüşlerini desteklediğini söyleyerek Türk heyetine 
baskı yapmaya çalışıyorlardı. Bunun üzerine Alt-Komisyon’un 
18 Aralık 1922 günkü oturumunda, Müttefiklerin tasarısının 
görüşülmesini teklif eden Başkan Montagna’dan söz isteyen Rıza 
Nur Bey, ayrıntılara girmeden, konunun tümü üzerinde genel 
bir konuşma yapmak istediğini söyleyerek bir bildiri okumuştur. 
Rıza Nur burada, “tarih, Türkiye’de azınlıklar sorununa her zaman 
Müslüman olmayanların konu olduklarını göstermektedir; bu yüzden, 
biz Misak-ı Millî’mizde bu kelimeyi bu anlamda anladık ve Alt-
Komisyon’a sunmakla onur duyduğumuz tasarıda da bu anlamda 
anlamaktayız”16  diyerek meseleyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Kavramla ilgili tartışmalar bununla da bitmedi. Aynı oturumda 
Fransız temsilcisi M. Laroche’un Yunan ve Türk heyetlerince de 
uygun bulunan teklifi üzerine, bu tartışmanın sonraya bırakılması, 
“Müttefik Tasarısı”nın madde madde görüşülmesi ve “Türk Tasarısı” 
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maddelerinin de bununla karşılaştırılabilmesi kabul edildi.
15 Aralık 1922 tarihli, 3 sayılı tutanağa ek olarak komisyona 

sunulan “Müttefik Temsilci Heyetlerince sunulan Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Tasarı” da kavram, değişik maddelerde şu şekilde 
idi: “...din ve dil bakımından etnik azınlıklardan olan kimselerin...
(Madde: 4); din ya da dil azınlıklarından olan Türk uyrukları...
(Madde: 6); din ya da dil bakımından etnik azınlıklardan olan Türk 
uyruklarının...(Madde: 7); Türkiye’deki soy, din, dil azınlıklarından 
her biri için..bu azınlıkların... (iki defa) ...azınlıkların... azınlıklara...
(Madde: 8); Hıristiyan ya da Musevi dininden Türk uyrukları...(Madde: 
9); ...Müslüman olmayan Türk uyruklarına...(Madde: 11)” 17      

3 Sayılı Tutanağa EK (b) olarak Komisyon’a sunulan 18 Aralık 
1922 tarihli “Türk Temsilci Heyetinin Sunduğu Tasarı” ise, toplam 
sekiz maddeden oluşuyordu. Bu tasarının tamamında kullanılan 
konuyla ilgili kavram “Müslüman Olmayan (Gayrimüslim) Azınlıklar” 
şeklindeydi. 18

Kavramla ilgili tartışmalar Alt-Komisyon’un 19 ve 20 Aralık 1922 
günkü oturumlarında da devam etti. 19 Aralık’ta yapılan oturumun 
sonuna doğru söz alan Rıza Nur, “azınlık” teriminin açıklanması 
isteğinden vazgeçmediğini bildirdi. Yaptığı konuşmada, “Türkiye’de 
Müslüman azınlıklar olmadığı için”, bu noktada daha çok direndiğini 
ifade ederek “Türkiye-Suriye sınırında birkaç Arap kabilesi varsa da, 
bunlar, aslında göçebedirler ve sınır boyunca, sınırın aynı zamanda 
hem ötesinde hem de berisinde yaşarlar. Kürtlere gelince, bunlar, 
Türk halkına tüm bağlıdır ve onlara özel bir koruma sağlamak için 
kaygılanmak söz konusu değildir” dedi. 19

20 Aralık günü Başkan Montagna’nın Türk Temsilci Heyeti’ne 
kavram konusundaki tutumunu değiştirip değiştirmediğini sorması 
üzerine, Rıza Nur Bey, azınlıklar sorununun hem kavramsal hem 
de içerik boyutu ile ilgili olarak okuduğu bildiride şu önemli 
konulara işaret etti: “Müttefiklerin tasarısı Müslüman Azınlıklardan 
söz etmektedir; oysa, Türkiye’de bu gibi azınlıklar söz konusu 
olamaz; çünkü, tarihsel gelenekler, moral düşünceler,  görenekler, 
gelenekler, Türkiye’de yaşayan Müslümanlar arasında tam bir birlik 
yaratmaktadır. Üstelik aile hukuku, siyasal haklar, yurttaşlık hakları 
ve öteki haklar açısından bütün Müslümanlar, aralarında hiç bir 
ayrım olmaksızın ülkenin hükümetine ve yönetimine tam bir eşitlik 
içinde katılmaktadırlar... Kaldı ki, bağımsız her Müslüman hükümette 
kural dışılık olmaksızın bütün Müslümanlar, çoğunluğun yaşantısını 
ve ülkeyi yöneten yasayı birlikte düzenlerler. Bundan şu çıkmaktadır 
ki, Müslüman bir ülkede, Müslüman bir azınlık var olamaz ve bu 
sözde azınlık, çoğunlukla aynı şeydir. Böyle olunca, bize teklif edilen 
ülkemizde yaşayan çoğunluğun kendi hakları ve özgürlüklerine ilişkin 
olarak, yükümler altına girmeği kabul etmesini istemek anlamına 
gelmektedir. Oysa açıkça bellidir ki, bir ülkede çoğunluk böyle bir 
yükümü uluslararası bir belgeye kendi eliyle sokmaya razı olamaz. 

Müslüman olmayanlara gelince, biz onlara bu son yıllar boyunca 
yapılmış antlaşmalarda yazılı ve çağdaş ilkelere tümüyle uygun olan 
bütün hakları tanımaktayız...” 20

Bu bildiri ile Rıza Nur Bey, “Müslüman Olmayan Azınlıklar” 
teriminin istenmemesi halinde, İngiliz Temsilci Heyeti’nin Başkanı 
Lord Curzon’un Üçüncü Komisyon’un ilk oturumunda kullandığı 
“Hristiyan Azınlıklar” teriminin kabul edilmesi gerektiğini teklif 
etmiştir. Fakat, bu kavramla ulaşmak ve uygulamak istedikleri 
politikalara yukarıda işaret edilen Müttefikler, bu aşamada 
değişikliğe kesinlikle yanaşmadılar. Örneğin Sir Horaca Rumbold, 
Müttefiklerin teklif ettiği metin kabul edilmezse, ancak “bütün 
azınlıklar” (toutes les minorités) teriminin kabul edilebileceğini, 
“Müslüman Olmayan Azınlıklar” terimini hiç bir vakit kabul 
etmeyeceklerini söylemiştir. 21 

Türk heyetinin ısrarlı ve kararlı tutumu karşısında, 23 Aralık 1922 
oturumundan itibaren Müttefiklerin Türk görüşünü kabul ettikleri 
görülmektedir. Örneğin Laroche ve Ryan, tasarı üzerinde yaptıkları 
konuşmalarda artık “azınlıklar” terimi yerine “Müslüman-olmayan 
Azınlıklar” kavramını kullanmışlardır.22 Aynı oturumun sonunda 
Montagna, “Azınlıklar korunmasına ilişkin maddeleri Alt-Komisyon’un 
görüşmelerinden sonuca göre” okudu. Montagna’nın okuduğu ve 9 
sayılı tutanağa ek olarak yayımlanan hem “Müttefik Tasarısında 8’nci 
Maddenin Yeni Metni (EK-A)”, hem de “Azınlıkların Korunmasına 
İlişkin Maddeler Tasarısı (EK-B)”de “Müslüman-olmayan Azınlıklar” 
kavramı (bazı maddeler hariç) kabul edilmişlerdir.

Nitekim, İsmet Paşa 24 Aralık 1922 tarihli raporunda Heyet-i 
Vekile Riyaseti’ne bilgi verirken daha birinci maddede, “bugün 
(23 Aralık 1922) tali komisyonda Rıza Nur Bey ekalliyetleri çalıştı. 
Ekalliyetlerin yalnız Gayrimüslim tabirine şumülünü kabul ettirdik...”23 

Sonuçta, Türk heyetinin gayretleriyle Antlaşma metninin 
“Kesim III. Azınlıkların Korunması” başlığını taşıyan 37-45’inci 
maddelerinin hepsindeki düzenlemeler, “Gayrimüslim” ya da 
“Müslüman-Olmayan” azınlıklarla ilgili olarak yapılmıştır. 45’inci 
madde ile diğer maddelerle Türkiye’deki Gayrimüslim azınlık için 
tanınan haklar, aynen Batı Trakya Müslüman Türk ahali için de kabul 
edildi. Mütekabiliyet, karşılıklılık ilkesi benimsendi. Antlaşmanın 
hem orijinal Fransızca, hem de Türkçe resmi çevirisinde (Düstur’da 
Fransızca’sı ile birlikte) 45. madde aynen şöyledir: “İş bu fasıl 
ahkamı ile Türkiye’nin gayrimüslim ekalliyetleri hakkında tanınan 
hukuk, Yunanistan tarafından dahi kendi arazisinde bulunan 
müslüman akalliyet hakkında tanınmıştır.” 24 Şu halde, 37-45’inci 
maddeleri içeren “FASIL III. AKALLİYETLERİN HİMAYESİ” (SECYION 
III. PRETECTION DES MINORITES) başlıklı fasıl ile sadece “Türkiye’nin 
Gayrimüslim Ekalliyetleri” söz konusudur. Yani antlaşmanın 
bütün maddeleri genel anlamda sadece “Gayrimüslim Azınlıkları” 
ilgilendirmektedir.  Böylece Müttefiklerin, sadece “azınlıklar” 
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tabiri ile ilerideki menfaatlerini düşünmeleri; örneğin, Kürtleri 
kullanarak Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü, üniter yapısını 
bozmaya yönelik çalışmaların alt yapısını oluşturma gayretleri boşa 
çıkartılmıştır.

Bütün bu gelişmeler dikkate alındığı zaman şunu rahatlılıkla 
söylemek mümkündür: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası 
hukuka göre bağımsızlığının tescil edildiği ve halen yaşayan bir 
antlaşma olan Lozan’a göre, burada oluşturulan siyasi-hukuki statüye 
göre, Türkiye’de sadece Gayrimüslim azınlıklardan bahsetmek 
mümkündür. Bunlar da Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdir. Bu 
unsurların dışında bulunan ve bu devletin kuruluşunda rol oynayan 
ve sınırları içinde yer alan bütün unsurlar Türk’tür ve devletin asli, 
egemen unsurudur. 

LOZAN HUKUKU AÇISINDAN “MİLLET” VE “VATANDAŞ” 
KAVRAMLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası hukuka göre 
bağımsızlığının tescil edildiği ve halen yaşayan bir antlaşma 
olan Lozan’a göre, burada oluşturulan siyasi - hukuki statüye 
göre, Türkiye’de sadece “Gayrimüslim azınlıklar”dan söz etmek 
olanaklıdır. Bunlar da Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdir.25 Lozan 
Barış Konferansı’ndan üç yıl sonra 1926’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Medeni Kanun’u kabulünden sonra, zaten Lozan’da verilen bazı 
azınlık hakları otomatik olarak ortadan kalkmıştır. Yahudiler 15 Eylül 
1925, Ermeniler 17 Ekim 1925, Rumlar 27 Kasım 1925 tarihlerinde 
yaptıkları müracaatlarla, “aile hukuku” ve “kişi hukuku” açısından 
farklı bir işleme tabi olmak istediklerini belirtmişlerdir. Bunun Lozan 
Antlaşması’nın imzalanmasından yaklaşık iki yıl sonra meydana 
gelmesi; Türk Devleti içinde ve Türk insanıyla birlikte yaşadıkları 
sürece Gayrimüslim azınlıkların herhangi bir hukuki kayıt olmaksızın 
da doğal haklarına sahip olabileceklerine inanmış ve bu konuda 
tecrübeleri olduklarının bir delili olsa gerekir. 26

Türkiye Cumhuriyeti’nde hem iç hukuk hem de uluslararası 
hukuk bakımından bu unsurlardan başka “dinsel”, “dilsel” ya da 
“etnik” bir azınlık yoktur. Bu siyasi-hukuki statü, sosyolojik temellere 
de dayanan bir oluşumu ifade etmektedir. Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, 
sosyolojik anlamda bunu şu şekilde değerlendirmektedir:  “Ülkemizde 
Yahudi, Ermeni ve Rum gibi hâkim gruptan sayı bakımından üstün 
olmayan azınlıklar yanında Polonez, Süryani ve onun kasıtlı olarak 
çoğaltılan türevleri (Yakubiler, Aramiler, Keldaniler, Nesturiler, Asuriler, 
Araplar ve Çingeneler) dışında başkaca azınlıklar düşünmek mümkün 
değildir. Bunların dışında türetilmeye çalışılan tüm gruplar dince, dilce 
ve kültürce egemen toplumun ayrılmaz parçasıdırlar.”27  

Lozan görüşmelerinde başta İngiltere olmak üzere Batılı 
devletlerin belli amaçlarla azınlıklar sorununu canlı tutmak 
arzusunda olduklarını açıkça ortaya koymuşlar; Türkiye’de 

“Gayrimüslim azınlıklar” dışında başka azınlıklar yaratmak 
istemişlerdir. Bu konudaki istek ve dayatmaların bugün de devam 
etmekte olduğu bilinmektedir. Amaç, azınlık haklarını bahane 
ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Osmanlı Devleti’nde olduğu 
gibi “vesayet” altına almaktır.

Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem insan öğesini yani “Türk 
Milleti”ni tanımlarken hem de “Vatandaşlık Hukuku”nu oluştururken 
yeni azınlıklar yaratmanın önünü kesecek, ulus devletin insan 
öğesini birleştirip, bütünleştirecek önemli adımlar atmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu iradesini temsil eden 
Atatürk “Medeni Bilgiler”de “Milletin Genel Tanımı” başlığı altında, 
“millet hakkında, ikinci derecede unsurları dikkate almayarak 
mümkün olduğu kadar her millete uyabilecek bir tanımı biz de ele 
alalım” diyerek şu tanımı yapmıştır: 

“a. Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan,
b. Birlikte yaşamak hususunda ortak arzu ve bunu kabulde 

samimi olan,
c. Ve sahip olunan mirasın korunmasına birlikte devam hususunda 

istek ve dilekleri ortak olan insanların birleşmesinden oluşan topluma 
millet adı verilir. 

Bu tanım incelenirse bir milleti oluşturan insanların 
bağlılıklarındaki değer, kuvvet ve vicdan hürriyetiyle insani duyguya 
gösterilen uyum kendiliğinden anlaşılır;

Gerçekten, geçmişten ortak zafer ve üzüntü mirası;
Gelecekte gerçekleştirilecek aynı program;
Birlikte sevinmiş olmak, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmak.
Bunlar elbette bugünün çağdaş zihniyetinde diğer her türlü 

koşulların üstünde anlam ve kapsam alır.
Bir millet oluştuktan sonra bireylerin devlet hayatında, iktisadi 

ve fikri hayatta ortaklaşa çalışması sayesinde meydana gelen milli 
kültürde şüphesiz milletin her bireyinin çalışma payı, katılımı, hakkı 
vardır. Buna göre BİR KÜLTÜRDEN İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU 
TOPLUMA MİLLET DENİR, dersek milletin en kısa tanımını yapmış 
oluruz” (1929).28 

Atatürk aynı eserin “Millet” başlıklı bölümünün başında bir 
genel tanım daha yapmaktadır ki o da şu şekildedir: “Millet, dil, 
kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu 
siyasal ve sosyal bir birliktir.” 29

Milletin genel tanımını özetle “ortak kültürü paylaşmak” 
temelinde yapan Atatürk, Türk milletini de “Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” 30 diyerek tanımlamıştır ki 
bu da devletin insan unsuru bakımından yapılmış “siyasi-hukuki” bir 
tanımıdır.  

Atatürk’ün yaptığı yukarıdaki tanımlarda ve devletin anayasal 
sistemi içinde açıkça belirtildiği gibi “Türk Milleti” kavramı, 
sübjektif unsurlara dayanan, günümüzde Amerikan sosyolojisinin 
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de benimsediği “etnik grup” tanımı ile aynı olan bir derinlikte ele 
alınmıştır. Yani “Türk Milleti” sosyolojik olarak “ortak yaşanan tarih 
içinde birlikte yaratılan ortak kültürü paylaşan insan topluluğu”dur. 
Bu anlamda bakıldığı zaman, farklı kaynaklardan gelse ve farklı 
alt grup adlarıyla anılsa bile Türkiye’de yaşayan Kürtler, Çerkezler, 
Abhazlar, Boşnaklar, Gürcüler vb. ayrı ayrı “milletler” değil; Türk 
Milletinin birer parçasıdırlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin halen yürürlükte bulunan 1982 tarihli 
Anayasası’nın 66. maddesi, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkes Türk’tür” diyerek; “Türklük” kavramının, “kan”a, “ırk”a, 
“soy”a değil “vatandaşlık” esasına bağlı olduğunu belirlemiştir. 
Anayasamız bazılarının iddia ettiği gibi “ırk” ya da “kan” bağını 
esas almamıştır. Yani Anayasadaki “Türk” kavramı bir “ırkı” değil, 
“vatandaşı” tanımlamaktadır. Kaldı ki, Cumhuriyetin kuruluşundan 
başlayarak hem Atatürk’ün yazdıkları ve konuşmaları, hem de 
devletin yazılı belgeleri incelendiği zaman görülmektedir ki, “Türk” 
ve “Türklük” kavramı “kültürel” bir kavramdır, “ırka” ya da “kana 
dayalı” bir kavram değildir. Yani aynı kültürü paylaşan insanların 
tamamı “Türk” olarak, aynı “millet” olarak tanımlanmıştır. Bu 
sosyolojik yaklaşım, Anayasa’da da hukuki tanımını bulmuştur.

ULUS DEVLET, ÜNİTER DEVLET KAVRAMALARI VE ANAYASAL 
DAYANAKLARI

Milli/ulus devletler, öncelikle insan unsurunu tek bir “milletin/
ulusun” oluşturduğu devletlerdir. İkinci olarak bu devletler, iç ve dış 
“egemenliklerini” kendileri temsil eden devletlerdir. 

Ulus devletler yönetim modeli (idari) bakımdan “federal” ya da 
“merkezi/üniter” olabilir. Örneğin ABD ve Almanya “federal - milli/
ulus devletlerdir”. Fransa ve Türkiye ise “merkezi/üniter -  ulus 
devletlerdir.”

Daha Misak-ı Milli ile başlayan ve kongrelerle devam eden 
merkezi-milli yeni bir Türk devleti oluşturma düşüncesini Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve gelişim süreçlerinin tamamında 
görmek mümkündür. İç ve dış hukukun oluşturulması, kültür ve 
eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanması hep bu temel 
esas üzerine kurulmuştur. 31 

Nitekim Atatürk, büyük Nutuk’ta devletin iki temel özelliğini 
bu arada “millilik” esasını şu şekilde ifade etmiştir: “Efendiler, bu 
nutkumla, milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklalini 
nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve 
çağdaş bir devletin nasıl kurulduğunu anlatmaya çalıştım…” 32

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin merkezi/üniter - milli/ulus 
devlet özelliği; hem ülkenin, hem de milletin bütünlüğünü, birliğini 
ve bölünmezliğini ifade eder. Türkçenin resmi, devlet, eğitim, bilim 
ve yayın dili olması; hukukun tekliği; idarenin merkezîliği; kültürel ve 
siyasal bütünlük bunu tamamlar. Var olan anayasamızın aşağıda tek 
tek vereceğimiz pek çok maddesi devletin bu özelliğini belirlemiş, bu 

özelliklerin korunmasını pek çok bakımdan garanti altına almıştır. 
Anayasa, diğer bazı temel esaslarla birlikte (mesela laik devlet 
düzeni) devletin bu özelliğinin korunması için temel özgürlüklerin 
sınırlandırılabileceği esasını da getirmektedir. Hatta, olağanüstü hal 
uygulaması ve sıkıyönetim ilanı için merkezi-milli devlet düzeninin 
bozulması gerekçelerden biri olarak belirlenmiştir.

Anayasamızda özellikle 3., 42., 66. maddeler milli/ulus devlet 
esasını; 80., 126. ve 127. maddeler merkezi/üniter devlet esasını 
belirleyen maddeler olarak öne çıkmaktadır. Anayasamızın şu 
maddeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin merkezi/üniter - milli/
ulus devlet özelliğini belirlemiş ve koruma altına almıştır:

Başlangıç - “Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Türk 
Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa…” 

Başlangıç - “Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk 
varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi 
ve manevi değerlerinin… karşısında korunma göremeyeceği…”  33

Madde 3 - “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.”
Madde 5 - “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti 
ve demokrasiyi korumak,… için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.”

Madde 14 - “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç 
biri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı… 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”

Madde 26 - “Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, 
kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması… 
amaçlarıyla sınırlanabilir.”

Madde 28 - “Basın Hürriyeti’nin sınırlamasında, Anayasanın 26 
ve 27’nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya 
isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin 
bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya 
aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun 
hükümleri uyarınca sorumlu olurlar…” 

Süreli ya da süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların 
soruşturma ya da kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim 
kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli 
güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların 
önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir…

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve 

LOZAN’DA “AZINLIKLARIN KORUNMASI” (37-45. MADDELER)
BÖLÜMÜNÜN GERİ PLANI VE GÜNÜMÜZE YANSIMASI

ANITKABİR DERGİSİ. YIL: 16, SAYI: 60, OCAK 2016
16

31  Bu tarihsel sürecin ayrıntıları ve AB - Türkiye ilişkileri bağlamında bu konudaki dayatmalar 
     için bakınız: Ali Güler, Sorun Olan Avrupa Birliği, Genişletilmiş 2. Baskı, Berikan Yayınları, 
     Ankara, 2005, I-XVII, s.1-882 
32  K. Atatürk, Nutuk (1919-1927), Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Z. Korkmaz, 

     Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s.607.
33  Anayasamıza göre “Başlangıç” bölümü de anayasanın metnine dahildir. Bizatihi Anayasanın 
   176. maddesi bu esası belirlemektedir: Madde 176 - “Anayasanın dayandığı temel görüş ve
    ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir…”



milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, 
milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayımlardan mahkûm olma 
halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir…”

Madde 42 - “Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk 
vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim 
ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille 
eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla 
düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.”

Madde 58 - “Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet 
edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve 
gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.”

Madde 66 - “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türk’tür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak 

kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde 

bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu 

kapatılamaz.”
Madde 68 - “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, 

Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olamaz; 
sınıf ve zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü 
savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik 
edemez.”

Madde 80 - “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.”

Madde 81 - “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve 
başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 
koruyacağıma… büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim 
üzerine ant içerim.”

Madde 103 - “Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde ant içer:

Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, 
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız 
egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, 
demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet 
ilkesine bağlı kalacağıma,… Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, 
namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Madde 104 - “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye 
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 

gözetir.”
Madde 118 - “… Kurulun (Millî Güvenlik Kurulu), Devletin 

varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun 
huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınması zorunlu 
gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.”

Madde 122 - “Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve 
olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet 
hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek 
bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren 
şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun 
da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun 
bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan 
edebilir…”  

Madde 126 - “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak 

amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. 
Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.”

Madde 127 - “… Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, 
mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 
korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, 
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 
sahiptir.”

Madde 130 - “… Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları 
serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. 
Ancak bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği 
vermez…”

Madde 174 - “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş 
uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen 
inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte 
yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde 
anlaşılamaz ve yorumlanamaz...”  34

ULUSLARARASI HUKUK, AZINLIKLARIN KORUNMASI VE TÜRKİYE
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yukarıda verdiğimiz maddelerde 

de görüldüğü üzere varolan anayasasında da güçlü bir şekilde 
vurgulandığı gibi, Merkezi-Milli (Üniter-Ulus), Demokratik, Laik 
bir Cumhuriyet olarak kurulmuş ve yaşamakta olan bir devlettir. 
Bugün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın 1975 Helsinki 
Belgesi, 1990 Kopenhag Belgesi ve bunları aynen kabul eden 
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34  “İnkılap Kanunları” olarak bilinen ve Anayasamızda zikredilen toplam sekiz adet kanunun, 
  ülkemizde sıklıkla devletin laik düzenini yerleştirmek ve korumak amaçlı olarak 

    bilinmektedir. Halbuki inkılap kanunları bu işlevleri yanında devletin merkezi-milli düzenini 
    de yerleştirmek ve korumak amaçlıdır.



Avrupa Konseyi’nin 1993 Viyana Zirvesi’nde hazırlanan ve 10 Kasım 
1994 Bakanlar Komitesi’nin 95’nci oturumunda kabul edilerek, 1 
Şubat 1995’te imzaya açılan “Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin 
Çerçeve Sözleşme” 35  gibi altına imza attığı bütün azınlıklıklarla ilgili 
uluslararası antlaşmalara “Gayrimüslim Azınlıklar” yani “Rumlar, 
Ermeniler ve Yahudiler” bakımından taraftır. 

Bu statünün siyasi ve hukuki bakımdan korunması, milli 
birlik ve bütünlüğümüzün korunması anlamına gelir. Bu aynı 
zamanda devletimizin yaşatılması iradesini de ifade eder. Nitekim, 
Türkiye AGİK Kopenhag Belgesi’nin kabulünden sonra Yunanistan, 
Bulgaristan ve Almanya’nın da yaptığı gibi, Yürütme Sekreterliği’ne 
gönderdiği bildirimde burada yer alan “ulusal azınlık kavramının 
ancak ikili ve çok taraflı uluslararası belgelerle statüleri belirlenen 
grupları kapsadığını ve Kopenhag Belgesi düzenlemelerinin Anayasa 
ve iç mevzuata göre uygulanacağını” açıklamıştır.36 Görüldüğü gibi 
burada Lozan Statüsü’ne atıf yapılmaktadır.

Yine Türkiye, “Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin 
Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol (Paris, 20. 3. 1952) 
11. Protokol İle Değiştirilen ve Yeniden Düzenlenen Metin”e37  bir 
bildirim ile şerh düşmüştür.  Bu protokolle sözleşmeye, “mülkiyet 
hakkı”, “eğitim ve öğrenim hakkı” ve “serbest seçim yapma hakkı” 
eklenmiştir. Türkiye, protokolü onaylarken eğitim ile ilgili 2. 
maddesine çekince koyarak, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Yasası 
kurallarının saklı tutulduğunu belirtmiştir. Çünkü “Hiç kimse eğitim 
hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında 
yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim 
ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama 
haklarına saygı gösterir.” şeklindeki ikinci madde başta laiklik ve ulus 
devlet esası olmak üzere devletin temel esaslarını zayıflatılabilecek 
hükümler içermekteydi.

Türkiye “ikiz yasalar”dan ikincisine yani BM Siyasi ve Medeni 
Haklar Sözleşmesi’ne de çekince koymuştur. Türkiye, Sözleşmenin 
“Azınlıkların korunması” başlığını taşıyan “Etnik, dinsel veya dilsel 
azınlıkların bulunduğu bir Devlette, böyle bir azınlığa mensup bulunan 
kişiler grubun diğer üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi kültürel 
haklarını kullanma, kendi dinlerinin gereği ibadeti etme ve uygulama 
veya kendi dillerini kullanma hakları engellenmez” şeklindeki 27. 
maddesine, “Lozan hükümlerine aykırı olamaz” şerhini düşmüştür.

Avrupa’da azınlık haklarının korunmasıyla ilgili olarak 
hazırlanan tüm belge, şart ve sözleşmelerde, ulusal azınlıklar 
için tanınan pozitif haklar ve özgürlükler tanımlandıktan sonra 
bu hakların kullanımında, azınlık mensupları için ulusal konulara 
uymaları ve başkalarının haklarına saygı göstermeleri yükümlülüğü 
de getirilmektedir. 

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’nin 20. maddesi şu şekildedir: “Bir ulusal azınlığa mensup 
olan kişiler bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerden kaynaklanan 
hakları ve özgürlükleri kullanırken, ulusal mevzuata ve başkalarının 

haklarına ve özellikle çoğunluğa veya diğer azınlıklara mensup olan 
kişilerin haklarına saygı gösterirler.”

Yine hem Avrupa’da azınlık haklarının korunması ile ilgili olarak 
hazırlanan tüm belge, şart ve sözleşmelerde hem de Birleşmiş 
Milletler ’in konuyla ilgili sözleşmelerinde üniter-ulus devletleri 
korumaya dönük ciddi önlemler alınmıştır. Bu önlemler özellikle üç 
başlıkta toplanmaktadır: Devletlerin; 1. Eşit egemenliği, 2. Coğrafi 
bütünlüğü, 3. Siyasal bağımsızlığı.

Uluslararası metinlerde azınlıklara tanınan pozitif haklar, 
devletlerin bu üç alandaki hakları aleyhine yorumlanamaz 
ve kullanılamaz. Örneğin, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin 21. maddesi şu şekildedir:

 “Bu çerçeve Sözleşmedeki hiç bir hüküm, uluslararası 
hukukun temel prensiplerine ve özellikle Devletin egemen eşitliğine, 
ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına aykırı faaliyetlere girişme 
veya bu yönde bir eylemde bulunma hakkı verdiği anlamı çıkaracak 
şekilde yorumlanamaz.” 

Aynı koruma hükümleri “1992 Tarihli Birleşmiş Milletler Ulusal, 
Etnik, Dinsel ya da Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları 
Bildirgesi” 38nde de yer almaktadır. Bildirgenin 8. madde 4. fıkrası 
şu şekildedir:

“Bu Bildirgedeki hiçbir şey, devletlerin egemen eşitliği, toprak 
bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı da dahil olmak üzere, Birleşmiş 
Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı hiçbir faaliyete izin verecek 
biçimde yorumlanamaz.”

Bu sözleşmelerin taraf olan üniter-ulus devletler için getirdiği 
koruma önlemleri, sözleşmelerde yer alan insan hakları ve temel 
özgürlükleri kullanacak olan tüm vatandaşlar gibi azınlıklara da 
doğal olarak bağlılık yükümlülüğü getirmektedir.
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35  Avrupa Sözleşmeler, (Seri No: 148), 05 Kasım 1992’de Strasbourg’ta imzaya açılmıştır.
36 N. Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, İstanbul, 1999, s. 
    15 vd. Bu eserde “Çerçeve Sözleşme” ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.

37 20 Mart 1952’de Paris’te İmzalanan bu protokol, 18 Mart 1954’de yürürlüğe girdi. Türkiye, 
    protokolü 18 Mayıs 1954’de onayladı (Resmi Gazete: 19 Mart 1954-8662).
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Toplumların gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri 
eğitimdir. Tarihe baktığımızda devletlerin güçlü olduğu dönemlerde, 
eğitimde bilimde ileri düzeyde olduğunu görürüz. Gelişmiş toplum 
ve güçlü devlet birbiriyle doğru orantılıdır. Bir toplumun eğitim 
düzeyi ne kadar yüksek ise, bilimde ne kadar ilerleme kaydetmişse 
devletin gücü de bu gelişime paralel olarak artmaktadır. Aklı ve 
bilimi rehber edinen devletler, tarih boyunca her zaman dünya 
siyasetinde söz sahibi olmuşlar, tarihin akışına yön vermişlerdir. 
Ayrıca eğitimde akla ve bilime önem veren devletlerde toplumun 
yaşam düzeyi de yükselmiştir. Kısacası güçlü devlet, eğitim düzeyi 
yüksek olan bir toplumla; eğitim düzeyi yüksek olan toplum ise 
ancak yaşam düzeyinin yüksek olmasıyla olanaklıdır.

Osmanlı tarihine baktığımızda da bu denklemi net bir şekilde 
görürüz. İmparatorluğun güçlü olduğu dönemlerde akıl ve 
bilime önem verilmişken, çöküş döneminde ise akıl ve bilim terk 
edilmiş, hatta şeytanlaştırılmıştır. Fatih döneminde Sahn-ı seman 
medreselerinde pozitif bilimler öğretilirken, 18. yüzyıla gelindiğinde 
tamamen nakle dayalı dini eğitim verilmiştir. Bu dönemde 
Avrupa’da Reform ve Rönesans gibi iki büyük devrimin gerçekleştiği 
unutulmamalıdır. Avrupa, bilimde ve dinde çağ atlarken, Osmanlı 
tam tersine bilimde geri kalmış, Prof. Halil İnalcık’ın ifadesiyle 
“İslamlaşmıştır”.

19.yüzyılda Tanzimat döneminden sonra eğitimde reformlar 
gerçekleştirilmeye çalışılsa da yetersiz kalmıştır. Çünkü Tanzimat 
Dönemi devlet adamları cehaletin ana nedeni olan düşünsel 
yozlaşmayla mücadele etmek yerine batı tarzı okulları taklit 
etmişlerdir. Oysa batı biliminin temelinde kökleri Rönesans ve 
Reforma dayanan düşünsel devrim vardır. Bu düşünsel devrim 
gerçekleştirilmeden, batının felsefesi alınmadan gerçekleştirilen 
yenilikler, batıyı taklit etmekten öteye geçemez. ”Batının 
teknolojisini alalım ama düşüncesi kalsın” ya da ”Hem batı gibi 
çağdaş olalım hem şeriatçı kafayla yaşayalım” gibi tezler tamamen 
gerçekçilikten uzak, çürük tezlerdir. Çünkü batının teknolojide ve 
bilimde gelişmesinin en önemli nedenlerden biri reform hareketiyle 
kilisenin toplum üzerindeki egemenliğine son verilmesidir. Toplumu 
baskı altına alan kilise otoritesi ortadan kalktıktan sonra akıl ve bilim 
özgürleşmiş, yaratıcı düşünce dinin prangalarından kurtulmuştur. 
Kısaca söylemek istersek, bir eğitimin çağdaş, zamanın gerçeklerine 
uygun olabilmesi ancak laiklikle olanaklıdır. Laik olmayan, dine 

dayalı tüm eğitim sistemleri, adına ne derseniz deyin çağ dışıdır, 
geri kalmıştır.

Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen eğitim devrimini 
anlatmaya geçmeden önce Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan eğitim 
mirasına bakmak gerekir. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye’nin 
nüfusu 11-12 milyon civarındadır. Okuma yazma oranı erkeklerde % 
7 kadınlarda ise % 1’in bile altındadır. Bu oranın da büyük bölümü 
İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşamaktadır. Anadolu’da 
okuma yazma oranı ise yok denecek düzeydedir. Ülkedeki toplam 
okul, öğretmen ve öğrenci sayılarına bakıldığında eğitimin nasıl 
acınası halde olduğunu daha net görebiliriz. 1923 yılında Türkiye’de 
4894 ilkokul,72 ortaokul, 23  lise,64 meslek okulu, 9 fakülte ve 
yüksekokul olmak üzere toplam 5062 öğretim kurumu vardır ve tüm 
öğretim kurumlarındaki toplam öğretmen sayısı 11.918’dir.

İlkokullarda 341.941, ortaokullarda 5.905, liselerde 1.241, 
meslek okullarında 6.547 ve yükseköğretimde 2.914 olmak üzere 
358.548 öğrenci vardır. Osmanlı eğitimde geri kalmamıştı diyen 
tarih yalancılarına en güzel yanıt yukarıdaki eğitim istatistiklerdir. 
Düşünün… 12 milyonluk ülkede okula gidenlerin toplam sayısı 
358.548.  Kabaca hesaplarsak toplumun %3-4ü.  Bu iddiayı 
savunanlara göre toplumun %  97’sinin eğitim için okula gereksinim 
duymayan üstün zekâlı insanlar olması gerekir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan eğitim mirası kısaca böyledir 
ve Cumhuriyet’e büyük bir eğitim sorunu mirası kalmıştır. Gerçek 
kurtuluşun ancak eğitimle olanaklı olacağını bilen Atatürk, Kurtuluş 
Savaşı’nın devam ettiği günlerde bile eğitimi düşünmüştür. Samsun’a 
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çıktıktan 2 ay sonra 8-9 Temmuz gecesi Erzurum’da Mazhar Müfit’e 
gelecekte gerçekleştirmek istediği 5 büyük devrimi not aldırmıştır. 
Mazhar Müfit’e yazdırdığı devrimlerden biri harf devrimidir. Tarihe 
dikkat edin… Henüz ortada ne milli kongreler var, ne meclis var, 
ne ordu var. Memleketin her köşesi işgal altındayken gelecekte harf 
devrimini düşünen bir lider… İşte Atatürk’ü Atatürk yapan bu ileri 
görüşlülüğüdür.

Kurtuluş Savaşı yıllarında eğitimle ilgili tek örnek Mazhar Müfit’e 
yazdırdığı 5 maddelik not değildir.  15- 21 Temmuz 1921 tarihleri 
arasında Ankara’da toplanan Milli Maarif Kongresi’nde Atatürk,  
yaptığı konuşmayla gelecekte yapacağı eğitim devriminin sinyalini 
vermiştir. Anadolu’nun her köşesinden gelen 220 kadın ve erkek 
öğretmenin katıldığı kongrede Atatürk, öğretmenlere eğitimindeki 
hedefinin ne olduğunu şöyle açıklamıştır:

“Asırların mahmul olduğu devrin bir ihmal-i idarenin bünye-i 
devlette vücuda getirdiği yaraları tedavi için masruf olacak 
himmetlerin en büyüğünü hiç şüphesiz irfan yolunda ibraz etmemiz 
lazımdır.”  1

Atatürk, Kurtuluş Savaşında eğitime verdiği önemi birçok kez 
farklı ortamlarda dile getirmiştir. TBMM de, maarif kongrelerinde, 
halk görüşmelerinde eğitimin ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Örneğin 1 Mart 1922 tarihli Meclis açılış konuşmasında 
eğitimle ilgili şu açıklamaları yapmıştır:

“Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri 
tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin 
istiklaline, kendi benliğine an’ânat-ı millîyesine düşman olan bütün 
anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelmilel vaziyeti 
cihana göre, böyle bir cidalin istilzam eylediği anasır-ı ruhiye ile 
mücehhez olmayan fertler ve bu mahiyette fertlerden mürekkep 
cemiyetlere hayat ve istiklal yoktur.”  2

Savaş yıllarında eğitimin önemine defalarca vurgu yapan 
Atatürk, Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra 27 Ekim 1922 de, 
Bursa’da öğretmenlere yaptığı konuşmada milletin ancak sağlam bir 
eğitim politikasıyla kurtulabileceğini şu şekilde ifade etmiştir:

“Milleti millet yapan, ilerleten, bereketli kuvvetler, fikir kuvvetleri 
ve sosyal kuvvetlerdir… Fikirler manasız, mantıksız, safsatalarla 
dolu olursa o fikirler hastadır. Keza, sosyal hayat akıl ve mantık dışı, 
faydasız ve zararlı inanç ve gelenekler içinde yüzüyorsa felce uğrar. 
Önce fikir ve sosyal hayat kaynaklarını temizlemekle işe başlamak 
lazımdır. Milletimizin siyasal ve sosyal hayatında, milletimizin fikir 
terbiyesinde rehberimiz bilim ve fen olacaktır.”3  

Atatürk için eğitim silahlı mücadeleden daha önemlidir. 
9 Eylül 1922 de İzmir, Yunan ordusundan temizlenip Kurtuluş 
Savaşı kazanıldıktan sonra kendisine “Çok yoruldunuz artık biraz 
dinlenirsiniz” diyenlere “Hayır asıl savaş şimdi başlayacak… Bu 
savaş, cahilliğe ve gericiliğe karşı yapılacaktır” diyerek cevap vermiştir 
ve devamında tarihe altın harflerle yazılması gereken şu açıklamayı 

yapmıştır:
“Bazı şeyler vardır ki bir kanunla, bir emirle, bir düdük çalarak 

düzeltilebilir. Ama bazı şeyler vardır ki, kanunla, emirle, milletçe omuz 
omuza boğuştuğumuz halde düzelmezler. Fesi atar şapkayı giyer adam, 
ama alnında fesin izi vardır. Siz sarıkla gezmeyi yasaklarsınız. Kimse 
sarıkla dolaşmaz. Ama bazı insanların başındaki görünmeyen sarıkları 
yok edemezsiniz. Çünkü onlar zihniyetin içindedir. Zihniyet, binlerce 
yılın birikimidir. O birikimi bir anda yok edemezsiniz; boğuşursunuz 
onunla sadece… Yeni bir zihniyet, yeni bir etik yerleştirinceye kadar 
boğuşursunuz onunla ve sonunda muvaffak olursunuz.” 4 

1923 yılı başlarından itibaren eğitime verilen önem artmaya 
başlamıştır. İzmir İktisat Kongresindeki tekliflerden biri Latin 
harflerinin kabulüdür, fakat şartlar henüz böyle bir devrim için 
uygun olmadığı için gerçekleştirilememiştir. Burada önemli olan 
nokta bir İktisat Kongresinde eğitim konularının konuşulmasıdır. 
Bu da Atatürk’ün eğitimle refah düzeyi arasındaki ilişkinin önemini 
bildiğini net bir biçimde göstermektedir.

1 Mart 1923 tarihli Meclis açılış konuşmasında eğitimle ilgili 
konuşmasına baktığımızda Cumhuriyet ilan edilmeden eğitimle 
ilgili uygulamalarını yavaş yavaş gerçekleştiğini görürüz. Atatürk 
Meclisin 4. açılış konuşmasında eğitimde yapılan uygulamaları şöyle 
ifade etmiştir:

“Efendiler, maarif hususundaki bir yıllık çalışmalarımız dahi 
pek parlak olmamakla birlikte içinde bulunduğumuz zorluklar ve 
özellikle araç – gereç yokluğuna oranla oldukça yeterli sonuçlar 

1 Burhan Göksel, “Atatürk’ün Millî Eğitim Politikası ve Misak-ı Maârif”, I. Uluslararası Atatürk 
  Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Eylül 1987, Ankara 1994, s. 373.
2 Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, METU Press, Ankara, 1998, s. 63.

3 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, Ankara, 1997 s. 46-48.
4 Prof. Dr. Aydın Taneri, Atatürk İlkeleri ve Yorum Metodu, Ankara Üniversitesi, 1982-83, 
  s. 18.
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alınmıştır. Maarif Vekâleti’nce geçen bir yıl içersinde mütareke ve 
mücadele devrelerinin vilayet merkezlerinde kapalı bıraktığı öğretmen 
okullarından on üçünün açılması, çeşitli merkezlerde yeniden on yedi 
erkek okulu, bir kız lisesinin tamamlanması, altı erkek, iki kız lisesinin 
açılması gibi olumlu işler görülmüştür…”

Eğitimde gerçekleştirilen uygulamaları sıraladıktan sonra 
gelecekteki amaçlarını da şu şekilde açıklamıştır. Bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Bu konuşma yapıldığında Cumhuriyet bile 
ilan edilmemişti.

“İşleyen ve kapsamlı bir maarif için vatanın hudutları içerisinde 
önemli merkezlerde çağdaş kütüphaneler, bitki ve hayvanat bahçeleri, 
konservatuarlar, çalışma alanları, müzeler ve güzel sanatlar sergileri 
kurulması gerektiği gibi özellikle şimdiki idari teşkilata oranla ilçe 
merkezlerine kadar bütün memleketin matbaalarla donatılması 
gerekmektedir. Bütün bu güzel şeylerin bir an içinde meydana 
getirilmesi mümkün olmamakla birlikte mümkün olduğu kadar az 
zamanda bu sonuçların alınması önemle arzu edilen bir istektir…” 5

Herkesin silahlı savaşı düşündüğü bir ortamda cahillikle savaşı 
düşünen Atatürk, yurt içinde eğitim reformlarını gerçekleştirmeden 
önce 1923 yılında yurt dışına öğrenciler yollanır. Yurt dışına çıkacak 
öğrencilere Atatürk’ün çektiği telgraf, onun eğitime duyduğu aşkı 
açıkça göstermektedir. Atatürk telgrafında şunları yazmıştır:

“Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri 
dönmelisiniz.” 6 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Samsun Lisesinde tarih 
dersinde (26 Kasım 1930)

“Cumhurbaşkanı olmasaydım maarif vekili olmak isterdim” 
diyecek kadar eğitime âşık olan Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından 
çok kısa bir süre sonra eğitimle ilgili reformları teker teker hayata 
geçirmiştir. 1 Mart 1924 tarihli meclis açılış konuşmasında eğitim 
birliğinin geciktirilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkça 
söylemiştir:

“Milletin genel eğiliminde saptanan eğitim ve öğretimin 
birleştirilmesi ilkesinin bir an önce uygulanması gerektiğini 
gözlemliyoruz. Bu yolda gecikmenin zararları ve bu yolda istekli 
olmanın ciddi ve derin sonuçları acele olarak vereceğiniz kararınıza 
esas olmalıdır…” 7 

Bu konuşmadan sadece iki gün sonra 3 Mart 1924’te 430 sayılı 
Tevhid-i tedrisat kanunu kabul edilerek eğitim birliği sağlanmıştır. 
Böylece laik eğitimin temelleri atılmıştır. Çünkü Osmanlı’da eğitim 
dine dayalı olduğu için eğitim birliği yoktu. Her dini cemaatin 
kendine göre eğitim kurumları vardı. Bu kurumların çoğu da 
özellikle Amerikalıların açtığı misyoner okullarıydı. Tevhid-i Tedrisat 
Kanunuyla eğitimde dine dayalı eğitim son bulmuş, din, dil, ırk 
ayırt etmeyen laik eğitime geçiş yapılmıştır. Bugün Tevhid-i Tedrisat 
Kanununu Atatürk bizi dinsizleştirdi diye yorumlayanlar 19. yüzyılda 
açılan misyoner okullarının sayılarına baksınlar. Tevhid-i Tedrisat 

Kanunuyla tüm yabancı okullar Maarif Vekâletine bağlanarak 
kontrol altına alınmıştır ve Hıristiyanlık propagandası yaptığı 
saptanan Bursa Amerikan Kız koleji Atatürk’ün emriyle kapatılmıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulünden 2 yıl sonra, 2 Mart 
1926 da Maarif teşkilatı hakkındaki kanun kabul edilerek ilkokul 
parasız ve zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca Dil Heyeti, Maarif 
Eminlikleri Milli Talim ve Terbiye Dairesi kurulmuştur.

Eğitimde birlik sağlandıktan sonra sıra en büyük sorunlardan 
birine gelmiştir. Osmanlı’nın da 19. yüzyıl boyunca çözmeye 
çalıştığı ama cesur davranamadığı için çözemediği harf sorunu… 
Günümüzde harf devriminin 1 gecede yapıldığı iddiasını 
tekrarlayanlar açıkça tarihi çarpıtmaktadırlar. Harf devrimi en az 100 
yıllık bir meselenin sonucudur. Osmanlı bu konuda birçok çalışma 
yapsa da harfler üzerinde ufak tefek değişiklikler yapmak dışında bir 
şey yapamamıştır.

Osmanlı’nın cesaret edemediği devrimi Atatürk 
gerçekleştirmiştir. İlk olarak 28 Mayıs 1928 de harf devrimi için dil 
encümeni kurulmuştur. Oluşturulan encümen yeni Türk alfabesi 
için çalışmalara başlamıştır. 8-9 Ağustos 1928 de Cumhuriyet 
Halk Fırkasının Sarayburnu’ndaki toplantısında Atatürk ilk kez 
Yeni Türk alfabesini tanıtmıştır ve 1 Kasım 1928’de Yeni Türk 
Harfleri Hakkındaki Kanun kabul edilmiştir. Kanunun adına dikkat 
ediniz. Latin harflerinin kabulü değil yeni Türk harflerinin kabulü.. 
Çünkü bizim alfabemiz batının kullandığı Latin alfabesinin aynısı 
değildir. Örneğin bizim alfabemizde olan ç, ş, ö, ü, ı, ğ harfleri Latin 
alfabesinde yoktur. Latin alfabesinde yer alan x ve w harfleri de 
bizim alfabemizde yoktur. Bu da harf devrimi bir gecede yapıldı 
iddiasını çürüten diğer bir kanıttır. Bunu diyenlere yukarıdaki harfler 
bir gecede mi türetildi ve bir gecede mi w ve x harflerini alfabeden 
kafamıza göre çıkardık diye sormak gerekir.

Aralık 1928 den sonra tüm gazete ve dergiler yeni alfabeyle 
yayımlanmaya başlamıştır ve 1 Ocak 1929 tarihinden başlayarak 
tüm ülkede millet mektepleri açılmıştır. Millet mekteplerinin 
açılmasından üç gün önce CHF umum kâtipliğinden CHF il 
teşkilatlarına yollanan yazıda şu açıklamalar yapılmıştır:

“…Halkımızın bu teşkilatlar vasıtası ile ayağına kadar götürülen 
büyük nimetten azami surette istifadesini temin için fırkamıza büyük 
vazifeler teveccüh etmekte ve vilayet ve kaza mutemetlerimizin Millet 
Mektebi teşkilatının idaresine memur olan heyetlere dâhil bulunması, 
bu teşkilatın mesai ve muvaffakiyetle ciddi surette alakadar 
olmaklığınızı istirham eylemektedir.” 8  

Cumhuriyet’in gerçekleştirdiği eğitim devriminin başarısını 
görmek için 1927-1938 yıllarındaki rakamlara bakmak yeterlidir. 
Millet Mekteplerinde 1928’den 1937 yılı sonuna kadar 9 yılda 
1.451.759 öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrencilerin %73.15’i erkek, 
%26.85’i kadındır. Yıllara göre mezun olan öğrenci sayıları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:
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5 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, Ankara, 1997 s. 315-316.
6 İlknur Kalıpçı, Atatürk ve Eğitim, s.18.

7 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, s. 347 
8 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 25.12.1928, 490.01./1.2.13
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Harf devriminden sonraki 9 yıldaki tablo bu şekildedir. Eğitim 
devriminin başarısını daha net anlamak için 1923-1938 yılları 
arasındaki tabloya da bakmak gerekir. 1923-1938 arasında Türkiye 
nüfusu %38 oranında artmıştır, 15 yıllık süreçte ilköğretimdeki 
öğretmen sayısı da %154 artmıştır. Kadın öğretmen sayısındaki 
%352, kız öğrenciler %323 artarak kadınların eğitiminde dikkate 
değer artış olmuştur. Ortaokullardaki öğrencilerde %1.255 ve 

liselerdeki öğrenci sayısındaki %1.692 artış olmuştur. Ayrıca ilkokul 
sayısı %137, ortaokul sayısı %194 ve lise sayısı %296’lık bir artış 
göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yükseköğretimde hiçbir 
kadın öğretim üyesi olmamasına karşın, 1938 yılında üniversitelerde 
99 kadın öğretim üyesi bulunmaktadır. Cumhuriyet’in ilk 15 yılındaki 
eğitim istatistiklerinin tabloları aşağıda verilmiştir.

Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2

Yıllara Göre Bütün Okulların Sayısı ile Bunların Öğretmen ve Öğrenci Sayıları

Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2
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Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2

Yıllara Göre Ortaokul Sayısı ve Bunların Öğretmen ve Öğrenci Miktarı

Yıllara Göre İlkokul Sayısı ve Bunların Öğretmen ve Öğrenci Miktarı

Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2



Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2

Yıllara Göre Lise Sayısı ve Bunların Öğretmen ve Öğrenci Miktarı
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Yıllara Göre Mesleki ve Teknik Okul Sayısı ve Bunların Öğretmen ve Öğrenci Miktarı

Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2
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Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2

Yıllara Göre Üniversite ve Yüksekokul Sayısı ve Bunların Öğretmen ve Öğrenci Miktarı

Yıllara Göre Öğretmen Okulu Sayısı ve Bunların Öğretmen ve Öğrenci Miktarı

Kaynak: BCA, 18.04.1939, 030.01./90.559.2

“Atatürk milleti bir gecede cahil bıraktı” diye saçmalayanlar 
yukarıdaki rakamlara iyi baksın. Bu Cumhuriyet’in gerçekleştirdiği 
mucizedir. Yüzyıllarca süren cahilliğe karşı kazanılan zaferdir. Bugün 
hala eğitim sistemimiz laik mi olsun, dini mi olsun tartışmalarını 
gördükçe Atatürk’ün farkı daha net anlaşılmaktadır. O savaş 

yıllarında bile eğitime önem vermiş, halkının eğitilmesi için kafa 
yormuş, elinde tebeşir kara tahta ile Anadolu’yu karış karış gezerek 
yeni alfabeyi milletine anlatmaya çalışan savaş meydanlarının 
başkomutanı, cahillikle savaşın ise başöğretmenidir.
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Anıtkabir Dergisi:   Hayat dergisinin ilk kadrolu fotoğrafçıları 
Ara Güler ile sizsiniz. Hayat dergisine girişiniz nasıl oldu?

Ozan SAĞDIÇ: Ben o sıralarda lise öğrencisiydim ve tek dersten 
takıntılı durumdaydım, böylece bir yılım boş geçecekti. Boş 
geçecek zamanımı İstanbul’da bir fotoğraf atölyesinde çalışarak 
değerlendirirsem İstanbul’da kalacak kadar para kazanabilirim diye 
düşündüm. Bir atölye beni İstanbul Umum Fotoğrafçılar Derneği’ne 
yönlendirdi.  Bütün fotoğrafçıları kapsayan çok güçlü bir dernekti. 
Bu derneğin kâtibi oldum. Aklımda para getirecek bir iş bulma 
düşüncesi vardı. O devirde insanlar birbirlerine tebrik kartları 
gönderiyorlardı, henüz ofset matbaaları yoktu. Bu kartlardan 
yapabilir miyim diye düşündüm. Kırtasiye dükkânı açan bir resim 
öğretmenimiz vardı. Ondan ödünç bir fotoğraf makinesi aldım. Bir 
günde kırk tane İstanbul manzara fotoğrafı çektim. Bir gün gazetede 
manzara fotoğrafları satın alınacaktır diye bir ilan gördüm. Yeri 
Sultanahmet’teydi. Oraya gittim.  Bir matbaanın üst katındaydı. 
Orada zamanın adı çok duyulmuş kimselerinden Vedat Nedim 
Tör, Şevket Rado ve Hikmet Feridun Es ve Alman bir uzman vardı. 
Fotoğraflarımı inceleyip çok beğendiler ve muhasebeden paramı 
aldıktan sonra benimle görüşeceklerini söylediler. Bu parayla da 
profesyonel sayılabilecek ilk fotoğraf makinemi almak kısmet oldu. 
Sonrasında Hikmet Feridun Es ile bir görüşme yaptık. Bana çukur baskı 
tekniğiyle Hayat Mecmuasını aylık olarak çıkarmaya başlayacaklarını 
ve Bab-ı Âli tecrübesi olmayan taze bir göz aradıklarını söyledi. 
Bab-ı Âli’de o dönem gazetelerin çıktığı yerdi. İstanbul’da Cağaloğlu 
ve Ankara Caddesi idi bütün gazetelerin çıktığı yer.  Bana birlikte 
çalışma önerisinde bulundular. Aslında benim niyetim kaldığım tek 

dersi geçip üniversiteye gitmekti.  Önce nazlanır gibi yaptım daha 
doğrusu kendimde o cesareti bulamadım. Düşünmem için süre 
verdiler. Bu arada İzmir’e gittim. Ege’deki neredeyse tüm harabelerin 
fotoğrafını çektim. Fotoğrafları satmak için tekrar İstanbul’a geldim. 
Geldiğimde derginin ilk sayısı çıkmıştı.  Dergi yazı işlerine gittim. Ara 
Güler orada bulunuyordu. Bana ‘’İşe yeni bir arkadaş alınmış, o sen 
misin’’ diye sordu. Bu sorusuyla dostluğumuz başladı.  Sonrasında 
Hayat Mecmuası’nda birlikte uzun yıllar çalıştık.

Anıtkabir Dergisi: Daha sonraları Devlet Tiyatroları’nın 
fotoğraflarını çekmeye başladınız. Bu süreçten söz eder misiniz?

Ozan SAĞDIÇ: Tabii arada askerlik görevimi yaptım. Yine Hayat 
Mecmuası’nda çalışmaya devam ediyordum. 1959’un sonlarıydı. 
Hayat Mecmuası Ankara’da bir büro açmak istemiş. Ankara’nın da 
kendine has bir sosyetesi vardı. Hem siyasal hem de sosyal bakımdan 
birçok etkinlik düzenleniyordu. O sırada benim de evlenme 
durumum vardı ve eşim de Ankara’da Devlet Konservatuvarı 
mezunuydu. Buradan mezun olanlar da Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’na alınıyordu. Bu fırsatı da tepmemek adına Ankara’ya 
yerleşme kararı aldık ve ben de böylelikle bu iş için gönüllü oldum.  
1960’ın ilk aylarında Ankara’ya taşındım. Ankara’ya gelmeden önce  
Yıldız Kenter ile Müşfik Kenter, Muhsin Ertuğrul’un ardından Devlet 
Tiyatrosu’ndan istifa etmişler, İstanbul’a gelmişler ve Karaca Tiyatro’da 
temsiller vermeye başlamışlar. Hayat Mecmuası adına fotoğraf 
çekmek için gittim ve röportaj yaptık. Bir hayli meşhurlardı tabii 
Kenter kardeşler. Sahne fotoğrafları çektim.  Muhsin Bey’in sekreteri 
Mefkûre Hanım fotoğraflarımı gördü. Bir gün Muhsin Ertuğrul da 
geldi, sekreteri beni onunla tanıştırdı. Muhsin Bey ‘’Biz Ankara’da 

Anılar...Yorumlar...Söyleşiler...

Toplumcu, belgesel fotoğrafın ve fotojurnalizmin ilk temsilcilerinden olan Ozan Sağdıç; ‘’Fotoğrafın Ozan’ı’’ olarak uzun 
sanat yolculuğundan fotoğrafa bakışına kadar birçok konuda düşüncelerini bizimle paylaştı.
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Osman Darcan’a çektiriyoruz sahne fotoğraflarını, fakat İstanbul’da 
bu işi yapacak kimseyi bulamıyorum. Bu ayrı bir sanattır. Sen bu işi 
bırakma, ben seni Şehir Tiyatroları’na da tavsiye edeceğim’’ dedi. 
Muhsin Ertuğrul ile aramızda böyle bir konuşma geçti.  Ankara’ya 
gelince de tiyatrodan Hayat Mecmuası adına fotoğraflar çekmeye 
başladım. 1963’te tiyatronun fotoğraflarını çekmekte olan Osman 
Darcan vefat etti. Tiyatronun yeni bir fotoğrafçıya ihtiyacı vardı. O da 
bize kısmet oldu. 17 yıl boyunca Devlet Tiyatroları’nın fotoğraflarını 
çektim. Tiyatro fotoğrafçılığı adına başarılı bir dönemdi. Çektiğim 
fotoğraflarla yeni bir hava getirdiğime inanıyorum. 

Anıtkabir Dergisi: Peki tiyatro eserlerini fotoğraflarken 
provalara da eşlik ettiniz mi yoksa fotoğrafların temsil sırasında anlık 
çekilmesi gerektiğini mi düşünüyordunuz?

Ozan SAĞDIÇ: Benden önce bir Alman ekolü hâkimdi.  Sahne 
yaratılır ve özel pozlar verilirdi ve Osman Bey de sehpaya konulmuş 
bir makine ile çekerdi. Ama ben genel provalarda sahnelerin kritik 
ve dinamik anlarını yakalamayı tercih ediyordum.  Yavaş yavaş 
buna oyuncuları da alıştırdım. Bu oyuncuların da işine geldi. 
Böylelikle ayrıca bir fotoğraf günü yapmaktan kurtuldular ve 
zahmete girmemiş oldular. Benim çektiğim fotoğraflar aksiyon 
fotoğraflarıdır. Bir defasında Osman Darcan ile Hamlet oyununda 
birlikte çalışmıştık. Birkaç öneride bulundum ve farklılık onun da 
dikkatini çekti.  O zaman Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt 
Gökçer’di. O ve arkadaşları sayesinde bu işi yürüttük.  Ben provaları 
izliyordum. Sahne sahne ezberliyordum ve sahnenin kendi ışıklarını 
kullanıyordum. Bir gün Cüneyt Bey’e ‘’Bakınız ben bugüne kadar 
çok defa genel prova ve düzeltme provası seyrettim, böylelikle kaç 
konservatuvar bitirmiş oldum’ dedim. Bana ‘’Sen profesör olmuşsun’’ 
dedi. Cüneyt Bey de tiyatronun kokusunu iyi alan biriydi.

Anıtkabir Dergisi: Fotoğrafçılık sanatında bir yola çıktınız, bu 
yolda babanız sizi nasıl etkiledi?

Ozan SAĞDIÇ: Babam çok iyi bir şairdir. Sabahattin Ali’nin de 
aralarında olduğu birçok kişiyi yetiştirmiştir. Kendisine şair yerine 
şiir hocası denmesini tercih ederdi. Yakın akrabalarım da sanata 
ve kültüre değer veren insanlardı. Böyle bir çevrede yetiştiğim için 
hepsinden etkilendim.  Babamın da güçlü bir insan olması beni 
etkilemiştir. 

Anıtkabir Dergisi: Fotoğraflarda yansıttığınız o pürüzsüz duygu 
akışını şiire olan sevginizin beslediğini düşünür müsünüz?

Ozan SAĞDIÇ: Hayat Mecmuası’na girmeden bir yıl önce 
öğrenci yurdunda kalıyordum. O yurt kapanınca evsiz barksız 
kaldım. Çok da gençtim.  O sırada Köy Enstitüsü mezunlarından 
şair Mehmet Başaran da İstanbul’a Milli Eğitim Müdürü olarak tayin 
edilmişti. Fakat eş durumdan dolayı yanında eşini getiremediği 
için bekâr hayatı yaşayacaktı.  Yine ressam Selahattin Taran da aynı 
durumdaydı. Biz üçümüz geniş bir oda tuttuk ve bir yılımız böyle 
geçti.  Sonra ben askere gidince mizahi bir dille mektuplar yazmaya 
başladım. Acemilik döneminde askerlerin ve kendimin halini 

bildiriyordum bu mektuplarda.  Mehmet Başaran’dan bunlara yanıt 
olarak bir mektup geldi. Her konuda yetenekli olduğumu fakat farklı 
konulara yoğunlaşırsam kendimi dağıtacağımı söylüyordu.  ‘’Bence 
kendine tek bir yol seçip o konuda derinleşmeye çalış’’ diye yazmıştı. 
O genç yaşımda bu beni çok etkiledi.  Benim yolum fotoğrafçılık 
dedim. Fotoğraf sanatı üzerinde kariyer yapmayı seçtim. Eğer şiirsel 
bir dünyam varsa o da fotoğraflarıma yansısın diye düşündüm.  
Bir süre şiir yazmaya ara verdim.  Sonraları beni değerlendirenler 
‘’fotoğrafın ozanı’’ demeye başladılar.  Eskişehir’de bir gösterim 
sırasında fotoğraflarımın nasıl bir etki uyandırdığını sorduğumda 
bir kızcağız ‘’romantik’’ demişti. Bir başkası ‘’gerçekçi-belgesel’’ dedi. 
Yine bir başkası ‘’mizahi’’ dedi. Birbiriyle çelişir gibi gözüküyor ama 
aslında öyle değil. Şimdi bu üçü bir noktada toplanınca ironi kokan, 
hiciv kokan ama duygusallık taşıyan bir gerçekçilik ortaya çıkıyor. 

‘’Zaman içinde ülkelerin uygarlıkları, bıraktıkları sanat 
eserleriyle ölçülür.’’

Anıtkabir Dergisi: Sanatta günceli yakalamak adına soruyoruz. 
“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta 
cumhurbaşkanı da olabilirsiniz, fakat sanatçı olamazsınız.” diyen bir 
düşünce yapısından, sanat eserlerinin “ucube” olarak nitelendirildiği 
bir düşünce yapısına geldik. Yaşanan bu dönüşüm sürecinde 
Türkiye’de sanata ve sanatçıya bakışı nasıl görüyorsunuz? 

Ozan SAĞDIÇ: Ben bu soruyu bizim kardeş ülkemiz 
Azerbaycan’dan bazı örneklerle cevaplamak isterim. Onların dünya 
çapında müzisyenleri var. Bizim nasıl çok ünlü bestecilerimiz varsa 
onların da bizimkilerden çok daha güçlü, dünya çapında eserleri 
icra edilen bestecileri var. Bunların en başında gelenlerden biri Arif 
Melikov’du”. Ben bir Azeri kanalını izlerken Arif Melikov’un bir sözüne 
rastlamıştım: “Sanatkârı hürmet gören milletlerin itibarı yükselir.” 
Tabii Arif Melikov aynı zamanda Aliyev’in çok yakın arkadaşıymış. 
Aliyev’in anılarını incelediğimde onun da Atatürk’ün söylediği 
sözlere benzer düşünceleri olduğunu gördüm. Sanatçılarına övünç 
dolu sözler söylüyor. Bir gün siyasetçilerin adı silinir gider. Zaman 
içinde ülkelerin uygarlıkları, bıraktıkları sanat eserleriyle ölçülür. 
Elbette sanatçıların toplumlarda çok büyük bir değeri vardır ve 
bunlar kendi uluslarını yücelten insanlardır yaptıkları sanatlarla. 
Bugün Shakespeare diyorsak, Goethe diyorsak, Dostoyevski diyorsak 
sanatlarının devi olmakla birlikte uluslarına onur bırakmış insan 
olmalarındandır. Tabii bu insanların kendine has özellikleri var. 



Aliyev’in sanatçıların tuhaf ve bazen de geçimsiz olduğundan onları 
bir arada barışık tutmanın önemini vurguladığı öğütleri vardır. 
Böyledir dünya, sanatçının değerini bilmek lazım. Çünkü onlar 
gerçekten uluslarının onur kaynaklarıdır. 

Anıtkabir Dergisi: Bu soruyla konuyu şuraya getirmek istiyoruz. 
Fotoğrafla siyaset arasındaki ilişkiye bakışınız nedir? Sizce fotoğraf 
siyasetten bağımsız mı olmalıdır?

Ozan SAĞDIÇ: Sonuç olarak maharet iltifata tabidir. Yani 
sanatçının hüner göstermesi için bir desteğe ihtiyacı vardır ve 
sanat tarihi boyunca otoritenin ödeyen sınıfının bir etkisi vardır. 
Tabii bu eskilerde krallar oluyordu, soylular oluyordu daha sonra 
burjuva sınıfı ödemeye başladı sanatı. Ama bu sanatçıda bir esaret 
duygusu yaratmamalı. Sponsorluk dediğimiz gerçekten sanata 
hizmet şeklinde olmalıdır. Bugün dünyada sponsor olan şirketler 
sadece sanata hizmet olsun diye bir gayrete sponsor olurlar. Bizde 
sponsorluk da çok iyi anlaşılamıyor. Sponsor olacak yani sanatı 
destekleyecek kimse “bana ne getirisi olacak, reklam değeri nedir” 
diye bakıyor genelde. Halbuki böyle bakılmaması gerek, onun en 
önemli vasfı sanatı desteklemek olmalı. Türkiye’de böyle birkaç 
aile vardır sadece. Örneğin Eczacıbaşı, Koç, Sabancı aileleri gibi. 
Sonuçta onlara bir reklam olmuştur ama onlar bir reklam amacıyla 
yapmamıştır bu işi. Reklam amacıyla bana getirisi ne olacak dersen, 
o zaman sen onun hizmetine girmiş olursun. Mesela mizah kesinlikle 
siyasal iktidarın yanında olmaz, mayasında yok çünkü. Mizahın 
içinde eleştiri var, espri var. O espri de biraz rencide edici olacaktır, 
çünkü o bir taşlamadır. Yani bu sanatçının sanatının bağımsız olması 
gerektiğinin bir göstergesidir. Hoşgörülü siyasetçi sonunda kendisi 
kazanır, hoşgörüsüz insan da silinir gider. 

Anıtkabir Dergisi: Fotoğraf sizin için dondurulmuş bir an mıdır? 
Yoksa bitmişliği olmayan bir duygunun farklı insanlara akışı mıdır?

Ozan SAĞDIÇ: Ben şöyle ifade ediyorum kendimce: Ben 
fotoğrafla bir öykü yazmıyorum, bir durum saptaması yapıyorum. 
Benim fotoğraflarıma bakan herkes kendi öyküsünü kendi yazar. 
Benimki bir durum saptamasıdır. O anın bir geçmişi bir de geleceği 
olacaktır.  O olay nasıl gerçekleşmiştir ve gidişi nereyedir, bunu 
herkes kendi yorumuyla kendisi yorumlar. Yani öyküsünü kendi yazar 
diyorum. 

Anıtkabir Dergisi: Peki bir fotoğrafa iyi ya da kötü demenin 
genel ölçütü size göre  nedir? Sizin için iyi ya da kötü fotoğraf neyi 
anlatır? 

Her fotoğraf sanat fotoğrafı değil bilindiği gibi. Sanat fotoğrafı 
olabilmesi için estetikle ilgili olması gerekir. Çünkü sanatın baş 
elemanı estetiktir. Ben fotoğrafın estetiğini ikiye ayırıyorum. İlki 
dış estetik, ikincisi iç estetik. Dış estetik plastik sanatlarda var olan 
yani resim sanatının öğelerini içerir. Bunlar: çizgi, form, perspektif, 
leke ayarlaması, kompozisyon, sağ-sol dengesi, simetri, doku, ritim 
gibi. Dış estetik olarak ele aldığımız bu öğeler doğru yapılmalı. Her 
ne kadar insanın içindeki sezgileri etkili olsa da bunlar okullarda, 

kurslarda az çok öğretilebilir şeylerdir. Bir de iç estetik var ki o da 
ifade diyeceğimiz şey. Yani orada artık fotoğraf cansız bir varlık iken 
adeta ruh üflemek gibi o fotoğrafa bir can vermektir. O can dediğimiz 
ifadedir işte. Kurallara bağlı güzelliklerin ötesinde ele aldığımız 
şeyle arasında ruh birliği olması gerekir. Bir radyo vericisi vardır, 
dalga yayar. Sizin o dalgayı alabilmeniz için bir alıcıya gereksiniminiz 
vardır. Sizin yaydığınız dalga ile dinleyici ya da izleyicinin birleşmesi 
gerekir ki duygusal bir şey yaratılsın. İşte o iç estetiktir ve onun okulu 
yok, öğretilmez, yapılır, görülür, kabul edilir ya da edilmez. 

Anıtkabir Dergisi: Sizin yaşanmışlıklarınıza dayanarak da 
sormak istiyoruz. Fotoğrafçılık nasıl popüler hale geldi?

Ozan SAĞDIÇ: Fotoğrafçılığın tarihi iki yüz yıl bile değil. Tabii 
görüşlerin, uygarlığın, teknolojik gelişmenin bir ivme halinde 
olduğunu görüyoruz. Başlangıçta çok ağırdır. Yükseklerden bir 
taş atarsın ve gittikçe hızlanır. İlk atıldığında daha yavaşken, son 
saniyelerinde ise çok hızlıdır örneğin. Teknoloji de böyle bir şey işte. 
Eskiden on beş yılda bir gelişme oluyorsa, bugün her yıl yeni bir 
gelişme oluyor. Artık telefonlarla bile fotoğraf çekiyoruz. Olanaklar 
geliştikçe ve fotoğraf çekme maliyetleri düştükçe fotoğrafla ilgilenen 
insanlar çoğalıyor. Çoğalınca da haliyle bir gelişme oluyor. Bunun 
dışında kültürel bir gelişme de oluyor. Vaktiyle üç beş fotoğrafçının 
yaptığı bir takım şeyleri şimdi daha çok insanın yapma ve izleme 
olanağı var. Onların hem düşünce hem görüş açısından geliştirdikleri 
deneyimler yeni kuşaklara intikal ediyor. Sonra yeni kuşakların 
geliştirdiği kuşaklar çıkıyor. Bu doğal ve önlenemez bir gelişmedir. 
Mesela elli sene önce fotoğraf ancak bazı ustaların harcı olan bir 
iş iken daha sonra fotoğraflarda amatörlük başlamış oldu.  Amatör 
insanlarla aile fotoğrafı, anı fotoğrafı bir yana sanatsal dürtüler de 
girdi işin içine. Bu amatörlerin sayısı arttıkça da bunların bir kısmı 
meslek sahibi oldular, onların çektikleri fotoğraflar başka insanları 
etkiledi.  Böyle doğal bir gelişme halidir. 

 ‘’Bir anı yakalamak, özü itibariyle fotoğraf çekmek bana 
heyecan veriyor.’’

Anıtkabir Dergisi: Ozan Sağdıç için fotoğraf ne anlama geliyor?
Ozan SAĞDIÇ: Fotoğraf benim hayatım, her şeyim. Yani herkesin 

bir para kazanma zorunluluğu vardır. Fotoğrafçılık mesleğinden para 
kazandığım dönemler de oldu. Ancak en profesyonelce çalıştığım 
zamanlarda bile ben amatör ruhumu kaybetmedim. Müşterim için 
fotoğraf çekmedim, daima kendi amatör ruhumu geliştirmek için 
çektim. Hala da öyleyim. Şimdi emekli oldum ama hala amatör 
fotoğrafçıyım, hayat boyu amatör kaldım. Bu da insana bir yaşam 
tarzı ve heyecan sunuyor. Ben fotoğraf çekim anını çok heyecanlı 
buluyorum. Bir anı yakalamak, özü itibariyle fotoğraf çekmek bana 
heyecan veriyor.

Anıtkabir Dergisi: Çok teşekkür ederiz Sayın Sağdıç.
Ozan SAĞDIÇ: Ben de sizlere teşekkür ederim.

Toplumcu, Belgesel Fotoğrafın Ve Fotojurnalizmin İlk Temsilcilerinden Olan 
Ozan Sağdıç ile Bir Söyleşi
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Genç Bakış
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 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri Atatürk ile gençler 
arasında bir köprü görevi görmektedir. Atatürk Cumhuriyeti 
gençlere, gençleri de eğitimcilere emanet eder. Atatürk’ün eğitimcisi 
olarak her eğitim yılının başında gençlere Atatürk’ü ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarihini neden öğrenmeleri gerektiğini anlatabilmek 
için, “Atatürk Gençliğe Hitabe’yi nerede ne zaman söylemiştir?” 
diye bir soru sorarım. Bu güne kadar doğru yanıt verenlerin sayısı 
ne yazık ki iki elin parmaklarını geçemedi. Oysa öğrenciler, okul 
öncesinden başlamak üzere, anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, 
lisede ve dersanelerde sınıflarının karşısında Atatürk portresiyle 
birlikte Gençliğe Hitabe’ye ve İstiklâl Marşı’na karşıdan baktılar. 
Öğrenciler merak etmedi ise de bir Cumhuriyet öğretmeni onlara 
Gençliğe Hitabe’yi neden anlatmadı?... Gençliğe Hitabe’nin 
öğrenilmemesi Atatürk’ün emanetinin sahipsiz kalması demektir. 
Gençlerin “Gençliğe Hitabe”yi öğrenmemiş olması onların Nutuk’u 
da okumadıkları anlamına gelmektedir. Oysa öğrenciler, Atatürk 
ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda ne çok şey bildiklerini 
sanmaktalar. Önce onlara Nutuk’u anlatmakla işe başlarım.

Dönemin tanığı olan Afet İnan’ın eseri temelinde de Gençliğe 
Hitabe konusunda ayrıntılara girerim[1]. 1927 yılının sıcak bir yaz 
günü gecesi Atatürk, Dolmabahçe’de davet ettiği kalabalık aydınlar 
topluluğuna bir süpriz hazırlar ve Nutuk’un sonuna koyacağı 
satırları (Gençliğe Hitabe’yi) yüksek sesle okumaya başlar. Konuklar, 
heyecandan nefes bile alamadan dinlerler. Çünkü bütün olarak Milli 
Mücadele’nin anlatıldığı Nutuk, bu satırlarla son bulacaktır. Atatürk 
de metni o kadar heyecanla okur ki,  bitirdiğinde derin bir nefes 
alır, iki damla gözyaşına engel olamaz ve “Tarihi yaşadığımız gibi 
yazdık, fakat geleceği Cumhuriyet’e inananlar ile onu koruyanlara 
ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır” der. Atatürk konuklarının 
övmelerine fırsat vermeden aynı heyecanla konuşmasını sürdürür: 
“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini 
veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler 
tatbik mevkiine geçtiği vakit Türk milleti yükselecektir” diye 
telkinlerde bulunur.

Atatürk, birçok alt başlıklardan oluşan Nutuk’u CHP’nin İkinci 
Kongresi’nde TBMM kürsüsünde 15-20 Ekim 1927 günleri arasında 
(altı günde 36 saat, 33 dakikada) okur ve en son alt başlık olan “Türk 

Gençliğine Bıraktığım Emanet” ile bitirir.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Nutuk’u okuyor (15-20 Ekim 1927)
Hitabe’nin söylenmesinden bir gün sonra (21 Ekim 1927) 

Ankara Hukuk Mektebi öğrencileri saat 13’te toplanarak “Gençliğe 
Hitabe’yi” okur ve basına Atatürk’ün heyecanlı Hitabe’sine aynı 
heyecan ve içtenlikle cevap içeren bir bildiri verirler. 22 Ekim 
1927 günü İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencileri de Fakülte Kâtip-i 
Umumisi Ethem Akif Bey’in başkanlığında toplanır. Bu toplantıda, 
Hitabe’nin levha halinde hazırlanarak sınıflara asılması ile Atatürk’e 
cevap hazırlanması kararlaştırılır. 23 Ekim günü Talebe Cemiyeti 
Başkanı Tahsin Bekir (Balta) imzasıyla Atatürk’e aynı içten ve 
heyecan ile yanıt verilir. Aynı gün (23 Ekim) Türk Ocakları adına, Türk 
Ocakarı Merkez Heyeti ve Ankara Türk Ocağı Reisi Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver) imzalı yazı hazırlanır: 

“Türk Gençliğine, Türk lisanının en beliğ ve en ulvi ifadesiyle 
tevcih ettiğiniz hitabeye mukabil, Türk Ocakları Merkez Heyeti 
ve Ankara Türk Ocağı, vatan üstünde vatan kadar aziz bir varlık 
bildiği sevgilisi Gazisine Cumhuriyet’i ve onun istiklalini Büyük 
Reis’in kutsi bir vediası olarak tandığını ve muhafazasını bir iman 
ve namus borcu addettiğini en derin minnettarlık hisleriyle arz 
eder”. 

Gençliğe Hitabe’nin yaratmış olduğu etki bunlarla sınırlı değildir.  
O günkü gazetelere yansıyan yüzlerce heyecanlı telgraflarda bu 
örnekleri görmek mümkündür.

Atatürk, Gençliğe Hitabe ile Cumhuriyet’i gençliğe şu sözlerle 
emanet eder: 

“Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî 
felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her 
köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine 
emanet ediyorum.” 

Gençliğe Hitabe, içeriği açısından Atatürk’ün geçmişin değil 
geleceğin de lideri olduğunu göstermesi açısından ayrıca önemlidir. 
Çünkü günümüzde Hitabe’nin içeriğinde gençlere yapılan uyarılar 
bir bir gerçekleşmektedir.

ATATÜRK’ÜN EMANETİ : GENÇLİĞE HİTABE

                                                                                                    
Dr. Halil Özcan *

Gazi Mustafa Kemal Paşa Nutuk’u okuyor (15-20 Ekim 1927)

(*) Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi.
[1] Afet İnan Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgler, (Yeni Baskıyı Hazırlayan Arı İnan) 
       Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2011.



Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir yıl kadar önce (20 
Eylül, 1917), 7’inci ordu Komutanı Mustafa Kemal, Sadrazam Talat 
Paşa’ya memleketin ve ordunun içinde bulunduğu genel durumu 
belirten bir rapor gönderdi. Bu uzun raporunda Mustafa Kemal, şu 
noktalar üzerinde durmaktadır: 

“Memleketin iç yönetimi anarşi içindedir, savaşa devam 
edilirse her tarafından çürümekte olan azametli Osmanlı saltanatı bir  
gün içten ve birdenbire çökebilir. Memleketin ve ordunun yönetimine 
Almanlar’ın karışması önlenmediği takdirde de, memleket tüm 
olarak elimizden çıkarak bir Alman sömürgesi haline girmiş olacaktır. 
Savaşı bir zaferle sona erdirmek bizim tarafın elinde değildir. “

Rapor, şu satırlarla bağlanmaktadır: 

 “Bunları göstermekle vicdanımın üzerine çöken bir 
yükten kurtulduğuma   inanıyorum.”

Uzağı gören bu raporun herhangi bir etkisi görülmedi. Savaş ve siyasi 
olaylar Mustafa Kemal’in belirtmiş olduğu yönde gelişmeye devam 
ettiler. Raporun taşıdığı tarihten 13 ay sonra, Osmanlı Devleti Mond-
ros Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekilmek zorunda kaldı(30 
Ekim 1918). Savaşın ve yenilginin sorumluları durumunda olan Ta-
lat, Enver ve Cemal Paşalar, bu olaydan birkaç hafta önce, memleketi 
kendi haline bırakarak Rusya’ya kaçtılar. Ve Mustafa Kemal’in önce-
den görmüş ve göstermiş olduğu büyük felaket gelip çattı.

İstanbul gazeteleri bu büyük felaketi kötümser bir haykırış 
ile kamuoyuna duyurmaya başladılar. 1 Kasım tarihli Tasvir-i Efkar 
gazetesi: “Mondros Mütarekesi” başlığı altında şunlan yazıyordu: 

Eyvah bu bazicede bizler yine yandık,

Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık

                                                   -Ziya Paşa- 

Dört yıl önce bu cihan savaşına ne büyük emellerle 
karışmıştık. Bize neler vaat etmemişlerdi. Biz neler kazanmayacaktık? 
Doğu sınırlarımızda Kafkaslar, Hazar Denizi kıyıları bizim olacaktı. 
Turan illerine gidecek, oradaki ırkdaşlarımızı Rus boyunduruğundan 
kurtaracak, ondan sonra Güneye dönecek, Hindistan’daki İngiliz 
hakimiyetine son verecek, o uzak diyarda yüz milyona yakın Müslüman 
halkı kurtararak hilafet makamına doğrudan doğruya bağlayarak, 
Hindistan’ın sınırsız zenginliklerini onun eline geçirecektik. 

Güney sınırlarımızda, çölü geçerek Süveyş Kanalı’nı aşacak, 
İngilizlerin Hindistan yolunu kesecek, Mısır’ı tekrar hakimiyetimize 

alacaktık. Rumeli’de sınırlarımızı Mesta Karasu’ya kadar götürecektik

Bu vaatleri bugün mütareke koşulları ile karşılaştırırsak 
çıldırmalı mı, ölmeli mi, ne yapmalı Allah’ım ... La havle vela kuvvete 
illa billah. 

Bu haykırışın genel anlamı şu idi: Osmanlı İmparatorluğu ülküsü Sul-
tan Osman’ın rüyası ile başlamıştı, İttihat ve Terakki’nin rüyası ile de 
sona eriyordu. Türk milleti şimdi, Mustafa Kemal’in önceden haber 
verdiği çöküş felaketi ile karşı karşıya idi. Milletin tüm varlığı teh-
likede. idi. Tevfik Fikret, “Hayatı dev hakikatlerle çarpışan kazanır,”  
demişti. Fakat böyle bir kahraman var mı idi? Varsa nerede idi? 

Mustafa Kemal, komutanı bulunduğu ordu karargahının kaldırılması 
üzerine, 13 Kasım 1918’de Adana’dan İstanbul’a geldi. Aynı günde 
İtilaf Devletleri savaş gemilerinden kurulu altmış parçalık bir filo da 
Çanakkale’nin acısını çıkartmak ve Türkleri ürkütmek amacıyla İstan-
bul önlerine gelmişti. O, bu gemilerden kimilerinin Çanakkale Boğa-
zı’nın derin sularına gömüldüğüne şahit olmuştu. İtilaf Armadası’nın 
İstanbul’a geldiği gibi gideceğine inancı kesindi. 

İstanbul›a gelmesinden iki gün sonra (16 Kasım) Mustafa Kemal; 
Minber, Zaman ve Vakit gazeteleri sözcüleri ile bir basın toplantısı 
yaptı. Bu toplantıda vermiş olduğu demecin bir kısmı Vakit gazetesi-
nin 18 Kasım tarihli nüshasında yayımlandı. Aynı gün Minber gaze-
tesi de Mustafa Kemal’in kısa bir hal tercümesini vermek suretiyle bir 
demecini yayımladı. Minber’de çıkan demeç Vakit gazetesininkinden 
farklı ve onu tamamlar nitelikte olduğu için buraya alıyoruz: 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, son savaşın adını ve şanını 
pek çok yücelttiği, örneksiz bir komutanımızdır. O, Harp Okulu’ndan 
kurmay yüzbaşılık ile çıktığı gün özgürlük yanlısı düşüncelerinden 
ötürü tutuklanmış ve Şam’a tayin edilmişti. Beşinci Ordu bölgesinde 
de özgürlüğü aşılamış “ve bu yoldaki çalışmaları örgütlemiştir. 
Meşrutiyet’in sağlanması yolundaki çalışmaları ve hizmetlerinin 
ayrıntılarına başka bir vesileyle tekrar döneceğiz. 

31 Mart Olayının ardınca İstanbul’a gelmiş olan Hareket 
Ordusu’nun Kurmay Heyeti’ni yönetmiş ve Trablusgarp Savaşı’nda 
Bingazi’ye giderek Derne Kuvvetleri’nin komutanlığını’ üzerine almıştır. 
Balkan Savaşı’nda. Gelibolu’da Kuvva-i Muratebe Kurmaylığı’nda 
bulunmuş ve daha sonra ordumuzun tekrar ileri yürüyüşe geçmesi ile 
Trakya’da, Meriç’in sağ kıyısındaki bölgeyi düşmanlardan geri almada 
büyük bir etken olmuştur. Savaş hareketlerinin kesilmesi üzerine, 
Sofya Askeri Ataşe Militerliğine ve Genel Savaş’ın başlarında gönüllü 
olarak bir tümen komutanlığına atanmış ve tümeniyle Çanakkale 
Savaşları’nda ilk günden son güne kadar, itilaf kuvvetleriyle devamlı 

GEÇMİŞTEN SEÇMELER
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olarak dövüşmüş, Arıburnu ve Anafartalar büyük savaşlarının tek 
kahramanı sıfatıyla başkenti düşmandan korumuştur. 

Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa Kafkas Cephesi’ne 
gitmiş Muş-Bitlis dolaylarını düşmandan geri alarak İkinci Ordu’nun 
komutasını ele almıştır. Bundan sonra da, Hicaz Ordusu Komutanlığı’nı 
üzerine almak üzere Şam’a kadar gelmişken, kendisi tarafından öne 
sürülen bazı düşüncelere dayanarak sözü edilen görevi kabul etmemiş 
ve tekrar İkinci Ordu’ya dönmüştür. Daha sonra da Yedinci Ordu 
Komutanlığı’na geçmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa Yedinci Ordu Komutanlığı’nda 
bulunduğu sırada, Grup Komutanı Von FaIkenhayım Paşa’nın Osmanlı 
Hükümeti’ne zararı dokunabilecek nitelikte olan siyasetine ve Kenel 
Karargahın bu konudaki görüşüne katılmayı istemediğinden, vatanın 
çıkarına tüm uygun olan kanısına dayanarak sözü edilen görevden 
çekilmiştir. 

Olaylar Mustafa Kemal Paşa’nın, kanısında ne kadar haklı 
olduğunu doğrulamıştır. Nitekim son dakikalarda Genel Karargah 
onun görüşünü kabul etmeye yanaşmış olduğundan ve Başkomutanlık 
işleri de doğrudan doğruya’ Padişah Hazretleri  tarafından ele 
alınmış bulunduğundan, Padişah isteği üzerine tekrar Yedinci Ordu 
Komutanlığı’nı kabul etmiştir.

Bu görev ile Mustafa Kemal Paşa, son Suriye bozgunlarında 
orduyu, yanlarda bulunan kuvvetlerden hiçbir yardım görmediği halde, 
kesin bir bozgundan kurtardı. Halep’e kadar geçmeyi başardıktan 
sonra, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atandı. 

Osmanlı Devleti’nin mütareke yapması üzerine mütareke 
koşullarının yürütülmesi ile ilgili görüşmelerde bulunmak için 
İstanbul’a gelmiş ise de, grubun kaldırılmasından ötürü görevine son 
verilmiştir. 

Minber gazetesi, bu kısa hal tercümesinde sonra, Mustafa Kemal’in 
vermiş olduğu demeci şu suretle anlatmaktadır: 

Ben siyasetle, yalnız 1913 yılında Sofya ve aynı zamanda 
Belgrad ve Çetine Ataşe Militerlikleri üzerimde bulunduğu bir yıl içinde 
uğraştım. Uğraşmanın biçimi de siyaset yönünden olmayıp siyaset ve 
askerlik yönünden bir uğraşma idi. Bu görevim müddeti ayırt edilirse, 
bütün hayatım Trablusgarp’ta, Balkan Savaşı’nın son devresinde ve 
bugünkü savaşın( Birinci Dünya Savaşı) savaş meydanlarında askeri 
işlerle uğraşmakla geçmiştir.

Bundan ötürü, kendimde, ordulardan ve savaşlardan ve 
askerlikle ilgili kanaatlerden söz etmek için pek geniş yetki görüyorsam 
da, siyaset üzerine konuşmayı ilgililere bırakmayı uygun buluyorum. 
Bu ifademizle, aziz vatanımızın ve bahtsız milletimizin selameti ve 
yararına ilişkisi dolayısıyla devletimizin, benim de içinde yaşamakta 
bulunduğum devrin, çeşitli safhalarında genel siyaset ahengine 
katılış rengini düşünmemiş olduğumu da söylemek istiyorum. 
Bu konuda; çeşitli zamanlara ilişkin derin düşüncelerimin ve bu 
düşüncelerin gerektirdiği incelemelerin özetini ve sonucunu söylemek 
gerekirse, şunu diyebilirim: Ben, en iyi siyasetin her türlü anlamıyla 
en çok, kuvvetli olmakta bulunduğunu kabul ederim. En çok kuvvetli 

olmak deyiminden anladığımın, yalnız silah kuvveti olduğunu 
zannetmeyiniz. Tersine, bu bence kuvvet toplamını meydana getiren 
etkenlerin sonuncusudur. Bence kuvvetli olmak, ilim bakımından, 
fen bakımından ve ahlak bakımından kuvvetli olmaktır; çünkü bu 
saydığım değerlerden yoksun olan bir milletin bütün fertlerinin en 
son ilahlarla donatıldığını   farz  etsek bile, kuvvetli olduğunu kabul 
etmek doğru olmaz. Bugünkü insanlık toplumunda, insan olarak 
yer alabilmek için eline silah almış olmak yetmez. Benim anlayışıma 
göre, kuvvetli bir ordu denildiği zaman anlaşılması gereken anlam, 
her eri, subayı ve komutanı uygarlık ve fen icaplarını kavramış ve 
ona göre çalışmalarını ve hareketlerini yürüten yüksek ahlakta bir 
toplumdur. Şüphe yok ki, tek amacı, ödevi, düşüncesi ve hazırlığı 
vatan savunmasında düğümlenen bu toplum, memleketin siyasetini 
yönetenlerin, en sonunda, verecekleri kararla faaliyete geçer. İşte 
ben, orduya ve ordulara komuta etmiş bir asker olarak, bu bakımdan 
siyasete temas etmiş olabilirim. Memleketimi ve milletimi pek iyi  
tanıdığım ve yok- sun bulunduğu terakkiye erişebilmek için huzur ve 
sükûn ile; fakat her halde özgürlük ve bağımsızlığı kurarak çok sürekli 
çalışmak gerektiğine inanmış bulunuyorum. Bu inancımı karşılayacak 
huzur ve sükûn ve çalışma zamanı kazandıracak ilişkilere, bağlanacak 
dostluklara ciddi olarak taraftarım.

İngilizlere karşı beslemekte olduğu duygularının sorulması 
üzerine de Mustafa Kemal şunları söylemiştir: 

Bu savaşta İngilizlere, Arıburnu, Anafartalar ve Filistin 
Cephelerinde karşı karşıya birçok savaşlar verdim. Bu savaşlarda 
ve genel olarak bu saydığım cephelerden başka cephelerde, başka 
bölgelerde diğer milletlere dahi verdiğim savaşlarda, daima vatanımın 
savunmasından ibaret olan köklü bir görevi yerine getirdim. Bundan 
ötürü, kalbimde kin ve düşmanlık duyguları yer bulamamıştır. 
İngilizlerin Osmanlı Milletinin özgürlüğüne ve devletimizin 
bağımsızlığına gösterecekleri saygı ve insanlık karşısında yalnız benim 
değil, bütün Osmanlı milletinin de İngilizlerden daha hayırsever bir 
devletin olamayacağı kanısı ile donatılmış olmaları pek tabiidir.

Mustafa Kemal Paşa, bundan sonra, memlekette son fikri 
akımlar üzerine ne düşündüğü sorusuna da: 

Savaş cephesinden İstanbul’a döneli, iki gündür, karargahımın 
bulunduğu Adana’da fikir akımlarını izlemeye vakit bulamadım. 
Bundan ötürü, henüz bu konuda bir şey söyleyemem. demekle 
yetinmiştir, 

Yukarıdaki demecin yayımlanmasından iki gün sonra (19 Kasım 
1918),  Minber gazetesinde Mustafa Kemal hakkında “Bilinmeyen 
İnsan”  başlıklı ve Ahmet Hulki imzalı bir yazı çıkmıştır, Bu yazı, 
Mustafa Kemal’in kişiliğinin belirtilmesi ve Genel Savaş üzerine Sof-
ya’dan göndermiş olduğu bir mektuptan pasajlar kapsaması bakı-
mından çok önemlidir. Yazının tam metni şöyledir: 

Açıkçasını söyleyeyim, vatanın örneğini yetiştirmekte 
cömertlik göstermediği seçkin zekalardan biri ve hatta birincisi,” 
Minber ve Zaman ve Vakit gazetelerinde demeci yayımlanan Mustafa 
Kemal Paşa’dır. Milletin ve memleketin en hayırlı evladından olduğu 
halde, en az takdir gören yine kendisidir. Fakat kime kabahat bulalım? 
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Kendisi o kadar şöhrete sırt çevirmiş, o derece alçak gönüllüdür ki, 
Anafartalar’ın biricik savunucusu ve İstanbul’un kurtarıcısı yalnız 
kendisi olmasına rağmen, bu gerçeği uzun zaman açığa vurmadı. 
Bu suretle bütün başarılarının ün ve şanları çapulcuların tekelci 
hisselerine yazıldı. Evet, gerçi birtakım gasplar (gizli ödenek) ile sayısız 
çığırtkanlar elde ederek hep kendi erdemlerini ve boş yeteneklerini 
halka söylete söylete onu kandırmaya ve zavallı vatanı bu korkunç 
çöküntüye sürüklemiş iseler de, tarihi, o ahmakları bildiren gerçekçiyi 
de doğru yoldan ayıramazlardı. Şimdi gazetelerimizin birer yazar 
göndermesiyle onun düşüncelerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu, millete 
seçkin bir yönetici tanıtmak bakımından şükrana şayandır.

Minber, Mustafa Kemal Paşa ‘nın demecinden önce gelmek üzere, 
kısa hal tercümesini yayımlamıştı. Minber yazarı olarak ben  de, 
onun Sofya Ataşeliğinde bulunurken dostlarından birine yazdığı 4 
Eylül 1914 tarihli mektubundan bazı konulan, kendisinden özür di-
leyerek, anlatacağım. Bunlar, hem Paşa’nın özel hayatını, düşünce ve 
yazış tarzını ve hem de vatan için beslediği emellerin temizliğini ve 
yüceliğini göstermektedir. Ayrıca böyle az bulunur bir olgun insana 
karşı insafsız düşmanları tarafından izlenen kötü siyaseti ortaya koy-
duğu için, gelecek için intibah olur zannederim.

O sırada bütün asker ataşelerinin İstanbul’a çağrıldıkları halde ken-
disinin henüz davet edilmemesi nedenini soran dostuna karşılık ola-
rak Mustafa Kemal Paşa, yazdığı mektupta diyor ki: 

Sofya’dan İstanbul’a gelip ( ……….)’yi gören ve benim 
arkadaşım olan bir zata  ( ………… )’nin oda kapısında, bir ilişki 
ile adımın geçmesi üzerine, açıkça ‘Onun yüzünü şeytan görsün’ diyor. 
İstanbul’a gelip bu gibi insanların yüzünü görmek beni üzecekti,

Birtakım insanlar vardır ki, benimle çok samımı arkadaş 
gibi göründükleri halde, bilmem, geçmişteki bazı anlaşmazlıklardan 
mı, yoksa bazı meslek ve meşrep anlaşmazlıklarından mı nedir? 
Hakkımdaki düşünceleri olumsuzdur. Örneğin ( …….. )’in beni biraz 
övmesi üzerine, bu övmenin ne suretle arkamdan yorumlandığını 
sen çok iyi bilirsin. Ben zannediyordum ki, bazı kimseler benzer 
durumlarda hiçbir anlaşmazlık zemini kalmamak ve bu suretle vatan 
ve millete hizmet (!) eylemiş olmak inancıyla benim, her ne suretle 
olursa olsun, vücudumu ortadan kaldırmayı bile gerekli görebilirler. 
Bu suretle düşünmekte ne kadar haksız olduklarını açıklamayı gerekli 
görmem. Çünkü siz, benim yalnız düşüncelerimi değil, kalbimi ve 
vicdanımı da bilirsiniz.

Pekala bilirsiniz ki, benim bütün hayatımda bugüne kadar 
izlediğim amaç hiçbir vakit kişisel olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her 
neye girişmiş isem, daima memleketin ve ordunun adına ve yararına 
olmuştur. Hiçbir zaman sivrilmek için düşünmüş ve çalışmış değilim. 
Eğer o yaradılışta olsa idim, üzüntü ile derim ki, maceralara pek 
elverişli olan çevrelerde ve durumlarda fırsatlar eksik değildir.

Bugün dahi mesleğim geçmişteki gibidir. Amacım, vatan 
ve milletin kurtuluşu, ordunun düzenlenebilmesidir. Bu amacı her 
türlü kişisel duygularından uzak, temiz düşüncelerle izleyenlerle 
beraber çalışmak bence pek şerefli bir iş olur. Bir şartla ki, o da, benim   
onurumu kırmamaktır.

Bu şartın yokluğu halinde memlekete zararlı olmaktan Tanrı 
beni korusun. Kişisel kırgınlığımı birtakım olumsuz uğraşmalarla 
gidermek adiliğine düşmem. Yapacağım tek şey, çekilip kendi halimde, 
hayatımı kazanmak çaresini araştırmaktan ibaret olur. 

Mustafa Kemal Paşa bundan sonra sözü vatanın geleceğine getiriyor 
ve ilerisini gören düşüncelerle, içine yuvarlandığımız çukuru impa-
ratorluğun çöküşünden önce yazıyor. Daha sonra, Batı Cephesindeki 
olaylar üzerine şu satırları yazıyor: 

Hangi tarafın savaşı kazanacağına dair olan düşünce ve 
kanımı söylemekten çekinirim. Nazik ve önemli bir devre içinde 
bulunulduğuna şüphe yoktur. Almanlar büyük ve hayrete şayan bir 
saldınşla birçok Fransız kalalarını çiğneyerek sağ kanadıyla Paris’i 
geçip Fransız ordusunu, arkası İsviçre’ye olmak üzere sıkıştırdı, Bu, 
Almanların tüm amacı idi ve başarılmıştı. Bütün dünya da, artık son 
ve kesin meydan savaşını ve onun sonucunu bekliyordu. Halbuki, 
sonuç yerine, Alman ordularının Fransız orduları karşısında yüzlerce 
kilometre geri çekildiği görüldü.

Doğuda Ruslarla, Almanlar ve Avusturyalılar arasında 
yer alan olaylarda, Doğu Prusya’da Ruslar bozuldu. Fakat güneyde 
Rusların çok üstün kuvvetleri karşısında Avusturya ordusu çekildi. 

Batıda Fransız ordusu saldırıya hazır. Şu halde, Alman 
ordusu serbest değil. Doğuda Rus ordusu üstün ve Avusturya ordusu 
çekilmek zorunda. Bu durumu şöyle yorumlayabiliriz: Almanlar, 
Fransız ordusunu kesin bir meydan savaşı ile henüz yenemeyeceklerini 
ve Avusturya Ordusunun üstün Ruslar karşısında daha ziyade 
direnemeyeceğini görerek batıda bütün ordularıyla geri çekilerek, 
doğuya yaklaşmak ve sonra Fransız ordusu karşısında bir savunma 
ordusu bırakarak geri kalan ordularıyla doğuya dönerek Avusturya 
ordusu ile birlikte Rus ordusunu vurmak istiyorlar.

Pek güzel, fakat bu defa Rus ordusu geriye,  doğuya çekilmeye 
başlarsa ve bu orduyu yakalayıp ezmek  mümkün olmazsa ve diğer 
taraftan Fransız ordusu karşısında bırakılan savunma kuvvetleri de 
nihayet direnme için yardım istemeye zorunlu kılınırsa, bu defa yine 
doğuda Ruslarla bir savaşma kuvveti bırakıp batıya mı dönülecek? Ve 
böyle bir mekik gibi bir doğuya bir batıya gide gele Alman ordusunun 
hali ne olur?

Aziz kardeşim. Hürriyet ilan edildiği günlerde bilmem nerede 
nutuk söylemeye kalkıp da iki şaklak (alkış) üzerine kürsüden inen ve 
niye indin sorusuna karşı “Ne! Şaklak  ettiler ya, demek iş bitti!” diyen 
Ağa’nın hali gibi olmaz mı?

Minber gazetesinde Mustafa Kemal üzerindeki yazı şu satırlarla sona 
ermektedir: 

         Herhalde istikbal-i vatan Mustafa Kemal Paşa’dan büyük 
hizmetler beklemekte haklıdır. 

                                                                                      18 Kasım 1918 

Ahmet Hulki
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1918 ile 1938 yılları arasında Mustafa Kemal, vatanın, kendisinden 
beklemekte olduğu hizmetleri başarı ile yerine getirdi. Bunlar tarihe 
‘Türk Devrimi’ veya ‘Türk Mucizesi’ diye geçti. Şu da var ki, Türk Devri-
mi’nin etkileri. ‘Üçüncü Dünya’nın kapılarının açılmasında büyük rol 
oynadı. Bu konu ile ilgili bir yabancı diyor ki: 

Emil Lengley’in  They Called Him Atatürk, The John Day 
Company, 1962 basımlı kitabı, yüzyılımızın en büyük adamlarından 
biri üzerinedir. Bu adam, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir. Onun büyüklüğü, büyük güçlükler 
karşısında göstermiş olduğu sarsılmaz enerjide görülür. O, modern 
Türkiye’yi yarattıktan başka, evrensel bir hareketin de ilham kaynağı 
oldu. Bu hareketin konusu, geri kalmış memleketlere gelecek için 
büyük ümitler verip modern uygarlığın araçlarını tanıtarak, hayat 
seviyelerini geliştirerek, milletler toplumunda önemli roller oynamaya 
çağırarak, onları içinde bulundukları uyuşukluktan kurtarmaktır. 
Mustafa Kemal'in pek çok taklitçisi vardır. Yalnız kendi memleketinin 
komşuları arasında değil, dünyanın başka taraflarında da; yalnız 
Türklerin anavatanı olan Asya'da değil, Afrika'nın yeni kurulan 
memleketlerinde de Mustafa Kemal'in adı, yapıcı devlet adamı 

vasıfları, yaratıcı muhayyile ve kudreti, irade anlamı taşır. Gelişmemiş 
memleketlerin halkları bugün, milletin, kendisine Türklerin Babası 
adını verdikleri  Atatürk’ün eserinden, her zamankinden çok ondan 
ilham almaktadırlar.

Ortadoğu’nun bin yıllık tarihinde onun adından daha şanlısı yoktur. 
Mustafa Kemal’in yaptıkları yalnız kendi milleti tarafından değil; fa-
kat dünyanın başka taraflarında da milyonlarca insan tarafından in-
celenmektedir. Türkler, onu babalan olarak tanırlar, o onların düşün-
celerinde ölmemiştir, yaşamaya devam etmektedir. Dünyanın başka 
taraflarında da insanlar bu ‘Mucizevi Atatürk’e hayran kalmaktan bir 
an geri kalmamaktadır,” 

Ve böylece, Atatürk’ün şu dileği de gerçekleşmiş oluyor: 

Söylediklerim hakikat olduğu gün, senden (Türk Milleti) ve uygar 
insanlıktan dileğim şudur: Beni hatırlayınız! 
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Şiir Köşesi
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Bir çiçek gördüm 
İri ve parlak 
Yol kenarında 
Bu sabah 
Özleme kesmişti 
Yaprak yaprak

Yürekten sevmiş ATATÜRK’ü 
Canım feda olsun diyor yoluna 
Koparıp götürsün bir çocuk 
Bu 10 kasımda 
Beni de sunsun ona. 

Kasımlar yağmurludur 
Kasımlar hüzünlü 
Kım bilmez ki 10 Kasımda 
ATATÜRK’ün öldüğünü. 

Çocuklar döküldü yollara erken 
Her birinin ellerinde bin çiçek 
Sel gibi akar okullara 
ATATÜRK’e verecek.  

Hava biraz garipti 
Hüzünlüydü gökler 
Tüm çocuklar gelip geçti 
Ellerinde çiçekler.                                  

10 KASIMDA AĞLAYAN ÇİÇEK Sabahattin KÖMÜRCÜOĞLU

Kaynakça : ATATÜRK ŞİİRLERİ, Mehmet Kaplan-Necati Birinci, 3. Baskı, Türk Dil Kurumu, 2008, ANKARA, s.416.



Atatürk ve Çocuk
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Simay Işık KURBAN
Dalyan Naciye Tınaztepe 
İlkokulu 2-A Sınıfı

Dalyan – Ortaca / MUĞLA Büyük Önder Atatürk

Bize anlattı öğretmenim
Nerelerden geldik bu günlere 
Cumhuriyeti sen verdin bize 
Korkusuz, kahraman yönlerini
Seni hiç görmeden sevdim ben 
Önce öğrettin hakkımızı aramayı
Sonra kurdun Cumhuriyeti
Bıkmadan, durmadan
Öğrettin bize yeniliği, ilerlemeyi
Önce alfabeyi, sonra seçilmeyi
Yaptığın birçok yeniliği
Kurduğun Cumhuriyeti
Biz çocuklara emanet  ettin 
Şimdi senin önünde 
Cumhuriyeti koruyacağıma 
Söz veriyorum
Büyük Önder Atatürk!



ANITKABİRDE SERGİLENEN  ATATÜRK’ÜN  KULLANDIĞI OTOMOBİLLERİN ONARIMI VE YENİLENMESİ

ETKİNLİKLER
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Anıtkabir’de sergilenen Atatürk’ün kullandığı üç otomobil bulunmaktadır ve üçünün de onarımı ve yenilenmesi planlanmıştır.
Bu otomobillerden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 1935 -1938 yılları arasında kullandığı 1934 model Lincoln marka üstü açık 

tören otomobili 17 Eylül 1963 tarihinde 1644 demirbaş numarası ile çalışır durumda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Anıtkabir 
ATATÜRK Müzesi Müdürlüğüne devredilmiştir.

Otomobil 18 Haziran 2014 - 26 Ekim 2015 tarihleri arasında  Antika Otomobil Federasyonu tarafından onarım ve yenilenme 
işlemine tabii tutulmuş ve 26 Ekim 2015 tarihinde törenle teslim alınmıştır. Aynı tarihte onarılmak ve yenilenmek üzere  ikinci 
otomobil(1934 Model Lincoln kapalı makam aracı) Antika Otomobil Federasyonuna teslim edilmiştir.

Tüm otomobillerin onarımı ve yenilenmesi,  tamamen Anıtkabir Derneği tarafından finanse edilmektedir.  
Otomobilin sergilenmesi için  T.C. İş Bankası Yönetim Kurulunun katkıları ile yaptırılan cam vitrin de aynı tarihte teslim alınmış 

ve otomobil Anıtkabir’de bu vitrinin içerisinde ziyaretçilerin görüşüne sunulmuştur.



ANITKABİR’İN ÜZERİNDE GÖKYÜZÜNDE BULUTLARIN OLUŞTURDUĞU AY VE YILDIZ FORMU.

OBJEKTİFE TAKILANLAR
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OBJEKTİFE TAKILANLAR
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OBJEKTİFE TAKILANLAR
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MUTLULUKLARINI ATATÜRK İLE PAYLAŞANLAR
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ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR
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HUNLARIN, TÜRKLER‹N, MO⁄OLLARIN VE D‹⁄ERLER‹,
BATI TATARLARI ve D‹⁄ERLER‹N‹N HZ. ‹SA’DAN ÖNCE, HZ. ‹SA

DÖNEM‹NDEN BUGÜNE KADARK‹ TAR‹HLER‹

Asya’da hüküm sürmüfl Prenslerin   Kronolojik ve Tarihi
Tablolar›n› ihtiva eden bir  Önsöz Eserin Bafl›nda Yer Almaktad›r

Ç‹NÇE K‹TAPLARDAN, fiARK EL YAZMALARINDAN VE KRAL
KÜTÜPHANES‹NDEN ALINMA YAPIT

Yazar› : Bay DEGUIGNES, Yaz›lar ve Edebiyat Kraliyet Akademisi, Milli Elefltir-
men, Kral›n fiark Dilleri Mütercimi ve Londra Kraliyet Cemiyeti Üyesi.

YAZILAR VE EDEB‹YAT KRAL‹YET AKADEM‹S‹ YAZILARININ SONUCU

B‹R‹NC‹ C‹LT, B‹R‹NC‹ KISIM

PAR‹S, 
DESAINT ve SAILLANT, rue S. Jean de Beauvais.

M. DCC. LVI
Kral›n Tasvibi ve ‹mtiyaz› ile bas›lm›flt›r.

Envanter No : 1969

Yazar : Bay Deguignes

Cild : Kahve

Ebadı : 

En : 20 cm.

Boy : 26 cm.

Sayfa Adedi : CXVIII + 471

Not : Kitab›n ilgili bölümleri Orhan Öztaflk›n

taraf›ndan tercüme edilmifltir.
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Ön Söz [Özet]
“Bu eserde, Asya’da, Avrupa’da ve Afrika’da güçlü monarfliler

kurmufl olan hemen hemen tamamen gözden kaç›r›lm›fl bir Milletin
tarihini vermek istiyorum. Hunlar ki, daha sonra Türk ad›n› alm›fllar-
d›r, esas›nda Çin’in kuzeyinde, Irt›sch [‹rtifl] ve Amour [Amur] nehirle-
ri aras›nda kalan bir ülkeden geliyorlard›., yavafl yavafl bütün büyük
Tataristan’› ele geçirdiler. M.Ö. 200 y›l›ndan itibaren, birçok hane-
dan arka arkaya bu genifl ülkeleri yönetmifltir : Roma’dan daha ge-
nifl ‹mparatorluklar, muzaffer ‹mparatorlar, Kanun Koyucular ve bü-
yük ihtilallere sebep olan Fatihler gelip geçmifltir. Bütün bu olaylar
hakk›nda çok yetersiz bir uzmanl›¤a sahibiz. Türkistan halklar›, an-
cak Cengiz Han’›n alt›nda bir parlama yapabilen barbarlar olarak
görülmüfltü.”

“Türkler, gerçekten öyle bir yay›lm›fllard›r ki,  sonuç olarak, he-
men hemen bütün milletlerle ilgili bulunan tarihleri, bu milletleri ilgi-
lendirmifltir. Asya’da Çinliler, Hintlilire, ‹ranl›lar, Araplar, Avrupa’da,
Yunanl›lar, Romal›lar, Frans›zlar, Polonyal›lar, Macarlar ve Ruslar, s›k
s›k Türklerle savafl yapm›fllard›r, bununla, bugün Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun insanlar› ile yapt›klar›n› de¤il, bu bölgelerin büyük bir
ço¤unlu¤unda farkl› zamanlarda yay›lm›fl olan    eski Türkler veya
Hunlar› kastediyorum.”

“‹mparator Valens devrinde, Hunlar, Attila’n›n yönetiminde, Çin
hududlar›n› terkettiler ve yak›p y›kmak üzerele Avrupa’ya geçtiler. Bu
alt ‹mparatorlu¤unu tarihinin bir k›sm›n› ayd›nlatmak ve tarihi eser-
ler müsaade etti¤i ölçüde, narin tahminlere zarar vermeksizin, özel-
likle di¤er birkaç barbar halk›n menfleine kadar gitmek  için vazge-
çilmez bir f›rsatt›r.”

“ Attila’n›n alt›ndaki Hunlar›n iflgali için, Macar Tarihçileri hiç kul-
lanmad›¤›ma flafl›labilir. Kendilerini Hunlar›n ahvad› gibi gören Ma-
carlar, bu halklar›n geçifllerinin, sald›r›lar›n›n, fetihlerinin derin de-
taylar›na girmifller ve  bize, daha sonra hiç bulam›yaca¤›m›z belki
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bin tane özellik ö¤retmifllerdir.”
“Ayr› bir eser olarak görülebilecek bu cildi, milletlere ay›rd›m ve

bu milletlerin her birini, kurulmufl olduklar› ülkelerde takip ettim. Bu
ba¤lamda, bir Tatar Milleti Çini ald›¤› zaman,  esasen bu Tatar ha-
nedan›n›n elde etmesinin gerekti¤i yerdeki Çin hanedanlarn›n›n du-
rumunu belirlerim ve detay için, Tataristan bahsindeki kronolojik
prensler bahsine at›fta bulunurum.”

S a y f a  : 2 7 8
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mekteydi. Çinli co¤rafyac›lar›n kuzeye yerlefltirdikleri ve Oufa
[Ufa] ve Baflkurt ülkelerine do¤ru yer alanYue-pan’a Bat› Tarihçi-
leri Büyük Macaristan demifllerdir, zira Hunlar›n buradan geldik-
lerine inan›yorlard›. Burada Çinli yazarlar›n anlat›s› bu gelene¤i
do¤rulamakta ve Hunlar›n Avrupa’ya komflu olarak yerleflmesine
tan›kl›k etmektedir. 

Jaick Nehri’nin kaynaklar›na do¤ru yerleflen bu Hunlar, bat›ya
do¤ru fetihlerde bulunmufllar ve Çinlilerin Ta-tflin dedi¤i Roma ‹m-
paratorlu¤u hududlar›ndaki Yen-tçai denilen bir ülkenin efendileri
olmufllard›r. [sayfa 279] Bu ülkenin Alanlarla ayn› anlama gelen
Alanha’ya ba¤l› olan kral›n› öldürdüler. Dolay›s› ile bu halklar, her
zaman flu an onlar› gördü¤ümüz bölgede yaflam›yorlard›. Çok da-
ha uzaktan geliyorlard›, tahmin ediyorumki,  güneyden gelen iflgal-
lerinin sebebi, Hun Tanju’su Tchi-Tchi [fiifli]’nin bir zamanlar Tobolsk
ve do¤usundaki ülkelerde sebep oldu¤u s›k›nt›lardan kaynaklan-
maktad›r. 

Alanlar  çok eskiden kuzeyde, Jaick’in kaynaklar›n›n üzerinde ve
Ufa ve Solamskoi [Solamskoy]’da, yaflarlard›. Bütün bu ülkeler ve Si-
birya’n›n baflflehri olan Tobolsk dahil bütün bu ülkeler, Tanju Tchi-
tchi’nin hâkimiyeti alt›nda bulunuyordu. Alanlar, da¤ anlam›na ge-
len Alin olarak da an›l›yorlard›, zira da¤larda yafl›yorlard›, daha son-
ra daha güneye, Circaffie [Sirkafi] ve Derbend’in kuzeyindeki ovala-
ra göçtüler.  Milâttan sonra 73 y›l›nda, onlar› Hirkanya Kral› ile ittifak
yapm›fllar ve Derbend bo¤az›ndan Medie [Medi]’ye girmek istemifl-
lerdir. Geçiflleri esnas›nda onlar› durdurmaya çal›flan Parthe [Part]
kral› Pacor [Pakor]’u infaz ettiler. Yüz otuz dört y›l›na do¤ru Adrien
döneminde tekrar buraya girdiler, fakat Arrien taraf›ndan kovalan-
d›lar. Bundan sonra, bat›n›n kenarlar›nda, daha sonra korsanl›k
yapmaya cüret ettiler. Gordien, onlara Makedonya’da Filip’in k›rla-
r›nda rastlad› ve bu Barbarlar taraf›ndan bozguna u¤rat›ld›. [Gordi-
en]

Alanlar’›n gücü o kadar muhteflem bir hâle geldiki hudutlar›n-
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da hâkimiyetleri alt›na ald›klar› komflu halklardan çok  say›da insan
onlar›n ad›n› alm›fllard›r ve onlarla kar›flt›r›lmaktad›rlar. Neuri [Nö-
ri]’ler, Vidiniler, Gelonlar, Agathyrse [Agatirler] ve di¤erleri bunlar-
dand›r. Sarmatie [Sarmati]’nin ovalar›ndan ve Palus Meotide’lerden
Hindistan’›n da¤lar›na ve Ganj’›n kaynaklar›na kadar yay›lm›fllard›r,
yani bu de¤iflik halklara Alain ad›n› vermekteyiz. 

S a y f a  : 2 8 0
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S a y f a  : 2 7 8

S a y f a  : 2 7 9
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Sayfa 278
“Yine de onlar› tan›maktan uzak Çin Tarihçileri, bize, sürekli

bir zincir oluflturamayaca¤›m›z, fakat bu milleti art›k gözden kay-
betmeyecek kadar yeterli ve bize Avrupa’n›n komflu bölgelerin-
de, yani, Büyük Macaristan ad›n› verdi¤imiz, Volga ile sulanan ül-
kelerde [Hunlar›n] ne kadar kuvvetli bir hâle gelmifl bulundu¤unu
göstermektedir. Buradan öteye, Kaptchaq [K›pçak] ovalar›nda, da-
ha güneyli ülkelere do¤ru, Kaschgar [Kaflgar] flehrine kadar Hunlar
uzanmaktad›r. Tarihi eserler, bize kuzeye do¤ru, yani Rusya ve di¤er
komflu bölgelere nüfuz edip etmediklerine dair bilgi vermemektedir.
Bu kadar hareketli  ve do¤al olarak Hunlar kadar korsanl›¤a tema-
yüllü hâle getirilmifl bir halk›n, komfluluran› nadiren de olsa rahat
b›rakmas›na flafl›rmak gerekmektedir. Fakat, tarihin geri kalan k›s-
m›na bir bakal›m. 

“Kuzey Hunlar› Tanju’su Çinli General Teou-hien taraf›ndan yenil-
dikten sonra, bu prens, ‹rtifl Irma¤›na yak›n olan Kin-vi da¤›n› aflm›fl,
Kam-kiu veya Kang-yi ülkesini boydan boya geçmifl, büyük bir insan
kütlesiyle birlikte, bu Hun kuruluflu nedeniyle, bundan sonra Tanju
Krall›¤› olarak an›lacak olan Yue-pan bölgesine çekilmifltir. Çin co¤-
rafyac›lar›na göre, Kam kiu ülkesi, Jaxartes [Jaksart]’›n kuzeyinde
yerleflmifl olup, K›pçak ülkesinin büyük bir k›sm›ndan teflekkül et-

S a y f a  : 2 7 9
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Yen-tçai [Yenisey], di¤er söyleyifliyle Asya Sarmatie [Sarmatie]’sine

geçtiler, burada Alanlar’› buldular ve onlar› kovdular. 

Bu yeni iflgal, Alanlar’›n yeni yerleflimler aramalar›na sebep

oldu. Baz›lar› Circassie [Sirkasi]’nin da¤lar›na do¤ru girdiler, ve

buralarda bugüne kadar tutundular, di¤erleri bat›ya do¤ru yönel-

diler ve sabit yerleflime geçmeden uzun süre gezindiler.  Tuna ci-

varlar›na yerlefltiler, burada milâttan sonra dört yüz alt› y›la do¤ru,

Sueves [Süev] ve Vandallarla birlikte, Almanya’y› yak›p y›kt›lar, Bel-

çika’y› boydan boya geçtiler ve Pirenelerin eteklerine geldiler. Bu

da¤ serisini aflamayarak, bütün Galya’ya yay›ld›lar. Roma hü-

kümdarlar›n›n zay›fl›klar›ndan faydalanarak birçok flehri talan ettiler.

409 senesinde, Pirene da¤lar›nda geçitleri korumakla görevlendiri-

lenlerin yapt›¤› bir isyan, Alanlar’a ‹spanya’ya serbestçe girme ola-

na¤›n› sa¤lad› ve burada birçok talan yapt›lar. 411 senesinde bura-

da yerlefltiler ve bu zengin Eyaletleri aralar›nda paylaflt›lar. Van-

dallar ve Süevler, Galice [Galiçya]’i ve Betique [Betik]’i ele geçirdiler,

Alanlar Lusitanie [Lusitanya] ve Carthagene [Kartagene] eyaletlerini

ele geçirdiler. Fakat büyük bir say›da Alan, Galya’da, özellikle Nor-

mandie [Normandiya] ve Bretagne [Brötanya]’da kald›. 

S a y f a  : 2 9 9
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Sayfa 299
Attila, bu prensesin davetlerini reddetmifle ve daha sonrada

bu konuda hiç bir dikkat sarfetmemifle benzemektedir. Genellikle
bütün Romal›larla, bir müddet bar›fl içerisinde yaflam›fl ve savafl›
Rhin [Ren] boylar›nda oturan Bourguignon’lar›n [Burginyal›lar] ülke-
sine tafl›m›flt›r. Burginyal›lar›n kral› Gondicaire, Aetius’a yenildi ve
bar›fl talep etmek zorunda kald›. Hunlar, ona bu bar›fltan faydalan-
ma imkan›n› vermediler, ona sald›rd›lar ve onu, halk›n›n büyük bir
k›sm› ile birlikte öldürdüler. Burginyal›lar›n k›sa bir süre sonra, rö-
vanfllar›n› alarak, Hunlar›n üzerine yürüdü¤ü varsay›lmaktad›r. Hun-
lar, Uptar isimli bir komutan taraf›ndan yönetiliyordu. Uptar bir ge-
ce yedi¤i çok fazla miktardaki etle bo¤ularak öldü. Bu da Hunlar›n
yenilmesine ve on bin adam kaybetmelerine sebep oldu. Oysa Bo-
urginyal›lar sadece üç bin kiyifldiler.

S a y f a  : 2 9 9
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S a y f a  : 2 8 0

S a y f a  : 2 8 1
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Sayfa 280

Belki de ayn› sebepten dolay›, her iki halkta ayn› ülkede oturduk-

lar› ve kendi aralar›nda birçok benzerlik oldu¤u için, Çinliler Alanla-

r› da Hunlar gibi görüyorlard›. Asl›nda bu halklar da, Hunlar gibi,

sürüleri için en elveriflli g›dalar› bulacaklar›n› düflündükleri yerlerde,

tafl›d›klar› çad›rlar›n›n alt›nda yaflamaktayd›lar. Sürüleri onlar›n bü-

tün zenginliklerini teflkil etmektedir. Onlar›n etlerini yemekte, sütleri-

ni içmektedirler. Kad›nlar, çocuklar ve yafll›lar bu çad›rlar›n alt›nda

yaflamakta ve bu insanlar, silâh tafl›rlar ve komflu halklara korsan-

l›¤a giderlerdi. En büyük u¤rafllar› savafl yapmakt›r, savafla büyük

bir önem verirler ve bundan dolay› da çocukluktan beri at binmeye

de al›fl›rlar. Aile içerisinde sakin bir flekilde ihtiyarlamak ve ölmek

utanç verici bir fleydir. Kendi eliyle birçok düflman› savafllarda öl-

dürdükten, onlar›n bafl›n› kestikten, atlara süs yapmak üzere saçla-

r›n› kestikten sonra, son nefesini veren mutludur. Bize çok vahflî gö-

züken bu halklar›, Ammien, Hunlardan daha yumuflak, daha iyi ve

daha büyük bulmaktad›r. Yere saplanm›fl bir k›l›ç ve ona göster-

dikleri baz› hürmet ifadeleri, bütün dinlerini  teflkil etmektedir. Çu-

buklarla, gelece¤i bildirdiklerini ve olaylar› de¤erlendirdiklerini iddia

ederler. 

Dolay›s›yla, Alanlar, di¤er Tatarlar gibi göçebe halklard›r ve si-

malar› tamamen Hunlara benzer. Dolay›s› ile k›smen Hunlardan

gelmifl olabilirler, zira, gerek fiifli, gerekse  farkl› zamanlardaki di¤er-

lerinin devrinde, milletin büyük k›sm›ndan birçok kabilenin ayr›lm›fl

olmas›ndan dolay›,  içlerinde bu milletten birçok kabilenin de bulun-

mas› gerekmektedir. Fakat, Ammien gibi, Alanlar’›n hudutlar›n›

Hindistan’›n kuzeyine kadar geniflletirsek, Hunlar en büyük k›sm›

oluflturmalar› ve onlarla kar›flmalar› gerekmektedir. Ve  Roma tarih-

çisinin bu iki halk aras›ndaki fark olarak belirledi¤i fley, Bat› milletle-

ri ile olan ticarettir. [sayfa 281] Basckhirs [Baflkurt] ülkesine yerlefl-

mifl olan Hunlar, kendi kendilerine daha güney bölgelere indiler ve
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Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışında.

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışında. Yanında İsmet 
İnönü ve Genelkumay Başkanı Fevzi Çakmak, Celal Bayar ve Afet 

İnan bulunmaktadır.

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışından sonra 
fabrikayı geziyor. 

SÜMERBANK NAZİLLİ BASMA FABRİKASI 
(09 EKİM 1937)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
aşamasında 15 yıl (1923-1938) gibi kısa bir sürede kurduğu 
çok sayıda fabrika, kurum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla 
büyümesini ve sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamıştır.

Nitekim tarımda, sanayide, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, 
ulaşımda ve savunma sanayinde muasır ülkelerin gerisinde 
kalmış olan, neredeyse %96’sı okuma yazma bilmeyen ve 
işgal altında kalan Osmanlı Devletinin enkazından Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulmasını ve 15 yıl gibi kısa bir sürede 
ülkemizin büyük bir atılım yapmasını sağlamıştır.

Her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da “Her Fabrika Bir 
Kaledir”  prensibiyle 15 yılda  çok sayıda fabrika açılmıştır.  

Bu dergimizde ; ekonomiye kazandırılan çok sayıdaki fabrikadan 
sadece  ikisine; 

* 09 Ekim 1937 tarihinde açılan  Sümerbank Nazilli Basma 
Fabrikası,  

* 02 Şubat 1938 tarihinde açılan  Sümerbank Bursa Merinos 
Fabrikası  ile ilgili fotoğraflara yer verilmiştir.
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Sümerbank Bursa Merinos Fabrikasında, 
fabrika şeref defterine yazarken

“Sümerbank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak millî 
sevinci artıracaktır. Bu eser, yurdun, özellikle Bursa bölgesinin endüstri 
gelişimine ve büyük millî ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir. 
Eserin başarılmasından Ekonomi Bakanlığını tebrik ederim. Sümerbank 
direktörlüğüne teşekkür ve fabrikayı gördüğüm gibi yüksek bilgi, tam 
düzenli idarede, direktörüne başarı temenni ederim.”   K. Atatürk

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışında. Sümerbank Bursa Merinos Fabrikası’nın açılışına gelirken. 

Sümerbank Bursa Merinos Fabrikası’nı açtıktan sonra tesisleri 
gezerken. 

Sümerbank Bursa  Merinos Fabrikası’nı açtıktan sonra tesisleri 
gezerken. 

SÜMERBANK BURSA MERİNOS FABRİKASI
(02 Şubat 1938)
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ANITKABİR DERGİSİ’NDE YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ 
ESASLAR

ANITKABİR  DERGİSİ’ NDE YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ ESASLAR
1. Genel Kurallar :

A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 2000 adet basılmaktadır. Dergide Atatürk ile ilgili araştırma yazıları, makaleler 
ve şiirlere yer verilmektedir.

B. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce başka yerde yayımlanmamış  olmalıdır. 
C.Yazılar, Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından incelenip yayımlanmaya değer görülürse yine aynı kurul tarafından 

belirlenecek zamanda yayımlanır. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
D.  Yazıların   içeriğinden   yazarları sorumludur
E. Yayın Kurulunca yazılarda içeriğin dışında bir düzeltmenin yapılması  durumunda   yazarın  oluru alınır.  
F. Yazarlar kendilerini  tanıtıcı bilgileri (unvan ve görev, kurum, haberleşme adresi, telefon ve belgegeçer numaraları, bir 

fotoğraf, e-posta adresi) yazılarıyla birlikte Anıtkabir Derneğine gönderirler.  
G. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün  olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından  yayımlanması uygun 

görülen yazıların sahiplerine  300 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.
 

2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar :

A. Yazılar A-4 kağıdının bir yüzüne ve 5(Beş) sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayar ortamında  Microsoft Word programında 
yazılır; posta ya da elektronik posta ile  gönderilir.

 B. Yazı karakteri  arial, başlık 14 punto, metin 12 punto, dipnotlar   8 punto, fotoğraf ve şekiller  JPEG formatında, çizelge 
yazıları 10 punto olarak yazılır.. Makalenin konusu ile ilgili varsa belge ve fotoğrafların asılları yazara geri verilmek üzere posta ile 
gönderilir. 

 C. Metinde satır aralığı tek, paragraf başı boşlukları 0.5, dipnot başlangıçları  0.5 olarak düzenlenir.
 D. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve küçük harflerle yazılır.
 E.    Dipnotlar aynı sayfa altında verilir. Kitap ve makaleler dipnotlarda  şu şekilde gösterilir ; 
  (1) Kitap  
            Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı (italik yazılmalıdır), varsa cilt numarası, varsa baskı numarası, basıldığı 

kent, basan kurum ya da basımevi / yayınevi, basıldığı tarih, sayfa numarası. (Ör.  Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Bateş 
Yayınları, 1980, s. 30.) 

  (2) Makale 
       Yazarın adı ve soyadı, tırnak işaretleri içerisinde makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı derginin adı 

(italik yazılmalıdır), büyük romen rakamlarıyla cilt numarası, dergi numarası, parantez içinde derginin tarihi, sayfa numarası. 
(Ör. Fuat Pekin, “Atatürk ve Lyautey” , Belleten, C. XX, No. 80 (Ekim 1956), s. 634.)
F.   Sayfaların altında  sayfa numaraları verilir.    .
G. Kısaltma kullanılacaksa; metinde ilk geçtiği yerde ve bir kez olmak üzere kısaltmanın açık ve  tam anlatımı  yazılır ve  

kısaltma parantez içerisinde belirtilir.         
Ör.   Türk Dil Kurumu (TDK).
H. Yazar adı ve soyadı  yazının ilk sayfasının sağ üst köşesine italik,  koyu 12 punto ile yazılır ve yanına (*) işareti konulur, unvan 

ve görev yeri (*) işareti ile dipnotta belirtilir.
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