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Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek,
milletin insanca yaşamasını bilmesi,
insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.
(Gazinin N.A.V., Muhit Mec., Sene: 3, No: 32, 1931, s. 7-8)

1

Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği
muvaffakiyetlere erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah
ve inkişafı gereklerini gerçekleştirmekte Cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler,
Cumhuriyet idaresinin milletimize hazırladığı istikbalin daha ne kadar parlak olduğunu
tahmin ettirmeye kâfidir. Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyetin müstakbel evlâtları, bizden
daha çok müreffeh ve bahtiyar olacaklardır.
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SUNUŞ

Değerli Okurlar,
Bu yıl, 19 Mayıs 2019’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Türk Milli Mücadele’sini başlatmasının 100. Yıldönümünü, 23
Temmuz-7 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzurum
Kongresinin, 4-11 Eylül 2019 tarihlerinde de Sivas Kongresinin 100. Yıldönümlerini kutladık.
Yüzüncü yıllarını kutladığımız bu önemli gün
ve haftalarda halkımız yine Anıtkabir’i yoğun olarak ziyaret ederek, Atasına olan saygısını ifade
etmiş, özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Anıtkabir’e gelen ziyaretçilerimizin
coşkuları, bu zaferin halkımız tarafından gün
geçtikçe daha iyi anlaşıldığını göstermiştir.
Biz de, Anıtkabir Derneği Yönetimi olarak,
Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu
30 Ağustos Zaferi’ni kutluyor, bu topraklarda ay
yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta
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Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın
tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu
toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve
minnetle anıyoruz.
Önümüzdeki günlerde coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan
10 Kasımda da halkımızın Anıtkabir’e akın akın
geleceğini biliyoruz.
Dergimizin geliştirilmesi ve sizlere daha layık
duruma getirilmesi için her zaman önerilerinizi
ve katkılarınızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatır, gelecek sayımızda görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.
Şadi ÖNER / (E) Tuğgeneral
Anıtkabir Derneği Başkanı

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
01.07.2019 - TÜRKİYE HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ YÖNETİM
KURULU BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

09.07.2019 - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
20.07.2019 - TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

25.07.2019 - MALEZYA BAŞBAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

Bariş içinde uyusun
bu büyük adam.
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
01.08.2019 - CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN
VE YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYELERİNDEN OLUŞAN HEYET

05.08.2019 - DIŞİŞLERİ BAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
07.08.2019 - UKRAYNA CUMHURBAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk’e
saygılarımla. Tarihin gördüğü sayılı başkanlarından Atatürkü’n kurmuş
olduğu sağlam ekonomi ve politika oluşturmada yolunda göstermiş olduğu
parlak düşncelerle şimdiki iyi ilişkilerimiz meydana gelmiştir. Başkan
Atatürk, Ukrayna hakkında şu sözü söyler, “Ukrayna ile barış demek,
dünyayla barış demektir.” Ukrayna iyi komşu ilişkilerinde Türkiye ile
stratejik alanda dostça ilerleyişini sürdürecektir. Dünya Ukrayna-Türkiye
dostluğunu pekişmiş bir şekilde görmş, ve Çernobil bölgesindeki faciadan
sonra halklarımız arasındaki ilişki bozulmadan devam etmiştir.

22.08.2019 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
26.08.2019 - TÜRKİYE İŞ BANKASI YÖNETİM KURULU
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

30.08.2019 - CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 19 • SAYI: 75 • EKİM 2019

9

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
02.09.2019 - YARGITAY BAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

03.09.2019 - ÇEK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

Sonraki nesillerdeki devlet adamlarına refah
dolu bir ülke oluşturmaları yönünde ilham
veren, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu M. Kemal Atatürk’ün olağanüstü
kişiliğine derin saygılarımı ve Çek Cumhuriyeti
ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostane
ilişkiler için şükranlarımı sunarım.
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
17.09.2019 - ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
VEBERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

19.09.2019 - ANKARA VALİSİ VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

23.09.2019 - ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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ATATÜRK’Ü DERİNDEN
ETKİLEYEN BİR
ÖĞRETMEN:
TARİHÇİ MEHMET
TEVFİK BİLGE
Dr. Ali GÜLER1*
Yarının Atatürk’ü genç Mustafa Kemal’i derinden etkileyen insanların başında, Manastır Askeri Lisesi’ndeki
tarih öğretmeni Mehmet Tevfik (Bilge) Bey gelmektedir. Tarih öğretmenleri Mehmet Tevfik (Bilge) Bey’in de
etkileriyle, gençler Fransız İhtilali’nin temel ilkelerinden
biri olan “hürriyet” kavramı ile de Manastır’da tanışacaklardır. Topçu Kolağası (sonra Yarbay) Mehmet Tevfik
Bey, o dönemin dar Osmanlı tarihçiliği görüşünden
uzak, Türk tarihini bütün genişliği ve eskiliği ile kavramış ve öğrencilerine dersini sevdirerek, esaslı tarih bilinci ve kültürü veren bir öğretmendi.2
Ali Fuat Cebesoy’un, “değerli ve milliyetçi bir Türk
subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine tarih
zevkini veriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve
derinliği ile kavramış bulunan hocasından daima saygı
ile söz etmiştir. Bir gün bana: ‘Tevfik Bey’e minnet borcum
vardır. Bana yeni bir ufuk açtı’ demiştir”3 şeklinde tanıttığı
Kol Ağası Mehmet Tevfik Bey (1865-1945)’in Atatürk’ün
derin tarih bilgisi ve bilincinin oluşmasında baş mimar
olduğu kesindir.
Mustafa Kemal Atatürk, başka bir vesileyle olgunlaşıp ilerlemesinde Manastır Askeri İdadisi’ndeki tarih
dersi öğretmeninin ayrı bir yeri olduğunu özellikle belirtmiştir. Tarih dersi öğretmenlerinin Ankara’da yaptıkları ilk toplantıya katılan Atatürk, salona girdiğinde, öğretmeni Mehmet Tevfik ile yüz yüze gelir. Öğretmenini
saygıyla selamlar ve sonra elinden tutup kendisi için
hazırlanmış kürsüye, toplantıda hazır bulunanlara hitaben: “Manastır İdadisi’nde ilk tarih feyzini kendisinden
aldığım hocam” diyerek, Mehmet Tevfîk’i takdim eder.
Atatürk, mesleğine âşık, fedakâr, işini son derece iyi bilen başarılı bir eğitici olarak, tarih öğretmeni Mehmet
Tevfik’in eğitim ve kültür tarihimizde çok büyük bir yeri
olduğuna inanmıştır.
Bu olayı anlatan Haluk Y. Şahsuvaroğlu devamında
şunları söylüyor: “... Manastır İdadisinin Tarih öğretmeni
topçu kaymakamı rahmetli Mehmet Tevfik Bey, Atatürk’e
ve Enver Paşa’ya aynı yıllarda öğretmenlik yapmış, o sı1* Hacette Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
2 F. R. Unat, “Atatürk’ün Öğrenim Hayatı ve Yetiştiği Devrin Milli
Eğitim Sistemi”, Türk Tarih Kurumu Atatürk Konferansları C: I.,
Ankara, 1964, s. 85.
3 Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Okul ve Genç Subaylık Anıları, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1966, s. 18.
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ralarda dünya inkılâplarından, fikir hareketlerinden ve
hürriyetten daima bahsetmiş. Bu bahisleri anlatılırken
kapıda bir talebe bulunur ve koridorlarda bir hafiye olup
olmadığını gözetlerdi. Mehmet Tevfik Bey’in, Fransız ihtilalini anlattığı bir derste bu kapı nöbetini Mustafa Kemal
Efendi tutuyor ve bir taraftan koridoru gözetlerken diğer
taraftan da defterine bazı not alıyordu.”4
Atatürk, bu değerli öğretmenine beslediği şükran
ve minnete, onu Türk Tarih Kurumu Üyesi yapmış ve
milletvekili adayı göstererek ve Beşinci Dönem (19351939) Diyarbakır Milletvekili olarak Meclis’e girmesini
sağlayarak karşılık vermiştir.5

Mehmet Tevfik Bilge Kimdir?
Mehmet Tevfik Bey, 1865’de (Hicri: 1281) Manastır’da doğmuştur. Babasının adı Hacı Salih, annesinin adı ise Ümmü Gülsüm’dür. Hacı Salih Bey ve
Ümmü Gülsüm Hanımın evliliğinden Mehmet Tevfik
Bey (1865) ve Adviye Hanım (1868) adlı iki çocukları
dünyaya gelmiştir.6
4 F. Emgili, “Bir Tarihçi Portresi: Cumhuriyetin Asker Neslini
Etkileyen Öğretmenlerden Mehmed Tevfik”, Güney-Doğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013-1 Sayı: 23, s. 167-168.
5 F. R. Unat, ag. g. m., s. 85. Ö. S. Coşar, Atatürk Ansiklopedisi C:
I., (1881-23 Temmuz 1908), İstanbul, 1973, s. 210-211. Y. Akyüz,
““Atatürk’ü Yetiştiren Öğretmenlerden Birkaçı”, Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu (9-10 Nisan 1981) Bildirileri, Ankara,
1981, s. 115-116.
6 İstanbul Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü Kayıtları, Cilt: 1, Hane: 608.
Zikreden: G. Toplu, Atatürk’ün Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik
Bilge, Berikan Yayınları, Ankara, 2006, s. 12.

ATATÜRK’Ü DERİNDEN ETKİLEYEN BİR ÖĞRETMEN: TARİHÇİ MEHMET TEVFİK BİLGE
M. Tevfik Bey, ilköğrenimini doğduğu şehirde tamamlamış, babası ve annesinin isteği
üzerine Manastır Askeri
Lisesi’ne
başlamıştır.
Burayı bitiren M. Tevfik
Bilge’yi ailesi İstanbul’a
göndermiş, Topçu Harbiye Mektebi’ne başlamıştır. 1883’te İstanbul
Topçu Harbiyesi’nden
mülazım-ı sani (Asteğmen) rütbesiyle mezun olmuştur. MSB Arşivi kayıtlarına
göre M. Tevfik Bey’in duhulü Rumi: 1295, Miladi: 18791880; Nasbı (Kolağası/Yüzbaşı rütbesine) 10 Eylül 1307
(23 Eylül 1892 olarak geçmektedir.7
TBMM’ndeki kayıtlarda kendi el yazısı ile yazdığı özgeçmişinde yer alan ifadesine göre mezun olur olmaz
hemen (18 yaşında) Manastır Askeri Lisesi Tarih Öğretmenliği görevine gönderilmiştir (1299/1883). Fakat
Emekli Sandığı kayıtlarına göre bu görevlendirilmesi
1887’dedir. Bu tarihte Manastır Askeri Lisesi’nde kolağası (önyüzbaşı) rütbesiyle tarih öğretmenliğine atanmıştır. Emekli Sandığı bilgilerinin daha sağlam olduğu düşünülürse, Manastır Askeri Lisesi Tarih Öğretmenliği’ne
1887’de 22 yaşında başlamış olduğunu kabul etmek
daha uygun olacaktır.8
Bu okulda görevli olduğu 1896-1899 yılları arasında
Atatürk’ün tarih öğretmenliğini yapmıştır. Burada iken
Sahra Topçu Kaymakamlığı’na (Yarbay) kadar yükselmiştir. M. Tevfik Bey, Ocak 1911’de 15. Topçu Alay Komutanlığı’ndan emekli olmuştur.9
Balkan Savaşları’ndan sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a gelen M. Tevfik Bey, Beşiktaş semtine yerleşmiştir.
Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla yeniden göreve
çağrılmış ve Kulesi Askeri Lisesi’nde tarih öğretmenliğine atanmıştır. M. Tevfik Bey, 1 Aralık 1919’da yeniden
emekliye ayrılmış; emekli olduktan sonra da Kuleli ve
İstanbul Kız Lisesi’nde (günümüzde Cağaloğlu Anadolu
Lisesi) ücretli olarak tarih öğretmenliğine atanmıştır.10
7 Z. Türkmen, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Öğretmeni Topçu
Kolağası Mehmet Tevfik (Bilge) Bey: Manastır Askeri İdadisi’nden
Kuleli Askeri Lisesi’ne Bir Tarihçinin Serüveni”, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Sunulmuş Bildiri, 30 Eylül-4 Ekim 2013.
8 Bu kayıtlar ve tartışmalar için bakınız: Z. Türkmen, a. g. bildiri.
İ. Atnur, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Hocası Manastırlı Mehmet
Tevfik Bilge Bey”, Yeni Türkiye Dergisi Rumeli-Balkanlar Özel
Sayısı-V., Yıl: 21, Sayı: 70 (Mart-Haziran 2015), s. 6166-6174. F.
Emgili, a. g. m., s. 161-162.
9 İstanbul Beşiktaş Askeri Maliye Defteri, Sicil No: 319/251, Ankara Emekli Sandığı Arşivi. Zikreden: G. Toplu, a. g. e., s. 12-13.
10 G. Toplu, a. g. e., s. 13.

Atatürk Öğretmenini
Tarih Kurumu Üyesi Yapıyor
Kuleli ve İstanbul Kız Lisesi’nde görevli olduğu dönemde Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilmiştir. Türk
Tarih Kurumu’nun 17 numaralı üyesi olan M. Tevfik Bey,
I. Türk Tarih Kongresi’ne katılarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu” konulu bir konferans vermiştir.
I. Türk Tarih Kongresi, 2 Temmuz 1932 tarihinde
Ankara Halk Evi’nde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeleri,
Darülfünun tarih müderrisleri, öğretmen ve müderris
yardımcılarıyla lise, öğretmen okulu, ortaokul tarih öğretmenlerinin katılımıyla açılmıştır.
Mehmet Tevfik Bilge, 10 Temmuz 1932 Pazar günü
ikinci oturum başkanı tarafından, “Toplantıya katılan
öğretmenlerden konferans verecek öğretmen meslektaşlarımızdan birisi de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyelerinden Kuleli Askeri Lisesi Tarih Öğretmeni Emekli Yarbay
Mehmet Tevfik Bey’dir. Tevfik Bey kırk yılı bulan ve binlerce
öğrenci yetiştiren başarılı bir öğretmenlik hayatı geçirmiş; Gazi Hazretleri’nin Manastır İdadisi’nde okurken kendisine de tarih öğretmenliği yapmış bir meslektaşımızdır.”
sözleriyle kürsüye davet edilmiştir. Kürsüye çıktıktan
sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan söz
eden konferansını vermiştir.
Mehmet Tevfik Bey’in bu konferansında üzerinde
durduğu konu, Kuleli Askeri Lisesi’nde öğretmenlik
yaptığı yıllarda üzerinde en çok durduğu konu idi. Yürekten bağlı olduğu, üzerinde emeği bulunan öğrencisi
Gazi Mustafa Kemal ve onun ilke ve devrimlerini hemen her vesile ile gündeme getirmiştir. Öğrencisi Topçu Kıdemli Albay K. Şefik Gemen şunları söylemektedir:
“Tevfik Hoca, derslerinde en ziyade Atatürk ve onun
inkılaplarını anlatıyordu. Her dersinde Atatürk’ten bahsederdi. Ona yürekten bağlıydı. Biz öğrencileri bugün Yeni
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlıysak bunu Tevfik Hoca’ya borçluyuz.”
Mehmet Tevfik Bilge için bu tarih kongresi önemliydi. Yaşamı boyunca öğrencilerine verdiği derslerde ve
yazdığı eserlerde Türklerin yüksek kültür ve medeniyete sahip olduğunu, fakat bugüne kadar Türk milletine
atalarının yanlış tanıtıldığını, bunun da olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savunmuştu. Yıllarca savunduğu
düşüncelerin, öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hayata geçirilmesi ve bu çalışmalarda kendisinin
de bulunması hiç şüphesiz Tevfik Bey için büyük bir
ödül gibiydi.11

Atatürk Öğretmenini Milletvekili Yapıyor
Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmeni Mehmet Tevfik
Bey’in Türkiye’de olduğunu öğrenince çok sevinmiş ve
11 M. T. Bilge’nin Türk Tarih Kurumu Üyeliği ve buradaki çalışmaları için bakınız: G. Toplu, a. g. e., s. 24-26.
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kendisine ikram ve iltifatlarda bulunmuştur. Öğretmeni
Tevfik Bey’in, diğer başka örnekleri de olduğu gibi 1935
yılında 5. Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak Meclis’e
girmesini sağlamıştır.
Mehmet Tevfik Bey, Kuleli ve İstanbul Kız Lisesi’nde
görevli olduğu sırada V. Dönem Diyarbakır Milletvekilliğine seçilmiş, 629 oy almıştır. 16 Şubat 1935 tarihli
seçim tutanağı 7 Mart 1935’te onaylanmıştır. 1 Mart
1935’te TBMM’ne katılan Tevfik Bey, buradaki görevi
boyunca Maarif Encümeni’nde (Eğitim Komisyonu) üye
olarak bulunmuştur.12
Tevfik Bey bu sıralarda oldukça yaşlanmış idi. Milletvekilliği de hayatının aktif olmayan bir dönemine
rastlamıştı. Dönem boyunca sürekli rahatsızlanmış ve
hastalığı nedeniyle rapor alarak izin kullanmıştı.
Tevfik Bey milletvekilliği görevini 1939 yılına kadar
sürdürmüş ve 6. Dönem seçilmemiştir. Milletvekilliği
sonrası da İstanbul’a yerleşerek hayatının sonuna kadar
burada yaşamıştır.13
Atatürk, yetişmesinde emekleri bulunan ve değer
verdiği öğretmenlerine, onları milletvekili seçtirerek
vefasını, ilgisini çok açık bir biçimde göstermiştir. Bunlar arasında, Bursalı Mehmet Tahir Efendi’nin (Selanik
Askeri Rüştiyesi) Bursa’dan; İsmail Mahir Efendi’nin
(Selanik Öğretmen Okulu) Kastamonu’dan; Naki Yücekök’ün (Selanik Askeri Rüştiyesi) Elazığ ve Muş’tan
milletvekili seçilmiş olduklarını biliyoruz. Atatürk çok
sevdiği Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i de unutmamış, Diyarbakır milletvekili yapmıştır.14

Evliliği ve Ailesi
Mehmet Tevfik Bilge Bey, Şükrü Bey ve Feride Hanım’ın kızları Mihriban Hanım ile evlenmiştir. Onların bu
evliliklerinden sırasıyla Mustafa Fazıl (Manastır-1900),
Mehmet Fahir (Manastır-1903), İclal (Manastır-1908) ve
Lenan (Manastır-1911) isimlerinde dört çocukları dünyaya gelmiştir.
Mehmet Tevfik Bilge Bey ve Mihriban Hanım’ın
bu çocuklarından Mehmet Fahir (ölümü: 1925), İclal (ölümü: 1925) ve Lenan (ölümü: 1928) nedenini
bilmediğimiz bir biçimde erken yaşlarda yaşamlarını
yitirmişlerdir. Hayatta kalan tek çocuk Mustafa Fazıl
Bilge ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
Orgeneralliğe kadar yükselmiş, Kara Harp Okulu
Komutanlığı da yapmıştır.
Şubat 1919’da eşi Mihriban Hanım’ı kaybeden
12 TBMM. Zabıt Ceridesi, Cilt: II., XIII., XVII. ve XX.
13 G. Toplu, a. g. e., s. 26-28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi,
Defter No: 868.
14 H. R. Öymen, “Mustafa Kemal’in Eğitimle İlişkileri ve Türk
Eğitimine Etkileri”, Atatürk Konferansları, Cilt: VI., Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara, 1957, s. 142.
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Mehmet Tevfik Bilge çocuklarını tek başına büyütmek
zorunda kalmıştır. Aile, hayatta kalan tek çocuk olan
Orgeneral Mustafa Fazıl Bilge’den devam etmiştir.
Orgeneral Mustafa Fazıl Bilge, 1 Eylül 1920’de Hacer
Mebrure Hanım ile evlenmiş, bu evlilikten oğulları Ahmet İzzet Bilge dünyaya gelmiştir.
Avukat Ahmet İzzet Bilge, 26 Eylül 1952’de Ayşe
Mutena Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten de kızları
Fatma Mebrure Bilge dünyaya gelmiştir. Fatma Mebrure Hanım, 1975 yılında Diş Hekimi Cemal Tuncer Bey ile
evlenmiş ve bu evlilikten de Ozan ve Doruk isimlerinde
iki çocukları olmuştur.15

Atatürk M. Tevfik Bey’e
“Bilge” Soyadını Veriyor
Atatürk, kendisine her zaman minnet ve şükran
duyguları beslediği öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’e,
tarih alanındaki bilgi ve yeteneğine dayanarak “Bilge”
soyadını vermiştir. Mehmet Tevfik Bey, 1934’te çıkartılan 2525 Sayılı Soyadı Kanunu’na göre “Bilge” soyadını
almıştır. Tevfik Bey’in “Bilge” soyadını alışını dedesi Orgeneral M. Fazıl Bilge’den naklen Fatma Mebrure Bilge
(Tuncer) Hanım şöyle anlatmaktadır:
“Paşa dedem Orgeneral M. Fazıl Bilge, bize her zaman
şöyle derdi:
- Çocuklar, Bilge soyadının kıymetini bilin. Bu soyadı
babam Mehmet Tevfik Bey’e, öğrencisi Atatürk tarafından
verilmiştir.”16

Son Zamanları ve Ölümü
Mehmet Tevfik Bey, milletvekilliği sona erdikten
sonra İstanbul Beşiktaş’taki Yenimahalle Fırın Sokak 14
numaradaki evinde mütevazı bir hayat sürmüştür. Onu
bu döneminde evinde annesi ile birlikte ziyaret eden
bir öğrencisinin oğlu (Ahmet Bülent Necipoğlu) şunları
anlatıyor:
15 M. T. Bilge’nin ailesi ve çocukları konusunda bakınız: G. Toplu,
a. g. e., s. 15-16.
16 G. Toplu, a. g. e., s. 17.

ATATÜRK’Ü DERİNDEN ETKİLEYEN BİR ÖĞRETMEN: TARİHÇİ MEHMET TEVFİK BİLGE
“Mehmet Tevfik Bey, ömrünün son günlerini Beşiktaş
Yenimahalle Fırın Sokak’taki evinde geçirmiştir. Tevfik
Bey, ahşap bir ev içerisinde sedirlerin bulunduğu sade bir
odada, mütevazı bir yaşam sürmekteydi. Çok dindar bir
adamdı. Annem merhum Refika Necipoğlu hocası Mehmet Tevfik Bey’i sık sık ziyaret ederdi. Beni de birkaç kez
yanında götürmüştü. Bu ziyaretlerimizde Tevfik Hoca’yı
seccade üzerinde ibadet ederken görürdüm. Oldukça yaşlı bir insandı. Annem merhum Refika Hanım, hocasını her
zaman saygı ve minnet duygularıyla anmıştır.”
Mehmet Tevfik Bey 12 Şubat 1945 Pazartesi günü
hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 14 Şubat Çarşamba günü saat 13’te Beşiktaş Yenimahalle Fırın Sokak
14 numaralı evinden kaldırılarak, Sinan Paşa Camii’nde
kılınan cenaze namazından sonra defnedilmiştir.17

Kişiliği ve Eserleri
1865 yılında Manastır’da dünyaya gelen Mehmet
Tevfik Bey, 1883’te İstanbul Topçu Harbiyesi’nden mezun olmuş, 1887’de Manastır Askeri Lisesi’nde tarih
öğretmenliğine başlamıştır. Bu tarihten, 1935’te Diyarbakır Milletvekili oluncaya kadar öğretmenlik görevini
sürdürmüştür.
Yarbay rütbesiyle Manastır Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi ve İstanbul Kız Lisesi’nde uzunyıllar tarih öğretmenliği yapmış, büyük bir bilgi, birikim ve deneyim ile
birçok değerli subayın ve genç kızımızın yetişmesinde
olağanüstü hizmetleri ve gayretleri olmuştur. Manastır
Askeri Lisesi’nde görevli olduğu dönemde, Birinci Dünya Savaşı’nda, Türk İstiklal Harbi’nde ve Cumhuriyet’in
kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş olan pek çok
tanınmış kişinin yetişmesinde katkıları olmuştur. Bunlar
arasında Mustafa Kemal’den önce eğitim ve öğrenim
gören İsmail Enver Paşa; Mustafa Kemal’in zamanında
ve daha sonra eğitim gören, Kazım Özalp, Ali Fethi Okyar, Refet Bele, Kazım Dirik, Cafer Tayyar Eğilmez ve Nuri
Conker ilk akla gelen kişilerdir.18
Onun tarih öğretmenliği, döneminin dar Osmanlı
tarihçiliği görüşünden uzak, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış ve öğrencilerine dersini
sevdirerek, esaslı tarih bilincini ve kültürünü veren bir
öğretmenlik olmuştur.
Öğretmenliği döneminde hürriyet mücadelelerine
de önem veren Tevfik Bey, milliyetçi bir subaydı. Fransız
İhtilali ve onun yaydığı düşünceleri öğrencilerine
gizlice anlatıyordu. Hatta bir gün Fransız İhtilali’ni
anlatırken öğrencisi Mustafa Kemal’i sınıfın kapısında
nöbetçi olarak görevlendirmişti. Öğrencisi K. Şefik Gemen’in anlattığına göre bu konuyla ilgi anısını da yıllar
sonra Kuleli’de öğrencilerine anlatacaktı:
17 G. Toplu, a. g. e., s. 14.
18 A. Pala, “Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisi’ndeki
Çevresi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 12 (1999/1), s. 146.

“Bir gün okulumuza Askeri Lise Müfettişi gelmişti.
Tarih öğretmenimiz merhum Mehmet Tevfik Hoca beni
kapıya nöbetçi olarak dikmişti. Tevfik Hoca daha sonra
arkadaşlarımıza dönüp, ‘bakın bu arkadaşınızı kapıda
görevlendirdim. M. Kemal Atatürk’e de böyle bir görev vermiştim. O çok önemli yerlere geldi. İnşallah sizler de onun
gibi kıymetli birer subay olursunuz.”
Bilindiği üzere, genç kuşakların yarınlara hazırlanması onları iki manevi güçle silahlandırmaktan geçer.
Bunlar bilgi ve milli ruhtur. Tevfik Hoca da bu niteliklerde bir öğretmen idi. Öğrencilerini hem bilgi yönünden
hem de milli bir ruhla yetiştiriyordu.
Rumeli şivesi ile konuşan, babacan tavırlı iyi bir tarih
öğretmeniydi. Tarih alanında geniş bir bilgi birikimine
sahipti. Tarih derslerini oldukça zevkli işler, öğrencileri
onu pür dikkat dinlerlerdi. Genç kuşakların tarih bilim
ve bilgisinden yararlanmaları, tarihten ders almaları
için çaba gösterirdi. Bu konuda çok hassastı. Öğrencilerinin ilgisiz davranışlarına kızardı. Öğrencisi K. Ş. Gemen’in anlattığına göre; “Bizler tarih dersine çalışmadığımız zaman, Tevfik Hoca çok kızardı. Kızdığı zaman tek
sözü, ‘sizleri Atatürk’e şikâyet edeceğim, sizlerin cezasını o
versin’ derdi.”
Öğrencilerini her zaman yarının büyükleri
olarak gören Tevfik Hoca, bu vatan evlatlarına her
zaman güvenmiş, onların bilim ve fende ilerlemeleri
gerektiğini düşünmüştür. Türk çocuklarının bilim ve
fende ilerlemeleri kadar kültür ve uygarlık yolunda
da ilerlemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bunun
gerçekleşebilmesi için de “ahlak ve fazilet”in önemine
değinmiştir.19
Mehmet Tevfik Bey’in tarihçilik anlayışı; Türkçülüğün ikinci devresini oluşturan 1876 I. Meşrutiyet’ten
sonraki dönemin ünlü Türkçülerinden ve Harp Okulu
Komutanlığı görevinde de bulunmuş olan Süleyman
Hüsnü Paşa’nın (Şıpka Kahramanı) tarihçilik anlayışından etkilenmiştir.
Kendisi de “Tarih-i Âlem” adlı bir tarih kitabı yazarak
Türk tarihini Osmanlı öncesine götüren Süleyman Hüsnü Paşa, Harp Okulu’nda ilk kez “Türkçe Gramer” dersini
koymuş ve bu konunun kitabını da kendisi yazmıştır.
Süleyman Hüsnü Paşa, askeri okullarda “milli lisan” ve
“milli tarih” meselesini birinci planda tutarak Türk çocuklarının milli bir ruhla yetişmelerini sağlamıştır.
Mehmet Tevfik Bilge de Hocası gibi, Türk diline ve
Türk tarihine önem vermiştir. Hayatı boyunca hazırladığı eserlerde ve derslerinde Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk edebiyatının ve Türk tarihinin büyüklüğüne,
19 M. Tevfik Bey’in “öğretmenlik mesleği” merkezli olarak burada
verilen kişilik özellikleri hakkında bakınız: G. Toplu, a. g. e., 29-31.
Tevfik Bey’in öğrencilerinin yukarıda aktarılan söyleşileri, Sayın
Güngör Toplu tarafından gerçekleştirilmiştir.
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insanlık medeniyeti bakımından taşıdığı değere temas
etmiştir.
Tevfik Bey, hayatı boyunca yazdığı eserlerde ve verdiği derslerde Türk milliyetçiliğini savunmuş, Türklüğün
ve Türk tarihinin insanlık medeniyetine yaptığı katkıları örnekleriyle anlatmıştır. İyi bir bilim adamı idi. İyi bir
öğretmendi. Mütevazı bir kişiliği vardı. Kendini ileri sürmekten çekinmiş ve Atatürk gibi bir dehanın öğretmeni olduğunu söylemekten olabildiğince kaçınmıştır.20
Mehmet Tevfik Bilge, döneminde pek çok örneklerini gördüğümüz üzere eser veren bir askeri öğretmendi.
Eserleri bugün tarihçilerimiz tarafından kaynak olarak
kullanılmaktadır. Saptanabilen ve değişik yıllarda basılmış kitapları21 şunlardır:
1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Safahat-ı Siyasiyesi
(İnkıraz ve İstiklal Muharebesi), Harp Okulu Matbaası,
İstanbul, 1924.
2. Manastır Vilayeti Tarihçesi, Beynelmilel Ticaret Basımevi, Manastır, 1911.
3. Cihan Tarihinde Türkler ve Meziyetleri, Amedi Matbaası, İstanbul, 1928.
4. Tarih-i Osmani, Karabet Basımevi, İstanbul, 1892, 1896.
5. Osmanlı Tarihi, Harp Okulu Matbaası, İstanbul,
1911, 1914.
6. Kuleli Kışlası Tarihi.
7. Makedonya Tarihi.
8. Endülüs Tarihi.
Bu eserlerden Tarih-i Osmani’nin yazarı “Erkan-ı
Harp Mehmet Tevfik” olarak geçmektedir. M. Tevfik Bilge Bey, “erkan-ı harp” olmadığı için eserin ona ait olup
olmadığı tartışmalıdır. Güngör Toplu, 1914’te 4. baskısı yapılan “Osmanlı Tarihi” adlı eserinde Tevfik Bilge
Bey’in, “bundan 20 yıl önce bir Osmanlı Tarihi yazdığını”
belirtiğini ve bu nedenle “Tarih-i Osmani”adlı eserin M.
Tevfik Bilge Bey’e ait olması ihtimalinin yüksek”22 olduğunu belirtmektedir. Oysa son yıllarda Galip Çağ ve İsmet Sarıbal tarafından yapılan müstakil bir çalışmada
Tarih-i Osmani adlı eserin “Fatihli Mehmet Tevfik Paşa”
tarafından yazıldığı anlaşılmıştır.23
M. Tevfik Bilge Bey’in önemli eseri “Manastır Vilayeti
Tarihçesi”adlı eseri konuyla ilgili bazı çalışmalarda sıkça
kullanılmış ise de bu eserle ilgili en kapsamlı değerlendirme G. Toplu ve F. Emgili tarafından yapılmıştır.24
20 T. Bilge’nin tarihçiliği konusunda bakınız: G. Toplu, a. g. e., s.
33-37. F. Emgili, a. g. m., s. 169 vd
21 T. Bilge Bey’in Eserleri ve eserlerindeki görüşleri için bakınız:
G. Toplu, a. g. e., s. 38-45.

22 G. Toplu, a. g. e., s. 38, Dipnot: (**).
23 F. Emgili, a. g. m., s. 169.
24 G. Toplu, a. g. e., s. 43-45. F. Emgili, a. g. m., s. 169-178.
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MİLLİ MÜCADELE’NİN
BAŞLANGIÇ İLKELERİ:
HÂKİMİYET-İ MİLLİYE VE
HAREKÂT-I MİLLİYE
Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez(1*)
Mondros Mütarekesi, 30 Ekim 1918’de imzalandığında Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Harbi’ni sonlandırmakla birlikte işgali ve ilhakı kolaylaştıran ağır
şartları nedeniyle yeni bir mücadelenin de başlangıcını teşkil etmiştir. Mütareke için 5 Ekim 1918’de yapılan girişimlerden imzalanmasına kadar geçen sürede,
iyimser bir tutum içerisinde olan Osmanlı Devleti, mütareke sonrasında toprak kaybından öte artık bir varlık
sorunu ile karşı karşıyadır. Mütareke imzalandığında
bu durumun farkında olan Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak kendisine mütareke hükümleri tebliğ edildiğinde, Harbiye Nezareti’ne,
3 ve 6 Kasım 1918 tarihlerinde gönderdiği telgraflarla,
mütarekenin sorumluluk sahası itibariyle nasıl uygulanacağını2 sormuş ve nasıl uygulanması gerektiğine3
dair görüşlerini de ekleyerek yaptığı bir teklifle açıklamıştır. Özellikle Kilikya, Irak ve Suriye gibi sınırları belli
olmayan ve Osmanlı mülki teşkilatlanmasında karşılığı bulunmayan coğrafi yerlerin belirsizlik yarattığı ve
yeni işgallere sebebiyet vereceğini belirtmiş ve oldubittilere fırsat verilmemesi ile asker, silah ve teçhizatın
da teslim edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın düşüncesinde, iki temel
husus bulunmaktadır. Birincisi “millete dayalı bir mücadele başlatılması” ikincisi ise bu mücadelenin silahlı
gücü olarak “ordunun yeniden teşkili ve muhafazasıdır.”
Ancak “Ordunun muhafazası ve çoğunluğu Türk olan
bölgelerin elde bulundurulması” temel gaye olmak
üzere Milli Mücadele boyunca askeri bir strateji olarak
da uygulanacak olan bu ana düşünce tarzı, İstanbul
Hükûmeti tarafından uygun görülmemiştir. Halbuki
birinci düşüncede Hâkimiyet-i Milliye, ikinci düşüncede Harekât-ı Milliye’nin anafikri vardır. Bunun üzerine
bir ordu komutanı olarak görevini tamamladığını düşünerek, haksız ve hukuksuz mütareke hükümlerinin
uygulanmasını önlemek ve bu maksatla Hükümette
bir görev almak niyeti ile İstanbul’a gitmiştir. Bu temel
düşüncelere sahip olarak İstanbul’da çalışmalarını
1* Hacette Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,

yürüten Mustafa Kemal Paşa, yapılacak mücadelenin
amacı ve yöntemi hakkında kararını vermiştir. Kendi
ifadesinde yer aldığı gibi Milli Mücadele’nin amacını;
“Millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir
Türk Devleti kurmak.”4 yöntemini ise; “Osmanlı Hükümetine, Osmanlı Padişahına ve Müslümanların Halifesine başkaldırmak ve bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak...”5 şeklinde belirtmiştir.6 Anlaşılacağı üzere,
millet ve ordu; Milli Mücadele’nin iki önemli gücünü
teşkil etmektedir. Milli Mücadelenin devamı süresince
bu temel düşünce iki önemli kavram altında toplanır:
Hâkimiyet-i Milliye ve Harekât-ı Milliye.
19 Mayıs 1919’dan itibaren iki ana koldan yürütülen Milli Mücadele’nin siyasi, sosyal ve ekonomik boyutunu içeren ve milletten gücünü alan düşüncenin
adı, Hâkimiyet-i Milliye’dir. Millet iradesinin yerleşmesi
için başlangıçta Kuvâ-yı Milliye ile daha sonra düzenli
ordu ile yürütülen harekâtın adı ise Harekât-ı Milliye’dir. Bu iki temel düşünce, Milli Mücadele’nin seyri
içerisinde incelendiğinde milletle bütünleşmenin ve
ordu ile başarmanın tüm izlerini taşır. Bu gücü ortadan
kaldırmak isteyen İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin amacı ise başlangıçta orduyu ve ordunun Türk
İstiklâl Harbi’ne hazırlanmasındaki geçiş sürecinde
önemli bir yeri olan Kuvâ-yı Milliyeyi baskı ve kontrol
altında tutmak daha sonraki dönemde ise millet iradesinin temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
gücünü ortadan kaldırmaktır. Ancak, Mustafa Kemal
Paşa ve liderliğindeki Milli Mücadele’nin kadrosu, bu
karşı faaliyetlerin önleyici tedbirlerini gecikmeksizin
almasını bilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Kıtaatı Müfettişi
olarak Samsun’a çıktıktan bir gün sonra,7 İstanbul
Hükümeti’ne yaptığı bilgilendirmeye yönelik Erzurum
Valiliğine de gönderdiği suretinde; millet ve ordunun
bu işgalleri kabul edemeyeceğini,8 devlet, ordu ve milletin kurtuluşu için çalışılması gerektiğini9 ve 15.Kolorduya ise işgallerin kınanması için protesto gösterileri yapılarak İtilaf temsilcilerine muhtıralar halinde
4Gazi Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, I, (1919-1920), Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 1989, s.19.
5Gazi Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, I, (1919-1920), s.21.
6Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, I, Türkiye İş
Bankası Kültür Yy., İstanbul 2004, s.304.
7Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, (CDA), DH.ŞFR., Kutu:630,
Gömlek:122, Sıra:0

2ATASE Arşivi, İstiklal Harbi Kataloğu (İSH), Kutu:68, Gömlek:2,
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı:27, Vesika Nu.:714.

8Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (ATTB), Haz.:Ali
Sevim, İzzet Öztoprak, Mehmet Akif Tural, Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara, 2006, s.27-28.

3ATASE Arşivi, İSH.,Kutu:69, Gömlek:5, ATASE Arşivi, İSH.,
Kutu:68, Gömlek:3, HTVD, Sayı:28, Vesika Nu.:715.

9Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE), ATAZB,
Kutu:8, Gömlek:13.

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 19 • SAYI: 75 • EKİM 2019

17
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bu durumun iletilmesini10 bildirmiştir. İki gün sonra
heyetindeki kurmaylarına İngiliz siyasi mümessilleri ile
yaptırdığı görüşme sonuçları ile birlikte düşüncelerini
aktardığı İstanbul Hükümeti’ne ise Türklüğün yabancı
yönetimine tahammül edemeyeceği ve milletin,
birlik içerisinde Hâkimiyet-i Milliye esasını Türklük
duygusunu hedef alarak gerçekleştireceği11 iletilmiştir. Bu açıklamalarda Milli Mücadele’nin başlangıç ilkeleri çok açık bir şekilde görülmektedir.
Milli Mücadele’nin başlamasında ordu, Mustafa
Kemal Paşa için önemli bir yer teşkil etmiş ve ilk iş olarak kolordu komutanları ile temasa geçerek onların
durum hakkındaki bilgi ve görüşlerini almıştır. Nitekim kendi deyimi ile “İlk iş olmak üzere bütün ordu ile
ilişki kurmak gerekli idi.”12 ifadesi, Milli Mücadele’nin
başlangıcında orduya verdiği önemi ortaya koymaktadır. Kuşkusuz Mustafa Kemal Paşa’nın tüm bu uygulamalarında amaçladığı, milleti ve orduyu tümüyle
Türk İstiklal Harbi’ne hazırlamaktır.13
Özellikle milletin iradesine bağlı ve orduya dayalı bir yöntemin uygulanacağı ve kendisinin de endişeli olmakla birlikte bu duygular içerisinde millet ve
memlekete olan borcunun bir gereği olarak görevini
bu ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini, sadece
15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’ya14 şifreli
olarak bildirmiştir. Diğer bir ifade ile Kazım Karabekir
Paşa, başlayacağı mücadelede en yakın ve güvendiği
kişidir. Hâkimiyet-i Milliye’nin oluşmasında 28 Mayıs
1919’da Havza’da diğer kolordu komutanlıkları ile irtibatı sağlaması ve işgallerin protesto edilmesi için de
10ATASE Arşivi, ATAZB, Kutu:8, Gömlek:94.
11ATASE Arşivi, ATAZB, Kutu:8, Gömlek:12.
12Gazi Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, I, (1919-1920), s.23.
13Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s.27.
14ATASE Arşivi, ATAZB, Kutu:34, Gömlek:2.
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halkın bilgilendirilmesini istemesi önemli bir yer tutar.
21/22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nde ise vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu temel esası üzerine milletin
bağımsızlığını yine milletin kesin kararı ve azminin
kurtaracağı belirtilerek Kuvâ-yı Milliye’nin önemi ve
gereği belirtilmiştir. 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da
yapılan kongrede alınan kararlar gereği doğu vilayetlerinin vatanın ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek
kolordu komutanları başta olmak üzere hiçbir kıta
komutanının emir-komutayı bırakmaması gerektiği
belirtilmiştir. 4-11 Eylül 1919’da yapılan Sivas Kongresi ise alınan tüm kararların bir kez daha onaylandığı
ve Batı Cephesi’nde Yunan ilerlemesinin durdurulması için Kuva-yı Milliye’nin teşkilatlanması gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca 9 Ocak 1920’de Heyet-i Temsiliye
kararı ile bir mücadele planı15 hazırlanacak ve tek elden Harekât-ı Milliye’nin de uygulama esasları tespit
edilecektir. Nitekim kongreler süreci ile başlatılan ve
milletin egemenliğine dayalı Hâkimiyet-i Milliye anlayışı ile ortaya konulan silahlı direnişin yöntemini ve
planını açıklayan Harekât-ı Milliye anlayışı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile 23 Nisan 1920’de tek
merkezden yürütülecek şekilde millete ait olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de
açılması ile Heyet-i Temsiliye’nin denetim ve kontrolünde olan kolorduların sevk ve idaresi artık meclisin
yönetiminde ve milletin iradesindedir. Müdâfâa-i Milliye Vekâleti ve Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Riyaseti’nin de kurulması ile Hâkimiyet-i Milliye ve Harekât-ı
Milliye daha etkin ve süratli icra edilecektir. Kongreler
süreci ile oluşturulan Milli Mücadele’nin siyasi ve askeri yönü, bundan sonra verilecek kararlar ile gelişerek
uygulanacak ve Türk İstiklal Harbi ve sonunda Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasında etkili olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması aynı za15Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, s.168-175.
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manda, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve
Kuva-yı Milliye harekâtından Düzenli Birlik harekâtına
geçilerek Milli Mücadele’de ordunun asli unsur olduğunu göstermesi bakımından da anlamlıdır. Nitekim
Doğu Cephesi’nde Ermenilere ve Güney Cephesi’nde
Fransız ve İngilizlere karşı elde edilen başarılar ile birlikte Batı Cephesi’nde Birinci ve İkinci İnönü muharebeleri ile başlayan ve Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
sonunda geri çekilme harekâtı sonucunda Sakarya
Meydan Muharebesi ile Yunan ordusunun savaşma
azim ve iradesi kırılacak ve Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’nde imha edilecektir.
Hâkimiyet’in ve Harekât’ın milli bir nitelikte ve
birbirleri ile uyumlu bir biçimde dört yılı aşkın bir
sürede Milli Mücadele dönemi içerisinde Mustafa
Kemal’in önderliğinde başarı ile tamamlanması, Türk
İnkılâbı’nın da temel düşünce yapısını oluşturacak ve
yeni bir safhayı başlatacaktır. Bu safhada, gelişen ve
yerleşmesine gayret edilen Türklük hissiyatına sahip
bir millet oluşumu, bu milletin hâkimiyetine dayalı bir
yönetim ve bunun korunması için de meşruiyeti olan
güçlü bir savunma yapısı yer almıştır. Türk İnkılabı’nın
diğer sosyal, ekonomik ve siyasi alanda yapılan değişiklikleri bu esas yapıyı tamamlamaktadır. O halde
Türk İnkılabı’nda temel değerler, “var olmak ve korumak” üzerine de kurulabilir. Diğer bir ifade ile milletin
hâkimiyeti ve hâkimiyetin devamlılığı için gücün muhafazası öne çıkmaktadır.
Türk Milleti’nin iradesinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun yönetimindeki Türk Or-

dusu’nun gerçekleştirdiği Türk İstiklal Harbi, Türk
İnkılabı’nın da temel iki değeri ve esası olmuştur. Bu
iki değeri birbirine bağlayan Türklük hissiyatı ve onun
düşünce zeminini oluşturan Türk Milliyetçiliği, başlangıç ilkeleri olarak Türk İnkılabı’nın dinamik yapısını ve
gelişmesini sağlamıştır. Bu bakımdan Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve onun yönetimindeki Türk İstiklal Harbi, vatanın kurtarılmasında eşsiz bir yere sahiptir. Her
bir anı milletinin yüksek desteği ve ordusunun başarısı ile doludur. Bu iki güç, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti
kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar kalacağını ilan etmiştir. Bu azim ve bilinçle yetişen
Türk Gençliği, sarsılmaz bu değerlerini koruyacak ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı
Türk’ün bağımsızlık mücadelesini her şart ve durumda devam ettirecektir.
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TÜRKİYE’DE BİLİM VE
BİLİMSEL İLERLEME;
PROF. DR. AYDIN SAYILI
VE HAYATTA EN HAKİKİ
MÜRŞİT İLİMDİR
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Bu yazımda, üniversite sıralarında tanıdığım ilk hocalarımdan ve bugün her Türk vatandaşının üzerinde
taşıdığı “5” Türk Lirasında resmi bulunan bilim tarihi Profesörü Dr. Aydın SAYILI hocamdan söz edeceğim. Evet
kendisini tanıma ve öğrencisi olma şansına erişmiş bir
üniversite mensubu olarak Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından keşfedilerek yurt dışında okuması sağlanmış,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde bilim tarihi okutan ve bana bilimi sevdiren hocalarımdan olan Aydın SAYILI; benim kendisinden ders aldığım dönemde 1958 yılında Ordinaryüslük
unvanını almıştır. Üniversiteye yeni başlamış bir öğrenci
için çok yabancı olan bu kavramın ne demek olduğunu
o zaman öğrenmiştim. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden üç ayrı dilde, üç ayrı ülkede ders vermek, üç ayrı
ülke kültürü ve deneyimleriyle bilim hazinesini geliştirmek. Bu zenginliğin ne demek olduğunu üniversite
mensubu olduktan özellikle yayın yapmaya başladıktan
sonra anladım. Dönelim Aydın Hocaya; 1900’lü yılların
başında doğmuş, çocukluğu babasının başkonsolos
olarak görev yaptığı Tahran’da geçmiş, ilköğrenimini
İstanbul’da, orta öğrenimini Ankara’daki Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. Bu sırada bir gün Atatürk, dönemin Maarif Vekili Reşit Galip Bey ile liseyi ziyaret ederek
sınavlara ve derslere katılıyor. Öğrencilere ne olmak istediklerini soruyor, bu arada Aydın Sayılı’ya da aynı soruyu soruyor. Su mühendisi yanıtını alınca Ata bu kez,
Sakarya nehrini nereye akıtırsın? sorusunu yöneltiyor.
Aldığı yanıttan memnun olan Atatürk herkes su mühendisi olabilir. Seni tarihçi yapalım, ne dersin? diyor. Aydın;
“Ailecek karar vermemiz; anne babamın onayını almam
gerekir Paşam”. Bu yanıttan çok hoşlanan Ata “Bravo Aydın! Onlarla görüş, benim teklifimi de söyle, sonra gel
Eğitim Bakanı Reşit Beye kararını bildir” dedikten sonra Atatürk, Reşit Galip’e de dönerek “Bravo çocuğa, bu
çocuğu takip edelim” diyor. Reşit Galip Bey, takdirname
ile ödüllendirileceğini söyleyince, Atatürk şu cevabı veriyor; “Takdirnameden çıkar! Daha başka şeyler yapmalı,
yurt dışına öğrenime gönderilmeli. Amerika’ya gönderip çocuğun çalışmasına bir değer verelim” diyor. Böylece öğrenci Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışına
öğrenci göndermek için açtığı sınavı kazanarak ABD’ye
gidiyor. Harvard Üniversitesinde bilim tarihi okuyor ve
“İslam Dünyasında Bilim Kurumları” başlıklı tezle Harvard Üniversitesinden 1942 yılında doktora derecesini
alıyor. Bu çalışma dünyada bilim tarihi konusunda yapılmış ilk çalışmadır. 1943 yılında Türkiye’ye dönen genç
bilim adamı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne asistan olarak atanıyor.
1946 yılında Doçent, 1952 yılında Profesör olan Aydın
SAYILI’ya 1958’de Ordinaryüs Profesör unvanı veriliyor.
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Bu satırları yazan Birsen GÖKÇE de bu dönemde felsefe bölümünde öğrenci idi ve Aydın Hoca’dan
ders alıyordu. Felsefe bölümünden iki öğrenci Aydın
Hocanın dersini izliyorduk. Her hafta odasında ders
yapardık. Hocamızla aramızda olağanüstü bir sevgi
ve saygı bağı vardı. Yurtdışı sınavını kazandığımda da,
doktora sürecinde de bana yol gösterici, deneyimli bir
büyüğüm olarak zaman zaman karşısına alır yurtdışı
ve akademik deneyimlerini aktarırdı. İngiltere dönüşü
hocalığa başladığım ve özellikle Hacettepe Üniversitesinde görev yaptığım ilk yıllarda daima yol göstericim
olmuştur. Felsefe Bölümü başkanlığına seçildiği 1974
yılından sonra yaşamını yitirdiği 15 Ekim 1993 yılına
kadar da Üniversitedeki görevinin yanında Uluslararası
Bilim Tarihi Akademisinde (1961) 3 yıl süreyle başkanlık
yapmış son olarak da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi başkanlık görevinde
bulunmuştur. Harvard Üniversitesinden aldığı bilim
doktorası dünyada bu konuda bir ilkti; doktorasını aldığı bu üniversitede 1952, 53, 56 – 57 yıllarında bilim tarihi dersleri vermiştir. Başta Harvard Üniversitesi olmak
üzere aldığı çeşitli önerileri ülkesine hizmet için ret etmiştir. TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesinden üstün hizmet ödülü, UNESCO’DAN Pandit Nehru ödülü, Polonya
Devletinden de Copernicus Madalyası almıştır.
Anadili Türkçe dışında; İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerini çok iyi biliyordu. Aydın
hoca bilimsel çalışmaları yanında, Türkçeye özel bir ilgiyle Batı ve Doğu dillerinde kullanılan birçok kavramın
Türkçe karşılıklarını bularak Türkçede de bilim yapılabileceğini gösterdi. Metafizik görüşlerden ve doğrulardan daha çok bilim tarihinde çalışmalarını yoğunlaştıran Aydın SAYILI hocamız, Türk bilim tarihinin dünya
literatürüne girmesine yol açan sayısız çalışmalara imza
atmıştır. Evet, bugün Aydın SAYILI hocamızın çalıştığı
ve akademik çalışmalarını ürettiği Ankara’daki Dil ve
Tarih – Coğrafya Fakültesinin önyüzünde “HAYATTA EN
HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR” cümlesi yazılıdır.
Atatürk’ün Samsun’da İstiklal Ticaret Mektebinde 22
Eylül 1924 ‘te yaptığı bir konuşmada “Dünyada her şey
için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için,
en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde
mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız, ilim
ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip
eylemek şarttır” ifadesi bulunmaktadır.
Genellikle insanlar kendilerine ilham veren ve kuvvet kaynağı olacak deyimler ve atasözleri arar ve bulurlar. Fakat bunların hemen daima bir yetersizliği ve bir
eksikliği vardır ki, bu da bu anlatımların belirli zaman
ve belirli koşullar çerçevesi içinde doğru oldukları halde, koşulların değişmesi ile önemlerini kaybetmelerine
neden olabilir. ”Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü
bu eksik ve yetersizliklerden tamamıyla uzak kalan, zaman kayıtları ile bağlı olmayan engin görüşlü ve geniş
kapsamlı bir sözdür… Bu düşünceyi en iyi kavrayarak
benimsemiş ve uygulama alanına en çok koyabilmiş
olan toplumlar, çağımızın en ileri ve en uygar toplumla-
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rı olduğu gibi, gelecekteki sınırsız gelişmelerini en çok
güvence altına almış olan toplumlar da yine şüphesiz ki
bunlardır. Atatürk’ün, bu vecizesini kendisine ilke edinmiş olan Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi ve Ankara Üniversitesi de bu düşünceyi kuramsal ve pratik bakımdan yayabildiği ölçüde, kendisinden
beklenebilecek en büyük hizmeti başarmış olacaktır.
Evet, Ankara Üniversitesi yüzyıla yakın bir süredir
çeşitli bilim dallarında öğrenci yetiştirerek Türk bilim
ordusuna katkıda bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ölümsüz Atamızın bilim dünyasına
katkısı olan Aydın SAYILI hocamızı Anıtkabir Dergisi
okurlarıyla tanıştırmak, Ankara Üniversitesinde lisansını ve doktorasını tamamlamış ve Ankara Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde zaman zaman ders vermiş bir
mensubu olarak tanıtmak istiyor ve huzurunuzda bir
kez daha kendisini minnet duygularımla ve sevgi, saygıyla anıyorum.
Aydın Hocanın bu konudaki görüşlerini 1948 yılında yayımlanan “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” adlı
kitabından aldığım anlatımlarla sürdürmenin daha etik
olacağı görüşüyle yazıma devam etmek istiyorum. Ancak günümüz okuyucusu için anlaşılır olması amacıyla
yapılan tek tük kelime değişikliklerinin hoşgörü ile karşılanacağı inancını da taşıdığımı belirtmek isterim.
Sayın hocamıza göre “bilimsel düşüncenin apaçık
koşul ve özelliklerinden biri bilimin sınırlarını silmek ve
bu sınırları aşmaktır.”
“Bilim; dil, din, ırk ve çeşitli toplum özelliklerine bağlı kalmayan, onlardan tamamıyla bağımsız olan bir insan etkinliği ve çalışmasıdır. Bilimin sonuçları ve uyarıları türlü özel koşullarla hiç de kayıtlı değildirler. Bilimin
en önemli özelliği de onun sınırsız gelişme ve ilerleme
yeteneğidir. Halbuki, bir taraftan, psikolojik özellikleri
gereği olarak insan, değişmeye karşı duraksama ve direnç gösterir. Diğer taraftan da toplum kuvvetleri, etki
ve gelişme yeteneklerini git gide tüketmek ve sınırlandırmak, toplumlarda da fosilleşen koşullar içinde değişme ve gelişme yeteneğinden mahrum kalmak istidadını gösterirler. İşte bu koşullar içinde bilim toplumların
durağan yapısına dinamizm ve canlılık getirebilen engin kabiliyetli bir kuvvettir. Bilim, toplum kuvvetleri dışında ve üstünde yeni kuvvetler yaratabilen önemli bir
değişme amilidir.” “Bilim doğru yolu gösterebilir, fakat
doğru yolu tutmak bakımından hiç olmazsa kuramsal
olarak, insanı zorlayamaz, uyarabilir.” “Toplumlar sınırları içindeki yolsuzlukları ve kamu yararına aykırı işleri
yasalar yardımıyla önlemektedirler.”
“Bilimin toplum yaşamındaki rolü büyüdükçe, onu
türlü çıkarlara alet etmek isteyenlerin çoğalması beklenebilir. Böyle durumları önlemek için en isabetli önlemlerden biri, hiç kuşkusu yok ki bilimin ve bilimsel düşüncenin yaygın bir biçimde kavranması, kamulaşmasıdır.
Gerçekten toplumlarda yayılması ölçüsünde, bilimin
kişi ve grup çıkarlarına alet edilmesinin kendiliğinden
ve doğrudan güçleşeceği düşünülebilir. Çünkü bilimin
çoğunluk çıkarları için kullanılmasının sağlanması çoğunluğun çıkarlarını bilim yardımı ile görebilmesine

bağlıdır.” ”bilimsel düşünce dürüst ve tarafsız olmayı,
karşılaşılan sorunları birçok bakımdan, heyecana kapılmadan, sabırlı ve etraflı bir biçimde üzerinde düşünmeyi öğretir ki, bunlar da ahlak ve erdemin önemli
özeliklerindendir.” Ancak “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” ile “hayatta en hakiki mürşit ilim adamlarıdır” arasındaki fark üzerinde durulmaya değer. Bilim insanlarının teker teker en doğru sonuçlara varabildiklerini ve
bilimsel düşüncenin gerektirdiği yolda her zaman şaşmadan yürüdüklerini savlamak biraz güç olur. Ancak,
bilim insanlarının türlü zaafları zamanla birbirlerini yok
ederler; yanlış ve noksanlar silinir ve bilim insanlarının
işbirliği sayesinde gerçek bilimsel sonuçlar ortaya çıkar.
Bilimin yeni buluşlarında hemen her zaman bu gibi eksik kalmış ya da daha tamamıyla anlaşılmamış yönler
bulunabilir. Bilimsel sonuçların uygulamalı bakımından
değerlendirilmeleri ise, hemen her zaman bir deneme
niteliğindedir. Bu gibi çalışmalarda bilim insanları daima çetin sınavlardan geçerler ve bunlarda yetersizlik
ve deneyimsizlik gösterebilirler. Fakat diğer taraftan da,
bilimden yararlanma ancak bilim insanlarının aracılığıyla olabilir. Şu halde, bilim insanlarının kendi görev ve
sorumluluklarını anlamış kişiler olarak yetişmeleri, toplumların da bilimden yararlanmak için zaman ve deneyimin göstereceği yollarda örgütlenmeleri gerekir.”
İnsan iradesi dışında olan işlerin ve hesap dışı gelişmelerin azalması bakımından insanın en önemli
yardımcısı bilim olmuştur. Böylece bilimin gelecekteki
başarıları şimdiye kadar bildiklerimizi gölgede bırakacaktır. Gerçekten, bilimin en önemli özelliklerinden
biri dinamik oluşu ve sınırsız gelişme yeteneğidir. Bilim
ilerledikçe, gerek maddesel gerek tinsel yaşamdaki uygulaması da aynı hızla artmakta ve çeşitlenmekte ve
bilimin insanlığa sağlayabileceği yararlar bakımından
da beklenmedik gelişmeler ve yepyeni olanaklar ortaya çıkmaktadır.
“Yıllar içinde bilimsel bilginin artması ile bilimin insan yaşamındaki rolü büyüdükçe, bilimin değeri daha
iyi bir biçimde anlaşılmış ve bilime daha çok güvenmenin yararları daha fazla takdir edilmeye başlanmıştır.”
“Özellikle son yüzyıllar, bilimin üzerinde başarılı
görevler almasının zengin örnekleri ile doludur. Bilimin ışığı altında cehalete dayanan kuvvetler yüzyıllar
boyunca ele geçirdikleri dev kürsülerinden inerek her
yerde geri planlara çekilmek zorunda kalmış, bilimdeki
göz kamaştırıcı ilerlemeler insan yaşamına yepyeni yön
vermiş ve tinsel yaşamda da yepyeni ufuklar açmıştır.
‘HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR’. Tarihin daha mürekkebi kurumamış sayfalarına Atatürk’ün yazdığı bu
özlü sözün doğruluğundan yana artık kuşkumuz olamaz” diyen Aydın SAYILI hocaya göre ‘bilim uygar dünyanın belkemiğidir ve uygarlıkta en çok ilerleyen toplumlar bilime en çok bel bağlayanlar olacaktır.’ Çünkü
“İnsan kafası doğanın bildiği en gür, en doğrucu ve en
verimli enerji kaynağıdır… Kafası sayesinde insan çok
çeşitli ve engin başarılar göstermiştir. Bunların en göze
çarpanı ve en göz kamaştıranı da kuşkusuz ki bilimdir.”
İnsan yeryüzünde bulunan her şeyden yararlanmaya
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bakmış ve bilim sayesinde zamanla, doğanın hemen her
gücünü kendine köle etmiştir. Denizleri ve havaları istila
etmiş ve düğme çevirmekle dünyanın en uzak köşelerini odasının içine getirmeyi, rakamlarla anlatabileceği
uçsuz bucaksız uzayı, laboratuvarının duvarları arasına
sokmuş, bilimsel ve teknolojik çalışmanın en son meyvelerinden olan elektron mikroskopları ile de görülemeyen molekül ve atomların her birinde dünyalar, alemler
bulunduğu gerçeğine ulaşmıştır.” “Bilim gerçekten insanın en büyük zaferi ve en baş döndürücü mucizesidir.
“Bilimsel çalışma ve araştırma, insanların karşılaştıkları günlük durumların ortak gözlem unsurları halinde
ve olgular biçiminde çözülmesi ve saptanması, gözlemlenen olguların çoğaltılarak toplanması ve biriktirilmesi ve yıkılan bu olgu kümelerinin rasyonel, düzenli
ve sistemli bir biçimde birbirlerine bağlanmasıdır. Bilimsel araştırmanın ele aldığı konular çoğunlukla daha
önceden incelenmiş konu ve sorunlarla ilgilidir.”
“Bilimsel çalışma birikmiş ve sistemleşmiş bilgi ve
açıklamalar yardımı ile yeni konu ve sorunları ele almak, elde edilen ipuçlarına göre tahminler yürütmek
ve bu tahminlerin doğru olup olmadığını yeni olgu
ve gözlemelerle denetleyip incelemektir.” “Daha kısa
bir anlatımla bilimsel çalışmayı; olguların ve olgular
arasındaki ilişkilerin araştırılması, bilimi de sistemli ve
bağlaşık bir bilgi kümesi olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel sonuçlar, olgu ve olay bilgisinden başka, olgular arasındaki ilişkilerin bilgisidir. Bilimsel gerçeklerin temeli,
genel olarak yinelenen, gözleme elverişli bulunan ve
olanaklar ölçüsünde denetlenerek bilimsel bir biçimde
gözlemlenmiş ve çoğunlukla yinelenmesi olanaklı olan
olgulardır. Yasalar ise ideal bilimsel açıklamadır ve ölçülebilir olgular arasındaki ilişkiyi anlatır.”
“Bilimsel yöntem olguların dikkatli ve tarafsız bir biçimde gözleminden ve bunlar arasındaki ilişkiyi tahmin
ettikten sonra bu tahminlerin doğru olup olmadığını kesin biçimde yeni gözlemlerle denetlemekten oluşmaktadır. “Bilimsel yöntemin ana özellikleri bu kadar basittir
ve doğru düşünmeyi güvence altına almak bakımından
insan için en doğal yöntemdir. Bununla beraber, uygulamada çoğunlukla olayların çözümlenmesi ve yorumlanması olguların seçilmesi, bunların gruplandırılmaları ve
gerekli sonuçların mantıksal şekilde çıkarılması, ondan
sonra da bu sonuçların doğru olup olmadıklarının incelenmesi ve denetimi yollarının tasarlanması ve bulunması hiç de kolay olmamaktadır. Bunu hakkıyla yapabilmek, ancak bilimsel düşünce ve disiplin içinde yoğurulmuş ve yeni konu ve sorunlarla boğuşmakta ve olgularla
baş başa kalmakta deneyim kazanmış olmakla ve gerek
kişisel deneyimlerden gerek başkalarının deneyim ve
bilgisinden büyük ölçüde yararlanmakla olanaklıdır.
“Bilim epik eserler gibi elden geçer, çok emek ister
ve yavaş yavaş büyür, biçimlenir ve gelişir. Bilim tarihi
gösteriyor ki en küçük buluşlar bile uzun yıllar hatta
yüzyıllar boyunca birçok bilginlerin ömürlerini tüketmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Bilimin ilerlemesi en
keskin zekâların çetin uğraşma ve didinmeleriyle ve elbirliği ile kendilerini bu uğurda harcamalarını gerektirir.
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EDISON’un yaklaşık olarak şöyle bir sözü var: bilimsel
dehanın ancak onda biri ilhamdır, geri kalan onda dokuzunu, dâhi alnının teriyle kapatmak zorundadır. Bizde de bir atasözünde şöyle denmektedir: Allah, bilimi
isteyene, serveti istediğine verir.”
“Bilim en ufak bir yanlışı atlamaz, affetmez. En küçük bir bilimsel sonuca varmayı sağlayan gözlem, usavurma deney ve hesap çalışmaları zinciri en zayıf halkası kadar kuvvetli olabilir. Bilimin sırları ancak kendisine
iyice bağlı olanlara malum olur. Bilime heves eden, ona
bağlandığı ve bilimin elinde oyuncak mesabesinde
kaldığı ölçüde büyük keşifler yapmaya ve daha önemli
başarılar elde etmeye sahip olur. Fakat diğer taraftan
da ömrünü bilim uğrunda tüketen bir dâhinin bilimsel
eseri ancak daha ilerilere gitmek ve yeni sonuçlara varmak için bir basamak yerine geçer.”
“Bilimin en göze çarpan özelliklerinden biri, tek insanın önemsizliği ve acziyle, zamanla ortaya çıkarılan bilimsel başarının sınırsız büyüklüğü arasındaki oransızlıktır.
Bunun nedeni açıktır; bilimsel çalışma zaman, ulus, ırk,
din ve dil tanımayan, matematiksel bir deyimle, bunların
işlevi olmayan çalışmadır. Bilim birdir. Birbirlerinden çok
farklı çevrelerde bulunan, çok değişik inançlarda olan ve
birbirlerinin dilinden anlamayan kişiler bilim alanında ister istemez birleşirler; birbirlerinden başka düşünmezler,
düşünemezler. Bilim, insanların en çok elbirliği ve işbirliği yapabildikleri bir çalışma alanıdır.
Dünyanın bir kıtasındaki bir ülkede laboratuvarında
ya da kütüphanesinde sessizce çalışan bir bilim insanının başarısının dünyanın en uzak başka bir köşesindeki
diğer bir bilim insanını tamamlar ve bilim bu biçimde
ilerler. Bilim tek bir ulusa, kavme ya da ırka mal edilemez. Bilim tam anlamıyla insansal bir çalışmadır
“On yedinci yüzyılın başından beri sağlanan büyük ilerlemeler, Avrupa uluslarının tam bir işbirliğiyle
meydana gelmiştir. Hemen hemen her konuda yapılan
keşiflerin başlamasında, tamamlanmasında, yerleşme,
kökleşme ve kabul aşamasına girmesinde başka milliyette, dinde ve mezhepte birçok bilim insanlarının adlarını yan yana buluruz.”
“Bilim insanları yalnız birbirlerinin keşfini tamamlamakla kalmazlar; aynı keşifleri birbirlerinden habersiz
olarak da yaparlar. Birbirlerinden uzak bölgelerdeki
bilim insanlarının birbirlerinden habersiz olarak aynı
sonuçlara varabilmeleri bilimin çok önemli bir niteliğini ve özelliğini ortaya koyar: Bilimsel sonuçların kişisel
olmaktan uzak oldukları, çok genel ve olumlu nitelik
taşıdıkları açık bir biçimde ortadadır.”
“Bir keşfin birden fazla bilim insanı tarafından birbirinden bağımsız ve çağdaş olarak yapılması o keşfin
değerini çoğaltır ve varılan sonucun doğru olduğuna
güçlü bir kanıt oluşturur.”
Bu makalede kısaca değindiğim “HAYATTA EN
HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR” adlı Aydın SAYILI hocaya ait
kitabın yeniden basılması ülkemizde bilimin sağlıklı
ilerlemesine ve genç kuşaklara tanıtılmasına olanak
sağlayacaktır.

Genç Bakış
ANADOLU’NUN
ÖRGÜTLENMESİ
AŞAMASINDA MUSTAFA
KEMAL PAŞA’YI
ENGELLEME ÇABALARI
Şeyma KİREÇ(*)

Giriş
1914 ve 1918 yılları arasında yapılan Birinci
Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti mağlup
olmuştu. 30 Ekim 1918 günü Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey,
Müsteşar Reşat Hikmet Bey, Yarbay Sadullah Bey ve
İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Arthur Calthorpe arasında imzalanmıştı. Osmanlı Devleti’nin fiilen
sonunu getiren1 bu mütarekenin 7. maddesi ile
İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek
bir durum olursa o (istedikleri bir stratejik) noktayı
işgal etme hakkına sahip oluyordu.2 Mütarekenin
yürürlüğe girmesinin ardından İtilaf Devletleri, 7.
maddeye dayanarak yurdumuzun çeşitli stratejik
noktalarını işgal etmeye başlamıştı. Mütarekenin
imzalandığı gün Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atanan Mustafa Kemal ise uzun zamandır
memleketin kötü ve tehlikeli bir hale düşeceği konusunda Sadaret’i uyarıyor ve eğer Harbiye Nazırı
olursa vatana faydalı olabileceğini düşünüyordu.
Fakat Osmanlı Hükümeti ve bilhassa Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bu uyarıları dikkate almamıştı.3

Mütareke Döneminde
Mustafa Kemal Paşa
Mustafa Kemal, Osmanlı Hükümeti’nin Mondros
Mütarekesi’ni imzalayarak kendini kayıtsız şartsız
düşmanlara teslim etmeye razı olduğunu hatta bu
şekilde düşmanların işgaline yardım ettiğini düşünmekteydi.4 Mustafa Kemal, mütarekenin bazı
1* Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans
Öğrencisi
Yuluğ Tekin Kurat, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması, 2.
Kısım, Ankara, Turhan Kitabevi, 1986, s.105.
2 İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin
Siyasal Andlaşmaları, C. I, 3. Baskı, Ankara, TTK, 2000, s. 10-14.
3 Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara, Güven
Basımevi, 1963, s.178-184.
4 Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu durumu şu sözleriyle açıklamıştır: “Birinci Dünya Savaşı’ndan yorgun
ve yoksul düşmüş bir ulus ve ellerinden silahları alınmakta olan
bir Osmanlı ordusu vardır. Padişah Vahdettin ise yalnızca kendini
ve tahtını koruyabilecek önlemler almaktadır. Osmanlı Hükümeti
de onursuz ve korkakça sadece padişah isteklerine uymuş, yine
kendilerini koruyabilmek için herhangi bir duruma boyun eğecek

maddelerinin aydınlığa kavuşması için 3 ve 7 Kasım
1918 tarihleri arasında Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya bir dizi telgraf çekmiş, bu telgraflarda, Toros
tünellerinin işgali hakkındaki maddenin açıklanmasını istemiştir. Ayrıca, İngilizlerin İskenderun’a
asker çıkarmakta olduklarını da belirtmiş ve mütareke şartlarından doğabilecek yanlış yorumlara karşı önlem alınmazsa orduların da terhis edilmesiyle
birlikte İngilizlerin isteklerinin önüne geçilmesinin
imkânı kalmayacağını söylemiştir. Fakat Ahmet
İzzet Paşa, Toros tünellerinin işgalinin muhafaza
niteliğinde olduğunu, İngilizlerin İskenderun limanından yalnızca Halep’teki ordularını beslemek için
yararlanacağını ve bunda da bir sakınca görmediğini bildirmiştir. Mustafa Kemal’in, eğer İngilizler İskenderun’a asker çıkaracak olursa onlara karşı silah
kullanma emri verdiğini bildiren telgrafının ardından Ahmet İzzet Paşa, bu durumun devletin siyasetine kesinlikle aykırı olacağını söylemiştir.5 Olayların
ardından Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7.
Ordu Karargâhı lağvedilerek Mustafa Kemal, Harbiye Nezareti emrine verilmiştir.6 Bu görüşmelerden
de anlaşılacağı üzere, Osmanlı Hükümeti mütarekenin yol açabileceği yıkımların farkında olmadığı
gibi Mustafa Kemal’in İskenderun’u savunmasına
da müsaade etmemektedir.
13 Kasım 1918 günü Mustafa Kemal, Yıldırım
Orduları Grubu Komutanlığı Karargâhı’nın bulunduğu Adana’dan İstanbul’a dönmüştü. Aynı gün İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan savaş gemilerinden
oluşan işgal donanması da İstanbul’da idi. Mustafa
Kemal, düşman gemilerine bakarak “Geldikleri gibi
giderler” diyerek tepkisini göstermişti.7 Yaklaşık 6 ay
boyunca İstanbul’da kalacak olan Mustafa Kemal,
Osmanlı Hükümeti’nin mütareke koşullarına kayıtsız kalmasını kabul etmemiş ve harekete geçmeyi
kararlaştırmıştı. 1919 yılının ocak ve şubat aylarında birçok yetkililerle sıkı temaslara geçmiş ve birtakım görüşmeler yapmıştı. Albay İsmet (İnönü) Bey,
Albay Refet (Bele) Bey ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ile
vaziyettedir. Öyle ki, kurtuluş çaresini İngiliz desteğini sağlamakla
arayanların kurduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne girenlerin başında da Padişah Vahdettin bulunuyordu. Yine Osmanlı Hükümeti,
kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletleri de
gücendirmemeye çalışıyordu. Mustafa Kemal’e göre ise, yabancı
devletlerin koruyuculuğunu kabul etmek tutsaklıktan başka bir
şey değildir. “Öyleyse, ya istiklal ya ölüm!” diyerek kurtuluş
mücadelesini başlatacaktır.” Bkz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Nutuk-Söylev (1919-1920), C. I, Ankara, TTK, 1981, s. 3-19.
5 Bayur, a.g.e., s.178-185.
6 Fahri Belen, Atatürk’ün Askeri Kişiliği, İstanbul, Milli Eğitim
Basımevi, 1963, s.17.
7 Cevat Abbas Gürer, Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürk’ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak, İstanbul, Halk Basımevi, 1939, s.162-166.
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Şişli’deki evinde geçen bu görüşmelerde Mustafa
Kemal, Anadolu’ya geçmeyi ve orada milleti uyandırarak kurtuluş çareleri aramayı konuşuyordu.
Aslında çok önceden verdiği bu kararın üzerinde
iyice düşünüyor ve en önemlisi ona bu yolda eşlik
edecek arkadaşlarının kendine inanmasına gayret
ediyordu.8 Tam da bu esnada Mustafa Kemal’in de
tabiriyle “talih ona öyle uygun şartlar” hazırlayacaktı ki, fırsat ayağına gelecektir.9
Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesinin
ardından Doğu Karadeniz’de bulunan Rumların
Pontus Devleti’ni kurmaya yönelik faaliyetleri, bölgedeki Türklerin de kendilerini savunmasına yol açmıştı. Fakat Türklerin bu direnişi, Türklerin Rumları
katlettiği biçiminde yansıtılıyordu. 21 Nisan 1919
tarihinde Amiral Calthorpe, Osmanlı Hükümeti’ne
bir nota göndererek bölgedeki durumun sonlanmaması halinde burayı işgal edeceklerini bildirmiştir. Bu gelişmeler üzerine, Samsun bölgesindeki
asayişin yeniden sağlanması için etkin bir komutan
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 30 Nisan 1919’da
Padişah Vahdettin’in onayıyla Mustafa Kemal en
geniş yetkilerle 9. Ordu Müfettişliği’ne atanmıştı,
6 Mayıs 1919 tarihinde verilen “Yetki Talimatı” ile
Mustafa Kemal Paşa’ya, yalnızca Samsun ve civarı değil, Diyarbakır’dan Ankara’ya kadar geniş bir
alandaki bütün sivil ve askeri yetkililere emir verme
yetkisi veriliyordu.10
Esasında burada asayişsizlik olarak nitelenen
durum Türklerin, Pontus Devleti kurmaya çalışan
Rumlara karşı direnmesidir. Türk halkının kendini
savunmasından hoşnut olmayan İngilizler, bölgede bulunan Türklerin silahlarının toplanarak düzenin sağlanmasını istemişlerdi. Bu amaçla Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal ise, işgallere karşı
susmaya devam eden Osmanlı Hükümeti’ne ve
işgalci devletlere rağmen Milli Mücadele’yi başlatacaktır. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a gitme nedeni buradaki sözde asayişsizlik
durumunun bastırılması amacıyla görevlendirilmesidir. Fakat birtakım kişiler, Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a gönderilerek Milli Mücadele’yi başlatma
görevinin (!) Padişah Vahdettin tarafından verildiği
safsatalarını dile getirmektedir.11
8 Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, İstanbul, Yenigün
Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1998, s.108-111.
9 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. I, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1976, s. 402.
10 Bige Yavuz, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri:
Fransız Arşiv Belgeleri Açısından 1919-1922, Ankara, TTK, 1994,
s. 22-23.
11 Bkz. Alptekin Müderrisoğlu, “Vahdettin’in Kurtuluş Savaşını
Başlatması İçin Mustafa Kemal Paşa’ya 400.000 Altın Ve 400.000
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Milli Mücadele’yi Engelleme Çabaları
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, bölgedeki sözde asayişsizlikle ilgili bir
takım önlemler alırken orduyu ve milleti işgallere karşı mücadeleye hazırlamaya çalışıyordu. Kolordu komutanlarına çektiği telgraflarla 15 Mayıs
1919’da Yunanlar tarafından başlayan İzmir işgalinin protesto edilmesini ve mitingler yapılmasını
istiyordu.12 Bu sırada İstanbul’da işgalci kuvvetlerin komutanlarından olan Selanik Seferi Kuvvetleri
Başkomutanı İngiliz General Milne, Harbiye Nezareti’nden Mustafa Kemal’in niçin 9.Ordu Müfettişliği
vazifesine getirildiğine dair bilgi almak istiyordu.
Harbiye Nezareti’nin yanıtı ise, Mustafa Kemal’in
9. Ordu Müfettişliği’ne atanarak burada mütareke
hükümlerini denetlemek amacıyla görevlendirildiği biçimindeydi.13 25 Mayıs 1919 günü Samsun’dan
Havza’ya gelen Mustafa Kemal, 28 Mayıs 1919’da
komutanlara ve valilere gönderdiği bildirisiyle her
yerde mitingler yapılarak işgallerin protesto edilmesini istemiştir.14
Ulusal gösteriler devam ederken Milli Mücadele’yi engelleme çabaları da başlıyordu. Osmanlı
Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı durumlardan kurtulması için düşünülen çarelerden
biri de İngiliz himayesiydi. Bu amaçla kurulan İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin başında bulunan Sait
Molla, 23 Mayıs 1919’da tüm belediye başkanlarına
gönderdiği yazısında İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin
korunup kollanmasını istemişti. 26 Mayıs 1919’da
Mustafa Kemal ise Sait Molla’nın bu yazısına ulusal
bağımsızlığın kurtarılmasının yalnızca milletin birlik olarak savunmasıyla gerçekleşeceğini söylüyordu.15 1 Haziran 1919 günü “Türkiye Havas-Royter”
isimli ajans, Saltanat Şurası’nda toplanan tüm üyelerin büyük devletlerden birinin yardımını istemek
konusunda hem fikir olduklarına dair bir haber
yaymıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal, milletin
bağımsızlığını korumakta kararlı olduğunu ve her
türlü sonucu göze aldığını, bu gibi haberlerin kaygı
yarattığını Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya bildirdi.16
Bu arada Samsun’da bulunan İngiliz Yüzbaşı
Kâğıt Lira Verdiği Gerçek Dışı Bir İddiadır”, Ankara Üniversitesi
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. IV, No. 15
(Mayıs 1995).
12 Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, C. I, İstanbul, Yapı Kredi
Yayınları, 2008, s.36.
13 Bayur, a.g.e., s.305.
14 Nutuk-Söylev, C.I, s. 31-33.
15 Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri I,
İstanbul, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 2001, s.45.
16 Nutuk-Söylev, C.I, s.37-39.
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Hurst, Mustafa Kemal’den şüphelenerek onun tüm
hareketlerini Amiral Calthorpe’a rapor ediyordu.
Bu raporlarında Yüzbaşı Hurst, Mustafa Kemal’in
Anadolu’yu örgütlemekle uğraştığını bildirmesinin
ardından 6 Haziran 1919’da General Milne, Osmanlı Harbiye Nezareti’ne bir nota vermiştir. Notada
Mustafa Kemal’in hemen İstanbul’a çağrılması isteniyordu. İngilizlerin bu baskısı sonucunda Harbiye
Nazırı Şevket Turgut Paşa, 8 Haziran 1919 tarihinde
Mustafa Kemal’i İstanbul’a geri çağırmıştır.17 Üç gün
sonra Şevket Paşa’nın telgrafına cevap veren Mustafa Kemal, niçin çağırıldığını öğrenmek istiyordu.
Mustafa Kemal, Osmanlı Hükümeti’ne aynı tarzda
yazılar göndererek olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyordu. Aynı gün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Amasya’ya geçmişti. 15 Haziran 1919’da
Harbiye Nezareti’nden gelen telgrafta, İngilizlerin
Mustafa Kemal’in İstanbul’a gelmesi için istekte bulunduğu yazıyordu. Çekilen diğer telgrafta ise bu
isteğin aynı zamanda Osmanlı Hükümeti’nin kararı
olduğu bildiriliyordu.18 Bu çelişkili anlatımlarda da
görüldüğü üzere, artık Osmanlı Hükümeti İngilizlerin isteği yönünde hareket ediyor ve bu durumu
itiraf etmekte de bir mahzur görmüyordu.
20 Haziran 1919 tarihinde ise Posta ve Telgraf
Umum Müdürlüğü, kurtuluş mücadelesi için çalışmakta olan Redd-i İlhak ve Müdaafa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri’nin telgraflarının çekilmemesi için
emir veriyordu. Mustafa Kemal aynı gün içerisinde
Sadaret’e gönderdiği yazısında bu emrin derhal
geri çekilmesini istemişti.19 Tüm bu olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal Paşa bir an önce kişisel
ihtiraslardan uzak şekilde, ulusal örgütler kurulmasına ve ulusun işgallere karşı uyarılması yönündeki faaliyetlerine devam ediyordu. Bu sebeple 22
Haziran 1919 günü Amasya’da bir genelge yayımlamıştı. Bu genelgede, yurdun bütünlüğünün ve
milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul
Hükümeti’nin sorumluluklarının gereklerini yerine
getirmediği ve dolayısıyla milletin bağımsızlığının
yine milletin azim ve kararı ile kurtulabileceği açıklanmıştı. Aynı zamanda Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağı bildirilmişti.20 Daha önceden Doğu
İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Doğu Şubeleri

ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti tarafından
Rumların Pontus Devleti kurmasına yönelik faaliyetlerine karşı Erzurum’da kongre toplanmasına
karar verilmişti.21 Amasya Genelgesi’nde Doğu illeri
adına Erzurum’da toplanacak olan kongrenin delegelerinin de ulaşabilirlerse Sivas’a gitmeleri bildirildi.22 Böylelikle 21/22 Haziran 1919 gecesi bildirilen
Amasya Genelgesi, Milli Mücadele’nin niçin ve nasıl
yapılacağını açıklayan bir belge olmuştur.
Amasya Genelgesi’nin ilan edilmesinden bir
gün sonra İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in
görevinden alınarak hiçbir resmi sıfatının kalmamış olduğunu ve artık emirlerinin resmi nitelik
taşımadığını Dahiliye Nezareti’ne bildirmişti.23 Dahiliye Nazırı Ali Kemal de vilayetlere gönderdiği
gizli genelge ile Mustafa Kemal’in günün siyasetini anlayamadığını, müfettişlik görevinde başarılı
olamadığını, İngilizlerin isteği üzerine görevinden
azledildiğini ve son yaptıklarıyla da tasarısını zaten
açığa çıkardığını bildirmişti. Ayrıca kesin emir vererek Mustafa Kemal’in görevinden azledildiğini,
kendisiyle hiçbir resmi temasa geçilmemesini ve
hükümet işlerine ait hiçbir isteğinin yerine getirilmemesini istedi.24 Ali Kemal’in genelgesinden etkilenen bazı kişiler Milli Mücadele hareketini sabote
etmeye başlamıştı. Posta ve Telgraf Umum Müdürü
olan Refik Halit (Karay) tüm telgrafhanelere, Mustafa Kemal’in görevinden alındığı için telgraflarının
kabul edilmemesi gerektiğini söylüyordu.25 Elazığ
valisi olarak bilinen Ali Galip isimli kişi de Sivas’a
giderek duvarlara Mustafa Kemal’in hain ve asi olduğunu bildiren afişler astırmıştı.26 Hatta Ali Galip,
Sivas valisi Reşit Paşa’nın yanına gitmiş ve Mustafa
Kemal’in Sivas’a gitmesi durumunda ne yapacağını
sormuş. Ayrıca Ali Galip, Reşit Paşa’nın yerinde olsa
Mustafa Kemal’i kollarından bağlayıp tutuklayacağını söylemiştir. O gün hem Dahiliye Nezareti’nin
genelgesini hem de Mustafa Kemal’den Sivas’ta
milli bir kongrenin kurulacağına dair yazı alan Reşit
Paşa bu durum karşısında ne yapacağını bilememiştir.27 27 Haziran 1919 günü Sivas’a geçen Mustafa Kemal ise aynı günün akşamında Ali Galip ve
21 Yavuz, a.g.e., s.25.
22 Nutuk-Söylev, C. I, s. 43.

17 Salahi R. Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat
Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Ankara, TTK, 1995, s.18.
18 Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları
II, İstanbul, Ülkü Matb, 1975, s.232-233.
19 Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı
Atatürk Günlüğü, Ankara, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi,
2007, s.139-140.
20 Genelkurmay Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi, II.
Cilt, 2. Kısım, 3. Baskı, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1999, s.2.

23 M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken: Mondros
Mütarekesinden Sivas Kongresine, C.I, Ankara, TTK, 1959, s.144.
24 Genelkurmay Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi, II.
Cilt, 1. Kısım, 2. Baskı, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1994,
s.94-95.
25 Karabekir, a.g.e., s.70.
26 Nutuk-Söylev, C. I, s. 53.
27 Reşit Paşa’nın Hatıraları, Neşreden: Cevdet R. Yularkıran, İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, 1939, s. 24.
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beraberindeki adamlarını huzuruna getirterek onlarla sert bir üslupla konuşmuştur. Ali Galip ise bu
tavır karşısında aslında amacının Mustafa Kemal’e
hizmet etmek olduğunu söyleyip değişik kanıtlarla
Mustafa Kemal’i inandırmaya çabalamıştır.28
Bir tarafta da İngilizlerin Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesi için Osmanlı Hükümeti’ne yaptıkları
baskılar devam etmekteydi. Öyle ki, bu isteklerini
Harbiye Nezareti’ne gönderdikleri telgraflarla 30
Haziran 1919 ve sonradan 2 Temmuz 1919’da tekrarlayacaklardı. 30 Haziran 1919 tarihinde Harbiye
Nezareti’nden Mustafa Kemal’e gelen telgrafta, Padişah Vahdettin Mustafa Kemal’in iki aylık bir hava
değişimi almasını, barış kararlaştırılıncaya dek arzu
ettiği bir şehir veya kasabada istirahat etmesini
öneriyordu. Fakat ulusun örgütlenmesinde kararlı
bir tavır sergileyen Mustafa Kemal, yolundan dönmüyordu. 3 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal ve
arkadaşları, kongre düzenlemek için Erzurum’a gelmişti.29 5 Temmuz 1919’da Harbiye Nazırı Ali Ferit
Paşa’nın Mustafa Kemal’i tekrar çağırması üzerine
Mustafa Kemal, vatanın kurtulması adına şahsi bir
karar veremeyeceğini söylemiştir.30 Bunun üzerine, 8 Temmuz 1919’da İstanbul Hükümeti, Mustafa
Kemal’e resmi görevine son verildiğini bildirmiştir.
Fakat aynı gece İstanbul ile telgraf görüşmesine devam eden Mustafa Kemal de büyük bir aşkla bağlı
bulunduğu askerlik mesleğinden istifasını Harbiye Nezareti’ne bildirdi.31 Artık Mustafa Kemal Paşa
“kutsal olan milli gayesi için her türlü fedakârlıkla
çalışmak üzere milletin sinesinde bir ferd-i mücahit
suretiyle bulunuyordu.” 32
10 Temmuz 1919’da toplanması kararlaştırılan
Erzurum Kongresi, delegelerin gecikmesinden dolayı duyurulan günde toplanamamıştı. Bu tarihte
bir kongre düzenleneceğini öğrenen Erzurum işgal kuvvetleri komutanı İngiliz Albay Rawlinson, 9
Temmuz 1919 günü Mustafa Kemal ile görüşerek
kongrenin toplanmamasının münasip olacağını,
hükümetinin buna izin vermediğini zira toplanacak olursa zor kullanılarak kongrenin dağıtılacağını
söylemiştir. Bu sözler üzerine Mustafa Kemal, milletin karar verdiği bu kongrenin açılacağını, zaten hiç
kimseden müsaade almadıklarını dile getirmiştir.
Gerekirse kuvvete kuvvetle karşı verileceğini de ek-

lemiştir.33 Tüm bu tehditlere ve engellemelere rağmen Anadolu’da milli birliğin kurulmasında büyük
bir adım teşkil eden Erzurum Kongresi 23 Temmuz
1919’da toplandı. Ancak Sadrazam Damat Ferit
Paşa, kongrenin toplanmasıyla birlikte Anadolu’da
karışıklığın baş gösterdiğini, bu hareketin Kanun-i
Esasi’ye aykırı olduğunu ve derhal önlenmesi gerektiği demecini vermiştir.34 Artık İstanbul Hükümeti durmaksızın mülki memurluklara telgraflar
yolluyordu. Bu telgraflarda, Mustafa Kemal ve Rauf
Beylerin hemen yakalanarak İstanbul’a gönderilmeleri isteniyordu.35 Ulusal hareketi engelleme teşebbüslerine rağmen, 7 Ağustos 1919’da sonlanan
Erzurum Kongresi ile Kuvayi Milliye tek etken sayılmış, milli iradeyi hâkim kılmak temel prensip kabul
edilmiştir. Ayrıca milli sınırlar içinde bulunan vatanın bir bütün olduğu ve birbirinden ayrılamayacağı
ilkesi de kabul edilmiştir.36
Erzurum Kongresi’nin başarıyla toplanmasının
ardından 9 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden men edilmesine, tüm madalya
ve nişanlarının alınmasına ve fahri yaverlik unvanının kaldırılmasına dair İrade-i Seniyye çıkarıldı.37
Mustafa Kemal ise bir yandan Sivas Kongresi için
hazırlıklarına devam etmekteydi. Fakat şimdi de
Fransızlar milli hareketi baltalamaya çalışıyordu.
20 Ağustos 1919 tarihinde Sivas Valisi Reşit Paşa,
Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafta Fransız Binbaşı Brunot’nun kendisiyle görüştüğünü ve
şayet Sivas’ta kongre yapılırsa Fransızların Sivas’ı
işgal edeceklerini söylemiştir. Ayrıca Reşit Paşa,
kongrenin Sivas’ta değil de uygun olan başka bir
yerde yapılmasını rica etmiştir. Mustafa Kemal Paşa
da Brunot’nun bu tehditlerini gülünç bularak Fransızların bu gibi propagandalarına inanılmaması gerektiğini belirtmiştir.38 Yine aynı günlerde Hürriyet
ve İtilaf Fırkası’nın Sivas Şubesi Başkanı Halit Bey de
Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçı olduğu söylentisini yayarak halkı kışkırtıyordu. Aynı zamanda Dahiliye Nezareti de Sivas Kongresi’ni dağıtmak için
yeniden Ali Galip’i görevlendirecekti. Hatta Dahiliye Nazırı Adil Bey, Ali Galip’in bu işi başarması için
kuvvet toplamasını, Sivas’a baskın yaparak valiliği
almasını, orada bulunanları tutuklayarak İstanbul’a
göndermesini istemişti. Ne var ki bu meseleyi öğ33 Kansu, a.g.e., s.44-45.

28 Nutuk-Söylev, C. I, s. 59.
29 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le
Beraber, C. I, 6. Baskı, Ankara, TTK, 2019, s.23.
30 Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi, II. Cilt, 1. Kısım, s. 95.
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34 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, Temel
Yayınları, 2017, s.166.
35 Reşit Paşa’nın Hatıraları, s.77.
36 Nutuk-Söylev, C. I, s. 89.

31 Nutuk-Söylev, C. I, s. 65.

37 M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken Mondros
Mütarekesinden Sivas Kongresine, C.II, Ankara, TTK, 1959, s.270.

32 Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi, II. Cilt, 1. Kısım, s. 95.

38 Kansu, a.g.e., s.152-157.
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ANADOLU’NUN ÖRGÜTLENMESİ AŞAMASINDA MUSTAFA KEMAL PAŞA’YI ENGELLEME ÇABALARI
renen Mustafa Kemal Paşa önlem alınca Ali Galip
ve taraftarları kaçmıştır.39 Ali Galip olayına rağmen
4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşen Sivas
Kongresi’nde, Erzurum Kongresi Tüzüğü bir takım
değişikliklerle kabul edilmiştir. Buna göre, cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleşmiş, Temsil Heyeti’nin yurdun
bütününü temsil ettiği kararı alınmıştır.40 İstanbul
Hükümeti’nin Sivas Kongresi’ni dağıtma faaliyetleri sonucunda ise Temsil Heyeti, 12 Eylül 1919’da
Damat Ferit Paşa kabinesiyle Anadolu’nun haberleşmesini kesme kararı vermiştir. Bu gelişmeler
üzerine 30 Eylül 1919’da Damat Ferit Paşa kabinesi
istifa etmiş yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geçmişti.
Böylece Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti’ne
karşı ilk zaferini kazanmış oluyordu.41

Sonuç
Gerek İstanbul Hükümeti’nin gerekse başta İngilizler olmak üzere işgalci devletlerin Milli Mücadele’yi engelleme çabaları Mustafa Kemal Paşa’nın kararlılığı karşısında sonuçsuz kalmıştı. Yeni gelen Ali
Rıza Paşa Hükümeti ise Anadolu ile ilişkileri düzeltmeye çalıştı. 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde, Temsil
Heyeti’ni Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti’ni
Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın temsil ettiği Amasya Görüşmeleri sonucunda İstanbul Hükümeti, Anadolu
hareketinin varlığını ve gücünü tanımış oluyordu.42
Fakat sonradan İstanbul Hükümeti’nde yeniden kabine değişikliği olacak ve bizzat Padişah Vahdettin
ile İstanbul Hükümeti ulusal hareketi engelleme
teşebbüslerine fetvalar ve ayaklanmalar yoluyla devam edecektir. Hatta Mustafa Kemal Paşa, Padişah
Vahdettin’in de onayıyla idama mahkûm edilecektir.
Milli Mücadele’nin 100. yılını kutladığımız şu günlerde hala Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi
yapmak üzere Padişah Vahdettin tarafından görevlendirildiğine dair asılsız iddialar devam etmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere padişah ve hükümetin Milli Mücadele’yi engellemek için
her türlü yola başvurdukları görülmektedir. Sonuç
olarak, Milli Mücadele’yi engelleme çabalarına karşın Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, Ankara Hükümeti’nin hem askeri hem diplomatik alanda vermiş
olduğu büyük mücadelenin başarıya ulaşmasıyla
ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir Türk
devleti kurulmuş ve tüm dünyaya kabul ettirilmiştir.
39 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. II, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1973, s.93-110.
40 Nutuk-Söylev, C. I, s. 121.
41 Gökbilgin, a.g.e., s.53-55.
42 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le
Beraber, C. II, 6. Baskı, Ankara, TTK, 2019, s.418.
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ATATÜRK
VASİYETNAMESİNİ
NOTERE NASIL
VERMİŞTİ?
Kasım TEKE (*)
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk hayata veda etmeden kısa bir
süre önce vasiyetnamesini hazırlamıştı. Hazırladığı bu
vasiyetnamesini bizzat İstanbul-Beyoğlu Altıncı Noterine teslim etmiştir. Vefatından sonra vasiler huzurunda vasiyetname açılmış ve işleme konmuştur. Bu tarihi
vesika günümüzde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivinde 1 muhafaza edilmektedir.
Atatürk vasiyetnamesini nasıl hazırladı ve vasiyetname notere nasıl teslim edilmişti? Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak anılarında vasiyetnameden ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştir. Biz burada vasiyetnamenin teslim edildiği Beyoğlu
Altıncı Noteri İsmail Kunter’in anlatımına yer vereceğiz. Ama daha öncesinde bu sürecin nasıl başladığını
Hasan Rıza Soyak’ın anılarından öğrenelim;
“Güneşli bir sonbahar sabahı, müsaadesini alarak
yanına girmiştim… Odaya girdiğimi hissedince başını
bana doğru çevirdi; yatağın ayak tarafında bir yer göstererek oturmamı işaret etti ve her zamanki sualini,
tekrar etti:
‘Ne haber?’
Son 24 saat zarfında günün iç ve dış meselelerine
dair gelen haberleri hülasa ettim.
Maruzatım bitince, sağ elini bana doğru uzattı; doktorlar kati lüzum olmadıkça kuvvet sarf etmesini men
ettikleri için bağdaş kurarak oturdu. Birkaç dakika yine
denize ve karşı kıyılara baktı; belliydi ki heyecanını yenmeye çalışıyordu. Gözlerini bana çevirdiği zaman uzun
kirpiklerinin ıslandığını fark ettim. Bütün hastalığı boyunca benim yanımda gösterdiği yegâne zaaf -eğer bu
ulvi sükûnete zaaf demek caizse- bu idi; sonra başını
önüne eğdi ve ağır ağır konuşmaya başladı:
‘Bu yolda konuşmak, benim için de, senin için de
ağır bir şey; ama başka çaremiz yoktur, konuşmaya
mecburuz çocuk! Hani seninle ara sıra bir işimizden
bahsederdik; hatta bunun için bir de hususi kanun çıkarılmıştı. Şu vasiyetname meselesi. Bugün, yarın o işi
bitirmeliyiz. Nasıl olsa bir gün karnımdan su alınacaktır ne olur ne olmaz… ihtiyatlı olalım”2

Bu konuşmadan sonra Atatürk, Hasan Rıza Soyak’a
“Mal olarak neyimiz var ise derhal listesini yapıp bana
getir” 3 der.
Hasan Rıza Soyak tüm hazırlıları yaptıktan sonra
Atatürk’ün yanına gider. Sonrasını Hasan Rıza Soyak’tan dinleyelim:
“Selahattin Yargı ile bir müsvedde de hazırlamıştık.
Ben bunu büyük harfler ile tape ettim ve ertesi sabah
Atatürk’e kararımızı müsvedde ile beraber arz ettim.
Dikkatle okuduktan sonra:
‘Derhal yazalım, kapıyı kapa, içeriye kimse girmesin’
dedi. Doğrulup yatağının içinde oturdu; önüne ayaklı
yemek tablasını aldı, bunu yazı masası gibi kullanıyordu; ara sıra müsveddeye bakarak yazmaya başladı.
Ben yatağın sağ yanında ayakta duruyor, kendisini
müthiş bir heyecan ve teessür içinde seyrediyordum;
çok sakindi. Arada bir yazdıklarına da göz atıyordum;
hem yazıyor, hem de bazı kelimeleri değiştiriyor, cümleleri manalarına hiç halel getirmeden kısaltıyor ve
sadeleştiriyordu.
Yoruldu iseniz bırakınız; birkaç saat sonra devam
edersiniz dedim. Sakin, fakat kati cevap verdi: ‘Hayır
hayır, başladık bitirelim!’
Yarıda bırakmak, eline aldığı bir işi bitirmeden bırakmak. O’nun hayatında tanımadığı, bilmediği bir
şeydi; devam etti ve de bitirdi.
Artık işimiz bitmişti, yazdığını aldı, bir zarfa koyup
kapadı; başucundaki komodinin çekmecesine yerleştirdi…” 4
Atatürk’ün vasiyetnamesi hazırdı. Artık vasiyetnamenin resmiyete dökülmesi ve bunun için de notere
teslim edilmesi gerekmekteydi. Bu noktadan sonra
İstanbul-Beyoğlu Altıncı Noteri İsmail Kunter’in anlatımıyla okuyalım:

-----------------------------------------------------------------------------(*) Öğ.Yb. Tarih Öğretmeni, Anıtkabir Müze Komutanı
1 Atatürk’ün vasiyetnamesi Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde
ayrı bir kasada muhafaza edilmektedir.
2 Hasan Rıza Soyak; Atatürk’ten Anılar, İstanbul 2010, s. 712,713
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-----------------------------------------------------------------------------3 a.g.e.; s.714.
4 a.g.e.; s.716,717.

ATATÜRK
KADINVASİYETNAMESİNİ
HAKLARI, TÜRKLERDE
NOTERE
VE İSLAMDA
NASIL VERMİŞTİ?
KADIN
“1938 yılı Eylül ayının altıncı salı günü her zaman
yaptığım gibi sabahleyin erkenden daireme gitmiş,
işlerimle uğraşmağa başlamıştım. Telefon zili çalındı,
benim dairede olup olmadığım sorulduktan sonra
Cumhur Reisliği Umumi Kâtibi Hasan Rıza Soyak’ın
görüşmek için daireye geleceği haber verildi. Telefon
eden de Kocaeli eski milletvekili rahmetli Selahaddin
Yargı idi. Aradan bir saat kadar geçti. Bay Hasan Rıza
daireye gelerek görüştük. Cumhur Reisi aziz Atamızın
yazdığı bir vasiyetnameyi bana tevdi edeceklerini, bunun için de saraya gelmemi emrettiklerini söyledi.

Saraya Gidiş
Aldığım bu emir üzerine Umumi Kâtiple beraber
Dolmabahçe Sarayına gittik. Şurasını kaydetmek lazım gelir ki vasiyetname tanzimi haberi halk arasında duyulursa bu hal Atatürk’ün fazla hasta olduğuna
dair bir kanaat husulüne sebep olacağını ve bunun da
halkı üzeceğini düşünen Atatürk bu ve buna benzer
düşüncelerle yapılacak kanuni muamelenin mahrem
tutulmasını emrettiklerini Umumi Kâtip bana ayrıca
haber vermişti. Onun için saraya bir noter geldiğini –Umumi Kâtiple rahmetli Doktor, Profesör Neşet
Ömer’den başka kimse bilmemişti. Saray memurları ve
müstahdemleri bile işin farkına varmamışlardı. Doktor
Neşet Ömer’le beraber konsültasyon için çağırılmış
bir doktor gibi huzura çıkmamız kararlaştırılmıştı.

Saraya Girmemiz
Sarayın saat kulesi tarafındaki kapısından girdik.
Muayede salonunun giriş bölümünü geçtik. Dolmabahçe sarayını ve tören salonunu Atatürk’ün Milli
Mücadeleden sonra İstanbul’a birinci defa geldikleri
zaman yani 1 Temmuz 1927 tarihinde yapılan merasim sırasında görmüştüm. Milli Kahramanın mübarek
ellerini o gün de sıkmak nimetine nail olmuştum. Bu
defa gidişimde merasim salonunun girişini geçtikten
sonra deniz istikametinde biraz daha ilerledik, oradan
içeriye girdik. Girince sağ tarafta bir odaya bizi aldılar.
Umumi Kâtipten gerek dairede ve gerek bu odada aldığım izahata göre Ebedi Şefin daha evvel kendi elleriyle
yazdıkları ve zarf içine koydukları kapalı bir vasiyetnameyi saklamak için bana emanet verecekleri anlaşılmıştı. Oturduğumuz odada ona göre bir zabıt varakası
hazırladım. Bir müddet sonra odaya rahmetli Profesör
Doktor Neşet Ömer İrdelp de geldi. O, vakit Bay Hasan
Rıza yanımızdan çıktı, ben Neşet Ömer’le kaldım.

Atatürk’ün Huzurunda
Aradan tahminen bir çeyrek kadar zaman geçti.
Saray memurlarından bir zat gelerek yukarıya çıkacağımızı haber verdi. Odadan salona ve oradan da asansörle yukarı kata çıktık. Asansörden çıkınca büyük bir
salona girmiş olduk. Deniz tarafında Atatürk’ün bulundukları odanın kapısına geldiğimiz anlaşılıyordu.
Burada ufak bir sarsıntı geçirdim. Yıllarca içli ve dışlı
birçok mücadeleden sonra köhne ve perişan bir salta-

natı kökünden yıkarak yerine yepyeni, muntazam bir
devlet kuran Atatürk, eşsiz kahramanın büyük huzuruna çıkmak şüphesiz ki bana tasavvur edilemeyecek
bir heyecan vermişti. Fakat kendilerinin naçiz şahsıma karşı gösterdikleri itimat neticesi olarak mahrem
tuttukları bir işte kanuni vazifeyi yapmak için davet
edildiğimi düşünerek ve bu düşünce ile sevinerek
heyecanımı yatıştırmağa çalışıyordum. Hemen bizi
içeriye aldılar. Odadan içeri girince Atatürk, odanın
deniz tarafına doğru bir yerindeki şezlongun üstünde
oturmuş vaziyette gördüm. Taltif ve iltifat maksadı ile
hafif bir şekilde kımıldandıktan sonra, buyurunuz dediler. Kendilerine hürmet ve tazim vazifesini ifa ettim,
mübarek ellerini öptüm. Karşı taraflarında ve deniz tarafındaki bir sandalyeyi gösterdiler. Ben o sandalyeye
oturdum. Umumi Kâtiple doktor Neşet Ömer İrdelp
de kapı tarafındaki diğer sandalyelere –gene kendilerinin işaretleri üzerine- oturdular.

Atatürk’ün İltifatları
Büyük Atatürk, kanuni muamelenin yapılmasını
doğrudan doğruya emredebilirlerdi. Böyle yapmadılar.
Emirlerini vermezden evvel beni taltif etmek istediler,
biraz konuşmak lütfunda bulundular, kaç yıldan beri
noterlikte bulunduğumu sordular. Ondan evvel temyiz
mahkemesinde bulunmuşsunuz dediler ve temyizden
niçin ayrıldığımı sordular. Tekaüt (emekli) olarak
ayrıldığımı ve boş vakit geçirmemek için noterlik vazifesini
üzerime aldığımı söyleyince de tekaüt olmak için erken
davranmışsınız demek sureti ile iltifatta bulundular.
Ayrıca da İstanbul’da noterlik muameleleri ile noterlik
kanunu hakkında bazı sualler sordular. Bu konuşmalar,
İltifatlar esnasında getirilen kahveleri de içmiştik.

Vasiyetnamenin Bana Verilmesi
Asıl işe sıra gelmişti. Evvelce hazırladıkları bir zarfı
bana uzatarak “kendi elimle yazdığım bu vasiyetnameyi size veriyorum. Muhafazasını ve kanun hükümlerinin yerine getirilmesini isterim” buyurdular. Ben de
kemali hürmetle zarfı aldım. Zarf kapalı idi. Üstü Aziz
Atatürk tarafından kendi imzaları ile imzalanmıştı. Aşağıdaki odada hazırlanan zabıt varakasını Umumi Kâtip
Atatürk’e takdim etti. Büyük kahraman zabıt varakasını
imzaları ile tezyin ettiler. Bu noktada biraz durmak gerekmektedir. Ben gerek eski harfler ile gerek yeni harflerle atılmış belki yüz binlerce imza gördüm. Fakat Atatürk’ün imzası başlı başına tetkik edilecek bir mevzudur.
O imzayı dikkatlice gözden geçiren bir adam imza sahibinin bildiğimiz, tanıdığımız alelade insanlardan olmadığına, onun eşsiz, keskin bir irade, enerji sahibi olduğuna hükmedebilir. Aziz Atatürk’ün imzasını taşıyan bu
zabıt varakası 6 Eylül 1938 tarihi ile Beyoğlu Altıncı Noterlik dairesinin evrakı arasında saklıdır. Fakat yüz binlerce evrak içinde bir gün gelip de karışması, zayi olması
ihtimali de vardır. Böyle bir ihmale meydan vermemek
için tasdikli bir örneği dairede kalmak üzere aslının Atatürk Müzesinde saklanması münasip olur sanırım.
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ATATÜRK VASİYETNAMESİNİ NOTERE NASIL VERMİŞTİ?
Huzurdan Çıkmamız

Emanetin Cumhuriyet Savcılığına Verilmesi

Zabıt varakasını Atatürk’ten sonra Umumi Kâtiple
Doktor Neşet Ömer şahit sıfatı ile imzaladılar. Nihayet
ben de imzalayınca muamele tamam olmuştu. Kendilerini fazla rahatsız etmek doğru olmazdı. Gene hürmet
ve tazim vazifesini yapmakla beraber müsaadelerini
alarak mübarek ellerini tekrar öptüm. Umumi Kâtip ve
Profesör Neşet Ömer’le beraber dışarıya çıktık.

Yıllarca bu emanetin elimde kalmasına dua ediyordum. O kıymetli emaneti saklamak, ona bekçilik etmek
benim çok şerefli bir vazifem olmakta idi. Fakat felek
yar olmadı. Millete kan ağlatan yürekleri dağlayan acı
felaketi o yıl kasım ayının onuncu günü sabahı haber
alınca kanuni vazifemi hatırladım, emaneti götürüp İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim ettim. Kanunun
hükmünü de Büyük Atatürk’ün mübarek ağızlarından
telakki ettiğim emri de bu suretle yerine getirmiş oldum. Vazifem sona ermişti. Son olarak şunu da ilave
edeyim. O tarihten sonra noterlikte çok kalmadım, çekildim. Anlamıştım ki talih beni böyle bir şerefe nail etmek için noterliğe sevk etmişti. O bahtiyarlığa mazhar
olmak bana yeterdi.” 5
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05 geçe hayata veda etmesi
sonrasında Notere teslim ettiği vasiyetnamesi 28 Kasım
1938 tarihinde Ankara Adliye Sarayında, Sulh Hukuk
mahkemesinde açılmıştır. Atatürk’ün vasiyetnamesi
açılırken orada hazır bulunanlar, kız kardeşi Makbule
Boysan, Adliye Vekili Hilmi Uran, Hariciye Vekili Şükrü
Saraçoğlu, Dahiliye Vekili Refik Saydam, bazı mebuslar
ve birçok hakimler ve avukatlar hazır bulunmuşlardır.
Böylece Vasiyetname işleme konulmuştur. 6

Büyük Atatürk’ü o gün ne durumda görmüştüm
ve bu durum bana ne tesir yaptı?
Huzurlarına girdiğimiz gün hastalıklarının ne derecede olduğunu ve o vakte kadar yatakta yatıp yatmadıklarını tabii ben bilemem. Fakat biz yanlarına girdiğimiz zaman yatakta değildiler. Bir şezlongda oturuyorlardı. İpekli bir pijamanın üstüne robdöşambr giymişler
ve boyunlarına vişne rengi ipekli bir eşarp takmışlardı.
Radium şuasından daha keskin olan, hali ve istikbali
kimsenin göremeyeceği şekilde gören tanrısal gözleri
ilk bakışta insanı büyülüyordu. Vücutça zayıflamışlardı.
Elleri süzülmüş, renkleri his solunur derecede uçmuştu.
Memleketi esaretten kurtaran, millete yeniden can veren bu büyük adamın itimadına, iltifatına mazhar olarak
hizmetinde bulunmak, ona noterlik etmek yalnız benim
değil; evladım torunlarım sülalem için de dünyalar değer bir şeref teşkil edecektir. Tesadüfün sevki ile böyle
bir nimete nail olduğumdan dolayı nihayetsiz memnun
olmakla beraber Atatürk gibi dünyaya karşı koymuş
ve sonunda büyüklüğünü herkese tanıtmış bir insanı
amansız bir hastalıktan sararmış, sarsılmış bir halde görmek bana kan ağlatmış, acı acı yüreğimi yakmıştı.

Vasiyetnameyi Nasıl ve Nerede Sakladım
O gün aldığım muazzez emaneti iki aydan fazla ihtimamla sakladım ve saklı, gizli kalması hakkındaki arzuyu
da son dereceye kadar yerine getirdim. Dairem memurlarından, ailem efradından dostlarımdan hiçbiri böyle bir
vasiyetnamenin varlığından haberdar olmadı. Noterlik
dairesinde kasam vardı, fakat emaneti saklamak için onu
bile kâfi görmedim. Saraydan döner dönmez Ziraat Bankasının Galata’daki şubesine giderek bir kasa tuttum, vasiyetnameyi orada saklamayı daha sağlam görmüştüm.

-----------------------------------------------------------------------------5 İsmail Kunter; “Atatürk Vasiyetnamesini Bana Nasıl Vermişti?”,
Cumhuriyet, 10 Kasım 1948, s.1,2.
6 Kurun, 29 Teşrinisani (Kasım) 1938, s.1.
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Geçmişten Seçmeler
DİL DEVRİMİNİN
KARŞILAŞTIĞI
GÜÇLÜKLER (*)

Ömer Asım AKSOY 1
Dilimiz yüz elli yıldan beri bağımsızlığına kavuşma yolundadır. Bu yoldaki ilerleme, 1932’den
bu yana ılımlı olmaktan çıkmış, hızlı atlama biçimine girmiştir. Buna “Dil Devrimi” denilmektedir.
Gerçekten, kırküç yıl içinde dilimizin gösterdiği
ilerleme, kimi kişilerin ayak uyduramayacağı ölçüde hızlı olmuş ve geride kalanların dil devrimine karşı direnmelerine yol açmıştır. Bu direnme,
dil devrimini ve Türk dil Kurumunu kötüleme yoluyla kendini göstermiştir.
1- “Dilde devrim olmaz” savı
Devrim, kötü bir düzenin yıkılması, yerine iyi
bir düzen kurulmasıdır. Dil devrimi de “Osmanlıca” adı verilen kötü dil düzeninin yıkılıp yerine
“özleşen ve gelişen Türkçe adını verdiğimiz iyi bir
düzeninin konulmasıdır. Bu, herşeyden önce bir
anlayış devrimidir. Böyle bir devrim de olmuştur.
Uygulamaya gelince: Dil düzeni bir anda değiştirilemeyeceğine göre dili kendi haline bırakıp yavaş yavaş gelişmesini beklemek mi, yoksa
bu gelişmeye bir hız vermek mi gerekir? “dilde
devrim olmaz” diyenler birinci düşünceden yanadırlar. Oysa toplumun gereksemesi ağır aksak
yürüyüşle karşılanamamakta, içinde bulunduğumuz koşullar, bizi her alanda atılışa zorlamaktadır. Bu da bir tutum (eylem) devrimidir. Demek ki
dil devrimi hem anlayış, hem tutum devrimidir.
O,”eski”yi değil, “yeni”yi , “ılımlı”yı değil, “güçlü
atılış”ı ister. İşte kırk üç yıldır bu anlayış ve tutum
içindeyiz. Dilimiz bu süre içinde aldığı yolu, ılımlı gidişle birkaç yüzyılda alamazdı. Sonuç, dilde
devrimin yapılabileceğini göstermiştir.
1(*) Bu Yazı; Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
Üniversite Basımevi- 1975, Gelişen ve Özleşen
Dilimiz kitabında, Sayfa 39-67 de yayımlanmıştır.
Ömer Asım AKSOY (1898 – 30 Ekim 1993) Dil
Araştırmacısı, Milletvekili, Hukukçu, Halk Bilimci,
Folklor Araştırmacısı, Siyasetçi, Şair.
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2- “Dil müdahale kabul etmez” savı
Dil müdahale kabul etmezse, müdahale
edenlere karşı koymaya zaten gereklik yoktur. Dil, müdahale kabul ettiği içindir ki buna
karşı konmak isteniyor. Gerçekten, dil doğal
ve toplumsal bütün olaylar gibi müdahale kabul eder.2 Başka uluslarda da dile el atılmış, biçim, yön verilmiştir. Bizim eski yazı dilimiz, ters müdahale ile o duruma gelmemiş
midir? Kırk üç yıldan beri dilimizde görülen
gelişme de müdahale ile sağlanmamış mıdır?
İnsanlar, kendileriyle ilgili hiçbir şeyin başını
boş bırakmaz; daha iyiyi elde etmek için
onlara biçim verirler. Toprağı gübrelerler, ağacı
aşılarlar, çocuğu eğitirler, toplumu yönetirler.
Okul açmak, kanun yapmak, hastaya ilaç vermek… “müdahale”den başka nedir? Topluma
bağlı bir olay olan dil de doğal olarak toplumun istediği yola girecektir. Dil bilgisi kuralları
koymak ve bunları okullarda öğretmek bile dile
müdahale edilebileceği düşüncesine dayanır.
3- “Devlet zoru” savı
Dil zorla değiştirilemez. Sanatçılar, yazarlar,
düşünürler kimin zoruyla yenileşen dili tutmaktadırlar? Bunlar ancak inandıkları için bu
yolu seçmişlerdir. Yurttaşın kullandığı dil üzerinde hükümetin zoru var mıdır? Herkes istediği gibi konuşup yazıyor. ”Zorlama” sözü, olsa
olsa kanunlara, yönetmeliklere konulmuş olan,
okullarda öğretilen terimler için söylenebilir.
Ancak bunların da yenileri değil, eskileri zorlamadır. Yeni terimlerle dil üzerindeki eski zorlamalar kaldırılmıştır. Daha doğrusu eski dil, yeni
terimler geliştirilmesi için ilgilileri zorlamıştır.
“Ehl-i hibre” yerine “bilir kişi” “Müddeiumumi” yerine “savcı”, “vaz-ül-ceyş” yerine “konuş”, “pişdar” yerine “öncü”,”müselles mütesaviy-ül-adla” yerine “eşkenar üçgen”, “maa-i isna
aşer “ yerine “on iki parmak bağırsağı” terimlerinin konulmasına nasıl zorlama denilebilir?
2Bir dilin söz hazinesi, tabi gelişimle değil, isteyerek
yapılan kelime üretimiyle de zenginleşir. J.Eckmann,
Türk Dili-Belleten, Seri:III, sayı 12-13 Ocak-Aralık
1948 (“Macar Dil Devrimi” başlıklı yazı)
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4- “Dil Kurumu ilmi bir teşekkül değildir” savı
Dil Kurumunun bilimci ve devrimci olarak
iki yönü vardır. Onu bilim kuruluşu saymayanlar, devrimlere karşı olanlar ve bilimle devrimin
bağdaşmayacağını sananlardır. Oysa devrim de
bilimsel bir olgudur. Ve dil Kurumu devrimci görevini yaparken bilimsel bir iş görmektedir.
Dil Kurumunun “ilmi bir teşekkül” olup olmadığını yayınları gösterir. Kurumu ilmi bir teşekkül
saymayanlar, bu yayınları ya bilmeyenler ya görmek istemeyenler ya da onların değerini anlayabilecek bir bilim düzeyine erişmemiş olanlardır.

6- ”Dilde tasfiyecilik yapılıyor” savı
Tasfiyecilik yüzde yüz özleştiriciliktir. Dil Kurumunun yolu ise bu değildir. O, yabancı dil öğelerinin hepsini değil, dil bağımsızlığımızla bağdaşamayanlarını, dilimizin kendine yeter bir bilim
ve sanat dili durumuna yükselmesine engel olanlarını temizlemektedir. Türkçeleri dururken ya da
kolayca yapılabilirken yabancılarını kullanmayı
sağlamaya çalışmaktadır. Dil Kurumu tasfiyeci
olsaydı, kalem, kitap, ders mal, hak, hava, haber,
halk, hesap, din, namaz, oruç, para, merdiven, Çarşamba, temel, demet, sınır, iskele, körfez,program,
gümrük, masa, domates, gül menekşe … gibi sözcükleri de temizlemeye kalkardı.

5- Dil bilginlerinden başkası karışmamalı” savı
“Dil işine dil bilginlerinden başkası karışmasın” demek doğaya karşı koymaktır. Dil hepimizin
malıdır. Herkes konuşurken içgüdüsüyle zaman
zaman yeni sözcükler yaratır. Bunlardan kimisi o
denli başarılı olur ve anlatılmak istenen kavrama
o denli uygun düşer ki az zamanda yayılır; dilin
genel sözcükleri arasına girer.Böylece dil, yapıcısının adı bilinmeyen yeni yeni sözcükler kazanır.Terimler bir yana, ortak dilin yeni sözcükler
kazanması hep bu yolda olur. Dile bir sözcüğün
mal olması, onu yaratanın bilgin olmasına bağlı değildir. Dil kuralları da bu oluşum içindedir.
Yürürlükteki dil kurallarına uymayan bir takım
kullanışlar, zamanla kurallık kazanmaktadır. Çalışmalarda dil bilginlerinin yol göstericiliği elbette çok yararlıdır. Ancak en iyi sonuç, her zaman
dil bilgininin önerisiyle alınmaz. Sanatçıların, dil
zevki bulunanların ve halkın, ince sezişleriyle dile
değerli katkılarda bulundukları bilinen bir şeydir. Unutulmamalıdır ki dil kuraldan çıkmaz; kural
dilden çıkar.
Bununla birlikte dilimizin özleştirilmesi işi, başından beri, buna inanmış dil bilginlerinin de yakın ve sürekli ilgileri, yardım ve destekleri ile yürütülmüştür. Başlıktaki savı ileri sürenler, kendilerini
dil bilgini saydıkları halde, dilimizi içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmaya çalışmayanlar dahası
dilimize girmiş yabancı sözcük ve kuralları kazanç
sayanlardır. Bunlar, gerçek dil bilgini iseler ve dilimizi geliştirme yolunda çaba harcamak istiyorlarsa, kimseden izin almaya gereklik bulunmadığına
göre, kendileri de emeklerini katabilirler. Ancak
görüyoruz ki bütün istekleri ve çabaları, yabancı
dil ögelerini savunup korumak yönündedir.

7- ”Mana nüansları kayboluyor” savı
Bu sav, çoğu kez, “çeşitli anlamları bulunan
her yabancı sözcüğü bir tek sözcükle karşılamak
gerekir” düşüncesinden doğmaktadır. Oysa bu
düşünce yanlıştır. Çünkü her dilde kimi sözcüklerin birden çok anlamı vardır ve bu anlamlardan
kimisi, birbirinden ince farklarla ayrılır. Böyle bir
sözcük, başka dilde her zaman tek bir sözcükle
karşılanamaz. Karşılık diye bulunan bir tek sözcük, asıl sözcükteki anlam inceliklerini belirtemez. İşte o zaman anlam inceliklerinin kaybolduğu ileri sürülür.
Bu durum, yalnız yabancı sözcükler Türkçeleştirilirken değil, Türkçe sözcüklere yabancı karşılık aranırken de belirir. Sözgelişi, Türkçe Sözlük,
“ağız” sözcüğünde 12, “Baş”ta 15, “Düşmek”te 20,
“almak”ta 24, “çıkmak”ta 41 anlam göstermektedir. Bunlar da yabancı dile tek sözcükle çevrilemez. Yabancı sözcüğü Türkçeleştirirken anlam
inceliklerinin kaybolup olmaması çeviriyi yapan
kişinin usta olup olmamasına bağlıdır.Anlam inceliklerinin kaybolması, özleştirmenin yanlış yol
olmasından değil, çevirinin başarısızlığından ileri
gelir. Türkçeyi iyi kullanan kimse, anlam inceliklerinden her birine ayrı bir sözcük bulur. Belirtmek
istediği incelikten vazgeçemeyeceğine göre,
Türkçesini bulamadığı kavram için uygun bir karşılık buluncaya değin yabancı sözcüğü kullanır.
Örneğin, Arapça “nakil” sözcüğünün Türkçesi
“eşya nakli”nde “taşıma”, ailece nakilde “göç”, “hikaye nakli”nde “anlatma, söyleme”, “hesap nakli”nde “geçirme”, “bir metinden başka bir metne
parça nakli”nde “aktarma”, “görevlininin nakli”n-
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de “kaldırma değiştirme”dir. “Nüsha”nın Türkçesi,
“derginin bu nüshası” sözünde “sayı”, “derginin
bu sayısından iki nüsha istiyorum “ sözünde ise
“tane”dir. Ama “Kutadgu Bilig’in birbirinden farklı
üç nüshası vardır” sözündeki “nüsha”, uygun bir
karşılık bulununcaya değin kalacaktır.
Şu da var ki yabancı sözcük, ana anlamından
başka, zamanla nasıl anlam ayrıntıları, incelikleri
kazanmışsa, onu karşılamak üzere bulduğumuz
Türkçe sözlük de zamanla aynı anlam ayrıntılarını, inceliklerini kazanabilir. Söz gelişi, Fransızca
“position” “situation” sözcüklerini son zamanlara
değin Arapçadan uydurduğumuz “vaziyet” ile
karşılıyor, her iki anlamı da “vaziyet”e yüklüyorduk. Bunu Türkçeleştirirken, anlam inceliklerini
ayrı sözcüklerle belirtelim diye “durum”dan başka bir de “konum” bulduk Ama belki zamanla
“durum”, “konum” anlamına da kullanılacaktır.
Nitekim Fransızcalarının da biri -yerine göre- ötekinin anlamı ile kullanılmaktadır.
“Vaziyet” gibi “vazife” de anlam inceliklerini belirtme bakımından özleştirdiğimiz Türkçeden güçsüzdür. Çünkü biz, birbirine yakın iki anlamın farkını belirtmeyen “vazife”yi, iki ayrı sözcükle –“ödev”
ve “görev”le –karşılıyoruz. Bunun benzerleri çoktur. “Lügat”e “sözlük” ve “sözcük” olarak iki karşılık
bulmuş olmamız gibi.
8- “Yeniler, eskilerinin yerini tutmuyor” savı
Dilin özleşmesine karşı olanlar, yeni üretilen
birçok sözcük için “yabancı karşılıklarının yerini
tutmuyor” derler. Yerini tutmamak iki nedene dayanabilir: Ya türetilen Türkçe, yabancı sözcüğün
taşıdığı çeşitli anlamlardan ancak birini, ikisini
karşılayabilir, öteki anlamlar için karşılık olmaz;
ya da tek anlamlı yabancı sözcüğün bu anlamını belirtecek nitelikte bulunmaz. Birinci durumu,
“mana nüansları kayboluyor” savında inceledik,
cevaplandırdık: Birkaç anlamı bulunan yabancı
sözcüğün, Türkçede ille bir tek sözcükle karşılanması ve bu karşılığın o çeşitli anlamları taşıması
gerekir savı, yanlış bilim dışı bir düşüncedir. Yabancı sözcükteki çeşitli anlamlar Türkçede ayrı
ayrı sözcüklerle karşılanır.
İkinci duruma gelince: Tek anlamlı yabancı
sözcüğü karşılamak üzere önerilen sözcük, gerçekten bu anlamı belirtecek nitelikte değilse,
onu biz de savunmayız. Çünkü yaşamayacağını
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biliriz. Burada cevaplandıracağımız sav, başarılı
Türkçe karşılıkların, sudan, bilim dışı gerekçeler
ileri sürülerek yetersiz görülmesi, kötülenmesidir: 3 “bir oyunu izlemek” sözü , “bir oyunu takip
etmek”, “bir oyunu seyretmek” sözlerinin yerini
tutmaz mı? Arapça olan takip, bir kimsenin ökçesini bastığı yere basmak” demektir. Biz buna
ardı sıra gitmek deriz. İzlemek de bu değil midir?
Takip için “maddi” anlamdan başka bir de “manevi” anlam kabul edenlerin, izlemek’i sadece
“maddi” anlamla sınırlandırmak istemeleri dil gerekçeleri ve bilim verileriyle bağdaşamaz. Bunun
gibi, Arapça seyir, “yürümek, gezmek” demektir.
“bir oyunu seyretmek”te bu anlam kalmış mıdır?
Seyir sözcüğü “görme” anlamını alabilir de izleme sözcüğü neden alamaz? “İz” gözle de “takip
edilebildiğine göre izlemek, “görmek” anlamını
haydi haydi taşır.
Görülüyor ki bu durumlarda “yerini tutmuyor”
savı, dar görüşlülüğün, alışkanlığı yenememenin
yani tutuculuğun bir belirtisidir. Her dilde sözcüklerin anlamları durmadan genişler. “Mecaz”
dediğimiz dil olayı nedir? Fransızcadaki Mareşal,
aslında “at uşağı” demekti. Arapçadan aldığımız
seyis’in gerçek anlamı da siyasetçi, vali, hakim”dir. Manzumelerde “beyt” dediğimiz sözcüğün
ilk anlamı “ev”, “mısra”nınki ise “kapı kanadı”dır.
Omurgadaki kemik parçalarının adı olan “fıkra”
anlatılan öyküden ve gazetelerdeki küçük yazılardan tutun da uzun yazıların bir parçasına ve
kanun maddelerinin satır başlarıyla ayrılan bölüklere değin anlam kazanmıştır. “Sarf, Arapçada”bir durumdan başka bir duruma geçmek”tir.
Sonraları “harcama ya da ad olmuş ve çok zorlama bir yorumla, dil bilgisinin bir bölümüne “sarf”
denilmiştir. Yine dil bilgisindeki “zarf”ın gerçek
anlamı “kap”tır. “Istılah’ı, ilk anlamı olan “barışmak” için kullanan var mıydı? O, yalnız sonradan
3 İki kötüleme örneği:
İzlemek kelimesinin bir tiyatro eserini, bir filmi
seyretmek, görmek manasına kullanılması hatılıdır.
Çünkü izlemek “izin arkasından gitmek, aramak”
manasını ifade eder. Bu sebeple takip etmek’in ancak
maddi sahadaki karşılığı olabilir… Bir oyun, bir film
izlenemez seyredilir. (Faruk Timurtaş, Kubbealtı
Akademi Mecmuası, Nisan 1972
Etki gramer şekli bakımından yanlış olmamakla
beraber kavram itibariyle tesir’in yerini
tutmamaktadır. (Faruk Timurtaş, Bilgi Dergisi,
Temmuz 1968)
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kazandığı “terim” anlamıyla kullanılıyordu. Bugün
“cilt” sözcüğü , ana anlamı “deri”den başka “kitap
kabı” ve büyük bir kitabın daha küçük kitaplar
biçimindeki bölüklerinden her biri” anlamlarını
da almıştır. “deri” ve “kap” sözcükleri türkçe olduğundan “cilt”i bu anlamlar için kullanmanın
gereği kalmamıştır. Ancak, en son kazandığı ve
kök anlamından en uzak olan “kitap bölükleri”
anlamıyla çok kullanıyoruz. Örnekler saymakla
bitmez.
Şu gerçek unutulmamalıdır: Bir sözcük,
toplumun ona yüklemek istediği anlamı zamanla
kazanır. Bu, o sözcükte bulunan anlam çekirdeğinin açılması, filizlenmesi, dal budak salmasıdır.
9- “Dilimiz fakirleşti” savı
Yeni Türkçe sözcüklerin anlam inceliklerini
kapsamadığı, bundan dolayı dilin fakirileştiği
savı yanında bir de şu var: “Türkçeleriyle eş anlamlı yabancı sözcüklerin bırakılması ile de dilimiz fakirleşiyor. Bir sayfada “gün” sözcüğünü
kullandıktan sonra bir daha kullanmak gerekirse
“yevm” derdik, “ruz”derdik; tekrardan kurtulurduk. Bunlar dilimizin zenginliği idi.”
Bu düşünce yanlıştır. Dil, “gece”yle birilikte
“leyl”i,”Şeb”i; “toprak”ın yanı sıra “turab”ı, “hak”i;
“iç”ten başka “dahil”i, “derun”u kullanmakla zenginleşmiş , bunları atmakla da fakirleşmiş olmaz.
Çünkü bu kavramlar, Türkçe sözcüklerle eksiksiz karşılanmaktadır. Bir Alman, Almanca “su”
sözcüğünü bir kez kullandıktan sonra bir daha
kullanmak gerekirse Fransızcasını değil yine Almancasını kullanır. Dilin zenginliği, bir kavramın
üç dildeki sözcüklerini sözlüğü doldurmakla sağlanmaz; çeşitli kavram ve kavram incelikleri için
ayrı ayrı sözcükler bulmakla sağlanır.
10- “Türkçeri yok savı
Yabancı sözcüklerin dilden atılmaması için ileri sürülen savlardan biri de budur.
Yabancı bir sözcüğün Türkçesi, kendiliğinden ortaya çıkmaz. Düşünmek, arayıp bulmak,
kaynaklarda yoksa türetmek gerekir. “Türkçesi
yok denilen yabancı sözcük, kendi dilinde nasıl
var olmuştur.? Dili konuşanlar zengiinleştirirler.
“Türkçeleri yok” diye elimiz, dilimiz bağlı oturdukça bu yokluk sürür gider. “Başka dillerde var

olan sözcükler benim dilimde de var olabilir.”
İnancıyle çalışırsak yokluğu yeneriz. Kırküç yıl
önce “ruzname”nin, “namzet”in, “hafriyat”ın, “muhacir”in… Türkçeleri var mıydı? “Ne yapalım yok
diye boynumuzu bükseydik, dilimiz “gündem”,
“aday”, “kazı”, göçmen” sözcüklerini kazanabilir
miydi? Yapılacak şey, “mazeret göstermek” değil,
“çare aramak”tır.
Şunu da unutmalayım ki yabancı sözcüklerin
Türkçelerini bulmak ve topluma mal etmek, kısa
zamanda gerçekleştirilebilecek bir iş değildir.
Bu; yabancı sözcüğün yadırganma derecesine,
yaygınlık durumuna, bulunan Türkçe karşılıktaki
başarıya ve dil ortamının önerilen yeni sözcüğü
özümsemeye hazır olup olmamasına göre az
ya da çok zaman ister. “İmla”nınTürkçesi olan
“yazım” sözcüğü, çok kolay bulunmuş ve hemen
tutunmuş gibi göründüğü halde, dil devrimi
bayrağının açılmasından ancak 38 yıl sonra –
1970’de İmla Kılavuzunun adı değiştirilerek –
ortaya atılabilmiştir. Şimdi tutunmasının nedeni, yalnız uygun bir karşılık olması değil, bunun
yanı sıra, 38 yıldan beri gelişen ve özleşen dilin
yayıldığı dil ortamının onu içine almaya elverişli
duruma gelmiş bulunması ve 1970’ten sonraki
Kılavuz baskılarının bu adı taşımasıdır.
11- “İşlek olmayan eklerle kelime türetilemez”
Dilimizin anlatım gücünü artırmak istiyoruz.
İstiyoruz ki kısırlaştırılmış olan dilimiz bu durumdan kurtulsun , zenginleşsin, gelişsin .Bunun
verimli yollarndan biri, Türkçe köklere Türkçe ekler getirerek yeni sözcükler türetmektir. Dilimiz,
eklerle yeni sözcükler türetmeye çok elverişlidir.
Ancak, geçmişte kimi eklerimizle türetilmiş sözcükler azdır. “Men” ve “enek” ekleri ile yapılmış
olanlar gibi. Türkçede madem ki bu ekler vardır;
onları işletmeli, onlarla yeni sözcükler yapmalıyız
ki dilimiz serpilsin, anlatım gücü kazansın. İşte
öğretmen, seçmen, göçmen, sayman, uzman gibi;
basın,yayın, sorun, dizin gibi; olanak, gelenek, tutanak, denek gibi; taşıt, eşit, anıt, yakıt gibi; genel,
özel, kutsal, bilimsel gibi sözcükler böyle türetilmiştir. Bunların ve benzerlerinin gereksemelerimizi
karşıladığı, sevilip tutulduğu bir gerçektir. 50 – 60
yıl önce, işlek olan eklerle sözcük türetmeye karşı çıkanlar da vardı: rahmetli Süleyman Nazif ve
onun gibi düşünenler, sütçü, kunduracı, çiftçi …
gibi sayısız türevlerde kullanılan “-ci” ekiyle Türkçü
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diye bir sözcük türetilemeyeceğini söylüyorlardı. Bugün Türkçü’yü hiç kimse yadırgamamakta
ve devletçi, devrimci, gerici, sendikacı, dilci, kimyacı, hukukçu, sağcı, milliyetçi…gibi “-ci” ekli bir çok
yeni sözcükler türetilmiş bulunmaktadır.
Dilin bu olanaklarından yararlanabileceğimizi
kabul etmemek, onun bir yerde donup kalması
gerektiğini savunmak anlamına gelir. Oysa bütün dillerin süreci, bunun tersini gösterir.
12- ”Yeni kelimeler çirkindir” savı
Sözcüğün çirkin ya da güzel sayılmasında,
ölçü nedir? Bu, kişiden kişiye, zamandan zamana
değişir. Kimilerine göre yeni sözcüklerdeki ç, k, tı,
gı, gibi kaba sesler, kulakları tırmalamaktadır. Bu
kişilere yeni olmayan sözcüklerimizdeki benzer
sesleri, şimdiye değin neden çirkin bulmadıkları
sorulabilir: Koç, kaçık, çakmak, tokmak, katık, sargı,
atkı, açkı, kaygı, bağırsak … gibi sözcüklere çirkin
diyor muyuz? Yüzyıllar boyunca kullandığımız
Arapça tahakkuk, tefahhus, ıstılah, tashihi, istıtrad,
mukataa, munkazi, mugalata, mütehassıs, tasallut
gibi sözcüklerin seslerine hiç kimse takılmamıştır. Söylenmeleri Türkler için çok güç olan, çirkin
ses taşıyan, dilimize girmiş Batı sözcüklerine karşı
da bu yönden direnme gösterilmiyor: Transkripsiyon, fotokopi, konfeksiyon, eksozisyon, gardenparti,
portmanto, troleybüs, meteorolji, katalog, koktely…
gibi sözcüklerin çirkinliğinden söz eden yok. Gonk
sözcüğünü kibar bulanların, konuk sözcüğünü
kaba, çirkin bulmaları hangi ölçüye sığar? Gerçek
şudur ki, sözcükler çirkin diye damgalanamazlar.
Yerinde kullanılırsa anlamlarıyla olduğu gibi
sesleriyle de beğenilirler.
13- “Özleştirme kominist işidir” savı
Bu savı ortaya atanlarlar derler ki “özleştirme,
bir kominist yöntemidir; bununla dilimi bozmak
ve bizi birbirimizi anlamaz duruma getirmek
amacı güdülmektedir. “
Koministlerin dil tezini anlatan Stalin, rejim
değişmekle dilin değişmesi gerekmediğini, dilde devrim olamayacağını, yavaş yavaş sönen dil
öğelerinin yerini yavaş yavaş yenilerinin alacağını söylüyor.
Görülüyor ki koministlerin dil tez, özleştiricilerinki ile değil, dil devrimine karşı olanlarınki ile
bir çizgidedir.
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Bunu böylece saptadıktan sonra, özleşen dilin
ayırıcı olmayıp birleştirici olduğunu da eklemeliyiz. Çünkü bu, hepimizin anladığı dildir. Ayırıcı
olan, bizi birbirimizi anlamaz durumuna getirmiş
olan eski dildi.
14- “Atatürk özleştirme işinden vazgeçmişti” savı
Sözde Atatürk, özleşetirmenin bir çıkar yol
olmadığını anlayınca Güneş-Dil Teorisini ortaya
atarak, bütün yabancı sözcüklerin aslında Türkçe olduğunu, bundan dolayı Türkçelerini aramak
gibi çalışmalara gereklik bulunmadığını anlatmaya başlamış.
Bu, gerçekleri inkar etmektir. Güneş-Dil Teorisinin böyle amacı yoktur. Yüzyıllar boyunca
filozoflar, “dil nasıl doğdu?” sorusuna cevap aramışlar; bir takım teoriler ortaya koymuşlardır.
Güneş-Dil Teorisi de bunlardan biridir. Öteki teoriler “özleştirmeden vazgeçmek” için ortaya konulmuş olmadığı gibi Güneş-Dil ile de böyle bir
amaç güdülmemiştir. Atatürk yanlış bir adım atmış olsa bile geri dönmek için kaçamak yolu aramazdı. Bu sav, onun üstün kişliğine karşı büyk bir
saygısızlıktır. Atatürk, teorisini büyük değeri olan
bir buluş sayıyordu. Onu kendi adıyle tanıtmak
için, 1937de Bükreş’te toplanan uluslararası bir
kongreye temsilci göndermişti. Ayrıca, bu teoriyi yabancı sözleri Türkçe diye korumak için ileri
sürülmüş sananların büyük bir yanlış içinde olduklarını, o zamanın genel yazmanı ağzıyle herkese duyurmuştu. Yine 1937’de yazdığı geometri
kitabında eski Arapça terimler yerine kendisinin
bulduğu Türkçe terimleri kullanmıştı. 1938 Eylülünde Dil kurumuna, bu çalışmaları sürdürsün
diye para vasiyet etmiş olması ölümünden 10
gün önce okunan Büyük Millet Meclisini açış nutkunda da “Bu yıl öğretimin Türkçe terimlerle başlamış olması”nı, “Kültür hayatımız için önemli bir
olay” diye nitelemesi, onun özleştirme işine nasıl
gönül bağlamış olduğunu gösteren kanıtlardır.
Şunu da düşünmek gerekir ki bu kanıtların hiç
biri bulunmasaydı ve Atatürk özleştirme yolunu
açmış olmasaydı ya da başladığı özleştirme işini
sonradan durdurmuş olsaydı bile dilimiz bugün
yine bu yola girecekti.
“Atatürk iki partili düzeni denedikten sonra tek
partiye dönmüştü” gerekçesiyle bugün de düzenimizin tek partili olmasını savunabilir miyiz?
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15- “Atatürk’ten sonra
soysuzlaştırıldı” savı

Atatürk sağlığında özleştirmeyi durdurmaya güçleri yetmeyenler, ölümünden sonra bu
savla akımı kkstekleme çabasına düşmüşlerdir.
Atatürk öleli 37 yıl olmuştur. Bu süre içinde
akım, elbette durmamış, ilerlemiştir. Bu gelişmeyi soysuzlaşma diye nitelemek, özleştirme
ilkesine iyi niyet perdesi altında yeniden karşı
koymak demektir. Atatürk yolu, kendi zamanında ulaşılan aşamada bitmez; sürer, ilerler.
Büyük devrimci “Nutku”nu, hatta daha sonra
yazılarını bugün yazmış olsaydı o dili mi kullanırdı?
16- “On binlerce yabanacı
kelime fethettik” savı

Osmanlı imparatorluğunun, fethettiği ülkelerle birlikte o ülkeler halkından on binlerce
“iğtinam” ettiği ileri sürülmektedir. Konuşma
ve yazı dilinde ancak on beş yirmi bin sözcük
kullandığımıza göre, bu “fethettiğimiz“ on binlerce sözden sonra Türkçenin nerede kaldığı
sorulacak ilk sorudur. İkinci soru şudur; Biz Avrupanın göbeğine kadar gitmiş, bir çok ülkeler
fethetmiştik. Yunanlılardan, Bulgarlardan, Sırplardan, Romenlerden, Macarlardan ne ölçüde
aldık? Hiç denecek kadar az. Oysa İran’ı fethetmişitik; dilimize pek çok Farsça sözcük girdi.
Demek ki dilimize giren yabancı sözcüklerin
fetih ile ilgisi yok. Sözcüklerimizde Türçeden
çok Arapça sözcük vardı. Bu Arabistan’ı fethetmiş olmamızdan mı ileri geliyordu? Yoksa İslam
dininin Türk dili üzerindeki etkinliğinden mi?
Doğrusu şudur ki biz o sözcükleri fethetmedik;
o sözcükler bizim dilimizi egemenlik altına
aldı. Hava, mal, ders, merdiven, çarşı, duvar gibi
Türkçeleşmiş sayılabilecekler bir yana, dilimizdeki kifayet, selahiyet, maznun, mes’ul, tahrir,
tashih, izam, müşahade, itiyat, suhulet, suubet,
madut, mütemerrit, müstehzi, istinbat, ağuş, temaşa, dibace, hakipay, dirahşan, müddei, müddeabih, müdeaaleyh, mingayrihaddin, alameleinnas, mamafih, mumaileyh, müşarünileyh…
gibi binlerce yabancı sözün hangisine fethedilmiş gözüyle bakılabilir?

17- “Başka dillerde de pek çok yabancı
kelime var” savı

Evet vardır. Biz de Türkçede yabancı sözcük
kalmayacak demiyoruz. Ancak, başka dillerdeki yabancı sözcüklerin o dil içindeki oranı
bizdekilerle ölçüştürülemiyecek kadar azadır.
Bizim yazı dilimiz, kırk üç yıl öncesine değin,
üçte ikisi yabancı, üçte biri Türkçe sözcüklerle
oluşuyordu. Bu durum, dili Türkçe olmaktan
çıkarıyordu. “Türkçe” diye anılan dilin gerçekten Türkçe sayılabilmesi için sözcüklerinde
de, Kurallarında da Türkçenin egemen olması gerekmez miydi? Bizim eski dilimiz kadar
yabancı dillerin baskısı altında ezilmiş başka
bir dil örneği gösterilemez. Yabancı dil baskısı
sadece sözcüklerde kalmamış, dilbilgisi kurallarımızda da ağırlığını göstermişti. “Sarf ve
Nahv-i Osmani” (Dilbilgisi) kitaplarında Arapça ve Farsça kurallar da yer alırdı. Çünü o zamanın yazı dili bunu gerektiriyordu. Örneğin,
kırkbeş, elli yıl önceki edebiyat kitaplarımız,
Cenap Şehabettin’in “Elhan-ı Şita” manzumesinden aldığımız:
Ey gizli kebuterlerin aheste sürudu,
Ey mirvaha-i lane-i murgan,
Ey bad-ı hıraman !
gibi örneklerle dolu idi. Bunlar, Arapça,
Farsça sözcüklerle birlikte bu dillerin kuralları
bilinmeden çözülemezdi.
Görülüyor ki eski yazı dilimiz bağımsız bir
Türkçe olmaktan çıkmıştı.
Başka dillerde de bol bol yabancı sözcükler görüldüğüni ileri sürenlere şunu sormak
gerekir; Örneğimiz, yabancı dillerin baskısı altında bulunan diller mi olmalıdır? Doğru yol,
olabildiğince yabancı öğelerden uzak kalmış
dilleri örnek almak değil midir?
Kaldı ki örnek gösterilen diller daha çok
kendilerine hısım olan dillerin öğeleriyle karışmışlardır. Türkçeye girmiş olan dil ögelerinin bağlı bulundukları aileler ise bizimle hiçbir yakınlyığı bulunmayan, Türkçe ile kaynaşamayan dil kümeleridir.
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18- ”Hiçbir ulusun yapamadığını
biz yapıyoruz” savı
Bunu söyleyenler, başka ulusların özleştirme
işini bizden çok önce yapmış olduğunu bilmeyenlerdir. XVI. Yüzyıla değin Latince ve Fransızcanın
egemenliği altında benliğini yitirmiş olan Almancanın büyük filozoflar ve sanataçılar eliyle nasıl
özleştirildiği ve bugün nasıl gelişmiş bir bilim ve
sanat dili durumuna yükselmiş olduğu ortadadır.
Aynı çaba, XIV. Yüzyılda İtalya’da,XVII. Yüzyılda
Fransa’da görülmüştür. XVIII. Yüzyılda Macarcada başlayan dil devrimi ile Latinceye karşı savaş
açılmış; bu dil, yüzyıl içinde on binden çok sözcük
kazanarak temiz ve zengin bir kültür dili olmuştur.
En iyi örnek İsrail’dir. İçine pek çok Arapça ve başka dil öğeleri karışmış olan İbranice bırakılmış bin
yedi yüz yıl önce ölmüş olan, ama içinde yabancı
dil öğeleri bulunmayan eski İbranca diriltilmiş ve
gereksemelere göre geliştirilmiştir. İsrailliler, Türk
dil devriminin İsrail dil devriminden hayli yavaş
yürüdüğünü söylemektedirler.
Başka uluslardan da örnekler verilebilir:
İstasyon, lokomotif, elektrik, telefon, telgraf, televizyon, gazete … gibi bizim uluslararası kullanılır sandığımız pek çok sözcük, Almancada, macarcada ve bir çok başka dillerde öz dillerinden
yapılmış ayrı sözcüklerle karşılanır. Görülüyor ki
hiçbir ulusun yapmadığı ileri sürülen dili özleştirme işini bir çok uluslar bizden çok önce gerçekleştirmişlerdir.
19- “Uydurma kelime” savı
Bütün diller, yeni düşünceleri, yeni buluşları
anlatabilmek için yeni sözcükler yaratır. Aya inme
olayı, Fransızcada “alunir” diye yepyeni bir sözcük
ortaya çıkarmıştır. “motor”un ilk hecesiyle “otel”in
son hecesi birleştirilerek yapılan “motel”,uydurma
bir sözcüktür. Milyon, tirilyon, katrilyon dizisinin en
son sayısını bildirsin diye alfabenin son harfiyle başlatılarak uydurulan “zirilyon” sözcüğü, İngilizce sözcüklere geçmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra
İngilizce sözlüğe yeni uydurulmuş on binden artık
sözcük girmiştir. Türkçeyi zenginleştirmek için bizim
de başka dillerin gittiği yoldan gitmemiz gerekir.
Her dilin kendine göre sözcük yaratma yolları vardır.
Biz de dilimizin sözcük yaratma kurallarından yararlanarak yeni sözcükler türetiyoruz. Karşımızdakiler
bu sözcüklere “uydurma” adını takmışlardır.
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20- “Dili bozuyorlar” savı
Dil, beş on kişinin malı değildir ki onların istemesiyle bozulsun; şu, bu biçimi alsın. Dil, toplumun ortaklaşa benimsediği bir anlaşma aracıdır. Yeni sözcüklerin alın yazısı, toplumun ortak
bilincine bağldır. Özleştirme akımının getirdiği
yeni sözcükler toplumca benimsenmişse dilde
yerleşir. Dilin kimi eski sözcükleri de yine toplumun ortak bilinci ile kullanıştan düşer. Böylece
yenileşmekte ve gelişmekte olan dil, eski dilden
az çok ayrılmaya başlar.
Ancak kimi kişiler dilde değişme olmasını istemezler. Bunun türlü nedenleri vardır: Alışkanlıktan
sıyrılamamak, yeni şeylere alışamamak, yeniyi öğrenmek için çalışmayı göze alamamak, eski bilidiklerinin işe yaramaz duruma düşmesine üzülmek…
gibi. İşte bu kişiler, yeni çıkan sözcüklerle dilin bozulduğunu ileri sürerler. Aslında dil bozulmamakta, toplumun gerekseme duyduğu biçimde ilerlemekte, gelişmektedir. “Bozuk” diye nitelenmesi
gereken dil, tutucuların, artık toplum gereksemelerini karşılamamakta olan eskimiş dilidir.
Gereksemeleri karşılama için ortaya atılan
sözcükler arasında yaşama gücü bulunanlar gibi
yaşama gücü bulunmayanlar da vardır. Zamanla
unutulacak olan başarısız beş on deneme sözcüğünü dile dolayıp akımı toptan yermek haksızlıktır. Başarısız, hatta yanlış sözler ortaya atılmış
olması, davanın yanlışlığına kanıt gösterilemez.
Kimi ilaçlardan zehirlenmeler oluyor diye ne eczaneler kapatılır, ne de hekimlik yasak edilir.
Dili özleştirme akımı, artık bütün ulusta, hele
genç kuşaklarda ağdalı dili temizlemek ve yeni
gereksemeleri karşılayacak Türkçe sözcükler
yapmak içgüdüsünü uyandırmıştır. Bunun önüne geçilemez. Yapılmakta olan iş, dili bozma değil, bozulmuş dili düzeltmektir.
“Dili bozuyorlar” savının çürüklüğünü şöylece
de kanıtlayabiliriz: Dili bozmak olanağı varsa düzeltmek olanağı da var demektir. Dilin bozulduğunu ileri sürenler neden düzeltemiyorlar? Demek ki dil bozulmamış, kendi yatağını bulmuştur.
21- “Yaşayan dil” savı
“Yaşayan dile dokunmamalı. Dilimizde yaşamakta olan yabancı sözcükler Türkçe sayılır; bunların Türkçeleştirilmesi söz konusu olamaz” savı
da tutucuların sık sık yineledikleri sözlerdendir.
Bu düşünce iki bakımdan yanlıştır :
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1- Hiçbir dil olduğu yerde, olduğu gibi durmaz.
“dili bir noktada tutalım” ya da“dilin şu öğelerini değiştirmeyelim” gibi düşünceler bilim ilkelerine de, dil gerçeklerine de aykırıdır.
2- “Yaşayan dil”e hiçbir sınır çizilemez. Aynı günde
çıkan gazeteler, dergiler, romanlar, tiyatrolar,
bilimsel ve teknik eserler incelenirse görülür
ki birinde kullanılan dil, ötekinde kullanılan
dilden farklıdır. Hatta bir gazetenin ayrı ayrı
sütünlarında çıkan yazıların dili birbirine benzemez. Kimi yazarlar cemiyet, heyet, aza, hususi,
mevcut, lazım, faal, menfaat, hadise, müstakil,
kıymet, kuvvet, mukavemet, tesir, isim, müddet,
valide, peder…gibi sözcükleri yaşayan dilin
sözcükleri diye kullanırken kimi yazarlar bunların yerine dernek, kurul, üye, özel, var, gerek…
sözcüklerini kulanmaktadırlar. Hangi yazarınkine yaşayan dil denecektir? Görülüyor ki “yaşayan dil”in ölçüsü kişiden kişiye değişmektedir.
Üniversiteyi bitirmiş bir kimsenin dili, ortak
konuşma dilimize göre yaşayan dil değildir. Öte
yandan ortada bir gerçek vardır: Halkın bildiği, kullandığı, yani tutucuların “yaşayan” adını
verdikleri yabancı sözlerin bir çoğu, özleştirme
akımından sonra dilimizden çekilip gitmeye
başlamıştır. Muallim, mektep, talebe, muhacir,
tayyare, makbuz, intihap, namzet, mana, vazife,
mecmua, arzuhal, reis, muamele, vesika, gıda ve
daha nice benzerleri kırk üç yıl önce dilimizin
halk arasında dahi kullanılan-yaşayan sözcükleri iken şimdi öğretmen, okul, öğrenci, göçmen,
uçak, alındı, seçim, aday, anlam, grev, dergi,
dilekçe, başkan, işlem, belge, besin sözcükleri
onları unutturmuştur. Demek ki “Yaşayan dile
dokunmamalı; dilimize yerleşmiş olan kelimelerin Türkçeleştirilmesi gerekmez diyenler aldanmakta, boş bir görüşü savunmaktadırlar.
22- “Baba evlat anlaşama oldu” savı
Baba evlat anlaşmazlığı, eski yeni anlaşmazlığıdır ve dünyanın her yerinde vardır. Böyle bir
durum bulunmayan yerde ilerleme, yenileşme
yok demektir. Her dilin sürekli olarak değiştiğini biliyoruz. Bu değişmeye alışamayanlar tembellerdir. Bunlar yenileri anlamadıklarından yakınırlar. Oysa genel konuşma ve yazı dilimizin
anlaşılamayacak oranda değiştiği söylenemez.
Değişmeler halk arasında yayılıp benimsenmişse dile girmiş olur. O zaman da anlaşılmama gibi

bir durum söz konusu olmaz. Çocuk, çevresini
saran çoğunluğun kullandığı böyle bir dili öğrenir, Bu açıklama gösterir ki yeniliklerden yakınanlar azınlıkta kalmış olanlardır. Bunlar isterler
ki kendileri özleşen Türkçeyi öğrenme zahmetine
katlanmasınlar da çocuklar onların kullanmakta
olduğu sözleri öğrenmek gibi hiç başaramayacakları bir işe girişsinler.
Asıl anlaşamama, ağdalı Osmanlıcanın el üstünde tutulduğu zamanlarda vardı. O zaman babalar yakınmıyordu. Çünkü çocuklar onların dilini
öğrenmek zorunda idiler. Çocuğa ise zaten yakınma hakkı tanınmazdı.
Yakınma seslerini yükselten babaların büyük
derdi, okul kitaplarının dilidir. Kitaplarda pek
çok bilim terimi geçer. Bunlar genel konuşma
ve yazı dilindeki değişmelerle kıyaslanmayacak
ölçüde çok Türkçeleşmiştir. Bilindiği gibi eski terimlerimiz Arapça sözcüklerle kurulmuştu. Şimdi
babalar, çocuklarınn okuduğu kitapların dilini
anlayamamaktadırlar. Bu doğrudur. Çünkü eskiden baba “mefulünanh diyordu. Bugün çocuk
“den- hali” ya da “çıkma durumu” diyor. Eskiden
baba “şiryan” diyordu. Bugün çocuk “atardamar”
diyor. Eskiden baba “küreyvat-ı hamra” diyordu.
Bugün çocuk “alyuvar” diyor. Eskiden baba “zaviyetan-ı mütebadiletan-ı dahiletan” diyordu.
Bugün çocuk “iç ters açılar” diyor, Eskiden baba
“zat-ülercül-ül-cezriyye”diyordu. Bugün çocuk
“kökayaklılar” diyor. Bunlara benzer binlerce
Türkçeleştirilmiş terim vardır. Bu alanda baba evlat anlaşmazlığının ortadan kalkabilmesi için ya
çocuğun eski terimleri ya babanın yeni terimleri
öğrenmesi gerekir. Hangisinin doğru olduğu tartışılamayacak kadar açıktır.
Yakınan babalar şunu da düşünmelidirler:
Kendileri “mefulünanh”i, “küreyvat-ı hamra”yı,
“zaviyetan-ı mütebadiletan-ı dahiletan”ı bilmeyen babalar ile anlaşabiliyorlar mıydı?
23- “Yeni dil, dış Türklerle bağımızı koparıyor” savı
Biraz önce üzerinde durduğumuz “baba evlat
anlaşamaz oldu” savında da kuşaklar arasındaki
bağın koptuğu ileri sürülüyordu.
Türkiye dışındaki Türklerle ilişkilerimiz, doğal
olarak, Türkiye Türkleri arasında bulunan iliişki
kadar sıkı olamaz. Bu, yurtlarımızın ayrı ayrı bölgelerde, ayrı ayrı yönetime bağlı bulunmasın-
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dandır; yenileşen Türkçemizin yurt dışında güç
anlaşılır olmasından değil. Unutmamalıdır ki geniş alanlara yayılmış olan bütün ulusların dillerinde görüldüğü gibi Türklerin yaşadığı bölgelerde
kullanılan diller arasında da köken birliği bulunmakla birlikte-lehçe ayrılıkları vardır. Onun için
Türkiye Türklerinin dili ve Türkiye dışında çeşitli
lehçeler konuşan Türklerin dilleri, yer yer iyi anlaşamamaya kadar varan farklar gösterir. Demek
ki Türkiye Türkçesi eski durumunu korusaydı bile,
dış Türklerle aramızda dil birliği var denilemezdi.
Ama bu farklar, hiçbir zaman “ulus” bağını koparıcı diye nitelenmemiştir.
Dillerin zamanla yeni öğeler kazandığı, eski
öğelerden kimisini yitirdiği bilinen bir şeydir. Değişme, yalnız Türkiye Türkçesinde olmamaktadır.
Dış Türklerin dilleri de bu oluşum içindedir. Bu
dillere de bağlı bulundukları toplumun dilinden,
ister istemez yabancı dil öğeleri girmektedir.
Öyle ise aramızdaki bağın gevşemesine o lehçelerin durumu yol açmaktadır. Kaldı ki Türkiye
lehçesine giren yeni dil öğelerinin –Türk kökenli olmaları nedeniyle- başka ülkelerde yaşayan
Türklerce anlaşılması ve kullanılması kolaydır.
Nitekim kimi yabancı ülkelerde basılmış Türkçe
gazete, dergi ve kitaplarda özleşen Türkçemizin
kullanıldığı görülmektedir.4
4 Bunu Batıdan ve doğudan iki belge ile kanıtlayalım:
Yugoslavya’nın Priştine kentinde üç ayda bir (Türk
harfleriyle)çıkan Türkçe Çevren adlı derginin Aralık
1974 sayısının rastgele açtığımız sayfalarında şu
sözcükleri ve benzerlerini görüyoruz:
Özlem, öğrenci, ortam, sonuç, olumlu, eğitim, yetkili,
önermek, süre, konuk, önemsememek, düzyazı, tür,
kuşkusuz, özellik, öykü, tanık, doğal, sözcük, tek
düzenli, etki, çeviri, önem, boyut, yapıt, yaşam, olanak,
eşit, kesin, ürün, başarı, çaba, girişim, toplumsal,
tutumsal, etkinlik, yoğun, bölge, yönseme, etkili
koşullar, eylem yeteneği. Irak’ın başkenti Bağdat’ta
haftada bir (Arap harfleriyle) çıkan Türkçe Yurt
Gazetesinin 22 ve 29 Ocak 1975 günü sayılarında
da dil devrimimizin getirdiği pek çok sözcük vardır.
Sıradan otuz kırk tanesini buraya alıyorum. Sorun,
ulusal, konu, sorumlu, ilke, önder, yönetici, başkan,
devrim, yurtsal, dayanışma, yasama, örneğin, uyarınca,
erek, olumlu, bağlantı, bunalım, yaşam, oranla,
bağımsız, genel, yararlanmış, uygulamalar, alan, grev,
ilgi, üye, sömürücü, tüm, gösteri, bilinçli, egemenlik,
incelemek, çözümlemek, tutuklama, pekiştirilmesi,
kınayarak, açık oturum, ilişkiler nedeniyle, petrol
üreten, ve tüketen, olayları bu açıdan değerlendiren
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Ayrılık doğuran bir etken de alfabelerdir: Biz
Arap harflerini bırakatığımız halde başka ülkelerdeki Türkler, ya Arap harflerini kullanmayı sürdürmekte ya da bizim şimdiki yazımza benzemeyen
yazılar kullanmaktadırlar. Pek azı bugünkü alfabemizi almıştır. Şimdi, bağımızı sağlamlaştırmak için
alfabemizi mi değiştirelim? Birisine uysak ötekinden yine ayrılmış olmaz mıyız?
Görülüyor ki dış Türklerle aramızdaki bağın
kimi konularda gevşemesi, bizim dili özleştirmemizden değil, başka nedenlerden ileri gelmektedir. Yoksa bu soydaşlarımız özleşen Türkçeyi benimsemektedirler.
24- “Yeni sözleri
halk da anlamıyor” savı
Öz Türkçeye karşı olanların bir savı da şudur :
“Özleştirme, halka dönük bir eylemdir” diyorsunuz Oysa özleşen dili halk da anlamıyor, eski dil,
“halktan uzak bir zümde dilidir.; bir aydınlar argosudur” diye kötüleniyordu. Yeni dil de halktan uzak
yeni birzümre dili, yeni bir aydınlar argosu oldu.
Bu savın gerçeğe uyup uymadığını anlayabilmek için,halkın konuştuğu dil ile özleştirme
akımnın getirdiği dil arasında bir karşılaştırma
yapmak gerekir.
Halkın konuştuğu dil , yabancı öğelerle bozulmamış, özlüğünü korumuş bir dildir. Özleştirme
akımının amacı da dilimizi yabancı dil öğelerinin
egemenliğinden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bundan dolayı halk diliyle özleştirme
akımı arasında bir çatışma olamaz.
Özleştirme akımının çatıştığı dil, yüksek bir
kültür düzeyine erişmiş ve halktan ayrılmış eski
aydınların, yabancı dil öğeleriyle dolu, benliğinden uzaklaşmış dilidir.
Eski aydınların dilindeki zirve, saha, kesif, tayin
etmek, murakabe etmek… sözcükleri, bugünkü
aydınların dilinde, -halk ağzında kullanılanlara
uygun olarak- doruk, alan, yoğun, kınamak, denetlemek… tir.
Eski aydınların kullandığı anane, tazyik, buhran, mütehassıs … sözcüklerini, bugünkü aydınlar; -eskiden dilimizde bulunmayan –gelenek,
basınç, bunalım, uzman… sözcükleriyle karşılamaktadırlar.
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İşte halkın anlamadığı ileri sürülen dil, içinde
yeni türetilmiş bu gibi sözcükler bulunan dildir.
Bu dili gerçekten halk anlamıyor mu?
Yeni çıkan her şeyi öğrenmek için şüphe yok
ki herkes çaba harcayacaktır. Ama yeni sözcükler, anlaşılmayan, yadırganan, öğrenilmesi güç
şeyler, midir?
Aydınlar olsun, halk olsun, gel-, bas-, bunal-,
uz-, köklerini ve bunların sonundaki ekleri zaten
bildikleri için görenek’e benzeyen gelenek’i, sevinç’e benzeyen basınç’ı, alım’a benzeyen bunalım’ı, kocaman’a benzeyen uzman’ı… yadırgamaz. Bunlara atadan kalma sözcüklermiş gibi
tanış çıkar. “Anane”yi, “tazyik”i, “buhran”ı “mütehassıs”ı… benimseyememiş olan halk, “gelenek”i,
“basınç”ı, “bunalım”ı, “uzman”ı çok kolay benimser.
Görülüyor ki özleşen dil, halka dönük dildir.
Öte yandan yalnız halk değil, kültürlü bir kişi
de yabancısı olduğu konunun, sözlerini bildiği
halde kavramını anlamaz. Örnek verelim:
Halk, dilbilgisi terimindeki sözcükleri bilir;
ama bu bilim dalının ne olduğunu bilmez. Eski
adı sarf ve nahiv teriminin ise sözcüklerini de bilmezdi.
Altyapı terimindeki sözcükleri, aydın da halkda bilir. Ancak. Konu, ile ilgilenmemiş olan aydın
bile bu terimin taşıdığı anlamı bilmez.
Demek oluyor ki halkın bu sözü anlamaması,
dilimizin kazandığı yeni sözcükleri anlamamasından değil, o sözcüklerle belirtilen kavramı bilmemesinden ileri gelmektedir.
25- ”Başka dillerden kelime alınabilir,
kaide alınamaz” savı
Bunu, dilde Türkçülüğün ilkelerinden olarak
Ziya Gökalp ileri sürmüştür.
Önce “başka dillerden kural alınamaz” ilkesini
ele alalım: Her dilin, ses, yapı, çekim ve söz dizimi bakımlarından kendine özgü ulusal kuralları
ile özel bir durumu vardır. Ulusal kurallar yerine
yabancı kurallar uygulanırsa dilin kimliği değişir.
Türkçemiz yüzyıllar boyunca, Arapça, Farsça kurallar salgını içinde ulusallığını yitirmişti.
Yabancı kurallı binlerce söz, anlatım yapısının
içine girmiş, Türk dilinin bağımsızlığında gedik-

ler açmıştı. Onun için bunlardan vazgeçilmesine,
Türk dil yapısının, kendi kurallarıyle yükselmesine kimsenin diyeceği olamaz.
Gelelim ”başka dillerden sözcük alınabilir”
ilkesine: Bunu, Ziya Gökalp zamanında olduğu
gibi şimdi de şöyle anlayanlar vardır: “Fikr-i sabit, mevzu-u bahis, sahib-i salahiyet, heyet-i tahririye… gibi sözler, yabancı kural taşıdıkları için
kullanılamazlar. Ama yabancı kuraldan kurtarılıp
sabit fikir, bahis mevzuu, salahiyet sahibi, tahrir
heyeti… biçimine sokulurlarsa kullanılabilirler”
Oysa dilin bağımsızlığını ve kişiliğini yitirmesinde yabancı kurallar kadar yabancı sözcükler de
etkilidir. Kurallar, dil yapısının planı ise sözcükler
de yapı gereçleridir. Her yabancı kural gibi, her
yabancı sözcük, dilin ulusal kimliğinden bir yara
açar.
Bu yaralar, çoğala büyüye dili ölüme sürükler.
Nitekim kırk üç yıl öncesine değin, yazılardaki yabancı sözcüklerin sayısı, türkçe sözcükler sayısının iki katı idi.
Sabit fikir, bahis mevzuuu, salahiyet, sahibi,
tahrir heyeti vb. sözlerin kullanılmasında sakınca görmemek, “başka dillerden sözcük alınabilir”
yargısının, sınır, ölçü tanınmadan uygulanabileceğini kabul etmek demektir. Başka bir deyişle
dilimizdeki yabancı sözcük egemenliğinin sürüp
gitmesini hoş görmek demektir. Bu da saplantı,
söz konusu yetkili, yazı kurulu … gibi türkçe karşılıklar aranmasına gereklik bulunmadığı anlamına
gelir ki dil gerçeği ile bağdaşamaz.
“Bir dile yabancı dillerden sözcükler alınabilir”
yargısını, başka çare yoksa, sınırlı olarak ve gereken koşullara uyularak alınabilir” diye anlamak
gerekir. Nitekim mal, can, beden, namus, ders, kitap, kalem, din, namaz, oruç, minare, ezan, ayna,
para, bedava, merdiven, duvar, hafta, perşembe,
sınır, demet… sözcüklerini soy sop aramadan
kullanıyor¸ nar, muz, hurma, limon, portakal, marul, lahana, salata, gül, lale … için Türkçe karşılık
düşünmüyoruz.
Ancak unutulmamalıdır ki Türkçeleri bulunmadığından kullanılmakta olan nice yabancı sözcüğün bir süre sonra türkçeleri bulunmaktadır.
Bu da gösterir ki özleştirme çabamıza hiç zaman
son verilmemelidir.
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OBJEKTİFE TAKILANLAR
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Gonca & Serdar

Tuğçe & Fatih
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Kübra & Eray

Eda & Ali Eren

MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Betül & Serhat

İlkay & Yılmaz

İrem & Emre

Filiz & Alper
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Büşra & İnan

d
Hamide & Muhamme
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Sibel & Mehmet

Selda & Murat

MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Başak & Peker

Ezgi & Onur

Emel & Serkan

Hümeyra & Halil
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Sinem & Özgün

Sevgi & Hayrullah
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Rabia & Buğra

Alper & Badegül

MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Dilan & Erdi

Gizem & Haydar

Kübra & Burakcan

Ezgi & Serhan
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ANITKABİR DERGİSİ’NDE
YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ ESASLAR
1. Genel Kurallar:
A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 1000 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 500 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar:
A. Yazılar A-4 kâğıdının 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.
-oOo-
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