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“Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir.” 1923 1
(Atatürk’ün S.D. II, s.58)

“Bir millet, varlığı ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün fikrî ve
maddî güçleriyle alâkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve
bağımsızlığını temin etmezse şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz.
Millî hayatımız, tarihimiz ve son devirde idare tarzımız, buna pek güzel delildir.
Bu sebeple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin
hâkim olması esası kabul edilmiştir. Bugün, bütün cihanın milletleri
yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî egemenlik!” 1920
2

(Nutuk, III, s. 1185)
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SUNUŞ

Değerli Okurlar,
Bir önceki sayımızda belirttiğim, Anıtkabir Derneği 29’uncu Genel Kurul Toplantısı, 26 Ocak 2020
tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu olarak, Genel Kurulun bizleri yeniden göreve layık görmesinin onurunu taşıyoruz.
Denetim Kurulu Başkanı (E) Alb. Şinasi ERTEKİN, yılın büyük kısmını Ankara dışında geçireceği için görevinden ayrılmış, yeni dönemde (E)
Alb. Rıfat MESÇİOĞLU Denetim Kurulu üyeliğine
seçilmiştir. Yayın Kurulundan (E) Alb. Dr. Fatih ÖZKURT, Ankara dışına taşındığından, yerine (E) Alb.
Dr. A. Cüneyt KÜSMEZ Yayın Kurulunda görevlendirilmiştir. Görevden ayrılan arkadaşlarımıza, Anıtkabir Derneğine bugüne kadar yaptıkları katkıdan
dolayı teşekkür eder, yeni görev arkadaşlarımıza
görevlerinde başarılar dileriz.
Genel Kuruldan aldığımız destek ve güçle 2020
yılı projelerini gerçekleştirmeye başladığımız ve
TBMM’nin açılışının 100. Yılını kutlayacağımız bugünlerde, tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüse karşı, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını
önceliğimiz olarak görüyoruz.
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Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemler kapsamında,
Anıtkabir içerisinde bulunan Hatıralık Eşye Satış
yerininin faaliyetini (internet üzerinden yapılan satışlar hariç), 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici
bir süre durdurmak zorunda kaldık.
Anıtkabir Komutanlığının salgından olumsuz
etkilenmemesi, bu süreçte doğan acil ihtiyaçlarının süratle karşılanması ile çalışan personelimizin
mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldık ve almaya da devam edeceğiz.
Sevgili okurlar,
Bu sayımızın hazırlığını, yayın kurulu üyeleri ve
yazarlarımızla, internet ortamında bağlantı kurarak
gerçekleştirdik. Hazırlığında, basımında ve dağıtımında oluşabilecek aksaklıklar için şimdiden özür
dileriz. Dergimizin geliştirilmesi ve sizlere daha layık duruma getirilmesi için her zaman önerilerinizi
bekler, ülkemizin bu afetten biran önce kurtulması
ve sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle, saygılarımızı sunarız.
Şadi ÖNER
(E) Tuğgeneral
Anıtkabir Derneği Başkanı

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
03.01.2020 - TSK DAYANIŞMA VAKFI GENEL MÜDÜRÜ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

07.01.2020 - GENERAL / AMİRAL
ORYANTASYON EĞİTİMİNE KATILANLAR
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
12.02.2020 - TSK ASTSUBAY ÜST KARARGAH
HİZMETLERİ EĞİTİM MERKEZ KOMUTANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

12.02.2020 - İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
15.02.2020 - TÜRK HAVA KURUMU KAYYUM HEYETİ
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

19.02.2020 - ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
03.03.2020 - İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

08.03.2020 - MİLLİ SAVUNMA BAKANI EŞİ
BAŞKANLIĞINDA, TSK PERSONEL EŞLERİ İLE TSK’DA
ÇALIŞAN KADINLARDAN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
13.03.2020 - KARA HARP OKULU KOMUTANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

13.03.2020 - TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN
OLUŞAN HEYET
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3 Mart 1924’te Kabul
Edilen Kanunlar
ve Halifeliğin
Kaldırılması
Prof. Dr. Oğuz Aytepe*

3 Mart 1924’te, 429, 430 ve 431 sayılı kanunlarla
Atatürk devrimlerinden üçü kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Siirt Mebusu Halil Hulki
Efendi ve 57 arkadaşının teklifi üzerine Şeriye ve Evkaf Bakanlığı ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Bakanlığı’nın kaldırılmasına ilişkin öneriler ele alınmış, 429
sayılı kanun ile Vakıfların yönetimi bir genel müdürlük olarak Başbakanlığa bağlanmıştır. Müslüman
vatandaşların inanç ve ibadet işleriyle uğraşmak din
kuruluşlarını yönetmek için de Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye Bakanlığı da Hükümet içinden çıkarılarak,
askerlikle ilgili bağımsız bir başkanlık olarak Genelkurmay Başkanlığı’na dönüştürülmüştür. Manisa
Mebusu Vasıf Bey ve 50 arkadaşının önergesi kabul
edilerek 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Eğitim
ve Öğretimin Birleştirilmesi yürürlüğe konulmuştur.
Siirt Mebusu Şeyh Saffet ve 53 arkadaşının önergesi
ile 431 sayılı 13 maddelik Kanunla Halifelik kaldırılmış
ve Hanedan üyeleri yurtdışına çıkarılmıştır.1
Bu kanunlar içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından en hayati ve önemlisi şüphesiz Halifeliğin kaldırılması ve Hanedan üyelerinin yurt dışına
çıkarılmaları olmuştur. Çünkü bu devrim yalnız Türkleri değil bütün İslam âlemini ilgilendirmektedir.
İslam tarihinde halifelik, Peygamber’in ölümü
üzerine ortaya çıkan bir kurumdur. Uzun bir süre İslam toplumunun liderliği iddiasıyla şekillenen kurumun tarihsel gelişim süreci İslam tarihsel serüveniyle
iç içedir. Hilafet Arapça halef sözcüğünden gelmekte, birinin ardından gelen, yerine geçen anlamına
gelmektedir. Bunun dışında tarikatların örgütlenmesinde şeyhin belirli yetkiler taşıyan temsilcisine halife denilmiştir. Osmanlı Devletinde merkez örgütlerinde uzman düzeyine ulaşmış görevlilere de halife
denilmiştir. Arapça halife, Peygamberin yerine kaim
olmak üzere İslam camiasının en yüksek reisinin unvanıdır. İslam dininin esaslarına göre hem baş imam,
hem de devlet başkanıdır. İki iktidarı birden temsil
etmektedir. Peygamberin. 632 tarihinde vefatından
sonra onun yerine kimin geçeceği sorun olmuştur.
*Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü E.
Öğretim Görevlisi.
1 Bkz, Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.II, Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul, 1975,s.480 vd.
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O ölümünden sonra yerine kimin geçeceği hakkında
hiçbir öğütte ve vasiyette bulunmamıştır. Kur’an’da
halife ve imam tabirleri geçmekte ise de, bu ayetler
cemiyetin düzenini sağlamak, anarşiyi önlemek ve
adaletle hükmetmek gibi bir görev anlamına gelmekteydi.2 Halifelik için iki aday bulunuyordu. Ebubekir ve Peygamberin yeğeni ve damadı olan Ali. Ali
aileden olduğunu belirterek başa geçmenin kendi
hakkı olduğunu öne sürerken Ebubekir devlet işlerini yürütecek ve düşmanlara karşı savaşacak bir başkanın gerektiğini belirtmişti. Sonuçta Ebubekir seçilmiş, kendisine halife sanı verilmişti. Ebubekir’den
sonra Ömer, Osman ve Ali Halife seçilmişlerdi. Dört
Halife döneminde (632-658) halifelerin başlıca görev
ve sorumlulukları dini korumak, toplum içinde kavga ve husumeti ortadan kaldırmak, toplumsal düzeni sağlamak, cezaları uygulamak, din düşmanlarına
karşı savaşmak, halktan kanuni vergileri toplamak,
hazineden ihtiyaç içinde olanlara yardım yapmak,
memurların tayini ve denetimi olarak belirlenmişti.3
Bununla birlikte halifelerin sınırsız bir iktidar ve otorite sahibi oldukları iddia edilemez. Dört halifeden
üçünün öldürülmesi. Bu makamın oraya seçilen kişilerin kutsal olarak tanınmadıklarını kanıtlamaktadır. Ali’nin Emeviler soyundan Muaviye tarafından
öldürtülüp Muaviye’nin halifeliği zorla ele geçirmesiyle hilafet Emevilere geçer. Bundan sonra halifelik farklı bir şekle dönüşmüş, verasete dayanan bir
sistem olmuştur. Dört Halife ve Emeviler döneminde
(658-750) halifelik Kureyşlerdedir. Emeviler dönemi
Arapların kendilerini bir ulus olarak tanımlamak
istedikleri bir dönem olduğundan din ikinci planda
kalmıştır. Bu dönemde İslamiyeti yaymak için fetihler
yapılmış, İspanya bu dönemde fethedilmiştir.
Abbasiler döneminde (750-1258) Halifelik merkezi
Bağdat olmuştur. Ancak halifeler zamanla halktan
koparak saraylara çekildiler. Abbasilerin Şîilere ve
Emevi ailesinden olanlara karşı güttükleri dışlayıcı
siyaset nedeniyle halife sanını taşıyan hükümdarların
sayısı üçe çıkmıştır. Önce Mısır›da Şii Fatımi
Halifeliği kurulmuş (909-1171) ardından İspanya›da
Abdurrahman III. (929) Halifeliğini ilan etmiştir.
Halifeler otoritelerini sürdürmek için kendilerine
dinsel sıfatlar yakıştırdılar ve din esaslarına dayanan
toplumdaki halk, halifeyi dinsel bir kişi olarak da
gördü. Halifeler İslam dünyasında tam bir egemenlik
kuramamışlardır. Halifelik siyasal bir kurum olduğu
için, çeşitli zümreler onu tanımamıştır. Özellikle Şîiler,
halifeyi kabul etmemişlerdir.
2 Şinasi Altundağ, “ Hilafet ve Hilafetin İlgası” Atatürk
Önderliğinde Kültür Devrimi, Ankara, 1972, s.41.
3 Namık Sinan Turan, Hilafetin Tarihsel Gelişimi ve
Kaldırılması, İstanbul, 2004, s. 30.

3 Mart 1924’te Kabul Edilen Kanunlar ve Halifeliğin Kaldırılması
Türkler Selçuklu devletinin kuruluş döneminde
halifeliği ele geçirmişler fakat bu sanı almak gereğini
duymamışlardır.4 Bazı Türk devlet başkanlarının, pozisyonlarını kuvvetlendirmek için halife unvanı kullandıkları görülmüştür.5 Yavuz Selim 1517’de Mısır’ı
ele geçirince orada Halife El Mütevekkil ile karşılaşır.
Halife Mütevekkil birçok bilgin, sanatçı ve “ Emanat-ı
Mukaddese-Kutsal Emanetler” ile birlikte İstanbul’a
gönderilir. Padişahın İstanbul’a dönüşünden sonra
Halife’nin uygunsuz hareketleri görülmüş ve Yedikule’ye hapsedilmiştir. Kanuni’nin tahta çıkmasıyla affedilerek Kahire’ye dönmesine izin verilmiş ve orada ölmüştür. Yavuz Selim’in halifeliği devraldığı yönünde
yanlış bir kanı yaygınlaşmıştır. Ancak Selim’in, oğlu
Kanuni ile yazışmalarında halifeliği üzerine aldığına
dair hiçbir şey yazmamıştır. O döneme ilişkin Osmanlı ve Arap belgelerinin hiçbirinde, o yıllarda yazılmış
kitaplarda böyle bir devir işlemini gösteren kayıt yoktur.6 Osmanlıların hilafet iddiası, Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) Hicaz’ı ele geçirdikten ve böylece
kutsal şehirler üzerinde fiili hâkimiyetini tesis ettikten
sonra, gerçekten bir anlam taşımaya başladı.7
Osmanlı Devletinin güçsüzleşmeye başladığı dönemde padişahlar halife sanını devamlı olarak kullanmaya başladılar. Böylece sürekli olarak savaşılan
Batı’ya karşı, bütün İslam’ı temsil ettikleri yolunda
siyasal bir üstünlük kurmaya çalıştılar. Ayrıca İslam
dünyasını bu yolla birleştirip siyasal yeni bir güç kazanmaya da uğraştılar. Özellikle II. Abdülhamid İslam birliğinin kurulmasında halifeliği çok önemli bir
araç olarak kullanmıştır.8 Bütün çalışmalara karşın,
siyasal gelişmeler ve ulusçuluk akımının Müslüman
ülkelerde başlaması, kurtarıcı olarak görülen halifelik
sanını etkisiz kılmıştır.9 Devletin sınırları dışındaki İslamlar Osmanlı hükümdarlarının halifelik iddialarını
ciddiye almadılar, böylece o yalnız “Osmanlı Halifesi”
olarak kaldı.
Osmanlı Halifeliğinin güçsüz ve anlaşılmaz bir
makam olduğu, Birinci Dünya Savaşında belirdi.
4 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. Kitap (Birinci
Bölüm), İstanbul, 1995, s.47.
5 T.W. Arnold, “Halifelik” İslâm Ansiklopedisi, Cilt, V, Kısım
I, Istanbul, 1987, s.153.
6 Faruk Sümer, “Yavuz Selim Halifeliği Devraldı mı ?”
Tarih ve Düşünce, S. 4 (Şubat 2000), s. 20.; N. Ahmet Asrar,
“Hilafetin Osmanlılara Geçişi İle İlgili Rivayetler”, Türk
Dünyası Araştırmaları, S.22 (Şubat 1983), s.94.

II. Abdülhamid bazı girişimlerde bulunmuş: 1897
Yunan Savaşında Cihat ilan etmişti. İttihatçılar bu
girişimleri Halife adına sürdürüp “Kutsal Cihat” ilan
edilirse, bütün İslamların Osmanlı Devleti etrafında
toplanacağını, böylece Birinci Dünya Savaşı’nda büyük bir güç kazanacağımızı sandılar. Sultan Mehmet
Reşat iktidarda olanların sözünü dinleyerek 1914’te
Cihat ilan etti, fakat beklenen olmadı. İslamlar Halife etrafında toplanmadıkları gibi Osmanlı vatandaşı
olan Araplar İngilizlerin yanında yer aldı. İngiliz ve
Fransız sömürgelerinden toplanan askerler arasında
Müslümanlar da vardı ve Halifeye karşı savaştılar.
Kurtuluş Savaşı sonunda saltanat kaldırıldı ve
Vahidettin 17 Kasım 1922’de Malaya zırhlısı ile kaçıp
İngilizlere sığınınca yeni bir halife seçimi kaçınılmaz
olmuştu. Ankara Hükümeti’nin Şeri’ye ve Evkaf Bakanı Mehmet Vehbi Efendi, Padişahlığı kaldırılmış
olan Vahidettin’in yurt dışına kaçmış olmasından
dolayı halifeliği de yitirdiğine, halifelik makamının
boş kalmış olduğuna, yeni bir halifenin seçilmesi
gerektiğine dair bir fetva çıkardı. Bunun üzerine 18
Kasım 1922’de TBMM’de okunan önerge kabul edilmiş ve Vahidettin halifelikten düşürülmüştür.10 Malta’ya giden Vahidettin, padişahlıktan ve halifelikten
umudunu kesmiş görünmüyordu. Fakat Hicaz Kralı
Hüseyin’in daveti üzerine Hicaz’a giden Vahidettin
umut kırıklığına uğradı. Hicaz’dan ayrılıp Mısır, Ürdün veya Kıbrıs gibi Müslümanların yaşadığı bir yere
gitmek istedi. Ancak İngilizler buna izin vermediler.
Sonunda İtalya’nın San Remo şehrinde oturmasına
müsaade edildi. Vahidettin üç yıl sonra 1926’da San
Remo’ da ölecek ve Şam’a gömülecektir.11
Halifeliğin en güçlü adayı Abdülmecit idi. Mustafa Kemal onu kurtuluş hareketini güçlendireceği düşüncesiyle Ankara’ya çağırmış fakat o bir kardeş kavgasına neden olmamak için Anadolu’ya geçmemişti.
Vahidettin’in İngilizlere sığınarak yurtdışına kaçmasıyla 18 Kasım 1922’de TBMM’ de yapılan seçimde
162 oy kullanılmış, Abdülmecit Efendi 148 oyla halife seçilmişti. Oyların 2’si Abdülhamit’in oğullarından
Abdürrahim’e, 3’ü de Abdülhamit’in büyük oğlu Selim’e verilmiş, 9 mebus da çekimser oy kullanmıştı.12
Mustafa Kemal, aynı gün Refet Bey aracılığıyla halifeye uyması gereken kuralları bildirmişti. Abdülmecit,
yalnız Halife-i Müslimin sanını kullanacak, buna baş-

7 Kemal H. Karpat, İslâm’ın Siyasallaşması, İstanbul, Timaş
Yayınları, 2013, s.388.

10 Selahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal,
Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Ankara, Atatürk Araştırma
Merkezi, 2007, s.201;Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1919
- 1938), C.I., Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1961,
s.269-280.

8 Hugh Kenedy, Hilafet, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 2019,
s.216 vd.

11 Mahmut Goloğlu, Halifelik. Ne idi? Nasıl Alındı? Niçin
Kaldırıldı? Ankara, Kalite Matbaası, 1973, s.36.

9 Şerafettin Turan, a.g.e., s.48.

12 Naşit Hakkı Uluğ, Halifeliğin Sonu, İstanbul, 1975, s.97.
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3 Mart 1924’te Kabul Edilen Kanunlar ve Halifeliğin Kaldırılması
ka şeyler eklemeyecekti. İslam dünyasına yayımlayacağı bildiride; TBMM’nin ve hükümetinin Türkiye halkı ve bütün İslam âlemi için en uygun bir sistem olduğunu belirtecekti. Mustafa Kemal ayrıca Halifenin
yetki sınırını belirleyen bir uyarıda da bulunmuştu.
Yeni Halifenin seçim işlemi tamamlandıktan sonra
Meclis Başkanlık Divanı, Halifenin göreve başlaması,
kutlama ve kutsal emanetleri teslim töreni için milletvekillerinden oluşan bir heyet göndermişti. 19 kişiden oluşan bu heyet Halifeye 24 Kasım 1922’de bu
emanetleri bir törenle teslim etti. Abdülmecit, davranışlarının sınırlandırılmasını kabul etmemiş, Refet
Bele’ ye Halife-i Müslimin sanına ek olarak Hadimu’l
Haremeyn (Mekke ve Medine’nin hizmetkârı) sanını
da kullanmak istediğini, Cuma Selamlıklarında hil’at
ve Fatih Mehmet’in kullandığı sarığa benzer bir sarık takmak istediği söylemişti. Ancak Mustafa Kemal
verdiği yanıtta redingot giyebileceğini askeri üniformanın ise söz konusu olmayacağını belirtmişti.13
Hilafet ve saltanatın birbirinden ayrılarak, saltanatın kaldırılmasına engel olamayanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda devlet başkanlığı ile ilgili herhangi bir
maddenin bulunmamasından cesaret alarak, devlet
başkanlığı makamının Halife ile doldurulabileceği
umudunu taşımaya başladılar. Hilâfet taraftarları
Mustafa Kemal’in Batı Anadolu bölgesine yapacağı
yurt içi gezisi nedeniyle Ankara’dan ayrılmasından
yararlanarak, 1923’te Afyon milletvekili İsmail Şükrü’nün imzasıyla Ankara’da bir risale yayımladılar.
Risalede, TBMM’de kabul edilecek yasaların ”ahkâm-ı
şer’iye” ye uygun olması için halifenin onayının gerektirdiği ileri sürülüyor ve “Halife Meclisin Meclis Halifenin” deniliyordu.14 Atatürk’ün de dediği gibi. “Şükrü Efendi Hoca ve arkadaşları, Halife Meclisin Meclis
Halifenindir safsatasıyla, Millet Meclisi’ni Halifenin danışma kurulu ve Halife’yi Meclis’in dolayısıyla devletin
başkanı gibi kabul ettirmek istemişlerdi”.15
Meclis içindeki gelenekçi hilafet taraftarları saltanatın kaldırılmasının üzerinden henüz iki ay geçtikten sonra hilafete siyasal bir otorite kimliği kazandırma yolundaki düşünce ve isteklerini bu şekilde
ortaya koymaya çalışmışlardı. Ancak Cumhuriyetin
ilanı Hoca Şükrü Efendi ve onun gibi düşünenlerin
beklentilerini boşa çıkartmış ve tepki göstermelerine neden olmuştur.
Meclis içindeki gelenekçi hilafet taraftarları saltanatın kaldırılmasının üzerinden henüz iki ay geçtikten sonra hilafete siyasal bir otorite kimliği kazan13 Nutuk, C.II, s.463.
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dırma yolundaki düşünce ve isteklerini bu şekilde
ortaya koymaya çalışmışlardı.
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Mustafa
Kemal devlet başkanı seçildi. Artık Halifenin hiçbir
rolü kalmamıştı. Dinsel yetkisi olmayan Halifenin,
Cumhurbaşkanı ile birlikte yaşaması mantığa aykırı
ve devletin geleceği için zararlı idi. Atatürk, halifeliğin kaldırılması gerektiğini biliyor ve bunu planlıyordu. O, “Ben kişisel saltanatın kaldırılmasından sonra
başka unvanla aynı nitelikte bir makamdan ibaret
kalması gereken halifeliğin de ortadan kalkmış olduğunu kabul ediyordum. Bunun elverişli bir fırsatta
söylenebilmesini doğal buluyordum”16 diyerek olayların gelişmesini bekledi.
Gerici faaliyetlerden güç alan Abdülmecit, zaman zaman hükümdar gibi davranmaya başlamıştı.
Mustafa Kemal’e gönderdiği bir telgrafta bu büyük
değişikliği “yenilenen hükümet biçimi” olarak nitelemişti. Padişah oğlu olduğunu vurgulamak için imzasını “Abdülmecit bin Abdülaziz Han diye atmıştı.
Halife-i Müslimin sanı ile yetinmeyip buna Zıllullah’ı
(Tanrını gölgesi) da ekleyerek hükümetin talimatı
dışına çıkıyordu. Öte yandan Cuma Selamlıkları düzenliyor, İstanbul’daki yabancı devlet temsilciliklerine görevliler göndererek ilişki kurmaya çalışıyordu.
Bu durum Ankara’daki geriye dönüş ve Halifelik yolundan sultanlığa gidiş korkusunu daha da arttırdı.
Muğla mebusu Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey, Yenigün
Gazetesinde çok sert ve suçlayıcı iki yazı yayımladı.
Bu yazılar karşı tepkilere yol açtı. Konu Meclise getirildi. Karşı tepki çok sert oldu. Konu bir karara bağlanmadan sonuçlandı fakat halifeliğin devam etmesi halinde bir geriye dönüş davranışının olabileceği
kuşkusu da köklü bir kanıya döndü.17
Atatürk yurt gezilerinde halifelikle ilgili sorulara,
ulusça kurulan yeni devletin kaderine, işlerine, bağımsızlığına sanı ne olursa olsun hiç kimsenin karışmasına izin verilmeyeceğini, Halifeye yeni yetkiler
tanıyıp onu tekrar bir padişah durumuna getirmek
istemenin ulusu yok etmeye çalışmak olduğunu anlatmıştı.
Cumhuriyetin ilanı ile beraber, Halifeliğin kaldırılacağı Halifenin istifa ettiği yolunda kışkırtıcı haberler
yayılmaya başladı. Rauf Bey, İstanbul basınına Cumhuriyetin ilan yöntemini ve alınan son kararları eleştiren bir demeç verdi. Rauf ve Adnan (Adıvar) Beyler ile
birlikte Refet Paşa, Halife’ yi ziyaret ettiler. Rauf Bey bir
planın içindeydi. Bu planı gerçekleştirmek için Ankara’da da Parti ve Meclis içinde faaliyete girişti.18

14 Seçil Akgün, Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Ankara,
1981, s.105-106.

16 Nutuk, C.II, s.472 vd.

15 Nutuk, C.II, s.476.

18 Kâmuran Ardakoç, Hilafet Meselesi, İstanbul, Petek
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17 Mahmut Goloğlu, a.g.e, s.41.

3 Mart 1924’te Kabul Edilen Kanunlar ve Halifeliğin Kaldırılması
Hükümetin Trakya ve İstanbul’daki temsilcisi Refet Paşa, Halife’ye yaklaşmış ve Konya isimli atını Halife’ ye hediye ederken “Bu hayvanın Halife Hazretleri
tarafından beğenilmesini Tanrının bir lütfu sayıyorum” demişti.19
Devrimin karşısında olanlar, Halife Abdülmecid’in etrafında toplanıyorlardı. İngilizlerin etkisi ile
Hindistan Müslümanları ona bağlılıklarını bildiriyorlardı. Halife ilk günler kuşkulu iken, pek çok devlet
adamının ve basının kışkırtmaları ile yavaş yavaş
kendine güvenmeye başlamıştı. Mustafa Kemal’in
ikaz ve tavsiyelerine uymuyor, gösterişli merasimler
düzenliyor, basına iddialı demeçler veriyor, “Hilafet
Hazinesi” ne devletten fazla para istiyordu.
Yurt dışında da önemli gelişmeler oluyordu.
Londra’daki Seyit Emir Ali başkanlığındaki İslam Cemiyeti Sekreteri Sait S. Muhammedi, Dâhiliye Vekili
Fethi Bey’e gönderdiği 2 Eylül 1923 tarihli mektubunda hilafetin korunması gerektiğini bildirmişti.
Hindistan’daki İsmailiye mezhebinin lideri olan Ağa
Han ile Hintli Emir Ali de Başbakan İsmet Paşa’ya 5
Aralık 1923 tarihinde bir mektup göndermişlerdi. Bu
mektup Başbakanın eline geçmeden Tanin, İkdam
ve Tevhidi Efkâr gazetelerinde yayımlanmıştı.20 Mektubun basında yayımlanmasından sonra Başbakan
İsmet Paşa, TBMM’de yapılan gizli görüşmede konunun ele alınmasını istedi. Mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandılar fakat mahkeme sonunda beraat
ettiler.
Halifenin padişahlık tahtına oturtulması için gizli
etkinlik artıyordu. Gericilerin etkinliklerinin artması
üzerine 15 Şubat 1924’te Mustafa Kemal ordu komutanlarını İzmir’de topladı. Yapılan harp oyunları
sırasında halifeliğin kaldırılmasına karar verildi.21
Karar kesindi ve hemen yürürlüğe kondu. Mustafa
Kemal 24 Şubat’ta Ankara’ya döndü. 1 Mart’ta Meclisin yeni dönemini açarken yaptığı konuşmada hükümetin faaliyetlerini ana hatları ile anlattı.22 2 Mart’ta
Halk Fırkası parlamento grubu üç yasayı onaylamak
için toplandı. Ertesi gün üç önerge Meclis’e sunuldu.
Tartışmalar sonunda 3 Mart 1924’te, 429 sayılı Kanun kabul edilerek Şer’iye, Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye Bakanlıkları kaldırıldı. 430 sayılı Kanunla,
Yayınları, s.27.

Tevhid-i Tedrisat (eğitim ve öğretimin birleştirilmesi)
Kanunu kabul edildi. Seyyit Bey’in ikna edici ve İslam
tarihine ait birçok hakikatler taşıyan konuşması23 sonunda 431 sayılı Kanunla, Halifeliğin kaldırılmasına
ve Osmanlı Hanedanının Türkiye dışına çıkarılmasına karar verildi.24 Padişahlık yapmış kişilerin taşınır
taşınmaz bütün malları ulusa geçti, aile üyelerinin
kişisel mallarının bir yıl içinde tasfiye edilmesi, aksi
halde hükümetin bu malları satarak bedellerini onlara yollayacakları hükme bağlandı. Halife ve ailesi
4 Martta, İsviçre’ye gönderildi. Ancak İslam dünyasında sürgün Halifeyi unvanıyla kabul eden olmadı.
Aynı günlerde Mekke Şerifi Hüseyin kendisini halife
ilan etti. Ardından dokuz ülkenin yöneticileri kendilerini halife ilan ettiler.
Diğer hanedan üyeleri on gün içinde yurttan ayrıldılar.25 Böylece, Osmanlı Devleti› nin son kalıntısı
ve Cumhuriyet yönetimi için tehlike haline gelmiş
olan halifelik tarihe karıştı. Kaldırılan bakanlıklar
yerine, Başbakanlığa bağlı Diyanet işleri Başkanlığı
ile Genelkurmay Başkanlığı kuruldu.
Halifeliğin kaldırıldığı günlerde bu makamın
muhafazasında, dini ve siyasi zaruret bulunduğunu
düşünen yurt içi ve dışındaki bazı kişiler, Mustafa
Kemal’e halifelik önerisinde bulunmuşlar; ancak bu
öneri kabul edilmemiş ve Mustafa Kemal böyle bir
öneriyle gelen Antalya Mebusu Rasih Efendi’ye, “ Siz
din bilginlerindensiniz. Halifenin devlet başkanı olduğunu bilirsiniz. Başlarında kralları, imparatorları
bulunan uyrukların bana ulaştırdığınız dilek ve önerilerini ben nasıl kabul edebilirim? Kabul ettim desem o uyrukların başındaki kişiler bunu kabul eder
mi? Halifenin buyrukları ve yasakları yerine getirilir.
Beni halife yapmak isteyenler buyruklarımı yerine
getirebilecekler midir? Bu duruma göre, yapacak işi
ve anlamı olmayan asılsız bir sıfatı takınmak gülünç
olmaz mı ?” demiştir.
Önderimiz Mustafa Kemal yönlendirici etkisiyle
TBMM 3 Mart 1924’de halifeliği kaldırarak yapılacak
devrimlerin gerçekleştirilmesi kolaylaşmıştır, din
ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamında
hem “laikliği” gerçekleştirmiş, hem de “ulusal egemenliğin” önündeki en büyük engeli ortadan kaldırarak genç “cumhuriyetin” geleceğini garanti altına
almıştır.

19 Nutuk, C.II, s.469.
20 Bkz., Neslihan Erözbek - Fethi Kayalı, (Haz.,) “ Bir
Mektup ve Hilafet Meselesinin Gündeme Gelmesi”,
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 43 (Eylül 1988), s.46-49.;
Türk Parlamento Tarihi, II. Dönem, C.I, s.383.
21 İsmet İnönü, Hatıralar, 2 Kitap, Bilgi Yayınevi, 		
1987, s.186 vd.
22 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam,1922-1938, C.III,
Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975, s.178.

23 Kurmay Albay Daday’lı Halit Beğ Akmansü (1884-1953),
İstanbul, Halk Matbaası, 1954, s.266.
24 Naşit Hakkı Uluğ, a.g.e., s.158-161.
25 Hanedanın kadın üyelerine 16.4.1952 tarihli kanunla
Türkiye’ye dönme hakkı tanınmıştır. 15.5.1974’te çıkan bir
kanunla hanedanın erkek üyeleri de ülkeye dönme hakkı
elde ettiler. Ancak hanedan üyelerinin bir kısmı yerleştikleri
yerlerde kaldılar ve ülkeye dönmediler.
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ATATÜRK’E GÖRE
TÜRK GENÇLİĞİNİN
NİTELİKLERİ-II

Dr. Ali GÜLER *

Akılcı Düşünce, Bilim ve Teknoloji
Bir devlet adamı, bir lider olarak Atatürk’ü diğer liderlerden ayıran en temel özelliklerinden biri
“akılcı” olması, akla ve bilime değer veren bir lider
olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin külleri içinden yeni
ve dinamik bir Türk devletinin doğuşuna, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna önderlik eden Atatürk
daima aklın ve bilimin yolunda yürümüştür.
Laik, demokratik bir Cumhuriyet kuran Atatürk,
milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacak yolun; akıl ve bilim yolu olduğuna inanmış bir
liderdir. Emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı
ile mazlum milletlere; söylevleri ve demeçleriyle,
yalnız Türk milletinin değil, gelişme ve kalkınma yolundaki başka milletlerin sorunlarına da ışık tutan
düşünce adamı Atatürk, “Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki
mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir” demiştir.
Atatürk’ün insan aklına, çağdaş bilime ve teknolojiye verdiği büyük değer, “asker” olarak, “devlet
kurucusu” ve “devlet yöneticisi” olarak, “inkılapçı”
olarak, “düşünce adamı” olarak bütün davranışlarının temel taşı, bütün konuşma ve yazılarının değişmeyen temel unsurudur.
Atatürk’e göre, tarihin en güçlü ve en sağlam
imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti’nin
son yüzyıllarda Batı karşısında zayıf düşmesinin ve
gerileyişinin nedenleri arasında en önemlisi şu idi:
Olaylara akıl ve bilim gözü ile bakmamak; hurafelere, doğmalara, peşin yargılara saplanmak; aklın
ve bilimin önderliğinde hızla ilerleyen medeniyetin dışında kalmak; gerçeklerden kaçıp hayallere
sığınmak.
Büyük Taarruzla zafer kazanıldıktan, vatan toprakları işgalden temizlendikten sonra milli kahraman Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı kutlamak için
İstanbul’dan Bursa’ya bir grup öğretmen gelmişti.
Atatürk 27 Ekim 1922 günü bu öğretmenlere hitaben çok önemli bir konuşma yaptı. Kazanılan zaferin gerçek kurtuluş için yetmediğini, milletin siyasi,
sosyal hayatında ve eğitiminde “bilim ve fen rehber
olmadıkça” asıl kurtuluşun mümkün olamayacağını
anlattı. O tarihte henüz ileride “Türk İnkılabı” (veya
Türk Devrimi) diye anılacak atılımlar, değişim ve
* Hacette Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
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dönüşüm hareketleri yapılmış değildi. Lozan Barış
Antlaşması imzalanmamış, Cumhuriyet ilanedilmemiş, laik, demokratik devlet yolunda henüz herhangi bir adım atılmamıştı.
Fakat Atatürk’ün Bursa’da kendisini kutlamağa
gelen öğretmenlere söylediği sözler, O’nun daha
işin başında, yolunu ve hedefini çok iyi seçtiğini
belli ediyordu. Bu sözler, Atatürk’ün, “aklı ve bilimi”
rehber, yol gösterici yaparak büyük bir değişikliği
gerçekleştirmeğe kararlı olduğunu açıkça gösteriyordu.1
Yukarıda eğitim konusunda bazı bölümlerini
kullandığımız bu konuşmada Atatürk özetle şunları
söylüyordu:
“Yurdumuzun en bakımlı, en şirin, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı dize
getiren başarının sırrı nerededir, biliyor musunuz?
Orduların yönetilmesinde, ilim ve fen ilkelerini rehber
edinmemizdedir.
Milletimizi yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve üniversitelerimizin kuruluşunda da yine bu
yolu tutacağız. Evet, milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri eğitiminde, rehberimiz ilim ve
fen olacaktır.
Bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş noktası
değildir… Kurtuluş cemiyetteki hastalığı ortaya çıkarmak ve iyileştirmekle elde edilir. Hastalığın iyileştirilmesi ilim ve fennin gösterdiği yolla olursa, hasta
kurtulur. Yoksa hastalık müzminleşir ve tedavisi imkânsız hale gelebilir.
Fikirler, manasız ve mantıksız safsatalarla dolu
olursa o fikirler hastadır. Aynı şekilde, içtimai hayat
akıl ve mantıktan uzak, zararlı bir takım inanış ve geleneklerle dolu ise cemiyet felce uğrar…
… Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, fazilet, iyi niyet, fedakârlık elbette son derece gerekli vasıflardır. Fakat bir toplumdaki hastalığı görmek, onu
tedavi etmek, toplumu içinde bulunduğu yüzyılın gereklerine göre ilerletebilmek için, bu vasıflar yetmez;
bu vasıfların yanında ilim ve fen lazımdır…
… Gözlerimizi kapayıp herkesten ayrılmış halde
yaşadığımızı farzedemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp, cihan ile ilgisiz yaşayamayız… Tam
aksine, ilerlemiş, medeni bir millet olarak, medeniyet
alanı içinde yaşayacağız. Bu yaşama, ancak ilim ve
fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve
milletin her ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen
için kayıt ve şart yoktur.
Hiçbir mantıki esasa dayanmayan bir takım geleneklere, görüşlere saplanıp kalmakta ısrar eden
milletlerin ilerlemesi güç olur; belki de hiç olmaz.
İlerlemeye engel olan kayıt ve şartları aşamayan mil1 T. Feyzioğlu, “Atatürk Yolu: Akılcı, Bilimci, Gerçekçi Yol”,
s. 3-4.
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letler, hayatı akla uygun ve pratik şekilde müşahede
edemezler; hayat felsefesini geniş açıdan gören milletlerin egemenliği ve esareti altına girmeğe mahkûm
olurlar.”2
Batı karşısında gerilemeye başlayan Osmanlı
Devleti’nin gerçekleştirdiği reformların başarıya
ulaşmamasının temel nedeni, bunların bütüncül
bir bakış açısı ile değil, kurumsal düzeyde kalması
idi. Eksikliği hissedilen alanlarda reformlar yapılmaya çalışılmış, ıslahatlar topyekûn bir değişim ve
dönüşüm hareketine, köklü bir yenileşmeye kapı
aralayamamıştır. Atatürk önderliğindeki Türk İnkılabı’nın ise akla ve bilime dayalı, gerçekçi bir yaklaşımla topyekûn bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiği görülmektedir.
Bir kurucu kahraman olarak “akıl ve bilim” konusunu öne alarak “en büyük eserim” dediği Türkiye
Cumhuriyeti eserini şekillendiren Atatürk, kendi
düşünce yolunu izleyeceklere de miras olarak “akıl
ve bilimi” tavsiye etmiştir:
“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır… Benim
Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya
çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl
ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”3
Şu halde Atatürk’ün özlediği Türk gençliği, akıl
ve bilimi esas alan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, nihayet Türkiye’yi çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine çıkarmak hedefine yürüyen bir
gençlik olacaktır. Diğer nitelikleriyle birlikte daima
aklı, bilimi esas alacaktır.

Hoşgörü, Düşünce ve Vicdan Hürriyeti
Atatürk, akılcı ve bilimci yaklaşımının doğal
sonucu olarak, her türlü bağnazlığı (taassubu)
reddetmiştir. Bu kapsamda, laik demokrasinin en
temel insan haklarından olan düşünce ve vicdan
hürriyetini esas almıştır. O, “Her kişi, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine göre bir siyasi
fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yerine
getirmek veya getirmemek hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.”4
Demiştir.
Medeni Bilgiler kitabına kendi el yazısı ile yazdığı bu cümleler, tek başına Atatürk’ü ve onun
düşünce sistemini donmuş, kalıplaşmış, totaliter,
dogmatik, diktacı ideolojilerden kesin bir çizgi ile
ayırmaya yeter. Atatürk, hoşgörüyü (bağnazlıktan
2 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II.,
s. 42-44.

uzak olmayı, toleransı) ve bunun ötesinde düşünce
ve vicdan hürriyetini, inançla, ısrarla savunmuştur.5
Atatürk’e göre, “uygarlığın geri olduğu cehalet
devirlerinde, düşünce ve vicdan hürriyeti baskı altında idi; insanlık bundan çok zarar görmüştür.” Özellikle dini bağnazlığın çok koyu olduğu dönemlerde,
“gerçeği düşünebilen ve söyleyebilenler hakkında
reva görülen zulüm ve işkenceler insanlık tarihinde
daima kirli facialar olarak kalacaktır.”6
Binlerce yıllık Türk tarihi içinde birçok devlet
kuran, kuruduğu bu devletlerin bünyesinde birçok
farklı etnik köken, din, inanç ve kültüre mensup
insanı, milleti barış ve huzur içinde yaşatan Türk
milleti sosyolojik olarak ve tarihi olarak “hoşgörü”
sahibi bir millet olduğunu ispatlamıştır.
Mesela Orta Çağ Avrupa’sının koyu bir karanlık
içinde, bağnazlığa batmış bir halde yaşadığı dönemlerde Anadolu’da, yüce ruhlu, aydınlık kafalı
Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayramı Veli ve daha
pek çok Türk düşünür ve aydını “hoşgörü” anlayışının gür sesi olmuşlardır.
XIII. Yüzyılda Yunus Emre, “Yaratılmışı hoşgör, Yaradan’dan ötürü” demiş, Tanrı sevgisinin bağnazlıkla
bağdaşmayacağını gür sesiyle haykırmıştır. Yunus
Emre, İ. Kant’tan tam 500 yıl önce; “Sen sana ne sanırsan, ayruğa (başkasına) da onu san, / Dört Kitabın
manası, budur eğer var ise.” Diyerek, kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına yapmamamız gerektiği düsturunu ifade etmiştir.
Bu nedenle Atatürk, “Hiçbir millet, milletimizden
daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine hoşgörü göstermemiştir.” Demiştir. Yine Atatürk bu konuda, “Hatta başka dinlere mensup olanların dinine
hoşgörü gösteren yegâne milletin Türk milleti olduğunun” ileri sürülebileceğini; İstanbul’u fetheden
Fatih Sultan Mehmet’in Rum Patriği, Ermeni Kategigosu, Bulgar Ekzarhı gibi dini reislere geniş haklar
tanıdığını, “milletimizin dinen ve siyaseten Dünyanın
en müsadekâr ve civanmert bir millet olduğunu” belirtmiştir.7
Türk milletinin bu tarihi değerlerinden hareket
eden Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında “Taassupsuzluk (Tolerans)” başlığı altında kendi el yazısıyla
şunları yazmıştır: “Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes
Allah’a istediği gibi ibadet ede. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılamaz.” “Türkiye’de, bir
kimsenin fikirlerini zorla başkasına kabul ettirmesine
müsaade edilemeyeceğini” de belirten Atatürk, “hürriyetin ancak herkese karşı taassupsuzluk (hoşgörü)

3 İ. Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, İstanbul, 1980, s.
13. T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 118.

5 T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 133.

4 A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El
Yazıları, s. 470.

7 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II.,
s. 9. T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 138.

6 A. Afetinan, a. g. e., s. 471.
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göstermekle korunabileceği”8 düşüncesindedir.
Atatürk insanların böyle bir hoşgörüye ulaşabilmelerinin, “taassubun kökünden kurutulmasının” kolay olmadığını da bilmektedir. Atatürk’e
göre, “çeşitli inanışta kimseler, birbirlerine kin,
nefret besliyorlarsa, birbirlerini hor görüyorlarsa
ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa, bu gibi
kimselerde taassupsuzluk (hoşgörü) yoktur; bunlar mutaassıptırlar. Taassupsuzluk (hoşgörü) o
kimselerde vardır ki, vatandaşının veya herhangi
bir insanın vicdani inanışına karşı hiçbir kin duymaz, aksine saygı gösterir.”9
Yine Atatürk’e göre, “hoşgörünün yaygınlaşması ve huy haline gelmesi fikri terbiyenin yüksek olmasına bağlıdır.” İnsanlar arasında “bağnazlığın” ilk
bakışta sanıldığından daha yaygın olduğuna dikkat
çeken Atatürk, bağnazlık ile vicdan ve düşünce hürriyeti arasında sürüp giden mücadelede, bağnazlığı
etkisiz hale getirmek için devlete de görevler düştüğü görüşündedir. Devlet, kamu düzeni, vicdan
ve düşünce hürriyetini, hoşgörüden yoksun kişi ve
zümrelerin saldırısından korumakla yükümlüdür.
Elbette bu da hukuk yoluyla olacaktır.
“Fikirlerin, inançların başka başka olmasından
şikâyet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve
inançlar bir noktada birleştiği takdirde, bu, hareketsizlik belirtisidir; ölüm işaretidir. Böyle bir durum
elbette istenmez.”10 Diyen Atatürk, görüldüğü gibi
yurtta barış, huzur, birlik ve dirlik isteyen; fakat düşünce hürriyetinin değerini de bilen bir devlet adamıdır.
Aslında, sadece hoşgörünün yaygınlaşması,
başkalarının değişik inanç ve görüşlerine “katlanılması” yeterli değildir. Demokratik bir ülkede diğer
bütün insan hakları ve özgürlüklerde olduğu gibi
vicdan ve düşünce özgürlüğünün bir “hak” olarak
algılanması ve tanınması gereklidir. İnsanın, insan
olmasından kaynaklanan ve kişinin “doğal hakkı”
olan bu özgürlüklerin Anayasa ve yasalarla korunması gerekir. Çağımız, temel hak ve özgürlüklerin
bu arada vicdan ve düşünce özgürlüğünün anayasalarla ve hatta milletlerarası sözleşmelerle korunduğu bir çağdır.11
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin, “fikri hür, irfanı
hür, vicdanı hür” kuşaklarla yükselebileceğini ısrarla anlatmıştır. Şu halde, Türk gençleri, taassup ve
bağnazlıktan uzak duran; hoşgörü sahibi olan, kişi
hak ve özgürlüklerine saygı duyan, iç barış için milli
dayanışmayı esas alan gençler olmalıdır. Şüphesiz
hür-demokratik bir sistemin yurttaşları olarak Türk
8 A. Afetinan, a. g. e., s. 507.
9 A. Afetinan, a. g. e., s. 519-510.
10 A. Afetinan, a. g. e., s. 512.
11 T. Feyzioğlu, a. g. m., s. 141.
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gençleri, demokrasiyi yıkmayı hedefleyen her türlü
diktacı, totaliter (baskıcı) ideolojiye karşı da uyanık
olmalı, bu ideolojilerin saldırılarından demokratik
sistemi korumak için hukuk içinde kalarak mücadele etmelidir.

Yurtta Barış: Milli Dayanışma ve
Milli Birlik
Atatürk bir devlet adamı olarak Türk milletinin iç
kavgalara sürüklenmeden, milli ve sosyal dayanışma içinde kalkınmasını amaçlamış; toplumsal barışa inanmış, bunun da milli birlik ve bütünlük ve milli dayanışma ile sağlanabileceğini söylemiştir. Türk
toplumunu oluşturan bütün meslek sahiplerinin ve
sosyal katmanların birbirleriyle çatışan “sınıflardan”
değil, işbölümüne göre bir araya gelen aynı milletin
mensupları olduğuna işaret etmiştir.
Atatürk “yurtta barış, dünyada barış” (yurtta sulh,
cihanda sulh) sözlerini daha önce değişik şekillerde
ifade etmesine rağmen bu şekliyle ilk defa TBMM
4. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri (25 Nisan
1931) sırasında millete hitaben kendi imzası ile yayımladığı bir bildiride kullanmıştır.12 Cumhuriyet
Halk Partisi’nin 10 Mayıs 1931 tarihinde toplanan
Üçüncü Kongresi’nin yeni kabul ettiği programın
7’nci Bölümün 3’ncü maddesinde de bu ilke şu şekilde ifade edilmiştir: “Yurtta sulh ve cihanda sulh
başlıca prensibimizdir.”13
1931 Seçimleri sırasında ilk defa “Yurtta Barış,
Cihanda Barış” ilkesini dile getiren Atatürk aynı beyannamede şöyle diyordu: “Gaye, sınıf mücadelesi
yerine sosyal dayanışmayı (içtimai tesanüdü) sağlamaktır.”14
Üçüncü Fransız Cumhuriyeti’nin hâkim ideolojisi olan “dayanışmacılık” (solidarizme), E. Durkheim’den Ziya Gökalp kanalıyla Türk düşünce hayatına girmiştir. Dayanışmacılık, modern toplumdaki
sınıflar arasında çatışmanın sorunlu olmadığı; fert
ve grupların topluma katkılarını vurgulayan bir
sosyal ahlak vasıtasıyla, sosyal dengenin korunabileceği tezine dayanıyordu. Atatürk, “bizim halkımız
menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil,
aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir…”15 derken bu sosyo12 Utkan Kocatürk, Sadi Borak, Atatürk’ün Tamim, Telgraf
ve Beyannameleri, IV., Ankara, 1964, s. 550.
13 M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve
İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, Atatürk Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 269.
14 G. M. K., Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt:
V., Derleyen: S. Borak, U. Kocatürk, Ankara, 1972, s. 550.
15 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 112. E., Özbudun, “Atatürk ve Devlet Hayatı”, Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II., Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce
Sisteminin Temelleri), YÖK. Yayınları, Ankara, 1986, s. 67.
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lojik dayanışma olgusuna işaret ediyordu.
Atatürk’ün “barış” anlayışı ve mesajının ilk ve öncelikli boyutu “yurtta barış” yani “iç barış”tır. Bunun
sağlanabilmesi için sosyal adalete, sosyal güvenliğe önem vererek, adaletli bir gelir dağılımı sağlayarak kısaca modern bir devletin yapması gerektiği
şekilde “sosyal devlet” olgusunu gerçekleştirerek
Türk milletini kaynaşmış ve bütünleşmiş bir hale
getirmek yolunda bilinçli adımlar atılması gerekmektedir.
Anlaşılacağı gibi bunun bir boyutu ekonomik,
diğer boyutu ise kültüreldir. Bu iki unsur da birbirini derinden etkilemektedir. Ekonomik boyunun en
önemli unsurunu oluşturan “servetin dağıtımında
adaletin sağlanması”, kültürel boyutun en temel
unsuru olan “milli birliğin korunmasına” hizmet
edecektir. Atatürk bu konuda şunları söylemiştir:
“Milli servetin dağıtımında, daha mükemmel bir
adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz
önünde tutmak, milli birliğin temsilcisi olan devletin
mühim vazifesidir.”16
Atatürk’ün ısrarla belirttiği gibi, ortak bir tarihin ve onun içinde oluşan ortak bir kültürün, ortak
sevinçlerin, ortak kederlerin ve ortak bir kaderin
aralarında sayısız bağlar ördüğü yurttaşların bir takım yapay ve üretilmiş, kışkırtılmış farklılıklarla (ırk,
din, mezhep ve sınıf ) parçalanarak bölünmesinin
önüne geçilmelidir. Farklılıklarımızdan çok daha
fazla olan ortaklıklarımızın öne çıkartılması lazımdır. “Yurtta barış” ancak bu şekilde sağlanabilir. Türk
gençleri mutlaka bu bilinçte olmalı ve bölünmeye,
parçalanmaya değil, birlik ve bütünlüğü geliştirmeye, milli dayanışmayı artırmaya odaklanmalıdır.
Atatürk Türk milletinin büyük işler başaracağını, bunun da “milli birlik ve bütünlükle” sağlanacağını ifade etmektedir. O, Onuncu Yıl Nutku’nda
şöyle diyor:
“Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin
yürümekte olduğu terakki (ilerleme) ve medeniyet
yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet
ilimdir…”17
Birleştirici ve toplayıcı bir milliyetçilik anlayışına
sahip olan Atatürk, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünün önemini sık sık vurgulamıştır. Mesela 4
Şubat 1935’te milletvekili seçimleri nedeniyle Türk
milletine bir bildiri yayımlayan Atatürk, özellikle

milli birlik, milli duygu ve milli kültür üzerinde durmuştur:
“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında
milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Millet varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her
şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir
milletin en yenilmez silahı ve koruma vasıtasıdır. Bu
sebeple, Türk milletinin idaresinde ve korunmasında
milli duygu, milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz
idealdir.”18
Türk Milli Mücadelesi, milli birliğe dayanmaktadır. Milli birlik ve beraberlik, Milli Mücadele’ye tam
bir “milli” karakter ve kimlik vermektedir. Atatürk
daha 1919’da “milli birlik” içinde başarının sağlanacağı inancındadır:
“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve
millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kati olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye
girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa,
başarılı olamaması mümkün değildir. Elbette başarılı
olur. Başarılı olmaz ise o millet ölmüş demektir.”19
Atatürk, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, öncelikle coğrafi sınırlarımız içinde, “Türklerin
ata yurdunun” bölünmez bir bütün olduğunu ilan
ederek sağlamaya yönelmiştir. Doğu ve Batı, Kuzey
ve Güney ayrımı yapmadan, Misak-ı Milli’nin belirlediği sınırları, vatan saymıştır. Milli Mücadele, bu
sınırların kurtarılmasını olduğu kadar, bu sınırlarda
yaşayan Türk milletinin millet birliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasını da hedeflemiştir.20
Atatürk milli varlığımızın temelini, milli şuurda
ve milli birlikte görmüştür. 1 Kasım 1936 TBMM’ni
açış konuşmasında milli birlik ve milli şuurun önemini şu şekilde ortaya koymaktadır:
“Seneler geçtikçe, milli ideal verimleri, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, milli birlik ve milli irade
şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim için
çok önemlidir; çünkü biz, esasen milli mevcudiyetimizin (varlığımızın) temelini, milli şuurda ve milli birlikte
görmekteyiz.”21
Türk milletinin birlik ve bütünlüğü ve milli dayanışması bakımından Atatürk’ün Diyarbakırlılara
hitaben yaptığı konuşma çok önemlidir. Bilindiği
18 U. Kocatürk, S. Borak, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve
Beyannameleri, V., s. 573.
19 M. M. Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le
Beraber, C: II., Ankara, 1968. U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir
ve Düşünceleri, s. 143.

16 A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün El Yazıları, s. 48, 444. E. Özbudun, a. g. m., s. 68.

20 H. Eroğlu, “Atatürk’e Göre Millet ve Milliyetçilik”, Atatürk
Yolu, Ortak Eser, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara, 1995, s. 162.

17 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 275.

21 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 387.
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üzere Atatürk O zamanki adıyla “Diyarbekir”in fahri hemşehrisidir. 1932’de Diyarbakırlılara hitaben
Dolmabahçe Sarayı’ndan şöyle seslenmiştir:
“Ben Türk elinin kahraman bir bucağındanım.
Yazık ki oraya Bekirdiyarı diyorlar. Fakat özünde Türk
diyarı idi. Bekir sonradan ona alem olmuş, fakat biz öz
diyarımızın ne olduğunu biliriz. Bizim diyarımız Oğuz
Türkünün has konağıdır. Biz de bu yüce konağın çocuklarıyız. Buraya konduğumuzdan beri ne olduğumuzu anlatmaya çalıştık ve anlatıp diyoruz ki:
Diyarbekirli, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları,
hep aynı cevherin damarlarıdır. Bizim yeni işimiz budur:
Bu damarlar birbirini tanısın. Bu dediğim şey olduğu zaman, başka bir âlem görülecek ve dünyaya
hayret verecektir. Türk’ün varlığı bu köhne âleme yeni
ufuklar açacak, Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek!’”22
Atatürk, “Türk milleti” kavramı kapsamında milli
birlik ve bütünlük bakımından aynı konuyu Medeni
Bilgiler kitabında gündeme getirmiş ve Türk milletinin bölünmezliğine vurgu yapmıştır. O bu konuda
şunları yazmıştır:
“Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası
içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta
Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek
istenmiş vatandaş ve milletdaşlarımız vardır. Fakat
mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış adlandırmalar, birkaç düşman aleti, gerici beyinsizden
başka hiçbir millet ferdi üzerinde kederlenmekten
başka bir tesir doğurmamıştır. Çünkü bu millet fertleri
de tüm Türk toplumu gibi aynı ortak geçmişe, tarihe,
ahlaka, hukuka sahip bulunuyorlar.”23

Dünya Barışı: İnsanlığa Hizmet
Atatürk, büyük bir Türk milliyetçisi olarak, milliyetçiliği reddeden teori ve görüşlere hiç itibar etmemiştir. Ancak, bütün başka milletleri hor gören,
aşağılayan, saldırgan (irredantist) bir tutumu da
asla benimsememiştir.
Atatürk, her ülkenin yöneticilerinin asıl sorumluluklarının elbette kendi milletlerine karşı olduğunu belirtmiş; Türk milletinin şerefi, hakları, yararları
söz konusu olduğunda, bunların tam bir dikkat ve
titizlikle korunmasını görevlerin en kutsalı saymıştır. Milliyetçiliğinin özünden ve amacından sapmadan şu gerçeği de gözden kaçırmamıştır: Hiçbir

22 Diyarbekir Gazetesi, 26 Eylül 1932. Kadri Kemal Kop,
Atatürk Diyarbakır’da, 1932, s. 4.
23 A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün El Yazıları, s. 23, 375-378. E. Özbudun, “Atatürk
ve Devlet Hayatı”, s. 50.
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millet bu dünyada tek başına yaşamamaktadır.24 O,
21 Haziran 1935’te bir yabancı gazeteciye verdiği
demeçte bu konuda şunları söylemiştir:
“Coğrafi durumları ne olursa olsun, milletler birbirlerine birçok bağlarla bağlıdırlar… Eğer bir apartman, sakinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse,
diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına imkan
yoktur.”25
Atatürk vizyon (öngörü) sahibi bir devlet adamı,
lider olarak bugün sıklıkla kullanılan “küreselleşme”
kavramının henüz kimse tarafından konuşulmadığı
bir tarihte, 17 Mart 1937’de Türkiye’yi ziyaret eden
Romanya Dışişleri Bakanı Antonecu ile konuşurken
şunları söylemiştir:
“Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla
insan mensup olduğu milletin saadetini düşündüğü
kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet
veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hizmet
etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır…
Çünkü dünya milletlerinin saadetine çalışmak,
diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine
çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri
arasında sükûn (huzur), açıklık ve iyi geçim olmazsa,
bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan
mahrumdur (yoksundur).
Onun için ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim:
Milletleri yönetenler, tabii evvela ve evvela kendi milletinin varlık ve saadetinin gerçekleştiricisi olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için aynı
şeyi istemek lazımdır…
En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin (olayın)
bize bir gün temas etmeyeceğini (etkilemeyeceğini)
bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin (insanlığın) hepsini
bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu (organı) addetmek (saymak) icabeder. Bir vücudun parmağının
ucundaki acıdan diğer bütün organlar müteessir olur
(etkilenir).”26
İnsanlığın sorunlarına büyük bir ileri görüşlülükle ve seziş gücü ile bakan Atatürk, henüz Birleşmiş Milletler, UNESCO ve benzeri kuruluşlar ortada
yokken, geri kalmış ülkelerin kalkınmasının dünya
ülkelerinin tümü için önem taşıdığı bilinci henüz
yerleşmemişken, dünyadaki bütün insanların bazı
konularda ortak tehlikelerle karşı karşıya oldukları
ve ortak çıkarlara sahip bulundukları yeterince anlaşılmamışken ve nihayet sömürgeciliğin neredeyse dünyanın yarısına egemen olduğu bir dönemde
24 T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 146.
25 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
III., 2. Baskı, Ankara, 1961, s. 98.
26 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 281-282.
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şunları söylüyordu:
“İnsanları mutlu etmenin tek yolu, onları
birbirlerine yakınlaştırarak, onları birbirlerine
sevdirmektir.” “Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı
barış isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini iyileştirecek
milletler arası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın
bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir.
Dünya vatandaşları, kıskançlık, açgözlülük ve kinden
uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”27
Atatürk’ün “dünya barışı” için samimi gayretleri
bütün dünyada dikkatleri çekmiş ve daima takdir
görmüştür. Daha 1938 yılında bugünkü Birleşmiş
Milletler Teşkilatının öncüsü olan Milletler Cemiyeti
(Cemiyet-i Akvam) Atatürk hakkında “barışın dahi
hadimi (hizmetkârı)” deyimini kullanmıştır.
Yine O’nun 100. Doğum Yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Atatürk’ü anma kararı almış ve o kararda şunları vurgulamıştır:
“Kemal Atatürk, dünya milletleri arasında devamlı
barış ülküsünün ve karşılıklı anlayış ruhunun olağanüstü bir öncüsüdür; bütün hayatı boyunca insanlar
arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı tanımayan bir
ahenk ve işbirliği çağının açılması uğrunda çalışmıştır.”28

Milli Savunma: “Hak Kuvvetin
Üstündedir”
Atatürk, bütün barış çağrı ve çabalarına rağmen
milletlerarası sistemde henüz adil bir düzenin kurulamadığının farkındadır. Kuvvetli olan hakkı ve haklı olanı ezebilmekte, çoğu zaman güçlü olan kendi menfaatleri bakımından dünyayı ateş ortamına
atabilmektedir. Yaşadığımız pek çok olay bunu açık
olarak göstermektedir. Nitekim Atatürk, 25 Ekim
1931’de Balkan Konferansı için Türkiye’ye gelen
konferans üyelerine Fransızca yaptığı bir konuşmada, “insanları mutlu edeceğim diye onları birbirine
boğazlatmak, insani olmayan ve son derece üzücü bir
sistemdir.” Diyerek bu çarpık milletlerarası sisteme
tepki göstermiştir.
Dolayısı ile dünya barışını istemek ve bunun
gerçekleşmesi için çalışmak başka bir şeydir; derin
bir hayal âleminde yaşamak başka bir şeydir. Bunun için kendi milletinin gücünü artıracak tedbirlerin ihmal edilmemesi gerekir. Atatürk’ün barışçılığı
“ödüncü” veya “yatıştırmacı” değildir. O hiçbir zaman ülkenin ve milletin hayati çıkarlarını tehlikeye
sokmadığı gibi, bu çıkarlardan herhangi bir ödün
de vermemiştir. Atatürk’ün dış politikadaki gerçekçiliği, onun düşmanlarına karşı yatıştırmacı bir
27 U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 316. T.
Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 148.
28 T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 149.

politika izlemesini veya olaylar karşısında hayalci
olmasını engellemiştir. Atatürk, bir milletin barış
içinde yaşayabilmesi için, kendini savunacak güce
ve iradeye sahip olması gerektiğini Lozan Barış Antlaşması sonrasındaki şu sözleriyle çok açık bir şekilde ortaya koymuştur:
“Bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına
inanmak safdillik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir
ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye
sokar. Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve haysiyetimize
saygı gösterildikçe mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat, ne çare ki, zayıf olanların hukukuna
saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için her
türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta
asla gecikmeyeceğiz.”29
Atatürk bir devlet adamı olarak barış yoluyla insanlığa hizmet etmek ile Türk milletinin varlığı ve
bağımsızlığının korunması arasındaki dengeyi çok
iyi gözetmiştir. Atatürk, “âlemde bir hak vardır ve hak
kuvvetin üstündedir.” Dedikten sonra hemen şunları
ekliyor: “Şu kadar ki, milletin haklarını anlayıp onları
savunmak ve korumak uğruna her türlü fedakârlığa
hazır olduğuna dair dünyaya bir kanaat vermesi lazımdır.” O, aynı konuda şunları söylüyor:
“Hiçbir millet ve memlekete karşı tecavüz fikri
beslemeyiz. Fakat varlığımızı ve bağımsızlığımızı korumak için, bir de milletimizin iç rahatlığı ve gönül
huzuru ile çalışarak refahlı ve mutlu olmasını sağlamak için, her vakit memleket ve milletimizi korumağa
gücü yeten bir orduya sahip olmak da ülkümüzdür.”30

Mazlum Milletlerin Sesi Olmak
Atatürk, Milli Mücadele’de yalnız Türk milletinin
değil, sömürge altındaki bütün mazlum milletlerin
de bağımsızlık ve hak davasını üstlenmiştir, savunmuştur. Elbette, “tam bağımsız, milli bir Türk devleti kurmak” Türk Kurtuluş Savaşı’nın doğrudan bir
amacı idi. Buna karşılık, sömürge ya da yarı sömürge statüsünde bulunan “mazlum milletlere” kurtuluş hareketlerinde örnek olmak, Mustafa Kemal Paşa’nın başlattığı Türk Kurtuluş hareketinin dolaylı,
fakat bilinçli bir amacı idi. Türk Kurtuluş Savaşı, yirminci yüzyılın başından itibaren tarihe karışmaya
başlayan klasik tipteki sömürgeciliğe karşı girişilmiş
bir mücadele idi. Bu mücadele sonunda kazanılan
zafer, sömürgeciliğe indirilmiş bir darbe olmuştur.
Anadolu’daki hareketin sömürge halkları için bir
örnek teşkil edeceği, Mustafa Kemal’in bunun için
29 M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve
İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, s. 275-276. O. Koloğlu,
Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, I. Kitap,
Çapa Matbaası, Ankara, yayın yılı yok, s. 59.
30 U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 311. T.
Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 147.
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de hareketi başlattığını gösterecek birçok kanıt vardır. Mustafa Kemal Paşa, 18 Ekim 1921’de Ankara
Cebeci’deki Azerbaycan Elçiliği’ne bayrak çekilmesi töreninde, Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof’un
konuşmasına cevaben yaptığı konuşmada, Anadolu’ya yapılan saldırıların esasında bütün “Doğu’ya”
yapılmış olduğunu ve bunun mutlaka “kırılacağını”
ifade etmektedir:
“… Anadolu’yu da göz önüne getirmenizi rica
ederim. Tesadüfen sağımda duvarda asılı olan şu haritanın çok güzel gösterdiği gibi Anadolu da bütün
Asya’nın, bütün haksızlığa uğramışlar dünyasının, zulüm dünyasına doğru ileri sürdüğü bir durumda bulunmaktadır. Anadolu bu durumu ile bütün haksızlıklara ve saldırılara uğramaktadır. Anadolu, yıkılmak,
çiğnenmek, parçalanmak isteniyor. Fakat Efendiler,
bu saldırılar sadece Anadolu’ya yönelmiş değildir. Bu
saldırıların genel hedefi bütün Doğu’dur.
Anadolu, her türlü tasallutlara ve taarruzlara karşı bütün varlığıyla kendini savunmaktadır ve bunda
başarılı olacağından emindir. Anadolu, bu savunmasıyla yalnız kendi hayatına ait görevi yapmıyor, belki bütün Doğu’ya yönelen saldırılara bir set çekiyor.
Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu
tasallutlar mutlaka son bulacaktır. İşte ancak o zaman Batı’da, bütün Dünya’da gerçek sükûn (huzur),
gerçek refah ve insanlık hüküm sürecektir.”31
Atatürk’ün bu düşünceleri, sadece çeşitli konuşmalarında ifade ettiği görüşler düzeyinde
kalmamış; Ankara yönetiminin imzaladığı bazı
milletlerarası antlaşmalara da konu olmuştur. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması’nı imzalamak
için Moskova’ya giden Türk heyeti, Sovyetlerle bir
dostluk antlaşması imzalamak için yine oraya gelen
Afganistan heyeti ile 1 Mart 1921’de bir antlaşma
imzalamıştır. On maddeden oluşan bu antlaşmanın
ilk maddesinde Türkiye’nin Afganistan tarafından
tanındığı belirtildikten sonra, ikinci maddesinde
şöyle deniliyordu:
“Madde 2. Bağıtlı Yüksek Taraflar, tüm Doğu milletlerinin kurtuluş, bütünüyle özgürlük ve bağımsızlık
hakkına sahip olduklarını ve bunlardan her milletin
istediği herhangi bir rejim ve hükümet biçimi ile kendisini yönetmekte özgür olduğunu açıklar…”32
Böylece Anadolu hareketinin, bütün “Doğu
milletlerinin” kurtuluşu hareketinin bir parçasını
oluşturduğu gerçeği, milletlerarası bir antlaşmaya
31 Hâkimiyet-i Milliye, 20 Kasım 1921. G. M. K. Atatürk,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü Dille), s. 252253. M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve
İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, s. 255.
32 H. Özlü, “Türk-Afgan Dostluk Ve İşbirliği Anlaşması”
Kapsamında Atatürk Dönemi Türkiye-Afganistan
İlişkilerine Bakış, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt:3, Sayı:8 (2012), s. 36.
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konu edilmiş oluyordu. Aynı antlaşmanın dördüncü maddesinde ise; “bağıtlı taraflardan biri, Doğu’yu istila ya da sömürge yapma siyasetini izleyen
herhangi bir emperyalist devlet tarafından ötekine
yapılacak saldırıyı bizzat kendine yapılmış sayarak
elindeki araçlar ve olanaklarıyla onu püskürtmeyi
kabul eder.”33 Denilmekte, sömürge ve istila politikalarına karşı diğer devletlerle birlikte, ortaklaşa
olarak ve aktif biçimde mücadele edilmesi amaçlanmış oluyordu.34
Mustafa Kemal, Türk Kurtuluş Savaşı devam
ederken Anadolu’daki hareketin evrensel boyutlarını çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda en
açık bir biçimde dile getirmiştir. Mesela İran Elçisi
Mümtazüddevle İsmail Han Ankara’ya geldiğinde,
Rus Elçisi Aralof’un İran Elçisi şerefine verdiği ziyafette 7 Temmuz 1922’de yaptığı konuşmada şunları söylüyor:
“Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye’ye ait olmadığını, bütün arkadaşlarımız söylemişlerse de bunu bir defa daha doğrulamak gereğini
duyuyorum. Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız
kendi ad ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha
az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük
ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün Doğu’nun
davasıdır ve bunu sonuçlandırıncaya kadar Türkiye,
kendisiyle beraber olan doğu milletlerinin beraber
yürüyeceğinden emindir.
Türkiye şimdiye kadar var olan tarih kitaplarının
gereklerini değil, tarihin gerçek gereklerini izleyecektir. Gerçekten var olan tarihlerin kaydettiği olaylar
milletlerin gerçek düşünceleri, işleri, hareketleri değildir.
Doğu milletleri kendi istekleri, kendi duygularıyla
hareket etmiyorlardı. Onların başında birtakım zorbalar, keyfi hareket eden çarlar, hükümdarlar vardı.
Yazılmış tarih daha çok onların hırslarını tatmin için
yaptıkları olaylardır. Biz onların hepsini yırtacağız,
yeni bir tarih yapacağız.”35
Atatürk, “mazlum milletlere” ve “Doğu milletlerine” örnek tutumunu ve onların milli kurtuluşları
için giriştikleri çabaya olan ilgisini ve sempatisini
Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında da sürdürmüştür.
Atatürk “vizyoner bir lider” olarak 1933 yılında yaptığı bir konuşmada hem bu konudaki kararlığını
hem de mazlum milletlerin kurtulacağına, emperyalizmin yok olacağına olan inancını çok güçlü bir
şekilde dile getirmiştir:
33 H. Özlü, a. g. m., s. 36.
34 M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve
İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, s. 255-256.
35 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
(Bugünkü Dille), s. 347.
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“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız!
Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan,
bütün Doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum.
İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet
vardır. Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki, ilerlemeye,
refaha doğru gerçekleşecektir. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen muzaffer olacaklar
ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır.
Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok
olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din
ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı
hâkim olacaktır.”36
Atatürk’ün bu öngörüsü II. Dünya Savaşı sonrasında büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Atatürk’ün
mazlum milletlerin bağımsızlık hareketlerine önderlik ettiğini bu devletlerin devlet adamları mesela; Muhammed Ali Cinnah (Pakistan), Habip Burgiba (Tunus), Sir Abdurrahim (Hindistan) vb. dile
getirmişlerdir.37

Güzel Sanatlar ve Spor
Bir milletin oluşmasında ve yücelmesinde milli
kültürün etkili olduğunu belirten Atatürk, bu çerçevede bir kültür unsuru olarak güzel sanatların
büyük etkisi olduğu inancında idi. Nitekim O, Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü törenlerinde yaptığı
ünlü konuşmasında, “milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” dedikten sonra
güzel sanatlara özel bir yer ayırmıştır:
“… Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu
terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında
tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti
olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları
sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını,
fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü
vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî
ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu,
bütün beşeriyette, hakikî huzurun temini yolunda,
kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak
kılacaktır…”38
Milli Mücadele’deki askeri başarıları, kültür
alanındaki başarıların takip etmesi gerekliydi.
Kültür alanında, hem millileşerek kendi tarihi
36 Dünya Gazetesi, 24 Aralık 1954. U. Kocatürk, Atatürk’ün
Fikir ve Düşünceleri, s. 271. M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış
Politikası, Amaçlar ve İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, s.
256-257.
37 Bu devlet adamlarının konuyla ilgili konuşmaları için
bakınız: M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve
İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, s. 256.
38 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:
II., s. 275-276.

köklerimizden beslenmek, hem de çağdaşlaşarak
dünyaya açılmak ve seslenebilmek gerekiyordu.
Güzel sanatlar alanında yapılacak atılımlar, kültürel kalkınmanın ayrılmaz bir parçası idi.
Atatürk’e göre, “güzel sanatlarda başarı, bütün
inkılapların başarılı olduğunun en kesin delili”39
olacaktı. Güzel sanatlarda başarılı olmayan milletlerin, “medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaları”40 imkânsızdı.
Atatürk, kültür ve onun içinde güzel sanatlar konusunu daha Cumhuriyet ilan edilmediği günlerde,
1 Mart 1923’te TBMM’nde yaptığı bir konuşmada,
“vatanın önemli merkezlerinde modern kitaplıklar,
konservatuarlar, müzeler, güzel sanat sergileri kurmak” ve bütün ülkeyi “basımevleriyle donatmak” zorunluluğundan bahsetmiştir.
Sanata ve sanatçılara büyük değer veren Atatürk bir devlet kuran devlet adamı olarak, güzel
sanatlar alanında hem kurumsal hem de eğitim
anlamında çok büyük işlere imza atmıştır.41
Atatürk, gençliğin manevi ve bilimsel eğitimine çok önem verdiği gibi, gençlerin güzel sanatlar eğitimi ile beden eğitimine de çok önem vermiştir. Gençlerin müzik, resim, sahne sanatları ve
sporla meşgul olmalarını çok istemiş ve bununla
ilgili kurumların oluşturulmasını istemiştir. Çoğu
kurumu da kendi döneminde kurdurtmuştur. O,
1 Kasım 1937’de TBMM’nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılı’nı açarken yaptığı konuşmasında bu konuda şunları söylemiştir:
“İlk resim galerimizi de bu yıl açmış
bulunuyoruz.
Geçen yıl, Ankara’da kurulan Devlet Konservatuvarı’nın müzikte, sahnede, kendisinden beklediğimiz teknik elemanları süratle verebilecek hale
getirilmesi için, daha fazla gayret ve fedakârlık
yerinde olur. Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk
gençliğin milli terbiyesinin (eğitiminin) ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu işte, hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli
davranması, Türk gençliğini, spor bakımından da
milli heyecan içinde itina ile yetiştirmesi, önemli
tutulmalıdır.”42

39 U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 128.
40 U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 128.
41 Atatürk’ün bu konuda yaptığı işler için bakınız: T.
Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 204 vd.
42 G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I.,
2. Baskı, Ankara, 1961, s. 402. G. M. Kemal Atatürk, Eğitim
Politikası Üzerine Konuşmalar, s. 96.
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CUMHURİYETİMİZİN 100.
YILINDA TÜRK EĞİTİM
SİSTEMİ ve İÇİNDEKİ
SAPMALAR İLE
GELECEKTEKİ VİZYON
Orhan ÖZALP1*
İçinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı” olarak nitelendirilen
ve günümüzde sosyal, ekonomik eğitim-öğretim
ve kültürel alanlarda hızlı değişimlerin yaşandığı bir
gerçektir. Aynı zamanda küreselleşme süreci de çoktan
başlamış, artan bir hızla devam etmektedir. Günümüz
koşullarında becerili insan gücü, ulusal değerlerin yanı
sıra evrensel değerlere sahip olan ve iletişim kurabilen
bireyleri yetiştirecek, öğretim programlarına ve eğitim
uygulamalarına değerinden daha fazla yer verilmesi
zorunlu görülmelidir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler
dünyamızı küçültmüş, bireyler ve toplumlar arasındaki
ilişkilere yeni boyutlar kazandırmıştır. Tüm bu değişimlerin
odağında bulunan ve bu değişimleri yönlendiren insan
gücünün yetiştirilmesi ve yeni düşünce tarzı, sistemi ve
planlanmasını gözler önüne sermektedir. Yeni uygulamaların behemehâl başlatılmasını gerektirmektedir. O
halde eğitim sistemimiz Ulusal ve Evrensel Kültür içinde
yetiştireceğimiz bireylerin yalnız ulusal sınırlar içinde değil, evrensel düzeyde de geçerli olabilecek özellik taşıması gerekecektir. Nitekim eğitim bireyi ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda Pozitif düşünceye dayalı, toplumu bilgi,
değer ve davranış ilkeleri yönünden biçimlendiren, ulusal
ve evrensel değerleri uyum içinde kaynaştıran, sosyo kültürel ve ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir sürecidir. Aynı
zamanda barış, özgürlük ve toplumsal adalet ideallerine
bağlı ve demokrasi bilincine sahip, çağdaş teknolojinin
gerektirdiği mesleki becerileriyle donatılmış yurttaşlar yetiştiren bir sistem olarak ifade edilmesine karşın, Kurtuluş
Savaşımızın başları Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bir tarafta misyonunu tamamlamış medrese eğitimi, diğer taraftan programlarında hiçbir zaman etkili ve çağdaş olmayan
din ağırlıklı devlet okulları eğitimde beklenen amacı yerine
getirememiştir. O zamanlar Anadolu da okuma yazma bilmeyenlerin nüfusa oranı yüzde doksana ulaşmış, kırk bine
yakın köylerde okul değil, kâğıt yüzü görmemiş binlerce
insan yaşamaktadır. Toplum kalkınmasında en önemli faktör olan kadınlarımız okullarda görülmemekte Doğudaki
İl merkezlerimizde dahi Ortaöğretim kurumlarımız bulunmamakta, kız çocuklarımız okullara gönderilmemektedir.
Anadolu’nun işgale uğrayan bölgeleri yakılmış, yıkılmış
olup, halkın barınma ve beslenme sorunları yaşamı tehdit
eder boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda eğitim ve öğretimin mevcut durumuna acilen el konulması gerekiyordu.
Ulusal Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla en büyük yenilik
hamleleri eğitim alanında yapılmış, bunun sonucunda da
* MEB Talim ve Terbiye Kurulu E. Başkanı.
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Türk Halkına bireysel ve toplumsal benzerine ve başka bir
ülkede rastlanmayan hizmetler sunulmuştur. Böyle bir süreçte eski medrese Yeni okul, Eski Darülfünun Yeni Üniversite Çatısının kafa ve kişilerde ortaya koyduğu çatallaşma
sancılarının çekildiği yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’ün
ilke ve devrimlerinin yapılanmasıyla, bu yapılanmanın Mimarlarından olan Mustafa Necati, Saffet Arıkan, Hasan Alî
Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi Türk fikir ve devlet adamlarının eğitimin başına getirildikleri görülür. Ayrıca, ”Heyet-i İlmiye Bilim Kurulu” ( Bugünkü adıyla Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. Sene 1926) Bu Kurulda İlk
Olarak ele alınan konular arasında “Karma Eğitim” sistemine geçilmiş, meslek okullarının Teknik Eğitimin gündeme
alınması ve derhal iyileştirilmesi, topluma verilecek eğitim
hizmetlerinin hızla ele alınmış, Köy Enstitülerinin çekirdeği
olacak Köy muallim mekteplerinin kurulması gerçekleştirilmiştir. Laik çağdaş anlayıştaki uygulamalara hız verilmiştir
bu ortamda bilgisizliğin, yoksulluğun ve yobazlığın birlik
olup kol gezdiği bu dönemlerde Anadolu’nun kalkınması
ve çağdaş eğitim ve öğretim devriminin yolu açılmıştır.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1950’li yıllara kadar akılcılık ve Atatürkçü görüşten asla taviz vermeden yapılan bu
nitelikli ve gerçekçi uygulamalar sonucu büyük başarılar
elde edilmiş, yurdumuzun dört bir tarafında hakikaten
efsaneler yaratılmıştır. Böylece; okullaşma oranı % 10;öğrenci sayısı % 45; Öğretmen sayısı % 46 oranında artmıştır.
Eğitim sürecinin özgür, demokratik, laik ve katılımcı bir
ortamda ortak genel kültür kazandırma amacına yönelik
uygulamalar devam ettiği sürece değer kazanır. Devletin
kurulmasında ki öğreti ve ilkelerinden sapmalar olduğu
takdirde kısa sürede çökmelerin olması da kaçınılmazdır. Nitekim bazen bilinçli bazen da yetersiz ve niteliksiz
kadroların devreye sokulması, devrim yasalarından taviz
verilmesi, Eğitim sistemimizin sorgulanmasını gündeme taşımıştır. Birleşmiş Milletler, Bilim ve Kültür Örgütü,
eğitimin yeryüzünde barış, insan hakları ve demokrasi
kavramlarının geliştirilmesindeki yaşamsal önemine değinirken, her çeşit ayrımcılığın önlenmesinde de önemli
bir işlevin yerine getirileceğini belirtmiştir. Günümüzde
Öğretim Birliği Yasasının (Tevhidi-Tedrisat Yasası) delinmesi, karma eğitimden fırsat buldukça sinsice geriye dönüş
uygulamaları, eğitim ve öğretimdeki dinsel dayatmaların
hız kazanması, öğretmenliğin evrensel ve profesyonel
bir meslek olmaktan uzaklaştırılması, çağdaş ve akılcı düşünen kimi yöneticilerin zaman zaman görevden
uzaklaştırılmaları, sudan sebeplere dayalı soruşturmalar,
bir önceki yönetimin aldığı kararların, yeni gelen yöneticilerce sağlıklı sorgulama ve irdelemeye tabi tutulmadan
sil baştan değiştirilmesi genellikle “bizden, sizden” olanlar anlayışının ağırlık kazanması gibi konuların devamlı
kamuoyunda politik tartışmalara yol açması; eğitim politikalarındaki ciddi sapmalara neden olmuştur. Hâlbuki
eğitim tüm toplumlar için özel ve öncelik taşıyan önemli
olguların başında gelmektedir. Bunun birinci nedeni
eğitimin bireylerin yeteneklerini ve kişiliklerini geliştirmek
bakımından taşıdığı değerlerdir. Öğrenme seçenekler
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yaratır. Seçeneklerimiz çoğaldığı oranda özgür düşünce
ve özgürlüğümüz de artar. Malumunuzca Eğitim: insanın
kendini bilmesidir. Ayrıca mutlu üretken ve sağlıklı bir
yaşama ulaşmanın da son derece önemli anahtarıdır.
Eğitimin toplumsal boyutu ona verilen önceliğin bir başka
nedenidir. Ülkemizde demokrasinin ve çağdaş yaşamın
derinlere kök salması, eğitimde sağlanacak başarıya
bağlıdır. Birlikte yaşama kültürü gelişmiş, demokrat ve
insan haklarına saygılı, akılcı toplumlar ancak ve ancak
yaşam boyu öğrenim yoluyla kendilerini yaratabilir. Bunun yolu da okullarımızdır. Ancak bunun için eğitim sisteminin çok parçalı okul yapısından kurtarılarak eğitim
yerleşkeleri halinde organize olması ve program bazında
bütünleştirilmesidir. Mesleki Eğitim Kurumlarının “Meslek
Eğitim Merkezi halinde yapılandırılarak örgün ve yaygın
programların, tamgün, tam yıl eğitim uygulaması, her
yaştaki ve konumdaki insana yaşam boyu eğitim verecek
şekilde uygulamaya sokulması önem taşımaktadır. Bu anlayış doğrultusunda; 1997-2002 yılları arasında Bakanlıkça
çalışmalar başlatılmış, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
öncülük ederek, önemli karar ve yasaların çıkmasını sağlamıştır. Buna dayalı ortaöğretimi tamamlayanların yüzde
otuzu, birer meslek sahibi olmak için Yüksek öğretime
gidebilmek fırsatı bulmuşlardır. Ancak, binlerce genel lise
mezunu genç ise hiçbir istihdam yeterliliği taşımadan
hayata atılma durumuna gelmiş olması, bu bireylerin
yeterince fen-matematik, dil ve sosyal yeteneklerine sahip
oldukları da dikkate alınarak“ yoğunlaştırılmış meslek eğitimi programlarına tabi tutunulmuş, telafi eğitimiyle bir
meslek sahibi olma yolu açılmıştır. 16. Milli Eğitim Şurası
buna dayalı olarak akılcı, Ülke gerçeklerine uygun kararların
alınması konusunda imkân sağlanmıştır. Gençleri sevindirecek ışık görülmüştü. Ne yazık ki yönetimin değişmesi, daha sonra toplanan 17. Milli Eğitim Şurasında alınan
akılcılıktan uzak, anlaşılmaz yeni kararlar; 16. Milli Eğitim
Şurasında alınan, gençleri meslek sahibi yapacak olumlu
yapılanma 17. Milli Eğitim Şurası kararlarıyla, olumsuz bir
tutumla çıkmaza sokulmuştur. Öte yandan öğrencilerimizin genelde tarihsel olarak çektiği alanlardan birisi de Yabancı dil öğretimi olmuştur. Özellikle günümüz bilgi çağı,
iletişim ortamları küreselleşen dünyasında yabancı dilde
iletişim gereksinimi daha da önem kazanmıştır. Günümüz
koşullarında becerili insan gücünün uluslararası ortamda
giderek belirleyici, önemli bir faktör olarak büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle eğitim faaliyetlerinde ulusal değerlerin yani sıra evrensel değerlere sahip olan ve iletişim kurabilen bireyleri yetiştirecek programlara ve eğitim uygulamalarına daha da fazla yer verilmesi gereksinimi giderek
artmaktadır. Bu durum dikkate alınarak, başlatılan eğitim
reformunun hedefleri arasında öğrencilerimizin, anadilini
iyi bilmesinin yanında en az bir yabancı dil konuşabilmesi
hedefi daha da hızlandırılarak 1997-1998 öğretim yılında
uygulamaya konulan sekiz yıllık zorunlu eğitim gereğince
haftalık ders çizelgeleri yeniden belirlenmiştir. İlköğretim
okulları dördüncü ve beşinci sınıflara 2 saat yabancı dil
dersi zorunlu ders olarak konulmuştur. Sekiz yıllık zorunlu
eğitimle, öğrencilerimizin belirlenen eğitim hedeflerine

daha sağlıklı ulaşmaları ve erken yaşta yabancı dille tanışıp
kalıcı izli bir öğrenme sürecine girmeleri sağlanmıştı.
En erken yaşlarda dil öğrenimine başlaması amacıyla,
ilköğretimin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıflardaki “bireysel
ve toplumsal etkinlik” derslerinde isteğe bağlı olarak
yabancı dil öğrenimi programlarının yanı sıra, okulöncesi
eğitim kuramları ve İlköğretim okulu yabancı dil
öğretim etkinlikleri programları hazırlanıp uygulanmaya
konulmuştu. Ne yazık ki okullarımızda dil öğreniminde
yeterince başarı sağlanamamıştır. Öte yandan yabancı dil
öğretiminde hayli yol alan Anadolu Liselerini devreden
çıkarma garabeti hangi akıl işidir. Ayrıca, başarıya yansıması yönünden yabancı dilden soruların eklenmesi güzel,
ancak, özel okullarımıza rağbet artacak; devlet okulları bugünkü haliyle buna cevap verebilecek mi?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
PROGRAM ÇALIŞMALARI
Eğitimsel süreçlerde kazandırılması gereken temel
yeterlikler arasında bireyin yaşadığı toplum ile uyumlaştırılması, toplumun inanç ve değerlerinden haberdar
edilmesi de vardır. Bu bağlamda “Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi” dersinin öğretimi özel önem taşımaktadır. Dinin
gerçek kaynaklarından uzaklaşılarak, din adına üretilmiş
kültürün baskısı altında kalan toplumumuz sıkıntı çekmekte ve bireyler din ile aldatılmaktadır. Bu alanda yapılacak bilinçli eğitim bireylerin dogmaların, hurafe ve bağnazlığın baskısından kurtarılarak özgürleştirilmesine ve
toplumsal barışın tesisine katkıda bulunulmalıdır.. Böylece, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi disiplininden “bireysel”
ve “toplumsal” beklentiler bulunmaktadır. Bu bağlamda:
Eğitim aktivitelerinin toplumsal beklentilere cevap verebilecek şekilde işlevsel olması ve toplumda yaşanmakta
olan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi için
de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin programında yer
alması gereken üniteler, bazı kavramlara cevap verecek
şekilde, yaşamla ilişkilendirilerek belirlenmiş ve programlara konulmuştu. Ne yazık ki, konulan bu kavramlardan
uzaklaşılmıştır. Habuki dinin “hukukun üstünlüğünü” ortaya koyması, inanç sistemlerinin insanların birbirlerini
anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletişim kodlarını
bünyesinde taşıyan “Allah-İnsan”, “insan-insan”, “insan-evren” ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu, dinin evrensel
barış kültürünün yaratılmasında ve hoşgörü ortamının
oluşturulmasında katkıda bulunabileceği bilgisinin kazandırılması, Atatürk’ün laiklik anlayışının kavranması, bir
sorunun çözümüne yardımcı olması, her şeye karşı sevgi
ile olumlu yaklaşım bilincinin verilmesi, birey ve bireysel
sorumluluk bilincinin ön plana çıkarılması, “akılcı yöntemin” kullanılarak gerçeğin keşfedilmesi ve zihinde oluşabilecek sorulara karşı, bireyin kendi sağlıklı yorumunu
geliştirebilmesi, din alanında yetkin olan ile olmayanı ayırabilmesi, doğasında var olan “mistik” eğilimlerin olumlu
yönde kanalize edilmesi, kader kavramının yanlış yorumlanarak, sorumluluktan kaçınılamayacağının bilinmesi
esas alınarak ders programları uygulamaya konulmuştur.
Ne yazık ki bu programlar sağlıklı bir gerekçe gösterilme-
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den değiştirilmeye çalışılmış; abdest suyunun faziletine
dönüştürülmüştür.
Bu çağdaş çalışmalara dayalı programların 2003 yılından itibaren değiştirildiği, bilim ve gerçek din anlayışından uzaklaşılarak, hurafe yolu açılmak istenmiştir. Bugünkü eğitim sisteminin, çağdaş Cumhuriyetin belirlediği özgün niteliklerin çok gerisine düşürüldüğünü görmemek
imkânsızdır.

DEVAM EDEN GÜNCEL 		
SORUNLARIMIZ NELERDİR
Eğitimimizdeki başarısızlıklar, okullardaki kargaşa
ve (kaos) gün geçtikçe hız kazanmış, her öğretim yılı bir
sonraki öğretim yılını aratır duruma gelmiştir. “ 8 yıllık
kesintisiz, zorunlu ilköğretime ”e geçilmesi, bazı sorunları belli ölçüde çözmüş gibi görünmüşse de 4306 sayılı
yasadan ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda verilen ödünle,
kısa zamanda yasanın amacından sapmasına ve kapsamının boşalmasına yol açmıştır. Varoşlar; Kur’an Kursları
ile donatılmıştır. Cumhuriyetimizin başlarından itibaren
uygulanan “Karma Eğitim” yozlaştırılmış olup bilhassa
bazı özel öğretim kurumlarımızda bu sistem iyiden iyiye
çökertilmiştir. Ne yazık ki bugün lâik ve çağdaş eğitim
anlayışından uzaklaşma yolları hız kazanmıştır. Öğretim
birliği ilkesi sözde kalmış. Dinsel dayatmalar kendini gösterir olmaktadır. Eğitim sistemimiz bireyi düşünür kılmamakta; doğmalardan arındırarak, eleştirme-sorgulama ve
sentez yapma yeteneklerini gündeme taşıyamamaktadır.
Eğitim kurulularımızın yapısı ve eğitim iklimi demokratik
yapıdan koparılmak istenmektedir. Eğitimin öznesi olan
çocuk ve genç, eğitim süreci içinde yeterince korunamamaktadır. Bunun nedeni, genel ve mesleki kamuoyunda
eğitimin yanlış bir biçimde sadece “ bilgi ve beceri kazandırma süreci” olarak algılanmasıdır. Bu nedenle okullarımızda, öğrencinin ruh sağlığını koruma, kişiliğini geliştirme, moral eğitimi gibi eğitimin temel işlevleri, çok
geri planda kalmaktadır. Öğretim programları, kapsam
bakımından yetersizdir. Öğrencilerimizin ve iş dünyasının
gereksinimlerini çağdaş beklentiler ve gelişmeler doğrultusunda karşılayamamakta; mezunların, küreselleşen
dünyanın rekabet ortamında bilim ve iş dünyasında iyi
bir yer bulmalarına olanak hazırlayamamaktadır. Devlet
okulları ve özel okullar arasında olduğu kadar, her ikisinin kendi içinde de standart farkları vardır. Öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı çok yüksektir. İkili öğretim sistemi beraberinde çok sorun getirmektedir. Başkanlıktan
ayrıldığım yıl itibariyle çağ nüfusunun % 3,5’i ilköğretim
hizmetinden yararlanamamıştır. Bu tarihten sonraki ders
kitaplarının yazımı ve incelenmesi altüst edilmiş, objektif
ve bilimsel yönden çıkmaza sokulmuştur. Orta öğretim
kurumlarında bir lise anarşisi yaşanmaktadır. Genel ve
mesleki liselerin ayrımı ötesinde, her lise türü içinde de
süre, program ve saygınlık, farkları halen devam etmektedir. 72 tür lise, bu enflasyona son verme zamanının geldiğini göstermektedir. Mesleki eğitime yönlendirmedeki
başarısızlık, ortaöğretim öğrencilerini genel liselere yığmış, bu yanlıştan hale vazgeçilememiştir. 17. Milli Eğitim
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Şurası adeta bu yanlışı kabullenerek onaylar durumda
zoraki kararlar almıştır, yükseköğretimde okullaşma oranı
2000 başlarında % 26’dır. Açık öğretimde okuyanlar hariç tutulduğunda, bu oran % 16’lar düzeyine inmektedir.
Yükseköğretimdeki öğrencilerin % 42’si açık öğretimdedir. Başta öğretmen yetiştirme konusu olmak üzere YÖK
ile MEB hiçbir konuda anlaşamamakta, bu durum eğitim
sistemimizi daha da başarısız ve olumsuz maceralara sürüklemektedir. Özürlü ve kimsesiz çocukların bakım, koruma ve eğitimdeki yetersizlikler devam edip gitmektedir. Eğitim kurumlarımızda “ hizmet içi eğitim” yetersizdir.
Yukarıda belirtilen olumsuzluklar göz önüne alındığında,
tüm eğitim kurumlarının genel amaçları ve temel ilkeleri
doğrultusunda, ürünün niteliğini ve niceliğini artırmaya
yönelik girişimleri başarıya ulaştıracak ve örgütü geliştirecek denetim mekanizmaları ile yönetim ve kadro yeterli
düzeye ulaştırılamamıştır. Eğitimde yönlendirme, rehberlik, ölçme ve değerlendirme konularında istenen hedefe
ulaşılamamış, başarılı eğitim modeller yaratılamamıştır.
Bu durum, Ülkemizde “eğitimde yeniden yapılanmayı
gündemin ön sıralarına taşımaktadır. Öyleyse, Türkiye’yi
çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak ve hatta bu düzeyin
üzerine çıkaracak bir eğitime ulaşmak için, sonuç vermeyen bir takım girişimlerle kaybedilecek zamanımız kalmamıştır. Yeni ve bilgi çağına yaraşır bir eğitim sisteminin yaratılması işi, tek bir gün bile yitirilmemesini gerekli kılacak
ölçüde acilen ele alınmalıdır.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA YAKIŞIR
EĞİTİM VİZYONU BEKLENTİLERİMİZ
Ülkemizin bilgi çağını yaşayan gelişmiş ülkelerle
uyumlu ilişkiler kurabilmesi, yaşam standartlarını
geliştirebilmesi için, ulusal kalkınmanın, küreselleşmenin
demokrasi kültürünün gelişmesinin ve yaşam şartlarının
yükselmesinin de temel etkeni olan“kaliteli eğitim”sürecine
toplumumuzun bir an önce girmesini zorunlu kılmaktadır.
Bugün artık bütün dünyada, ekonomik ve toplumsal
sorunların çözümlenmesinde insan boyutu en önemli
konu olarak kabul edilmektedir. Bireylerin kendi sorunlarını
çözümleyebilme yeteneği, toplumsal değişim ve kalkınma
sürecine de katkıda bulunmaktadır. Günümüzde refah
toplumu için gereken tek araç, bireylerin iyi bir eğitim ve
öğretim görmeleridir. Zira nitelikli bir eğitim aynı zamanda
bireyleri ve kurumlan toplumsal değişim yönünde aktif
rol oynamaya hazırlayan ve sivil toplum örgütlerinin
oluşmasını sağlayan demokratik bir süreç olarak da kabul
edilmektedir. Günümüz Avrupa’sı bir bilgi ve bir öğrenme
toplumuna doğru yoluna devam etmektedir. Avrupa
Birliğine girme çabasında olan ülkemizde, toplumumuzun
sosyal yapısı ve kültürü yeniden yapılanma ve değişim
süreci içerisine girme zorundadır. Sosyal alışkanlıklarımız,
yaşam tarzımız ve en önemlisi değer yargılarımız,
anlayışımız bu değişimlere göre tanımlanmalıdır. Bu süreç
hız kazanmalıdır. Bu bağlamda eğitim kurumlan ailelerin
birçok sorumluluklarını üzerlerine almalı ve bireylerin farklı
ihtiyaçları üzerine yoğunlaşmalıdır. Eğitim sistemimizin
yeni bir vizyon sahibi olabilmesi için:

CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINDA TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve İÇİNDEKİ SAPMALAR İLE GELECEKTEKİ VİZYON
Atatürk ilkeleri ve Türk Devrimi doğrultusunda; çağdaş, lâik ve bilimsel temellere dayalı ve dayanaklara uygun uygulamalar bütünlüğü içinde;
• Atatürk İlkelerine ve Türk Devrimine bağlı;
• Ulusumuzun kültürel değerlerini benimseyen, koruyan
ve geliştiren;
• Bağnazlıktan uzak, insan haklarına duyarlı, demokrat,
sevecen, rasyonel düşünen çağa ayak uydurabilen;
• Yerel ve ulusal kültür kadar, evrensel kültürü de benimseyen, geniş boyutlu bir dünya görüşü olan;
• Küreselleşen dünyanın yarışmacı ortamında, iş ve bilim
alanında öne çıkabilecek bilgi ve becerilerle donanmış;
• Girişimci ve girişken yapıda, bilgili olduğu kadar bedensel ve ruhsal bakımından sağlıklı; birlikte çalışma becerisi gelişmiş, ezberleyen değil, düşünen, sorgulayan ve
öğrenmeyi öğrenmiş, sorunları çözümleyen, uygulayan,
kendi kendine bilgiye ulaşmayı bilen;
• Bilimsel bilgiyi ayırt edebilen, çağdaş teknolojiyi tanıyan
ve kullanabilen; demokratik vatandaşlık bilinci gelişmiş
ve pekişmiş, insan haklarına saygılı, halkına, doğal çevrenin korunmasını sağlayacak bilinci ve yaşantı biçimlerini kazandıracak, topluma ve çevreye sorumluluk anlayışını geliştirecek, bireyler yetiştirecek bir eğitim sistemi
oluşturmak; bunlardan var olanı da geliştirmek kurumların vaz geçilmez görevleri olmalıdır
• Ortaöğretimin çeşitli sınıflarında ülke çapında merkezi
ölçmeler yapılmalı, bunların sonuçları, yönlendirmede,
yükseköğretime girişte ve aynı seviyedeki okullar ve
programlar arası düzey farklılıklarının asgariye indirilerek,
program geliştirme ve öğretimi izlemede kullanılmalıdır.
• Öğrenci merkezli eğitim sistemi içinde görev alan öğretmen, yönetici rehber ve eğitim uzmanlarının yönlendirme konularında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi
ile yetiştirilmeleri yolunda, Üniversitelerle yakın işbirliği
yapılarak, kapsamlı programlar derhal başlatılmalıdır.
• Yükseköğretime girişte mevcut ölçütler yanında öğrencilerin önceki eğitim kademelerindeki başarılarını dikkate alan yeni ölçütlere yer verilmelidir. Ders geçme ve
kredi düzeninin işlemesini kolaylaştırmak amacıyla orta
öğretimde zorunlu dersler arasında Felsefe, Mantık, Matematik; Tarih Sosyoloji ve Biyoloji ve Türkçe-Edebiyat
gibi önemli derslerin seçmeli adı altında sayılarının azaltılması yoluna asla gidilmemesi; söz konusu ders programlarının yoğunlaştırılarak, öğretim programlarının
düşünme ve araştırma davranışı kazandıracak biçimde
geliştirilmesi çalışmaları derhal ele alınmalıdır.
• Ortaöğretimin çeşitli sınıflarında ülke çapında objektif
ve haksızlığa meydan vermeden ölçmeler yapılmalı,
bunların sonuçlan, yönlendirmede, yükseköğretime
girişte ve aynı seviyedeki okullar ve programlar arası
düzey farklılıklarının asgariye indirilerek, program geliştirme ve öğretimi izlemede kullanılmalıdır.
• Öğrenci merkezli eğitim sistemi içinde görev alan öğretmen, yönetici rehber ve eğitim uzmanlarının yönlen-

dirme konularında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi
ile yetiştirilmeleri yolunda, Üniversitelerle yakın işbirliği
yapılarak, kapsamlı programlar derhal başlatılmalıdır.
• Ders kitapları ve yardımcı ders/kültür kitapları biçim ve
öz olarak iyileştirilmeli ve çağdaşlaştırılarak bilime aykırı
öğelerden ayıklanmalıdır.
• Yönlendirme ve öğrencinin başarılarını değerlendirme
yöntemlerinin, ders geçme- kredi düzeninin geliştirilmesi, programların bilimsel bir yaklaşımla çağa uydurulmak, öğretmen, yönetici ve denetçilerin, öğrenci
merkezli eğitim sisteminin gereklerine uygun bir biçimde yetiştirilmesi için yeni projeler geliştirilmelidir. Bu
projelerin Bakanlık Üniversite, TÜBİTAK ve diğer bilimsel
mesleki kurumlarla işbirliği oluşturup, gerçekleştirilmesi
sağlanmalıdır.

SONUÇ OLARAK
Eğitim, yalnız öğretmen ve okul yöneticilerine bırakılacak bir iş değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, hantal ve /
merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Bunun getirdiği sorunları
aşmak için, merkezde toplanan yetkilerin, taşra örgütü ve
yerel yönetimlerle paylaşılacağı şekle nispeten sokulmuş
gibi görülüyorsa da, bunun böyle olmadığı yine her şeyin
genellikle merkezden yürütüldüğü açıkça görülmektedir.
Politika bir türlü elini öğretmen ve yöneticilerden çekmemekte, gerek üst düzey, gerekse okul ve öğretmen yetiştirilmesi eğitimini olumsuz etkileyen faktörler koşar adim
yol almaya devam etmektedir. Eğitimdeki tavizkâr ve bağnaz politikalar hükümetlerin vazgeçilmez aracı haline gelmiştir. Nitekim Cumhuriyetimizin kuruluş yılları ile sonraki
yıllardaki efsaneleşen başarılar ne yazık ki 1950’li, yıllardan
itibaren hep geriye giderek bugünkü duruma düşmüş, eğitim ve öğretimdeki başarısızlık gündemden bir türlü düşmemiştir. Bilhassa eğitim politikalarının araştırılıp, kararlaştırıldığı uygulamalarının değerlendirildiği yer olan Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yeni bir yapıya kavuşturulması, siyasal baskılardan uzak kalmasını sağlayacak bir
model çerçevesinde, güvenli uzmanlar ile başta Milli Eğitim olmak üzere Üniversite, Devlet Planlama ve TÜBİTAK
temsilcilerinden oluşan yönetsel ve bilimsel bir üstkurul
oluşturulmasında yarar vardır. Bakanlığın merkez örgütü
ve üst düzey yöneticileri sıradan kişi olmamalıdır. Bilgisiyle,
görgüsüyle, tutum ve tavrı ile profesyonel, Atatürk ilkeleri
ve devrim yasalarına bağlı, çağdaş yapıya sahip, bağnaz
görüşlerden uzak bir görev ve vizyon sahibi eğitimcilerden oluşmalıdır. Böylece, özetle belirtildiği gibi gelişmiş
ve eğitimde başarılı dünya ülkelerinin eğitim sistemleri ve
çağdaş uygulamalarını dikkate alarak, kendimizi 21.yüzyıla
hazırlanma ve onlarla uyumlu hâle getirme çabalarından
ülkemiz eğitim sistemi de etkilenmeli, sistemdeki yanlışlıklardan biran evvel kurtularak çabalarımıza sürat kazandırarak, dünyadaki küreselleşmenin getirdiği zorluklar ve
sorumluluklar göz önüne alınıp, kısa sürede Avrupa Birliği
veya gelişmiş diğer ülkelerin seviyesine ulaşmak yolundaki
çabalarımıza hız kazandırıp, muasır medeniyet seviyesini
aşmamız gerekeceğini göz ardı etmememiz gerekecektir.
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Genç Bakış
KURTULUŞTAN
KURULUŞA
ZAFERİN YÜZÜ 1
Mert Ömer BOZLAK2
1919 Dünya’da kaosun hüküm sürdüğü günlerdi. Nazi
Partisi kurulmuş, Almanya sosyalistleri Rosa Luxemburg ve
Karl Liebknecht öldürülmüş, İngiliz birlikleri Bağdat’ı işgal etmiş, Paris Barış Konferansı toplanmış ve Avrupa haritası yeniden çizilmişti. I. Dünya Savaşı’nda Almanların yanında yer alan
Osmanlı İmparatorluğu bunun sonuçlarını ağır toprak kayıplarıyla ödemişti. Son günleri yaşayan Osmanlı İmparatorluğu
adeta tüm dünyanın hedefi olmuştu. Damat Ferid Paşa, İtilaf
Devletleri’nin İstanbul önüne gelerek şehri işgal etmelerine
göz yummuştu. Yurdumuzun her bir yanı işgal altındaydı,
bu zor günlerde fedakâr halkımız elinde avcunda ne varsa
korkusuz ordumuza gönderiyordu. Türk Milleti’nin askerine
gönderdiği bu yardımlar dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir fedakârlığın göstergesidir ve Türk Milleti her zaman
cesur ordusunun yanındadır. Yunanların İzmir’e çıkarma planları İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD tarafından kabul edilmişti.
Anadolu’nun diğer ucunda Kars Rus işgali altındaydı. Tam da
bu esnada, Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
’ne atanmıştı.3 Emperyal Batılı güçlerin desteklediği Yunanlar
İzmir’i işgal etmişti. Gazeteci Hasan Tahsin büyük bir cesaret
örneği göstererek Yunan ordusuna ilk kurşunu attı ve şehit
oldu. Bu olay kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşlemişti ve direnişinin hiç bitmeyeceğinin bir işaretiydi.4
O kutlu gün yaklaşıyordu, Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş
Savaşı’nı başlatmak üzere İstanbul’dan Samsun’a doğru yola
çıkmıştı. 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki
dönüm noktalarından birisi oldu. Bu tarihte Mustafa Kemal
Samsun’a ayakbastı. Türk Milleti I. Dünya Savaşı sonrası kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük lider
Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı.
Öyle ki sonraları Mustafa Kemal “Benim doğum günüm 19
Mayıstır”5 diyerek, bu günün önemini vurgulayacaktı. Mustafa Kemal, milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuruyla İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a çıktı. Aziz milletimiz ülkemizdeki işgalleri protesto etmek için Sultanahmet Mitingi
1 Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle üniversite öğrencileri
arasında yapılan makale yarışmasında dereceye girmiş olan
bu araştırma aynen yayımlanmaktadır.
2 Mert Ömer Bozlak, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler
Fakültesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi
3 Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I: (Açıklamalı
Kronoloji): Mondros’tan Erzurum Kongresi’ne (30 Ekim 191822 Temmuz 1919), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993, s. 219.
4 Kurtuluş Savaşı Günlüğü, s. 242.
5 https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/ataturkun-dogumtarihi-uzerine-belleten-makale/
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’ne katılıyordu sayıları 200 bini bulmuştu. İstanbul’daki İngiliz
Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Mustafa Kemal’in
başlattığı bu direnişten memnuniyetsiz olacak ki Harbiye Nezareti’ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa’nın geri çağrılmasını istedi. Ülkeyi yönetenlerin bu tavrına karşılık en güzel
cevabı Mustafa Kemal, Gençliğe Hitabesi’nde şöyle vermiştir:
“Memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet
ve hatta hıyanet içerisinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait
içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”6 Ülkesinin menfaatlerini düşünen, ülkesini canı pahasına
korumayı göze alan Mustafa Kemal Paşa kendisini İstanbul’a
geri çağıran Sultan Vahdettin’e geri dönmeyeceğini bildirerek
Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal burada Amasya
Genelgesi’ni yayımladı. Bu genelgede belirtildiği gibi “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir” sözüyle içinde
bulunduğumuz vaziyetin önemini vurgulamış, İstanbul Hükümeti’nin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediğini açık bir dille ifade etmiş ve “Milletin istiklalini yine milletin
azmi ve kararı kurtaracaktır” demiştir.7 Atatürk, Anadolu’nun
her bakımdan güvenli olduğu Sivas’ta bir kongre toplanacağını da söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’ni
yayımladıktan sonra onun yetkileri elinden alınmış, bunun
üzerine Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etmiştir.
Büyük önder Mustafa Kemal önderliğinde Erzurum
Kongresi toplanmıştır. Toplanış amacı bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar ulusal olmuştur. İlk kez manda ve azınlıklar konusu ele alınmıştır. Doğu Anadolu’daki direniş hareketleri birleştirilmiş, bu da bütün yurttaki direnişin birleşmesi
yolunda önemli bir adım olmuştur. Bu kongrede, milli sınırlar
içinde vatanın bir bütün ve parçalanmaz olduğu, İstanbul Hükümeti’ne karşı bir hükümet kurulacağı, ulusal iradenin padişah ve halifelik makamından kurtulacağı, azınlıklara siyasi,
sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu haklar verilemeyeceği,
manda ve himayenin kabul edilemez olduğunu ve Mebuslar
Meclisi’nin derhal toplanması gerektiği ve hükümetin denetlenmesi gibi önemli kararlar alınmıştır. Böylelikle kongreden
önce görevinden alınan Mustafa Kemal milli mücadelenin
lideri olarak çıkmıştır.
Mustafa Kemal dur durak bilmeden halkındaki milli mücadele ruhunu uyandırmak için yoluna devam ediyordu,
onun bu uğurda sıradaki rotası Sivas’tı. Sivas Kongresi’nde de
çok mühim kararlar alındı. Misak-ı Milli’nin esasları belirlendi,
gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı, Mondros
Mütarekesi reddedildi. Türk halkı, kurtuluş yolunun bağımsızlıktan geçtiğini biliyordu. Sütçü İmam, Kahramanmaraş’ta
Fransız işgalcilere ilk kurşunu atmış, Türk halkının direnmekten vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermişti. Bu direniş
başarı göstermiş ve işgalciler yurttan atılmıştı. TBMM’i açıl6 Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, Hazırlayan: Bedi
Yazıcı, İstanbul, 1995, s. 872.
7 Nutuk, s. 30.

KURTULUŞTAN KURULUŞA ZAFERİN YÜZÜ
dıktan sonra Mustafa Kemal hem düşman devletlere hem
de kendi ülkesindeki hainlere çok önemli bir mesaj verdi. Bu
dönemlerde Mustafa Kemal Paşa, işgalci ordularla ve İstanbul Hükümeti’ndeki hainlerle mücadelesini sürdüyordu. İtilaf
Devletleri, Osmanlı Hükümetini Paris’te toplanacak Sulh Konferansı’na davet etti. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’daki Divan-ı
Harp tarafından idama mahkûm edildi.
İstanbul Hükümeti çirkin yüzünü göstermeye devam ediyordu, ülkenin kurtuluşu için son şansımız olan Mustafa Kemal
Paşa’yı canice yok etmek istiyordu. Sultan Vahdettin ve Damad Ferid Paşa başkanlığındaki Osmanlı temsilcileri, Osmanlı
Devleti’nin her bir karış toprağını, vatanın her yerini düşman
devletleri arasında paylaşmayı öngören acımasız Sevr Anlaşması’nı imzalamışlardı. Bu anlaşmanın Mustafa Kemal Paşa’nın ve Türk milletinin gözünde hiçbir hükmü yoktu. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ordularımız çoktan gözünü karartmıştı. Bu zor günlerde milletimizin azmi ve kararlılığı tüm
dünyada emperyalizme ve sömürgeciliğe maruz kalan devlet
ve uluslara örnek niteliğindeydi. I. İnönü Muharebesi’nde Albay İsmet (İnönü) komutasındaki Türk Ordusu, Yunan Ordusu
ile Batı Cephesinde karşı karşıya geldi, bu savaşta Yunan ordusu bozguna uğratıldı. Bağımsızlık ruhunun fazlasıyla öne çıktığı bu günlerde Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı milletimize
armağan etmişti. İstiklal Marşı şanlı tarihimizi unutmamamız
ve her zaman milli mücadele ruhunu kaybetmememiz açısından çok önemlidir. İstiklal Marşı söylendikçe Türk Bayrağı
gökyüzünde dalgalanmaya devam edecektir. Mustafa Kemal
Paşa, Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı ve bu savaşta yaralanan Mustafa Kemal
Paşa’ya “Gazi” ünvanı verildi. Türk Milleti’nin egemenliği ve bağımsızlığı için ölümü göze alan büyük komutan Mustafa Kemal, tüm ulusa örnek olmaya devam ediyordu. TBMM Hükümeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Anlaşması’nı imzaladı ve Doğu Cephesi’nde Kurtuluş Savaşı sona erdi.
Antep düşman işgalinden kurtuldu ve “Gazi” ünvanını alarak
Gaziantep adını aldı. Mersin, Fransız işgalinden kurtuldu. Kahraman ordumuz vatan aşkıyla, ölümü göze aldığı bağımsızlık
mücadelesinde zafere doğru ilerliyordu. Başkomutan Mareşal
Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan
Muharebesi, Türk Ordusu’nun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan Ordusu Başkomutanı Nikolas Trikopis ve kurmayları esir
edildi.8 Türk Ordusu’nun Yunan işgalcileri yurttan temizlediği
bu savaş tarihimizde çok önemli bir konumda bulunuyor,
biz de kahraman askerlerimizin zaferini her yıl 30 Ağustos’ta
kutluyoruz. ABD’de yayımlanan Time Dergisinin 24 Mart
1923 tarihli baskısında Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmişti.
Bu sayıda, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük devlet
adamı, büyük bir komutan, eşsiz bir eğitimci çağdaşlığın,
bilimselliğin, aydınlığın ve gelişmenin öncüsü bir lider olarak
tasfir edilmişti. Milleti uğruna girdiği her mücadeleden zaferle
çıktı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
Atatürk yaptıklarıyla, konuşmalarıyla ve davranışlarıyla
sadece Türk Milleti’ne değil tüm dünya milletlerine örnek
oldu. Türkiye’nin bugünkü sınırlarını genel hatlarıyla çizen
8 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap, Bilgi
Yayınevi, Ankara, 1992, ss. 240-270.

ve TBMM’yi Türkiye’nin meşru hükümeti olarak uluslararası
alanda tanınmasını sağlayan Lozan Anlaşması’nı imzaladı.
Lozan Anlaşması gereğince İtilaf Devletleri’nin İstanbul’dan
çekilme süreci başladı. TBMM’de Ankara’nın başkent olması
kararlaştırıldı. Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü’nde verdiği
akşam yemeğinde, “Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz”
dedi.9
29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet’i resmi olarak kuruldu, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da başlattığı ve
liderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı, Türk Milleti’nin azmi, direnci,
kararlılığı, bağımsızlık ruhu, mücadelesi, hiç bir işgale boyun
eğmeyen, her türlü zorlukta elini taşın altına koyan, cefakârlığıyla, hiç bitmeyen umuduyla, Ata’sına, gelmiş geçmiş en büyük liderine verdiği güçle kazanıldı. Gözleri yaş içinde, geceleri korkmaktan uyuyamamış o anneler biricik oğullarını, kınalı
kuzularını, bu savaş uğruna, ülkesi, milleti, ay yıldızlı bayrağı
uğruna feda etti.
Mustafa Kemal ve aziz Türk Milleti’mizin kurtuluştan kuruluşa verdiği mücadeleyi genel olarak şu cümlelerle değerlendirebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı öncesi
Avrupalı Devletleri’n hasta adam diyerek nitelendirdiği, bir
zamanlar çok güçlü olan Osmanlı Devleti’nin tüm topraklarının artık işgale açık olduğu, devletin başındaki hükümdarların kendi çıkarları için ülkenin menfaatlerini hiçe saydığı
bir dönemdi. İşte bu sefil, bedbaht ve karamsar dönemde
Mustafa Kemal Paşa Türk Milletini’nin ışığı, yol göstericisi,
Kurtuluş Savaşının öncüsü oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Türk
Milleti’nin içerisinde bulunduğu bu zor durumdan gene Türk
Milleti’nin azmi, kararlığı ve vatan sevgisiyle kurtulacağını biliyordu. İngilizler, Fransızlar, Ermeniler, İtalyanlar ve Yunanların
işgali altında olan bu yurdun insanlarını kurtuluşa inandırdı.
Düşman askerleriyle göğüs göğüsse çarpıştığı her cephede
zafer Türk Milleti’nin oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
Türk Milleti’ni kurtuluşa taşıdı. Çok zor dönemlerden geçen
ulusumuzun durum her ne olursa olsun inançla ve mücadeleyle refaha ereceğini gösterdi. Bu vatan, milletinin fedakârlıklarıyla ulu önderiyle kurtuldu. Ata’mızın Samsun’dan yola
çıkmasıyla, Türk Milleti aydınlandı, ayağa kalktı ve bu vatanı
bizlere emanet etti. Bu sene Kurtuluş mücadelemizin başlangıcının yüzüncü yılı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan o
mücadele biz bu günleri görebilelim diye çok fazla zorlukla,
mücadeleyle, fedakârlıkla kazanıldı. Türk istikbalinin evladı
unutmamalıdır ki Kurtuluş Savaşı tarihimizin unutulmaz zaferlerindendir ve Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi biz Türk
gençlerine armağan etmiştir. Bizim üstümüze düşen sorumluluk ise Atatürk’ün açtığı yolda karşımıza çıkan zorluklar ne
olursa olsun bu vatanın aydınlık geleceği için Atatürk ilkeleri
doğrultusunda durmaksızın ilerlemektir. Kurtuluş Savaşı’nın
100. yılına girilirken, Kurtuluş Savaşı’nda başta Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Yaşa! Mustafa Kemal Paşa.
9 Nutuk, s. 779.
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SÖYLEV 1

nız babasının kucağına, anasının kundağına
değil bir ülkenin kaderine doğuyor bebek.
Belki bilse Zübeyde 24 yaşında kucağına aldığı
bebesine bir yorgunluk ‘’öf’’ü bile demezdi.

Merve Şeymanur YEGEN 2

İşte geçiyor zaman, ihtimal bebe büyüyor.
Önce Mustafa oluyor, ardından Kemal, sonra da
bu ülkenin babası Ulu Atatürk. Mustafa okullar
okuyor, Kemal savaşlar kazanıyor, Atatürk de
içimize külliyen işlemiş bir aşk olarak mıh gibi
saplanıyor. Üstelik simit sargı yapmaya vecd
ettiğimiz bir aşk gibi kalıyor oracıkta, kalsın da.

Türkiyem.. Arının bile yalnızca bal diye gezmediği ülkem, Türkiyem.. Ne balının ne tadının
ne acının ne de pergelinin, kepçesinin noksanlığı toprağım… Yaşlandın mı? Saçın ağardı mı,
başın ağrıdı mı? Kaç 96 bugün yaşın? Osman
mı kaldı adın yoksa Türk mü oldu namın? Kaç
metrekaren, kesilse bugün o benim damarlarımdan onca akmayacak haysiyet ile kanla kazanılmış?
Kaç, ne, nerede? Nasıl kazanılır cumhuriyet?
Bir burunda nasıl tüter, evlat değil; evladını,
kendini yollarına serme isteği? Ve yaralarına
etten duvar sarıp geçirme isteğinin hiç geçmeyişi!
Biliniz ki, yoldaş değişir şeriat baki kalır;
hokkabaz çıkar tavşan sahi kalır. Ben şimdi bir
hakikat tavşanı gibi can çukurundan çıkmak
dünyaya bakmak istiyorum. İstiyor, çıkıyor yine
milletimi görüyorum. Ve seyr-i âlemim başlıyor: 624 yıllık şanlı imparatorluk muhtevasından, saraylardan kalender meşrepliğe yolculuk
ediyor oluyorum. Padişahlar geçiriyor, sultanlar izliyorum. Haksızlıkla tokalaşıp adili tanıyorum. Ama en çok ‘’Sen, niçin sensin?’’ diye soruyorum. Zaman ünüyle ilerlerken sabahların
birinde gözlerim kamaşıyor. Yahut da doluyor
bahaneme kamaşmak diyorum. Seneler sonra
anlıyorum bu karmaşayı. ‘’81’’. Büyük 81. Aziz
1881.
Mavi gözlü bir ihtimal doğuyor. Üstelik yal1 Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle üniversite öğrencileri
arasında yapılan makale yarışmasında dereceye girmiş olan
bu araştırma aynen yayımlanmaktadır.
2 Merve Şeymanur YEGEN, Başkent Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği,
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Düşünüyor musunuz? İhtimal bebek önceleri Selanik sokaklarında olan biteni izler
iken cumhuriyet kuruyor. Hem Mustafa Kemal
Emirlikleri değil Türkiye Cumhuriyeti kuruyor.
Türk’ün cumhuriyeti! Böyle de kalır mı? Atam
el pençe durur mu cehalete! Yapıyor, yapılandırıyor; Türk milletinin ta kalbine çeviriyor başını.
Kendi donörumuz ile hayat veriyor bizlere. Sevilen bir kadıncasına güzelleşiyor her yanımız,
ardından bahar içre.
Cumhuriyet diyor, istiklalden bahsediyorum, amma nerede bir anda oluveriyor ganimet de hezimet de! Evveliyatı elbet var. Atam
bu arada vatan toprağı yutuyor her vakit. Samsun’a basıyor önce ayağı, Havza’ya, Amasya’ya,
Erzurum’a, Balıkesir’e, Sivas’a ve belki bir metre
karesi bile bin şehidimin mahzunluğuyla taş
üstüne taş konmuş baba ocağı memleketimde içi burkularak anıyor mehmedimi. Izdırap
en çok onun değil mi? Kaygıysa, hiç bitmeyen,
hep gölgesi değil mi?
Milletim de nankör değil ki birçoğunun eli
Atamın omzunda ‘’Umudumuzsun Paşam!’’
dercesine… Demezler mi hiç? Hem öyle bol
ki bu toprakların her şeyi. Kadın gibi, ana gibi
sevdikçe çoğalıyor her bir güzelliği. Hem sevdi
mi tam da sever beşeri. Çünkü bu coğrafyanın
insanının ya akı vardır ya karası. Gri anmak onlara hakarettir sanki. İşte milletim burada tutamayacağım kendimi! Severken hiç yermekten
de kaçınmayacağım seni. Montaigne’in ifa-

SÖYLEV
desiyle ‘’Kana kana içme zevkini yitirmemek
için hekimin kendisini sıtmadan kurtarmasını
istemeyen hasta’ ’gibisin’I (Montaigne, 2005).
Furya neredeyse ‘’Nedendir. Nereden gelir?’’
demeden oraya koşuşturup griyi ayaklar altından beter ediyoruz. Yahut yeniliğin hep kötü
kısmına talepkar oluyor. Vaktinde Cumhuriyet
geliyor, İslamiyet yok ediliyor diyip bin ocak yakıp yıkacak hale gelenlerimiz oluyor. Tanzimat
geliyor, Batı’nın fenini değil züppe alafrangalığını takip ediyoruz, İslamiyet geliyor İslam’ın
adaletini değil doğduğu coğrafyanın Cahileye
dönemini benimseyenlerimiz çıkıyor. Mustafa
Kemal diyoruz Selanik’in adını duyunca vaktinde bir Osmanlı toprağı olduğunu unutup Victor Hugo’dan beterini ağzına sarmaşık edenler
temenna ile geziyolar.
Ne zaman ki İyonya karnı tok sırtı pekken
ilim lazımdı, işte bize de karnımız tokken beyni
bir teneke gibi boşluktan gürültü yapan bireyler yerine aklıselim yurttaşlarımız var olmalı!
Bazen sorun da var olmalı. Olmalı kibir olacağımız durumlarda cinsimizi, rengimizi, tenimizi unutalım. Şimdi sorunsuzluk ‘’bizce’’ öyle
afaki ki insanımız boşluktan kendinden aşağı
gördüğüne makarayı dolayıp duruyor. Bizde
ahval İyonyadaki gibi yürümüyor hatta bazen
karnı şişen sofraya ihanetçi oluyor.
Fikri ve zihni mücadele ile boğuşuyor Atam
zamanında. Cehaletin prangalarının en güç kırılacak olan olduğunu biliyor. Uğraşıp didiniyor
kurtulurken de, kurarken de. ‘’İnsan’’ kavramı
için tüm mücadelesi.
Kadınlarımıza haklar veriyor misal: II
1924 senesinde kız ve erkekler eşit haklarla
eğitim görmeye başladılar.
1926 senesinde kadınlara velayet, boşanma
hakkı verildi.

1930 senesinde belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
1933 senesinde muhtar olma hakkı verildi.
1934 senesinde kadınlara seçme ve seçilme
hakkı verildi.
ve
1935 yılında meclise 18 kadın milletvekili ilk
kez girdi.
Mustafa Kemal Paşa haksızlığı, bizden yıllar evvel alınan haklarla değiştirip kadınımıza
kalbiyle topyekün sökülen dilini seneler önce
verirken bizler adım adım bunları yok etmek
gayesinde kadınları baskılamak, sindirmek
için kanat çırpıyoruz. Gazete manşetlerinde
çıkan kadın şoförlere şaşırıyoruz. Arap kadınlarına yeni verilen araba kullanma hakkını gerici
bulurken bambaşka kalıplarla Türk kadınını,
Atamın “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde
sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere
yükselmeye layıksın.” III Dediğini bir çırpıda yok
etmenin hazin planlarına düşüyoruz. Mamafih dekolte giyinip, bize lütfedilen(!) vakitten
geç görülünce damgaların kurbanı oluyoruz.
Videolar çekip seçme seçilme hakkının elinden alınmasını isteyen erkelerin yanında işte
o omuzlar üzerinde yükselecek Türk kadınını
görmek bile kabrinde bırakmıyordur Atamın
yakasını. İşte kurtuluştan, kuruluşa ve yaşayışa
hikâyemiz. Ne mutlu ki Mustafa Kemal geçti
bu topraklardan. Ne diyordu Attila İlhan Bıçağın Ucu romanında: “Gerilime alıştık bir tanem,
yıllardır bıçağın ucunu kalbimizin üstünde duyarak yaşıyoruz.” IV (İlhan, 2002)

I Bu söz Montaigne Denemeler kitabının “Arama Sevgisi”
isimli denemesinden alınmıştır. (Montaigne, 2005)

III Bu söz Atatürk’ün “Bir heyet-i içtimaiye, bir millet erkek
ve kadın denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir
ki, bir kitlenin bir parçasını terakki ettirelim. Diğerini
müsamaha edelim de kitlenin heyet-i umumiyesi mazhar-ı
terakki olabilsin? Mümkün müdür ki, bir camianın yarısı
topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara
yükselebilsin?” sözünden esinlenilmiş bir özettir. Bknz.
(Karal, Atatürk’ten Düşünceler, 1981)

II Atatürk’ün devrimlerinin her biri bütün T.C tarihi
kitaplarında bulunmaktadır. Örneğin : (Turan, 1996) ,
(Eroğlu, 1990), (Karal, 1957) bu kitaplara birkaç örnektir.

IV Bu söz Attila İlhan’ın Bıçağın Ucu romanında “Gerilime
alıştık bir tanem, yıllardır. Bıçağın ucunu kalbimizin üstünde
duyarak Yaşıyoruz, koymuyor...” cümlesinden alıntı yapılmıştır.
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KURTULUŞTAN KURULUŞA
YOLCULUKTA BİR MİLLETİN
GÜÇLÜ DİRENİŞİ 1

Bengisu CIVDI 2

Tarihimizde, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ile başlayan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış
Antlaşması arasında kalan süreçte Türkiye’nin
yeniden kurulmasını sağlamak adına çaba sarf
edildiği ve millet olarak badireler atlatıldığı bir
gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmamış, şanlı tarihimiz şehitlerimizin kanıyla
yazılmıştır. Şimdi bu vatan toprağında yaşıyor
ve bayrağımızı gururla dalgalandırıyorsak, zorlu
mücadelelerin altından kalkabildiğimiz içindir.
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması ile
vatan toprağımız her türlü işgale açık bir duruma gelmişti. Çünkü bu Ateşkes Antlaşması’nın
hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri
her yeri işgal etme hakkı tanımaktaydı. O dönemde ülke harap, bitap ve yorgundu. Millet fakir ve güçsüzdü. Ülke bu kadar zor bir durumla,
işgallerle uğraşırken padişah için önemli olan;
saltanatını ve halifeliğini korumaktı. Mondros
Ateşkes Antlaşması’nın hemen ardından işgaller
başladı. İstanbul İngilizler, Batı ve Ege Yunanlılar,
Güney Fransızlar ve İtalyanlar, Doğu Ermeniler
tarafından gasp edilmişti. Ordumuzun elinden
silah ve cephanesi alınmıştı. İşgaller altında bir
vatan düşünün. Bu durumla mücadele edecek
bir ordusu yokken kurtuluş nasıl sağlanacaktı?
Düşmanın planları kendilerine göre yavaş yavaş
gerçekleşiyordu. Aslında kaderimize mahkûm
olmamızı isteyen düşman rahattı. Bu kadar zor
bir durumdan kurtulmamızın ve kaderimizi tersine döndürmemizin mümkün olmadığını düşü1 Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle Lise öğrencileri arasında
yapılan makale yarışmasında dereceye girmiş olan bu yazı
aynen yayımlanmaktadır.
2 Bengisu CIVDI, Ayşeabla Okulları, Fen Lisesi, 10/B
Öğrencisi
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nüyorlardı. Evet, aslında o fotoğrafa bakıldığında
çok da haksız değillerdi. Bu zor durumdan güçlü
bir şekilde çıkmak, düşmanı güçsüz bir orduyla
yok etmek ve yeni bir devlet kurmak kolay bir
süreç değildi. Bazen sadece her yönüyle güçlü olmak başarıyı sağlamaz. Bazen de elinizde
hiçbir şey yokken bile güçlü bir lider, güçlü bir
ruh ve bilinç olmaz dediğimiz çoğu şeyi oldurtur. İşte tam da bu durumda, her şeyin bittiğini
ve bir daha düzelmeyeceğini düşündüğümüz
bir anda bir güç karşımıza çıkar ya. İşte bunun
ismi Mustafa Kemal ATATÜRK’tü. Mustafa Kemal
Atatürk, I. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde
bulunmuş, yararlılıklar göstermiş seçkin bir kumandandı. Üstelik Anafartalar Cephesi’nde gösterdiği yüksek başarılar dolayısıyla, henüz savaş
sona ermeden Anafartalar Kahramanı olarak
tanınmış bir askerdi. O inandı bu ülkeyi kurtaracağına ve yoktan var edeceğine. O inandı, kolay
olmayan bu yolculukta milletiyle birlikte başaracağına ve O inandı kimsenin inanmadığı kadar.
Çünkü O; kararlı, inançlı ve güçlüydü. Başaracağından emindi. Türk milletinin, kendisini içinde
bulunduğu zorluklardan aydınlığa çıkaracak ve
parlak bir geleceğe taşıyacak lideriyle tanışmasının vakti yaklaşmıştı.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır hükümleri bu sırada Yıldırım Orduları Kumandanı
olan bu seçkin kumandana ulaştığında endişe
ve şüphelerini üst makamlara bildirmekten çekinmemişti. O kendi çıkarını düşünen biri değil
daima milletinin menfaati için hareket eden bir
askerdi. Siyasi yollardan ülkenin kurtuluşuna
katılmak amacıyla bulunduğu Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a
gelmişti.
Mustafa Kemal, İstanbul’a geldikten sonra
IX. Ordu Müfettişlik Yetkilerini almış ve Samsun
bölgesinde ortaya çıkan ulusal direniş hareketini bastırmak için görevlendirilmişti. İstanbul’da
yapılacak bir şey yoktu. Padişahın ve İstanbul
Hükümeti’nin teslimiyetçi tutumu karşısında
Mustafa Kemal kurtuluş yolunun Milli Mücadele
olduğunu anlamıştı. Ülkede düşman işgallerine
karşı bazı bölgelerde gösterilen güçlü direnişler
onun bu konuda haksız olmadığını kanıtlıyordu.
Türk halkı; ulusal egemenlik yolunda kayıtsız ve
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şartsız olarak, bağımsız yeni bir Türk devleti kuracak güçte olduğuna inanıyordu. IX. Ordu Müfettişliği ile birlikte Anadolu’ya geçmek için aradığı
fırsat doğmuş oldu ve güvendiği arkadaşlarıyla
birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Samsun’a çıkış, şanlı tarihimizde aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın fiilen başladığı tarihtir. Milli Mücadele ile bu zor günlerden çıkılacağına inanan
büyük önder başta kendine, silah arkadaşlarına,
en önemlisi de Türk halkına inandı ve güvendi.
Ya milletine ve kendine inanmasaydı? Ya Türk
Milletinin karşısına bu büyük lider çıkmasaydı?
Ya Milli Mücadele yolculuğu başarıyla sonuçlanmasaydı? Şimdi yoktan var edilen bu vatanın
güçlü evlatları olarak övünülecek bir tarihimiz
olmayacaktı.
Yedi yüz senelik uzun ve heybetli bir hayat
geçirmiş olan Osmanlı Devleti yıkılmanın eşiğindeydi. Ülke bu durumdayken kolay yolu seçmek
isteyenler de vardı. İngiltere himayesini veya
Amerikan mandasını isteyenler ile bölgesel kurtuluş çarelerini arayanlar gibi. Hayır, yapılması
gereken milli hâkimiyete dayanan kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Kemal Atatürk, bu düşünceyi gerçekleştirmek için
bu yola çıkmış ve sonuna kadar da inancını ve
gücünü kaybetmemişti.
Bandırma vapuruyla başlayan Samsun’a çıkış
Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerinin atıldığı bir tarih olarak kabul edilmeli ve bir milletin
uyanışı olarak görülmelidir. Mustafa Kemal, öncelikle askeri örgütlenmeyi sağlamak için Havza’dan Anadolu’daki tüm komutanlarla temasa
geçmiş, valilere ve komutanlara yayımladığı
genelgelerle (Havza Genelgesi) millete felaketin
büyüklüğünün anlatılmasını ve işgallere karşı da
mitinglerin yapılmasını istemişti. Bu kapsamda
ilk miting 30 Mayıs 1919’da Havza’da yapılmıştı.
Ardından 21 Haziran’da milli bağımsızlık hareketini yaymak, Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapmak amacıyla Amasya Genelgesi yayımlanmıştı.
Bu genelge, Milli Mücadele harekâtının dönüm
noktasıydı. İşgale uğramış yurt topraklarını savunma ve işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadelenin ifadesi olan Kurtuluş Savaşı’nın ilk defa
gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmişti. Türk
milletine egemenliği ve bağımsızlığı yolunda

çağırıda bulunulmuş, millete kendi kaderini kendisinin tayin etmesi istenmiş ve Milli Mücadelenin esasları yazılı bir metin haline getirilmişti. Bu
genelge, Türk milletine egemenliği eline alması
için yapılan bir çağrıdır. Türk milletine inanan
Mustafa Kemal, işgal edilen ve düşman elinde
olan toprakların tekrar kazanılması için verdiği
bu mücadelede silah arkadaşları ve milletiyle hiç yılmamıştır. Önünde yapılacak çok işler
vardı. Amasya Genelgesi’nde alınan kararlarla
daha sonra düzenlenen Erzurum Kongresi ile
alınan kararların pekiştirildiği ve Sivas Kongresi
üzerindeki etkisi yadsınamazdır. Amasya Genelgesi’nde Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan
kararlar, milletin bizzat kendi azmiyle ve sivil halk
unsurlarıyla ulusal egemenliğin sağlanacağının
bir kanıtıydı.
İngilizler tarafından Osmanlı Mebusan Meclisi’nin basılması ve bazı milletvekillerinin alınıp
götürülmesi sonrasında Meclis, son toplantısını yaparak çalışmalarına ara vermiş ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilen milletvekilleri
ile birlikte Mebusan Meclisinden bazı üyelerin
katılımıyla Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920
günü Ankara’da açılmıştı. Meclisin başına da
Meclis Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk seçilmişti. Büyük Millet Meclisi, bir yandan ülkenin
savunması için uğraşırken bir yandan da işgalciler ve işbirlikçilerin çıkarmış oldukları isyanları
bastırmaya çalışarak ulusal birlik ve beraberliği
sağlamaya çalışmaktaydı.
15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından İzmir
işgal edildi ve işgal bölgesinin sınırlarının genişlemesiyle birlikte İstanbul Hükümeti’nin üzerindeki korku da arttı. Bunun üzerine 10 Ağustos
1920’de Türk milletinin ölüm fermanı olan Sevr
Antlaşması İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti
arasında imzalandı. Büyük Millet Meclisi, Türk
milletinin kurtuluşuna engel olacak ve şu ana
kadar yapılan çabaların sonuçsuz kalmasını sağlayacaktı. Sevr Barış Antlaşması’nı ve Osmanlı
Devleti’ni tanımadıklarını söyleyerek kurtuluşa
giden yolda çok önemli bir karar alındı.
Sevr Barış Antlaşması’nı Türk milletine kolaylıkla kabul ettiremeyeceklerini anlayan İtilaf Devletleri, Yunan kuvvetleriyle tekrar saldırıya geçtiler ve Batı cephesi komutanı Albay İsmet İnönü
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tarafından düşmana gerekli cevap verildi ve Yunan kuvvetleri çekilmek zorunda kaldı. Bu yenilgi
üzerine Sevr Antlaşması’nı Ankara Hükümeti’ne
uzlaşmayla tekrar kabul ettirmek isteyen İtilaf
Devletleri on üç gün süren Londra Konferansı
düzenlediler. Ancak İngilizler umduklarını elde
edemediler. İtilaf Devletleri bizi küçük lokma
sanmışlardı. Bu antlaşmayı kabul ettirmek adına
meydanda denediler olmadı, masada anlaşmak
istediler olmadı. Bu sefer yine silaha başvurdular
ve Yunan kuvvetleri tekrar saldırıya geçti. İnönü
mevzilerinde ikinci defa yapılan II. İnönü Savaşı
yine Yunanlıların yenilgisi ile sonuçlandı. Bu gelişmeler sonrasında Yunanistan yeni bir seferberlik ilan ederek askeri gücünü artırmış ve tekrar
harekete geçerek Afyon, Kütahya ve Eskişehir’i
işgal etmişti. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa, ordumuza Sakarya’nın doğusuna çekilme emrini vermişti. Bu süreçte, TBMM tarafından
5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya Başkumandanlık görevi verilmiş ve böylelikle Paşa,
Meclisin yetkilerini de kullanma hakkına sahip
olmuştu. Mustafa Kemal, ordunun güçlendirilmesi ve donatılması amacıyla 7-8 Ağustos 1921
tarihinde Tekâlif-i Milliye (Milli Vergi) Emirlerini
yayımlamıştı. Milli yükümlülük bildiren Kanun
Hükmü’nde olan ve on maddeden oluşan emirler Milli Mücadelenin sonuna kadar uygulanmıştı. İşte milletiyle yola çıkan Mustafa Kemal’in,
hiçbir zaman yenilgiyi düşünmediğini ve halkıyla
her güçlüğün üstesinden gelebileceği inancını
bu emirleri yayımlamasından da anlayabiliyoruz.
Türk milletinin maddi-manevi tüm kaynaklarını
yiyecek, giyecek, silah, cephane, ulaşım, haberleşme, sağlık gibi her türlü malzeme ve hizmeti
Milli Mücadele için ordunun emrine sunması
amaçlanmaktadır. Tekâlif-i Millîye Emirleri; “Ya
istiklal, ya ölüm!” yükümlülüklerini kapsamaktadır. Bu istiklal mücadelesinde ordunun gerekli
ihtiyaçları vardı ve bu ihtiyaçlar çok acil olduğu
için karşılanması gerekliydi. Düşman her yönüyle
güçlü ve destekleniyorken onların karşısında durabilmek ve savaşta başarılı olabilmek için bizim
de ihtiyaçlarımız vardı ama karşılamak için milletimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktaydı.
Artık hazırlanma süreci tamamlanmış ve tekrar
hedeflerimizi gerçekleştirmek adına yola devam
etmemiz gerekiyordu. 23 Ağustos 1921’de Sakar-
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ya Meydan Savaşı başladı. 22 gün 21 gece süren
savaş sonunda Sakarya’nın doğusundan Yunan
askeri temizlendi. Ancak Mustafa Kemal Paşa ordunun başında savaşı yönetirken, cephede teftiş
yaptığı sırada attan düşmesi sonucu birkaç kaburga kemiği kırıldı. Büyük Önder cephede yaralı
bir vaziyette savaşı idare etmek zorunda kalmıştır.
Mustafa Kemal, milletinin kendine olan inancının
bilinciyle cephede silah arkadaşlarını yalnız bırakmamış, yaralı haliyle mücadeleye devam etmiştir.
Bu süreçte Paşa’ya Meclis tarafından Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir. Sakarya Meydan
Savaşı’ndan sonra gücü kırılan Yunan ordusu, savunma mevzileri kurmaya başladı ancak Türk ordusu kararlıydı ve düşman askeri bu topraklardan
gidecekti. Bunun için artık düşmanı son bir saldırıyla kesin yenilgiye uğratmanın zamanı gelmişti.
Ancak ordumuz yorulmuştu, kendisini toplaması
gerekliydi. On bir aylık bir süre ordumuzun kendisini toplaması için yetmişti.
Büyük Taarruz için Mustafa Kemal Paşa ve askerleri artık hazırdı. Düşmanın yurttan ilelebet
atılması için gerekli koşullar sağlanmış, ortam
hazırlanmıştı. 30 Ağustos 1922’de Yunan ordusu ile Başkomutanlık Meydan Savaşı yapıldı.
Mustafa Kemal Paşa, kendisi bu savaşı yönettiği
için bu ismi almıştı. Yunan ordusu ağır yenilgiye
uğratılmış ve birçok Yunan askeri esir alınmıştı.
Bozguna uğratılan Yunan kuvvetlerinin İzmir, Yalova ve Bandırma yönüne doğru kaçmaya başlamasından ötürü düşman ordusunun yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemek amacıyla
Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle ordumuz 9 Eylül’de İzmir’e girdi. Üç buçuk yıla yakın bir süredir
işgal atında bulunan İzmir kurtarıldı. Mudanya
Mütarekesi ile Türk-Yunan Savaşı sona erdi ve
Batı Anadolu Yunan ordusundan tamamiyle temizlenmiş oldu. Artık Kurtuluş Savaşı boyunca
yapılan mücadelenin sonu gelmiş ve büyük zafer kazanılmıştı. Düşman yurttan temizlenmişti.
Mustafa Kemal Paşa’nın üstün komutanlık ve
liderlik vasfıyla ilmek ilmek ördüğü ve uyguladığı planlar sayesinde olmaz denilen olmuştu.
Yurdumuz düşman askerinden temizlenmişti.
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli mücadelelerinden
biri verildi. Artık zafer bizimdi. Bu üstün askeri
başarımız Türk tarihine altın harflerle yazılacaktı.
Meydanlarda verilen mücadele bitmiş, sıra dip-
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lomatik açıdan kazanılacak başarılara gelmişti.
İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922’de TBMM Hükümeti’ni Lozan’da toplanacak olan Barış Konferansı’na davet etti. Mustafa Kemal Atatürk bu
görüşmelere gitmek için İsmet İnönü’yü görevlendirdi. İtilaf Devletleri karışıklık çıkarmak ve
TBMM Hükümeti üzerinde baskı kurmak amacıyla Lozan’a İstanbul Hükümeti’ni de çağırmışlardı
fakat amaçlarına ulaşamamışlardı. TBMM Hükümeti Lozan Konferansı’na Misak-i Milliyi gerçekleştirmeyi, kapitülasyonları kaldırmayı, boğazlar,
borçlar, Türk-Yunan arasındaki sorunları çözmeyi
vb. konularda kendi çıkarlarını korumak adına gitmişti. İki konuda kesinlikle masada taviz verilmeyecekti. Kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi. Her
iki taraf açısından anlaşma sağlanamadığı için
görüşmeler kesildi. Ancak görüşmelerin tekrar
başlaması sonrasında 24 Temmuz 1923’te Lozan
Barış Antlaşması imzalanmıştı. Masada da diplomatik açıdan Türkiye’nin bağımsızlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiş oldu. Doğal olarak
Sevr Antlaşması ile başlayan bağımsızlık mücadelemiz Lozan Antlaşması ile son bulmuş ve Sevr’in
hükümleri geçersiz duruma getirilmişti.
Artık güzel yurdumuz düşman esaretinden
kurtulmuştu. Sıra şimdi yönetim biçimini şekillendirmek ve ülkeyi yönetecek başkanı seçmekle beraber yeni bir devletin temellerinin
atılmasındaydı. Bu uzun Milli Mücadele süreci
sonucunda 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan
edildi. Yeni kurulan devletin yönetim şekli belli
oldu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.
Atatürk; Cumhuriyet’in ilanı ile “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” kuralını benimseyerek,
bu zorlu yolda yanında hep milletinin olduğunu
bir kez daha üstüne basa basa belirtmiştir. Ardından cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Gazi
Mustafa Kemal yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal
Atatürk, milletine olan engin sevgisini vatanını
düşman işgalinden kurtarmakla kalmamış, ülkesini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi
alanlarında da birçok yenilikler yapmıştır.
Büyük Önder, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da
Milli Mücadele bayrağını açıp özgürlük ateşini
yakmasaydı, tarih sahnesinden silinecek, ege-

menlik ve bağımsızlığımızı kaybedecektik. Çok
zorlu şartlarda ve her türlü olumsuzluğa rağmen
yüksek bir vatan sevgisi ile çıktığımız bu kurtuluş
yolunda, bir taraftan düşmanla savaşırken, bir
taraftan da Cumhuriyet’e giden yolda yeni bir
devlet kurmak adına önemli adımlar atılmıştı.
İşte tam anlamıyla kurtuluştan kuruluşa giden
bu yolda başta Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün
liderliği ve büyük komutanlığı, silah arkadaşlarının cesareti ve Türk milletinin inancıyla güzel
bir sonuç alınmıştır. 19 Mayıs 1919’da başlatılan
Milli Mücadele, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla sonuçlanmış, Lozan Barış Antlaşması ile de bütün dünyaya, Milli
varlığımızı kabul ettirmişizdir. Ardından toplum
hayatımızın her alanında gerçekleştirilen ve birbirini tamamlayan yeniliklerle modern dünyanın
saygın bir ülkesi haline geldik.
Bu ülkede yetişen ve şanlı tarihimizi okuyarak
büyüyen bir genç olarak tarihimizi daha iyi anlamak ve Milli Mücadele’nin verilmesi sırasında
yaşananların daha iyi anlaşılması adına yeni Türkiye Devleti’nin yazılan ilk tarihi olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni
birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eser olan Nutuk’un herkes
tarafından okunması ve anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk,
zorluklarla kazanılan şanlı tarihimizi gelecekteki
nesillere tanıtabilmek amacıyla bu kitabı kaleme
almıştır. Nutuk, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih
ile başlar, Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine
kadar olan zaman diliminde yaşanan olayları anlatır. Yaşananlar doğrultusunda geçmişi anlayıp
aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikeleri
önceden sezmemiz için alınacak derslerden de
bahsedilmektedir.
Ben, bu büyük tarihin içinde büyüyen ve
tüm dünyanın tanıdığı, bildiği bir liderin ülkesini
emanet ettiği bir genç olarak kendimi çok şanslı
ve güçlü hissediyorum. O dönemin koşullarıyla
yapılamaz denilenler azim ve kararlılıkla gerçekleştirilmişse biz gençler de ülkemizi daha iyi seviyelere çıkarmak adına çok çalışmalı ve yılmamalıyız. Biz, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu vatanı
emanet ettiği güçlü gençleriz ve O’nun izinden
gitmek için daha çok çalışacağız.
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17 ‘NİN HİKÂYESİ 1

Elif Su ASLANBAŞ 2

17… 17 neyi anımsatır size? En güzel yaşınız? Çocuğunuzun yaşı? Önemli bir hastalık
geçirdiğiniz yıllar? Hayır! 17 Türkiye’dir.
Tarihte 16 tane Türk devleti yaşamıştır.
Bu 16 devlet annelerin gözyaşı, babaların
gururu, âşıkların sevdiği, çobanların kuzusu,
ozanların yanık türküleriydi.
Ama 17. bir başka…17. en çok ağlayanı,
en çok güleni, en çok çalışkanı, en zekisi, en
fedakârı, en kahramanı… 17’nin komutanı kimdir bilir misiniz? Bir başka… Kimdir o
zorun kâfi gelmediği kahraman… Atatürk!
17’yi kurarken kan döktük. Anadolu toprakları şahittir neler yaptığımıza.
İhanet… İhanet nedir bilir misiniz? 17’ye
yapılmayanı kalmadı… Gözyaşı? O garip
gözlerden akan gözyaşı bilinmez!
Umut ettik bir kere, umudumuz vardı.
Atamız başımızdaydı o bilirdi elbet ne yapalım diye. Toprak olduk sonra. Toprak bizim
anamızdır, bağrına bastı bizi. Ak sütünü kan
belledik döktük kanımızı seve seve.
Şark, garp birbirine girdiler bizim sevdamıza. Anadolu’yu bize gurbet edeceklerdi
ha! Kimmiş onlar! Bre kınalı kuzular ileri, sadık yârimiz kara topraktır.
Garbın kavgası İzmir… İzmir Yunan kokar
mı? Kokar mı hiç! Öz be öz evladıdır Aydınlı anaların… Atamın zeybeğidir İzmir. Korku
salar düşmana. Çünkü bizim Atamız Türk’tür,
1 Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle Lise öğrencileri arasında
yapılan makale yarışmasında dereceye girmiş olan bu yazı
aynen yayımlanmaktadır.
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korkusuzdur, fedakârdır. Şükür ki Hakka o
mavi gözlü sarı zeybeği bize getirdi.
Ben bir Türk genciyim… Büyük büyük dedelerim savaştı kahramanca, hakkı olan verilmedi, anasının bağrına yavrunun gurbetliğini vermedi elbet… Benim dedem, kardeşim,
anam, babam hep öz evladıdır bu toprakların. Haktır ölmek uğruna bizlere…
Seyit Onbaşı var, bilir misiniz? Sırtında
17’yi taşıdı. Kınalı Ali vardır anası onu kurban
etti toprağın bağrına. Kara Fatma vardır bir
de bir cesur, bir cesur ki! Onlar gibi daha niceleri vardır. Yattıkları toprak gönlümüze bedel…
Türk’üz biz. Savaşmak Türklüktür. Türk
hakkını bırakmaz! Çünkü düşman uyur da
atam uyumaz! Topraktır Türkün anası, Ay’dır
sarı güneşi, ekindir bağrı, kahramandır Mehmet’i, ozanının bağrı yanıktır, âşıklarını sevdası başkadır, çocuğu saftır, efendidir beyi,
güler hep gözleri, umuduyla çırpınır durur…
Okuma bilmeyiz biz mesela. Olsun gönlümüz okur bizim. Amma… Adalet nedir onu
sen bize sor. Yıllardır çekmediğimiz kalamamıştır adaletten. Gururumuz vardır mesela.
Gurur yoluna nicemiz öldü bunca zaman…
Dilimiz susar bazen de. Bilmemekten değil.
Canımız sıkılır bu yalan dünyadan. Gözümüz
konuşur yerimize dil dönmez… Nerde arasanız bizi sorun “Ateşten gömleği giyenler nerededir?” bilirler o vakit…
17 olmak kolay değildir mesela. Bilir mi
garbın sultanları bunu. Bak! Dön de bir bak
şu karşıdan gelen orduya. O ordudur ki kanlarının döküldüğü toprağı vatan bilen. Şu
karşıki dağlar vardır ya, onlara bakan yanık
gözleri bilmezler. O kara bakışlar sel olur kiminin anasına, kiminin yârine… Bilmezler!
Anadolu’da bir güneş doğar ufuktan ağrı
O ışık ki garbın korkulu rüyası. O ışık öyledir
ki bakarsınız ama göremezsiniz, onu gönül
gözü görür, uyur dünya gözü… O’dur karşıdan gelen asker! O güneştir ki siz garplılara
vermez anasını, hakkı toprağını…

17 ‘NİN
HİKÂYESİ
KADIN
HAKLARI, TÜRKLERDE VE İSLAMDA KADIN
Bu gece bakın gökyüzüne… Ne görürsünüz? Karanlık mı? Hayır… Sizin o gördüğünüz
karanlık aydın olur bugün. Uyumayın, yorulmayın uyku yakışmaz bize! O boğaza demirleyen gemiler var ya, yavrundur. Ha onları
buradan atana kadar rahat yoktur bize. Böyle
dedik diye bize gülmüşler. Hiç tanıyamamışlar bizi. Birlik olmak ruhumuzda vardır. Hasta
adam demişlerdi bize, ölüyorduk hani… Kim
ne koparsa o kadar kârı… Bu beşik camdandır bre efendi kırılsa bebek içinde gider, sallasan korkarsın kırılır diye… Bundandır ya eli
kalem tutacak, cephede tetiğe alışır. Şu karşıda duran ana var ya sessiz söyleyemez derdini başkadır, canı gider de ağlayamaz, bilir ki
gidenler dönmeyecekler… O anne, fedakâr
baba, tetikte soğuktan birbirine sarılan 15’li
askerler… Yemen illerine bahar geldi de onlar gelmedi. Yıllar böyle geçti, gitti…
Bir vakit geldi, durdu zaman, savaş durdu,
kadın Mehmet’inin son mektubunu gözü
yaşlı okudu… Ya o anda kirpiklerimiz açıldı,
güneş girdi yavaş yavaş. Umut doldu içimize.
Vakit ne vaktidir ki? “Kimin aklına gelir?” diye
sormuştu Duvarcı Ali Usta’nın çırağı. Cevabı
Atatürk… O içimize dolan umudun eseriydi.
Tuttu kollarımızdan Atam. Ayaklandırdı hasta adamı. İsrafil borusunu üflediği zamandır.
Anadolu dirilir.
17’de şimdi herkes şaşkın. Meclis olacakmış. Nedir ki ya? Bakkal Osman’a göre yeni
bir mal varmış taa Avrupalarda onun adı. Saatçi Çınar’a göre yeni bir model varmış onun
adı. Kasap Ahmet’e göre ise bağbandan duymuş adını otmuş bu yiyen hayvanın bol ve iyi
eti olurmuş…
Şerife Teyze ekmek almaya giderken bir
yazı görmüşmüş. Hele bak sen! Tabip, bağban, kadı, köylü, hoca kim var ise şöyle güzel
mektepli çağırmışlar Ankara’ya. Aha da şu
meclis için. Gazeteci küçük Hasan, Emine’nin
oğlu, yazıyor diye bağırıveriyor. Sesi tüm
yurtta yankılanır:
“Ankara’da bugün 100 kişi mecliste toplandı. Devlet-i Âliye’nin hali hal değildir. Yeni

hökümet kurulması kararını vermişler.”
Ertesi gün bir haber daha:
“Muhterem Paşamızın bugün de konusu
yeni hükümettir. Atamız da yeni hükümette
ısrarcı olmaya devam edecektir.”
Böylece yıl geldi 1923’e. Herkeste bir telaş,
heyecan. Bundan tez yok padişahı biz seçecekmişiz. Buna da cumhuriyet derlermiş. Ne
hal olur o? Allah allah hayır ola inşallah…
Meclisin önü kalabalık tabii. Bir kapı gıcırtısı
Atamız göründü. Mavi gözlerine bakın nasıl
da gülüyor iyi iyi… Köye gidince tüm köy
konuşur bunu. Komşunun oğlu medreseden
mezun bilir durumu, sormak gerek…
Bir döndük ki köye bizimkiler bayrakları
ütülemişler tertemiz olmuş valla. Şu Emine’nin oğlan da yazmış bir beyaz bohçaya
“Cümhuriyeti biz böyle kurduk”…Heyt bee!
Devlet adaletten ayrılır imiş. Şimdi bizim
kadı efendiye ne olacak? Ekonomiyi ayakta
tutan çiftçidir, o ne dese yapılmalı, gerekli
destek ona da sağlanmalıdır, ayrıca da konuşurken samimi olunması önemlidir. Bunu
söyleyen atamızdır. O ne dese doğrudur.
Hele bir de şu duyulana bakın. Atamız bugün Kayseri’deki teftişte başındaki “şapka” ‘yı
tanıttı. Artık bunun gibi şapkaları kullanmak
zorunlu hale getirilmiş. Nereden geldi bu
şimdi? Avrupa’da hep takarlarmış bundan.
Doğru valla bizim neyimiz eksikmiş ki yavurdan.
Ardından yeni haberler gelmeye devam
eder:
“Meclisteki yoğun münakaşalar sonucu
yayımlanmış kararnameden İstanbul Medresesinde artık dini bilimler yanı sıra ziraat,
cebir, fizik, kimya, astronomi bilimleri anlatılacaktır.”
İşte o dönemde bir süre kahvehanelerde
bu konular konuşuldu. Çiğdemler olur kırda bilir misiniz? Bahar umut olur onlara. İşte
bu milletin de baharı atasıydı. İşte bu 17’nin
hikâyesiydi hep sürmesi dileğiyle…
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KURULUŞA 1

Göksu ERKAN 2
“Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye
maruz kalmadıkça bir cinayettir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Yıl 1912, Osmanlı Devleti zayıflamış, Balkanlarda
çıkan ayaklanmalar ve kopuşların yanı sıra Trablusgarp’ın da İtalyanlara verilmesi ile Afrika’daki son toprak parçamız elimizden gitmişti. 1.Dünya Savaşı ile
iyice yıkıma doğru ilerleyen Osmanlı, Mehmetçiğin
ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ile
Çanakkale’de büyük bir destan yazsa da topraklarımızı
işgali maalesef engellenememiştir. Mondros Ateşkes
Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin de ölüm fermanı
imzalanmıştır ve işgaller başlamıştır. Osmanlı Devleti
artık fiilen sona ermişti. Bu işgaller, içinde vatan sevgisi olan büyük, küçük, genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk
herkes ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ü kaygılandırmıştı. Çanakkale’den İstanbul’a dönen Mustafa
Kemal İngiliz donanmasını gördüğünde “ Geldikleri
gibi giderler.” diyerek işgali kabullenmediğini ortaya
koymuştur. Bu öyle bir vatan sevgisi ki; “Ulusumuzun
kurtuluş ve bağımsızlığını vatanımızın son kara parçası
üzerinde bile savunacağız ve er geç başaracağız.” düşüncesi ile ilk adımı atmıştı. Paris Konferansı’nda İtalya’ya vaat edilen topraklar İngiltere’nin güçlü bir İtalya
istememesi ile Yunanistan’a verildi. 15 Mayıs 1919’da
Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinin ardından artık tek
çıkar yol vatanın özgürlüğü için savaşmak olduğunu
tüm yurtseverler için tek çare olduğunu kanıtlamıştı.
Bu sırada İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı
hiçbir tepki göstermemesi bölgesel olarak halkın bu
işgallere karşı oluşturduğu silahlı direniş hareketleri
başlamıştı. Bu direniş Kuvayı Milliye direnişi olarak adlandırılmıştı.
16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan kalkan ve Samsuna
doğru yola çıkan Bandırma Vapuru, içinde taşıdığı 38
yaşında genç bir Türk Subayı olan Mustafa Kemal ve
1 Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle Lise öğrencileri arasında
yapılan makale yarışmasında dereceye girmiş olan bu yazı
aynen yayımlanmaktadır.
2 Göksu Erkan, Ayşeabla Okulları, Anadolu Lisesi, 9/A
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vatansever arkadaşlarını 19 Mayıs 1919 ‘da sağ sağ salim Samsun’a ulaştırmış; vatanın özgürlüğü ve kurtuluşu için ilk adımı atmıştır.
Samsun’un İngilizlerce denetim altında tutulması
Mustafa Kemal’in Milli Mücadele hareketini tam olarak
başlatmasına engel oluyordu. Bu nedenle Havza’ya
geçmeye karar veren Mustafa Kemal karargâhını burada kurarak vatanın kurtuluşu için hazırlıklara başlamıştır.. Milli Mücadelenin ilk mitingini İzmir Şehitleri için
yaparak milletin nabzını ölçmüş, bu mitinglerin tüm
yurtta yapılması için talimat vermiştir.
Mustafa Kemal Havza’da çalışmalarını tamamlamış
Amasya’ya geçmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve imzalanan Amasya Genelgesi
(22 Haziran 1919) ile Türk Kurtuluş mücadelesi kişisel olmaktan çıkmış milli bir hareket haline gelmiştir.
Amasya Genelgesi ile il kez Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiş, Milli egemenliğe
dayalı bir yönetimden bahsedilmişti. Böylece Kurtuluş
Savaşı resmen ilan edildi. Mustafa Kemal çok sevdiği
askerlik mesleğinden istifa ederek sivil olarak vatan
için çalışmalarına devam etmiştir.
Amasya’dan sonra Erzurum Kongresi (23 Temmuz7 Ağustos 1919) ve Sivas’ta Sivas Kongrelerinin (4–11
Eylül 1919) yapılması kararlaştırıldı. Çünkü Rumeli’deki
ve Anadolu’daki milli cemiyetler birleşmeliydi. Erzurum Kongresi’nde amaç her ne kadar doğu illerinde
bir Ermeni Devleti kurulmasını engellemek olsa da,
alınan kararlar milli bir kongre olduğunu gösterdi.
Mustafa Kemal Başkanlığındaki kongrede manda ve
himaye kesinlikle ret edilmiş, bir meclisin açılmasından bahsedilmiş ve yararlı cemiyetler birleştirilmiştir.
Sivas Kongresi’nin yapılması için toplanacak üyeler
işgal devletleri ve İstanbul Hükümeti tarafından engellenmek istendi. Ancak gelebilen üyeler yine Mustafa
Kemal’in Başkanlığı’nda toplandı. Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu kongrede de önemli kararlar alındı. Manda
ve himaye kabul edilmedi. Misak-ı Milli sınırları belirlendi ve Mondros Mütarekesi ret edildi. Sivas kongresi
ile tam bağımsızlık ve egemenlik kabul edildi ve Mustafa Kemal artık bir liderdi.
İstanbul Hükümeti kontrol edemediği Anadolu’dan başlayan bu hareketi Amasya Görüşmesi ile de
teyit etmiş ve kurulmuş olan Temsil Heyetini resmen
tanımış oldu. İstanbul Hükümeti Mebusan Meclisini
tekrar açmıştır.
27 Aralık 1919 ‘da Temsil Heyeti Ankara’ya geldi
ve artık kurtuluş mücadelesinin merkezi belirlenmiş
oldu. Ankara konumu itibari ile İstanbul Hükümeti’ne
yakındı ve tüm telgraf ağları buradan geçiyordu ve Yunanlıların işgalini önlemek için batı cephesinin idaresi
Ankara’dan daha iyi yönetilebilirdi. Demiryolu ağının
geçmesi ise bulunmaz bir nimetti.

KURTULUŞTAN KURULUŞA
19 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi toplanmış, Mustafa Kemal bu mecliste bulunan arkadaşlarına meclis
başkanı olarak kendisinin seçilmesi ve Misakı Milli kararlarının kabul edilmesi için istekte bulunmuş ancak
arkadaşları padişahın söylemlerine kanarak kendisini
başkan seçmemiş ancak Misakı Milli Kararları kabul
edilmişti. Misakı Milli ile Mondros Antlaşması imzalandığı tarihteki sınırlar milli sınırımız olarak kabul edilmiş
bu kararları içine sindiremeyen itilaf devletleri tarihler 16 Mart 1920’yi gösterirken İstanbul’u işgal ettiler,
hemen ardından da Mebusan Meclisini kapattılar. İstanbul artık işgal altındadır. Meclisin dağıtılması ile bir
kısım milletvekilleri tutuklandı, bir kısmı Malta’ya sürüldü, kaçabilenler ise Anadolu’ya geçerek Ankara’ya
geldi.
Mustafa Kemal bu yaşananlar üzerine Temsil Heyeti adına bir bildiri yayımlayarak olağanüstü yetkilerle
bir meclisin toplanacağını duyurdu. “Bildiğiniz gibi
egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur. Artık bunda
pazarlık hakkı yoktur.” sözleri artık milli egemenliğe dayalı yeni bir devletin temellerinin atıldığının bir göstergesi olmuştu. Seçimler yapılmış, Mustafa Kemal Ankara Milletvekili seçilmiş, İstanbul’dan gelen milletvekillerinin de milletvekili olarak görevlerinin devam etmesi kararı alınması ile 23 Nisan 1920’de resmen TBMM
açılmış oldu. Artık millet egemenliğine dayanan yeni
bir devletin temellerinin atılmasına şahit olunmuştu.
Meclisin açılması ile ilk öncelik yasama ve yürütmenin TBMM’ne verilmesi kararlaştırıldı. Bu da Güçler
Birliği İlkesi’nin uygulanması demekti. Bu yetkilerin
TBMM’de toplanması demek Cumhuriyet’e geçilecek
olmanın ilk sinyalleriydi. Ama savaş devam etmekteydi ve acil kararlar alınması gerekmekteydi. Bu arada İstanbul Hükümeti’nin, İtilaf devletlerinin, azınlıkların ve
Kuvay-ı Milliye’den ayrılanlar TBMM’ne karşı ayaklanmalar çıkardılar. Artık yargı yetkisinin de geçici süre ile
meclise verilmesi gerekliliği doğmuştu. İsyanların ve
ayaklanmaların bastırılması ve bu ayaklanmaları çıkaranların cezalarının verilmesi için İstiklal Mahkemeleri
kuruldu. Ayrıca artık Milli Mücadele için de halkı bilinçlendirmek ve ayaklanmaları önlemek için bir yayın kuruluşuna ihtiyaç duyuldu ve Anadolu Ajansı hayata geçirildi. Kuvay-ı Milliye’nin düzensiz hareket etmesi ve
kendi başlarına işler yapması artık düzenli bir orduya
geçilmesi gerekliliğini doğurmuş, tek bir komuta altında hareket etme gereksinimi baş göstermişti. Böylece
düzenli ordu oluşturuldu
Tarih 10 Ağustos 1920 ‘yi gösterdiğinde İtilaf devletleri, Türk halkının yaşama hakkı ve bağımsızlığını
tamamen elinden alındığı, vatanın tamamen parçalandığı bir antlaşma olan Sevr’i Osmanlı Hükümetine
imzalattılar. Böyle bir antlaşmayı elbette TBMM kabul
etmedi ve bu metni kabul edenleri vatan haini olarak

ilan etti. Mustafa Kemal de “Siyasi, mali ve adli bağımsızlığımızı yok etmeye, sonuç olarak yaşama hakkımızı elimizden alan Sevr bizce mevcut değildir.” sözüyle
Sevr’i tanımadığını belirtti. Bu antlaşma aslında hukuken geçersizdi. Çünkü İstanbul Hükümeti anayasasına göre antlaşmanın Mebuslar Meclisi tarafından
da onaylanması gerekiyordu. Ancak İstanbul işgali ile
meclisin fesih edilmesi bu antlaşmanın geçersizliğini
ortaya koymuştur.
Kurtuluş Savaşı artık resmen başlamıştı. İşgal kuvvetleri Osmanlı topraklarındaki azınlıkları kışkırtmaya
devam ediyor, ayaklanmalar çıkarmalarına zemin hazırlıyorlardı. Bu azınlıklardan biri de Ermenilerdi. Ermeniler bu kışkırtmalarla Doğu Anadolu’da bir Ermeni
Devleti kurmak için birçok katliam yaptılar. Bunun üzerine TBMM, Doğu cephesi komutanı olarak atadıkları
Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı ordusundan
kalan son düzenli orduyu Ermenilerin üzerine gönderdiler. Kazım Karabekir, askerleriyle girdiği savaşı kazanarak Ermenileri yenilgiye uğrattılar. Böylece TBMM
savaşta ilk askeri ve siyasal zaferini kazanmıştı. Ermeniler yenilgilerinin sonucunda TBMM ile Gümrü Antlaşmasını imzalamış, TBMM’ni tanıyan ilk devlet olmuştur.
TBMM Gümrü Antlaşması’nda ilk kez Türkiye adını kullanmıştır.
Güneyde de durumlar hiç iyi değildi. Fransızlar
işgal ettikleri topraklarımızda Ermenileri de kışkırtarak çok büyük katliam yapmaya başlamışlardı. Bunun
üzerine halk direnişler göstermeye başladı. Bu bölgede kurulan Kuvay-ı Milliye birlikleri ile beraber işgalci
Fransızlara karşı büyük başarılar gösterdiler. Fransızlar
Güney Cephesi’nde vatansever Türk halkı ve Kuvayı
Milliye birlikleri ile mücadele ederken Batı Cephesinde
ise Yunanlılara karşı düzenli bir ordu ile karşılık vermenin hazırlığı yapılıyordu.
İzmir’in işgali ile açılan Batı cephesi savaşın kaderinin belirleneceği bir cepheydi. Sevr antlaşmasını kabul
ettirmek isteyen Yunanistan, TBMM’ni kapatmak ve Eskişehir’i ele geçirmek için harekete geçti. Batı cephesi
komutanlığına atanan İsmet İnönü komutasındaki
düzenli orduyla İnönü önlerinde karşı karşıya geldi.
Dört gün süren savaş, tarihler 10 Ocak 1921’i gösterdiğinde Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştı. Bu zafer
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdi. Bu zaferle daha da güçlenen meclis ilk anayasasını da kabul etmişti. Teşkilat-ı Esasiye artık Türk Devleti’nin ilk anayasasıydı(20 Ocak 1921). Yeni kurulan Türk
Devleti’nin Milli Mücadelesine destek olmak ve işgaller
nedeniyle bozuk olan morallerin yerine gelmesi amacı
ile bir marş yazılması kararlaştırıldı. TBMM tarafından
bir yarışma düzenlendi ve eşsiz şairlerimizden Mehmet
Akif Ersoy’un yazdığı Türk milletini çok güzel anlatan İstiklal Marşı şiiri ayakta alkışlanarak kabul edildi. 12 Mart
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1921 tarihinde milli marşımız olarak kabul edildi.
İşgal devletleri TBMM’nin başarıları karşısında Sevr
Antlaşmasında bazı değişiklikler yaparak gücünü
azaltmak ve Yunan ordusuna zaman kazandırmak için
Londra Konferansı düzenlediler. Konferansa resmi olarak İstanbul Hükümetini çağırdılar TBMM üyelerinin de
gelebileceğini söylediler. Mustafa Kemal bu durumu
kabul etmeyince resmi olarak TBMM hükümetini de
çağırmak zorunda kaldılar. Ama ne var ki konferanstan
hiçbir sonuç çıkmadı. Yalnızca TBMM hükümetini resmen itilaf devletleri tanımış oldu ve Misakı Milli sınırlarımız tüm dünya tarafından bilindi.
Bu sırada Çarlık Rusya’da Bolşeviklerin ayaklanması
sonucu yıkılmış, Sovyetler Birliği kurulmuştu. Sömürgeciliğe karşı çıkan ve ülkesinin çıkarlarını korumak
amacı ile yeni Türk Hükümeti ile iyi geçinmeye karar
veren Ruslar ilk önce Misakı Milli’yi tanıdılar. Arkasından da Moskova antlaşması ile yeni Türk devletini tanıdılar. Türkiye’yi tanıyan diğer bir ülke ise Afganistan’dı.
Artık tüm dünya kamuoyu bu yeni devleti tanımaya
başlamıştı.
Tarihler 26 Mart 1921’i gösterdiğinde Yunanlılar
tekrar saldırıya geçtiler. İnönü yakınlarında tekrar
karşı karşıya gelen ordu Türk ordusunun galibiyeti ile
sonuçlandı. Türk ordusunun zaferi ile İtalya tamamen
Türk topraklarından çekilen ilk itilaf devleti oldu. Sakarya Savaşı’nın kazanılması Fransa için de artık sona
gelindiğinin bir göstergesiydi. Fransa Türk Hükümeti
ile görüşmelere başladı.
Yunanlılar bu yenilgileri artık içlerine sindiremiyordu. Bu amaçla İngilizlerden aldıkları silah ve cephane
yardımı ile tekrar bir saldırıya geçtiler. Tarih 10 Temmuz 1921’i gösteriyordu. Amaçları Sevr’i kabul ettirmek ve TBMM’ni ortadan kaldırmaktı. Yunanlılar Eskişehir-Afyon yönünden başlattıkları saldırıda etkili oldular ve Türk ordusunu yenilgiye uğrattılar. Bu yenilgi
TBMM içinde tartışmalara yol açtı ve Mustafa Kemal’e
karşı tepkiler doğmasına sebep oldu. Artık Kütahya,
Eskişehir ve Afyon Yunanlıların elindeydi. Bu durumda
Fransa Türk Hükümeti ile yaptığı görüşmeleri uzatmaya başladı.
Kütahya –Eskişehir savaşları devam ederken Mustafa Kemal vatanın kurtuluşuna olan inancı nedeniyle bir eğitim kongresi yapılmasını istedi. 15 Temmuz
1921’de yurdun çeşitli bölgelerinden gelen öğretmenler bir araya geldi. Mustafa Kemal bizzat kongreye katıldı ve öğretmenlerden Türkiye’nin Milli Maarifi’ni kurmalarını istedi. Bu durum vatanın bağımsızlığı kadar
eğitimin de ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.
Savaş yenilgisi mecliste Mustafa Kemal’e karşı tartışmaların da devam etmesine yol açtı. Meclisteki bir
kısım milletvekili Mustafa Kemal’in ordunun başına
geçmesini aksi takdirde bu savaşın kazanılamaya-
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cağını savundular ve bu fikirlerini Mustafa Kemal’e
sundular. Mustafa Kemal meclisten tüm yetkilerin üç
aylık bir süre için kendisine verilmesini, başkomutanlığı ancak bu şartla kabul edeceğini bildirdi. Bunun
üzerine 5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık Kanunu ile
yasama, yürütme ve yargı yani meclisin tüm yetkileri
üç aylığına Mustafa Kemal’e devredildi. Artık Mustafa
Kemal yeni Türk Devleti’nin Başkomutanıydı. Böylece
Erzurum Kongresi öncesi ayrıldığı askerlik mesleğine
yeniden dönmüş oldu. Yeni bir savaşın adımları hızla
yaklaşıyordu. Yeni Türk Devleti yeniden savaşmak için
gerekli olan malzemeleri karşılayamıyordu. Bu amaçla
Mustafa Kemal yetkisini kullanarak 8 Ağustos 1921’de
Tekalifi Milliye yasasını çıkartarak seferberlik ilan etti.
Bu seferberlik Türk halkının birlik ve beraberliğinin en
güzel kanıtı olmuştur.
Tarihler 23 Ağustos 1921’i gösterdiğinde Yunan
ordusu saldırıya geçti. Sakarya Irmağı’nın doğusunda yüz kilometrelik bir alanda yapılan savaşta bazı
cephelerde Türk ordusunun savunma çizgisi parçalanıyordu. Mustafa Kemal bunun üzerine tüm cepheye
“Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh
da bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş
kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini verdi. Yirmi iki gün ve gece süren savaş Türk ordusunun zaferi
ile sonuçlanmış, bu savaşta çok fazla Türk subayı şehit
düşmüştür.12 Eylül 1921 günü savaş sona ermiş, Mustafa Kemal bu savaşta Gazilik ve mareşallik ünvanını
almıştır. İtalyanlar son askerlerini de Türk topraklarından çekmişti. Sakarya Savaşı ile Türk ordusunun askeri
başarısını itilaf devletleri kabul etmiş ve kendi aralarında görüş ayrılıkları başlamıştı. Artık Yunanistan’ı da tek
başına bırakma politikası izlemeye başladılar.
13 Eylül 1921’de Sovyetler Birliği’ne bağlı Kafkas
Cumhuriyeti ile yapılan Kafkas Antlaşması ile doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Artık doğudaki cephelerdeki ordumuz batıya kaydırılabilirdi.
İtilaf devletlerinden biri olan Fransa artık güney
cephesindeki halk direnişleri karşısında hiçbir şey
yapamayacaklarını ve Türk ordusunun zaferleri karşısında işgal ettikleri yerlerde tutunamayacaklarını
anlayınca 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması ile Türk
topraklarından çekilmek zorunda kaldılar ve Türkiye’yi
tanıyan ilk İtilaf devleti oldular. Hatay dışında tüm işgal ettikleri bölgelerden çekilmeye başladılar. Böylece
güneyde Hatay ve İskenderun dışında bugünkü Suriye
sınırımız çizildi.
TBMM’den artık sesler yükseliyordu. Ordunun taarruza geçmesi gerekliliğini vurguluyorlardı. Bu konuda
Mustafa Kemal’i eleştirenlere Başkomutanın cevabı
netti. “Efendiler, bizim de amacımız taarruzdur. Fakat
yarı hazırlanmış bir orduyla taarruz etmek, kaybedilmiş
bir savaştan daha kötü sonuçlar doğurabilir.” diyerek
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hazırlıkların devam ettiğini meclise anlatmıştır. Aradan
bir yıl geçmiş ve düzenli ordu taarruz için eğitilmiş,
seferberlik ilan edilmiş ve tüm ordu batı cephesine
kaydırılmıştı. Artık vatanın kurtuluşu için son adımlar
atılmaya başlamıştı. Ordu büyük taarruza hazırdı. Düşmanı artık Anadolu’dan atma vakti gelmişti. Mustafa
Kemal kendisine meclis tarafından verilen süresiz Başkomutanlık ile 26 Ağustos 1922 günü Yunanlılara karşı
taarruz emrini vermiş, vatanın tamamen kurtuluşu için
harekete geçilmişti. En yeni silahlarla ve sayıca üstün
Yunan ordusuna rağmen Türk ordusunun taarruzu çok
etkiliydi. Kaçmaya başlayan Yunan ordusu Mustafa Kemal’in bizzat orduyu yönetmesi ile 30 Ağustos 1922’de
Dumlupınar‘da Yunan ordusu bozguna uğratıldı Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Yunan Başkomutanı ’da bu savaşta esir düştü. Mustafa Kemal ikinci
emrini verdi. ”Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
Türk ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e, 11 Eylül’de Bursa’ya ve 18 Eylül’de Balıkesir’e girerek düşmanı tamamen Anadolu topraklarından çıkardılar. Türk Ordusu
artık İstanbul’a gözünü dikmişti. Bunu anlayan İngilizler TBMM hükümetine ateşkes istediklerini bildirdiler.
Bunun üzerine 11 Ekim1922’de İngiltere, Fransa ve
İtalya ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Artık
savaş dönemi kapanmış, diplomatik savaş başlamıştı.
Bu antlaşma ile Yunan ordusu on beş gün içinde işgal ettiği Türk topraklarından tamamen çıkacak, İstanbul ve boğazlar TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktı. Bu
antlaşma artık Osmanlı Devleti’nin fiilen ve hukuken
sona erdiğini gösterdi.
İtilaf Devletleri Lozan’da bir Barış Konferansı yapılmasını istediler. Bu amaçla hem Osmanlı Hükümeti’ni
hem de TBMM Hükümeti’ni davet ettiler. Ancak TBMM
anayasasında “ Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir!”
ilkesi kabul edilmişti ve artık tek bir devlet anlayışı olmalıydı. Bu yüzden 1 Kasım 1922’de Saltanat’ın kaldırıldığı ilan edildi. Padişah Vahdettin İngiliz donanması
ile ülkeyi terk etti. Barış görüşmeleri artık TBMM Hükümeti ile başlayabilirdi.
Lozan’da İtilaf Devletleri ve TBMM Hükümeti bir
araya gelerek görüşmelere başladılar. Görüşmeler
çoğu zaman çıkmaza giriyordu. Türk hükümeti kapitülasyonlar ve azınlıklara verilmek istenen tavizleri
asla kabul etmeyeceklerini açıkça belirttiler. Çünkü
tam bağımsız bir ülke olmamız için bu konularda taviz
verilmemesi gerekiyordu. Tarihler 24 Temmuz 1923’ü
gösterdiğinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
Türkiye artık bağımsız bir devlettir. Kapitülasyonların kaldırılması, azınlıkların Türk vatandaşı sayılmaları
bağımsızlığımızın tamamen kabulünü gösteriyordu.
Tabii bazı sorunlar bu antlaşma ile sonuca ulaşamadı.
Boğazların tamamen Türk hükümetinin kontrolü altına
bırakılmaması, Musul sorunu, Hatay’ın topraklarımıza

katılma konuları biraz zaman alacaktı. Ama yine de artık yeni, bağımsız bir Türkiye kuruluyordu. Tüm devletler Türk Devletini tanıdı.
Artık iç sorunlarımızla ilgilenme vakti gelmişti.
Ekonomimizin durumu çok kötüydü. Önce ekonomik
alanda bir şeyler yapılmalıydı. Ekonomimizi güçlendirmek ve yeni politikalar geliştirmek için İzmir’de kongre
yapılması kararlaştırıldı. 17 Şubat 1923 tarihinde ülkedeki çiftçiler, tüccarlar, sanayiciler ve işçiler çağırılarak
1.İzmir İktisat Kongresi’ni gerçekleştirdiler. Burada alınan kararlar uygulamaya konulmaya başladı. Ülke yeniden ayağa kalkıyordu. Ülke Kurtuluş Savaşı sırasında
ve halen Ankara’dan yönetiliyordu. TBMM Ankara’da
kurulmuştu. Stratejik konum itibari ile de uygundu.
Bu yüzden Ankara Türkiye’nin başkenti oldu.(13 Ekim
1923)
23 Nisan 1920’de TBMM halk egemenliğine dayalı
olarak açılmıştı ve savaş boyunca tüm kararlar ve vatan savunması için yapılması gerekenler bu meclisten
yönetildi. Ancak Lozan Barış Antlaşması sırasında bazı
milletvekilleri arasında tartışmalara yol açmıştı. Artık
meclisin de yenilenmesi gerekiyordu. Bu nedenle 1 Nisan 1923’te seçimler yapıldı ve yeni milletvekilleri ile II.
TBMM açıldı.
Artık ülkenin kalkınması, modern, üretici bir ülke
konumuna geçmenin vakti gelmişti. İnkılapların gerçekleşmesi, yeni hükümetin çalışabilmesi için kabine
sistemine geçilmesi gerekliliği doğdu. Saltanatın kaldırılması ile de rejim sorunu ortaya çıktı.Artık bir devlet
başkanı olmalıydı. Önce bu yeni Türk Hükümeti’nin adı
konulmalıydı. Bu amaçla Mustafa Kemal ve arkadaşları
29 Ekim 1923 günü Türk Hükümetinin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması yönünde tasarı verdiler. Mecliste Kabul edilen tasarı ile Cumhuriyet ilan edildi ve artık
Türk Hükümeti’nin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu.
Aynı gün mecliste cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı
ve Gazi Mustafa Kemal yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
cumhurbaşkanı seçildi.
1912 yılından başlayan kurtuluş hareketi ile yıl
1923’ü gösterdiğinde genç, dinamik, içinde öğrenme
hevesi olan koca bir milletle tekrar ayağa kalkmış, kuruluşun verdiği cesaret ve azimle koşar adımlarla yolunda ilerlemeye başlamıştı.
Arka arkaya Halifelik kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile eğitimde modernleşmeye gidilerek Milli
Eğitim Bakanlığı kuruldu, bilim, sanat, eğitim alanında
yapılan çalışmalara hız verildi, küllerimizden yeniden
doğarak büyümeye başladık.
Bu doğuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu ülke için canlarını veren aziz şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Atatürk İnkılaplarını unutmamalı, bu vatanın nasıl kazanıldığını iyi anlamamız
ve anlatmamız gerekiyor.
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Naz ERKOCA 2

Nasıl başladı dersiniz? Önce kurtuluşumuz,
sonra kuruluşumuz. 1. Dünya Savaşı bitmişti.
Devletimiz yenik çıkmıştı. Savaşı kaybetmemizin sonucu olarak Misak-ı Milli sınırlarımızdan
ödün vermemiz gerekiyordu. Ülke bütünlüğümüz bozulacaktı fakat Atatürk buna izin vermedi, yeni bir devlet kurulabileceğine inanıyordu.
Bu nedenle 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a yola
çıktı ve Milli Mücadeleyi başlattı.
Mustafa Kemal Paşa güvendiği arkadaşlarıyla
Samsun’a çıktığında Kurtuluş Savaşını da fiilen
başlatmış oldu. Karadeniz’deki Pontus Rum çeteleri bölgedeki Türklere saldırılar düzenliyordu.
İngiltere bölgeyi işgal edeceğini İstanbul Hükümetine bildirmişti. Atatürk askeri örgütlenmeyi
sağlamak amacıyla diğer komutanlarla temasa
geçti. Çeşitli genelgeler yayımlandı. Bunlardan
biri Havza Genelgesiydi. Havza Genelgesiyle
halk ülkedeki felaketle ilgili bilgilendirildi ve
halktan mitingler yapılması istendi. İlk miting 30
Mayıs 1919’da Havza’da gerçekleşmiştir.
12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal
Havzadan Amasya’ya geçmiştir. Yayımladığı
bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklamıştır ve çözümün ancak güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal
Paşa Anadolu ve Rumeli’de kurulan dernekleri
birleştirme, kongreler yapma ve halkın fikirlerine dayanarak yeni bir yönetim kurmak amacıyla
22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesini yayımlamıştır. Amasya Genelgesi yeni Türk devletinin
kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusal egemenlik ve bağımsızlık fikirleri ilk kez ortaya atılmıştır.
3 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Erzurum’a
gelmiş, 8 Temmuz 1919’da ise İstanbul’a gö1 Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya KARAL
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle Lise öğrencileri arasında
yapılan makale yarışmasında dereceye girmiş olan bu yazı
aynen yayımlanmaktadır.
2 Naz ERKOCA, Ayşeabla Okulları, Fen Lisesi, 9/B
Öğrencisi
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revinden ve askerlikten ayrıldığını bildirmiştir.
Artık Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’yle hiçbir ilişkisi kalmamıştı. Ertesi gün Doğu Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesinin
başkanlığına seçildi. 56 delegenin katıldığı Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon şehirlerinin temsil
edildiği Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da
Mustafa Kemal’in önderliğinde gerçekleşmiştir.
Alınan kararlar bakımından Erzurum Kongresi
vatanın bölünemeyeceğini vurgulamış, vatanı
kurtarmak için İstanbul Hükümeti yerine yeni ve
geçici bir devlet kurulacağını bildirmiş, manda
ve himayenin asla kabul edilemeyeceğini tekrar
söylemiştir. Kongrenin toplanış amacı bölgesel
olsa da alınan kararlar yönünden ulusaldır.
Milli direnişteki ikinci büyük adımda Sivas’ta
atılmıştır. Erzurum Kongresi sonrası Sivas Kongresi ile ilgili çalışmalar yapılıyordu. Fransızlar Sivas Kongresinin gerçekleşmesini istemiyordu.
Bu sebeple Fransız Binbaşı Brunot, kongre toplanırsa Sivas’ın işgal edileceğini Sivas Valisi Reşit
Paşa’ya söylemişti. Ancak bu engellere rağmen
Sivas Kongresi 4 Eylül 1919’da 38 delegenin katılımı ile toplandı. M. Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesine kimileri itiraz etti. Fakat yapılan
seçimdeki oy çokluğuyla Mustafa Kemal kongre
başkanlığına seçildi. Sivas Kongresi ile Erzurum
Kongresinde alınan kararlar kabul edildi, Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri birleştirildi, yeni bir Temsil Heyeti
kuruldu ve başına Mustafa Kemal geçti. Mustafa
Kemal Temsil Heyeti’nin başkanı olarak seçilmekle Kurtuluş Savaşı’nın yetkili lideri olmuştur.
Mustafa Kemal İstanbul Hükümetine bazı
isteklerini dile getirmiştir. Bunlar, Hükümetin
karar alırken Erzurum ve Sivas Kongrelerini dikkate alması, Mebusan Meclisi toplanana kadar
önemli kararlar alınmaması atamalarda Temsil
Heyetine danışılmasıydı. Ancak İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’in bu isteklerini bir sonuca
bağlamamıştı. Bunun yerine İstanbul Hükümeti
Mustafa Kemal ile görüşmesi için Anadolu’ya
bir temsilci göndermiştir. İstanbul Hükümeti ile
Temsil Heyeti arasında yapılan Amasya görüşmelerinde şu kararlar üzerinde anlaşmışlardır:
İstanbul Hükümeti kongre kararlarını Mebusan Meclisinin onaylaması halinde kabul edecektir.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti’nce tanınacaktır.
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Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecektir.
Müslüman olmayan topluluklara Türklerin
egemenlik haklarını, toplumsal dengesini bozacak ayrıcalıklar sağlanmayacaktır.
Mebusan Meclisi’nin güvenlik bakımından
İstanbul’da toplanması uygun değildir.
İtilaf Devletleriyle yapılacak görüşmelerde
Temsil Heyetinin uygun göreceği temsilcilerin
de katılması sağlanacaktır.
Alınan bu kararların sonucu olarak da Temsil
Heyeti, Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınmıştır.
27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelen
Mustafa Kemal Ankara’yı Kurtuluş Savaşı’nın
merkezi olarak seçmiştir. Ankara coğrafi konum
bakımından Anadolu’nun ortasında sayılabilirdi
bu sebeple düşman saldırısı olması ihtimali de
diğer şehirlere göre daha düşüktü. Ayrıca o dönemin en önemli ulaşım aracı olan demiryolları
Ankara’ya kadar uzanıyordu.
12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi son kez
toplandı. Meclisin verdiği önemli kararlardan
biri de taslağını Mustafa Kemal’in, milletvekillerine Ankara’da vermiş olduğu Misak-ı Milli kararlarıydı. Misak-ı Milli kararları 28 Ocak 1920’de
kabul edildi. Misak-ı Milli ile Türk ulusunun özgürce yaşayacağı vatan sınırları çizilmiştir. İtilaf
Devletleri İstanbul Hükümetiyle Meclisin yakınlaşıp çalışmalar yürütmesinden ve Anadolu’daki
artan direniş hareketlerinden rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u işgal ettiler. Yunan birlikleri Anadolu’nun
iç kesimlerine doğru ilerledi. İşgalden sonra Mebusan Meclisi padişah tarafından kapatıldı.
Mebusan Meclisinin kapanması ve İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti tamamen çöktü. Ulusun kendini yönetme zamanı gelmişti.
Çünkü padişah artık İtilaf Devletlerinin esiri haline gelmişti. Ayrıca ulusu temsil eden bir meclise
de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Bu düşünceler doğrultusunda 23 Nisan 1920’de 338 milletvekilinin katılımı ile TBMM açıldı. Meclis açıldığı
zaman Temsil Heyetine gerek kalmamıştı, yani
görevi sona ermişti. Meclis Mustafa Kemal’in
başkanlığına geçmiştir. İlk TBMM Hükümeti 2
Mayıs 1920’de kurulmuştur. 20 Ocak 1921’de ise
yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) çıkmıştır. Anayasaya göre; egemenlik ulusa aittir, kuvvetler birliği ilkesi uygulanacaktır,

meclis başkanı hükümetin de başkanıdır maddeleri benimsenmiştir.
İşler yoluna girmeye başlamıştı ama hâlâ
devletle alakalı sorunlar vardı. Mustafa Kemal
Paşa, 1920 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında
ayaklanma çıkaranları, orduya ait silahları çalanları, asker kaçaklarını yani Milli Mücadeleyi engellemeye çalışanları yargılamak amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurdu. 1921 yılının Ağustos
ayında Tekalifi milliye Kararları yayımlanmıştır.
Bu şekilde halk ulusal görevlerini yerine getirmek için ellerinden geleni yaptı. Bazı düşmanlar
Anadolu topraklarının bir kısmına yeni devletler
kurmayı amaçlayan, bazılarıysa hilafet ve saltanat yanlıları tarafından çıkarılan isyanlar bastırıldı. Azınlıkların destekli isyanlarının da daha
fazla büyümeden önüne geçildi.
Önce Doğu Anadolu Bölgesi’nin Ermenilerin
eline geçmesine engel olmak için Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Bu güçler Ermenilerle çatışma haline girdiler. TBMM
Ermeni sorunlarının artmasıyla 20 Eylül 1920’de
bölgede bir harekat yapılmasına karar verdi ve
15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşayı
Doğu Cephesi komutanlığı için görevlendirdi.
29 Eylül1920’de saldırıya geçen Kazım Karabekir
ve kuvvetleri birkaç gün içerisinde Ermeni kuvvetleriyle çatışmaya girdi. Sırayla Oltu, Sarıkamış ve Kars Muharebeleri gerçekleşti. Ermeniler
ABD ve Bolşevik Rusya’dan yardım istedi fakat
Bolşevik Rusya Kurtuluş Savaşı’nı desteklediği
için yardım etmeyi reddetti. Ermeniler ABD’den
de cevap alamayınca işgal ettikleri Erzurum ve
Kars çevresini Kazım Karabekir önderliğindeki
Türk ordusuna bıraktı. Daha barış antlaşması
imzalanmamış olduğundan Kazım Karabekir
ordusuyla birlikte Ermenileri Gümrü’ye kadar
takip edip orada Gümrü Savaşı’nı gerçekleştirdi.
7 Kasım 1920’de Ermeniler barış istedi. TBMM
barış isteğini kabul etti ve 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalandı. Gümrü Antlaşması’na
göre:
Ermeniler Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
Aynı zamanda Ermeniler Doğu Anadolu’daki
isteklerinden de vazgeçmiştir.
Gümrü Antlaşması TBMM’nin ilk siyasi başarısıdır.
Güney Cephesi, düzenli orduların savaşmadığı tek cephedir. Fransız işgalcilere karşı bölgesel cemiyetlerle kahramanca mücadele edildi.
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KURTULUŞTAN KURULUŞA
12 Şubatta Maraş, 10 Nisanda Urfa, 20 Ekim’de
de Urfa düşman işgalinden kurtarılmıştır. Sakarya zaferinin ardından Fransızlarla Ankara
Antlaşması imzalandı ve Fransızlar bölgeyi terk
etmek durumunda kaldı. 1973’te alınan kararla
TBMM kahramanlıkları sebebiyle Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi” ve 1984 yılında da Urfa’ya
da “Şanlı” unvanı verildi.
Batı Cephesindeki savaşlar İzmir-Bursa-Balıkesir-Kütahya-Eskişehir hattında gerçekleşti.
Sevr Antlaşması Türkiye’den önemli bazı toprakların alınmasını ve yarı bağımsız olarak yönetilmesini öngörmekteydi. Türkler Sevr Antlaşmasını imzalamayınca Yunan ordusunu Anadolu’ya
gönderdiler. Yılsonunda Yunan ordusu Eskişehir
ve Kütahya’yı tehdit etmeye başladı. Bu sırada
çıkan Çerkez Ethem isyanı Türk savunmasını
zor durumda bıraktı. İsmet Bey Batı Cephesi komutanlığına atandı. 1921 yılının Ocak ayında 1.
İnönü Muharebesi ve 1921 yılının Mart ayında
ise 2. İnönü Muharebesinde Yunan ilerlemesini
durdurdu. İnönü zaferleri sayesinde TBMM’nin
otoritesini geliştirdi. 1921’de Kütahya-Eskişehir
Savaşı’nı kaybettikten sonra komutayı Mustafa
Kemal Paşa ve Fevzi Paşa ele aldı. 23 Ağustos-13
Eylül arasında süren Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlar püskürtüldü. Bu zafer sebebiyle M. Kemal Paşa’ya mareşal rütbesi verildi. Türk
ordusu, 30 Ağustos’taki Dumlupınar Meydan
Muharebesi’nde Yunanları yenilgiye uğrattı.
Dağılan Yunan ordusunun boşalttığı Ege Bölgesi birkaç gün içinde Türklerin eline geçti. Son
olarak da Türk orduları 9 Eylül’de İzmir’e geçerek
Yunan işgaline son verdi.
1921 yılının yazında Londra Barış Konferansında Müttefik Devletler Sevr Antlaşmasını Ankara Hükümetine kabul ettirmek istediler ancak
Hükümetin kesin tavrı ile Yunan ordusu bu kez
de Ankara’yı işgal etmek için harekete geçti.1922 yılının neredeyse yarısı sonuçsuz barış
konferanslarıyla geçti. Yeni çözüm Sevr Hükümlerinin yumuşatılış şekliydi.
İzmir kurtulduktan sonra TBMM kolordusu
kuzeye yöneldi ve birkaç gün sonra İngilizlerin
işgal altına aldığı Çanakkale Boğazı’nın karşısına geçerek İngilizlere çekilmeleri için ültimatom verdi. Fakat İngilizler ültimatomu reddetti.
Aralarında savaş çıkacak bir politika benimsedi.
Ancak İngilizlerin sert tepkisi üzerine ortak olan
Muhafazakar Parti hükümetten çekildi. Llyold
George hükümeti 19 Ekim’de düştü. 11 Ekim ta-
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rihinde de Ankara ile İngiltere Hükümeti arasında Mudanya Ateşkes imzalandı. Ateşkes antlaşmasına göre en yakın zamanda İsviçre’nin Lozan
kentinde barış konferansı toplanması planlanıyordu.
1 Kasım 1922 tarihinde ise TBMM, İstanbul
Hükümetinin hukuki varlığına son verdi. Artık
TBMM Türkiye’nin tek hâkimiydi.
20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Barış Konferansı’na Türkiye’yi temsilen İsmet İnönü gitti. 4
Şubat 1922 tarihinde ise konferansta bir anlaşmaya varılamadan konferans dağıldı. Türkiye’de
tartışılan anlaşmanın Misak-ı Milli sınırlarından
ödün verdiğini belirterek dayatılan şartlara direnen Meclisin iptal edilerek yeni Meclis üyelerinin seçilmesiyle 23 Nisan’da konferans için
yeniden toplanıldı.
24 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Türkiye Hicaz, Mısır, Suriye, Filistin, Irak, Kıbrıs ve Oniki Ada üzerindeki
tüm haklarından vazgeçti. Batı Trakya’da da bazı
şartlar sebebiyle Yunan egemenliğini kabul etti.
Ayrıca Türkiye boğazların silahsızlandırılarak
Türklerin başkanlığındaki bir komisyonun yönetimine bırakılmasını da kabul etti. Osmanlıdan
kalma borçların bir kısmı silinerek kalan kısmını da uzun vadede Türklerin ödemesine karar
kılınmıştır. Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklara uluslararası hukukun koruması altında bazı
haklar tanındı. Bunun karşılığında Türkiye’nin
adli, hukuki, mali ve idari konularda bağımsızlığı onaylandı. Antlaşmaya ekteki bir protokolde,
Türkiye’deki Rum azınlığı ile Yunanistan’daki İslam azınlığının zorunlu göçüne karar verildi.
29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile
görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra “Cumhuriyet” görüşünü TBMM’ye verdi. Meclis öne
sunulan görüşü kabul etti. Böylece, Türkiye Devletinin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak adı da
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kabul edildi.
Mustafa Kemal Atatürk’te yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu.
Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk ilke
ve inkılapları doğrultusunda yenilikler yapıldı.
Böylece yorulmuş, yıpranmış, yönetilemeyen
Osmanlı Devleti’nin yerine yeniliklere açık, çağdaş, ilme ve fikre önem veren Türk Devleti geldi.
Bu şekilde de Türk devletinin bir cümlesi daha
noktalandı.
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Ekolojik Potpuri Kitabınızda kuşların özgürlüğün
simgesi olduğunu ifade ediyorsunuz. Kuşlar neden
özgürlüğün simgesidir?
Kuşlar özgürlüğün simgesidir; çünkü kuşlar herhangi bir ülkeden bir başkasına gittiğinde vizeye ihtiyaç duymaz. Mesela, Türkler Viyana Kuşatmasına
Türk güvercini olan kumruyu da götürüyor ve orada
epeyce kalıyorlar. Kumru o zaman Avrupa’ya giriyor.
Şu an da kumru ile ilgili İzlanda›dan kayıtlar geliyor.
Yani; demek oluyor ki kumrunun vizeye ihtiyacı yok,
özgür. İnsanların sınır aşırı ülkelere girmesine imkân
yokken, kuşlar için böyle engeller bulunmuyor, o engelleri aşıyorlar. Serbestçe dolaşıyor ve kafalarına göre
hareket ediyor olmaları onların özgürlüğü imgelemelerine yol açıyor. Özgürlüğün de o nedenle simgesi
oluyorlar. 1980 yılında TRT’de katıldığım bir programda aynı şeyi söylemiştim: “Kuşlar özgürlüğün simgesidir.” Hemen, “Aman hocam, özgürlüğü kullanmayalım.
Hürriyet deyin” şeklinde bir müdahale oldu. Biz kuşlara kozmopolit diyoruz. Birçok kuşa, örneğin serçe ve
karga, dünyanın her yerinde rastlayabilirsiniz. Kuşlar
özgürlüğün tadını çıkarıyorlar ve bunu kimseye engel
olmadan yapıyorlar. Ne zaman ki insanoğlu, bu özgür
doğal yapıya, müdahale ederse, kuşların da tepkileri
farklı oluyor. Ya bir daha oraya gelmiyor, ya da protesto
ediyorlar. Yani hedeflerine ulaşmada, oldukça bilinçli
ve hedefe yönelik davranabiliyorlar. Hatta amaçlarına
ulaşmak için, örneğin beslenmek için, bir vasıta bile
kullanabiliyorlar. Evrimsel açıdan da gelişmişlik düzeyinin, amaca yönelik bir alet kullanabilme yeteneği bir
kriter olarak ele alındığından, kuşların böyle bir özelliği
de olduğunu unutmamak gerekir. Hatta ispinizgillerden Darwin ispinozunun, beslenmek için sivri cisimleri
kullanabilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Buradan da
kuş beyinli kavramının toplumda yanlış kullanıldığını
iyi irdelememiz gerekiyor. Yani kuşlar çoğu canlıdan
daha akıllıdır.
Kuşların ötüşünün amacı nedir? Biz insanlar, kuşları ötüşlerinden anlayabilir miyiz?
Kuş ötüşünün iki temel amacı vardır. İlki, teritoryum
diyoruz; yani yaşama alanlarının sınırlarının çizilmesi
1 Hacettepe Üniversitesinden Emekli olan Prof. Dr. İlhami
KİZİROĞLU’nun özgeçmişi yazının sonunda verilmiştir.
2 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrencileri

anlamına geliyor. Bu ötüşler genelde ilkbahar aylarında, kuluçka dönemi öncesinde olur. Genelde erkek
kuşlar öter, dişi kuşlar ötmez. Her kuş ötüşü de belirli
zamanlara bağlı ve belirli sürelerle devam ediyor. Hem
türdaşlarına, hem de farklı türlere bir uyarı anlamında olan bu ötüşlerin, kuşların aile düzenini sağlıklı bir
şekilde kurması için önemli biyolojik bir işlevi vardır:
Burada belirtilmek istenen: “Sakın buraya girme, burası benim yaşama alanım, işgal etmeye kalkma..!!!. Ben
burada ailemi kuracağım. Ailemi kurmak için de gelecek bütün tehlikeleri önlerim, her tehdide göğüs gerip,
gerekirse kavga bile ederim.” Demek için yoğun olarak
ve aralıksız ötüşünü gerçekleştirir.
İkinci amacı ise kendisine eş olacak kuşları, davet
etme anlamı taşıyor. Dişi kuşlar da kim daha keskin öter
ve yoğun nağme sesi çıkarırsa, eş olarak onu tercih ediyor. Ötüşleri biz genelde böyle iki gruba ayırırız; ama
ötüşler bu iki amacın dışında da kullanılabiliyor. Mesela, yılın 12 ayı sürdürdükleri ötüş vardır. Simgeseldir
ve farklı amaçlarla, örneğin arkadaşlarını davet etmek
amacıyla kullanırlar. Yavrularını beslerken, eğer bir tehlike ve tehdit sezerlerse, yavrularının ses çıkarmamaları için, onlara özel bir ötüşle bilgi verebilirler. Kuşlar
ötücü ve ötmeyen olmak üzere iki grupta toplanır. Bu
iki gruptaki türlerden, yutaklarında ötüş kasları olan
ötücü türler başta bülbül olmak üzere, çok zengin ötüş
repertuvarlara sahip olup, hepimizin hoşuna gidecek
şekilde öterler. Oysa ses kası olmayan ikinci gruptaki
türler, sadece belli bazı sesler çıkarabilir. Bu nedenle ses
çıkarmak ile ötmek farklı olaylardır. Sesi tüm kuş türleri
çıkarabiliyor; ama sadece ötücü türler ötebiliyor.
Antik Çağda kuşlara olan ilgi neden artmıştır?
Kuşlar öteden beri insanoğlunun ilgisini çekmiş
ve ilham kaynağı olmuştur. Bunda uçabilmelerinin ve
engelsiz olarak, özgürce hareket edip, gücü simgelemelerinden ötürü insanlar için büyük önem taşımışlar;
hatta tanrısal güçleri sembolize etmişlerdir. Son soğuk
dönemin sona erip, sıcak fazın başladığı, bundan on
beş bin yıl önceki dönemin biyolojik ve insan ilişkileri
ile ilgili yapısı hakkında da bilgilere sahibiz. Örneğin o
dönemde sayıları 25 000 olan kuş türlerinin, zamanla
doğal baskı ve bozulmalar sonucunda sadece 10 550
türe indirgenmiş olması, kuşların insanoğlunun doğayı
bozucu faaliyetlerinden en fazla olumsuz yönde etkilendiğini bize göstermektedir. Son üç yüz yılda soyu
tamamen tüketilen kuş türü sayısı 75-100 olarak verilmektedir. Kuşların soyut ve betimsel olarak insanoğlunun ilgisini çekmiş olması ile ilgili elimizde, çok somut
delil ve bilgiler bulunmaktadır. Bundan 12000-13000
yıl önce Urfa/Göbeklitepe’de yaşayan Anadolu insanı,
kuş türlerini yaşamlarının çok önemli başmağına yerleştirmekten çekinmemiştir. Göbekli Tepe yerleşkesi
insanları, kendileri ile kuşlar arasındaki birlikteliği ve
yaşam öyküsünü beş metre yüksekliğindeki ‘’T’’ harfini
andıran blok taşların üzerinde işlemiş ve günümüze
kadar taşımıştır. Burada en fazla hayvan türü olarak,
kuşları betimlemiş olmaları, kuşlarla birlikte olmaktan
ve yaşamlarını onlarla paylaşmaktan büyük zevk
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aldıklarını bize göstermektedir. Bu sütunlarda işlenen
kuş rölyeflerinin günümüzde dahi tür bazında bize
bilgi sunabilir olması, onların kuşları çok iyi tanıdıklarını
da bize kanıtlamaktadır. Turna ve yavruları ile kaz ve
yavrularının çok iyi betimlenmiş olması, onların kuş
aile yaşamına gıpta ile baktıklarını ve ondan esinlenmiş
olabileceklerini akla getirmektedir. Buradan da
anlaşılacağı gibi, Antik Çağ’dan çok daha önce, hemen
hemen neolitik dönemin başlamasıyla birlikte, kuşlara
büyük bir ilgi söz konusu olmuştur. Yani bu kabartmaların işlenmesi çok önemli. İlginç olan ise kabartmaların
gökyüzüne karşı duruş şekilleri. Gökyüzündeki yıldızların konumları ile betimlenen, bu kuşların hareket mekanizmaları arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor
ve araştırılıyor. Eğer kanıtlanırsa, Göbeklitepe insanının
aslında astronomi ile de ilgilendiği ortaya çıkacaktır.
Ve bu medeniyet çok önemlidir, bizim atalarımız olan
Anadolu insanının yarattığı medeniyetin günümüze
kadar aktarılmasına vesile olmuştur. Antik Çağ ise daha
dünkü çağ, sıcak dönem. Nitekim sıcak dönem olmasa
yaşayamazlardı orada; çünkü kuzey yarım kürede yaşayan kuşlar don olaylarından dolayı, güneye gelmişlerdir. Antik çağda en güvenilir doğa bilimci olan Aristo
bile, kuşların başarabildiklerini büyük bir abartı ile ortaya koymaktan çekinmemiş ve ona kırlangıçların kışı
nerede geçirdikleri sorusu yöneltildiğinde verdiği yanıt
çok ilginç olmuştur. Aristo;’’- kırlangıçların kışı bataklıklarda geçirdiğini belirtmiştir’’. Esas ilginç ve akıl dışı olan
ise bu absürt görüşün, on sekizinci yüz yıla kadar kabul
görmüş olmasıdır. Aynı görüşü biyolojik sistematiğin
babası sayılan İsveçli doğa bilimci Linne bile kabul etmiştir. Buradan insanoğlunun kuşlara ne denli anlam
yüklediği anlaşılmaktadır. Bir yandan neolitik dönemde
dahi tanrısal, diğer yandan güç ve antik çağda yapılması zor olanın gerçekleştirilmesinin, kuşlara yüklenmiş
olması, çok ilginçtir. Daha sonraki dönemlerde Selçukluların bayraklarında gücün dışa vurumunun kartalla
simgelenmesi; günümüzde de çeşitli ülkelerin bayraklarında ve devlet armalarında, kaya kartalının gücü ifade etmesi çerçevesinde kullanılması, kuşlara insanların
verdiği önemi göstermektedir.
Çevre koruma ve çevre bilinci nedir? İnsanlara
nasıl aşılanır? Ve Atatürk bunu nasıl yapmayı
planladı?
Çevre; yaşadığımız ortam, yaşam alanı demek.
Çevreyi ve çevredeki canlıların birbirleriyle olan
ilişkilerini inceleyen bilim dalına ise ekoloji diyoruz.
Osmanlı döneminde yönetim “-Benim ormanımdan bir
dalı kesenin kafasını keserim”, diyor. Bu önemli ekolojik
bir mesajdır. Ulu Önder ATATÜRK de “-Ormansız vatan,
vatan değildir”, diyerek çevre bilincini ortaya koyuyor.
Çevreyi koruyanlarla doğayı koruyanlar aynı noktada buluşuyor; ama aralarında küçücük bir nüans var:
Doğa korumacı, kendilerinin belirttikleri nedenlerden
ötürü, doğayı korumak zorunda olduğumuzu belirtirken, çevre korumacı olaya biraz daha geniş bakıyor,
örneğin, karbondioksit salınımını azaltmamızın lazım
olduğunu ve eğer azaltmazsak nefes aldığımız hava-
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nın bizleri rahatsız edip, solunumumuzu zorlayacağını; hatta ölüme neden olabileceğini söylüyor. İkisinin
de amacı insanların yaşamlarını düzgün ve sorunsuz
devam ettirmelerini temin etmek için gerekenin yapılmasıdır. Esas mesele ise insanların bu amaçlar doğrultusunda hareket etmesini sağlayan bir eğitimden; yani
çevre eğitiminden geçmesidir.
Çevre eğitimi konusunda üniversite öğrencileri
nasıl katkılarda bulunabilir ve çevre eğitiminin örgün
eğitime girmesini hızlandırmak için neler yapılabilir?
Çevre eğitimi multidisipliner bir daldır. Yani çevre eğitimi dediğimiz zaman hemen hemen, bütün
bilim dalları ile ilgileniyoruz. Her bilim dalında çevre
eğitimini verebilirsiniz. Çevre korumanın en fazla ele
alınması gereken dal biyoloji, coğrafya ve kimyadır.
Koruyacağımız çevrenin biyolojik ve kimyasal yapısını
bilmeden, onu koruyamayız. Fiziki yapısını da bilmemiz lazım. Demek ki fen bilimleri kompleks bir yapı ve
bu kompleks yapı, insanların yaşamını kolaylaştırıp
onlara yardım etmeli. Bunu da bozucu her faaliyeti
engelleyerek yapması gerekiyor. Türkiye’de gelişmeler
olmadı değil; ama kafa değişmeli ve bu kafayı değiştirecek şey ise eğitimdir. Eğitilmiş toplumların ülkelerinde, bakış açıları çok farklı oluyor. Ülkelerine zarar verilmemesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Bunun temel koşulu eğitilmiş olmak. Bu örgün
eğitimle de olabilir. Yaygın eğitim süreci ile de gerçekleşebilir. Bunun için üniversiter kurumlar, belediyeler
ve sivil toplum kuruluşlarının büyük sorumluluk, özveri
ve görev anlayışı ile vatandaş ve özellikle gençlerle buluşması gerekiyor. Toplumda çevre koruma bilinci oluşturulursa, kendi ülkesine karşı aidiyet duyup, onu her
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şeyin önünde koruyacak ve tutacaktır. Özellikle doğayı
bozucu eylemlerin önlenmesine çalışacaktır. Bu olgunun yaşam biçimi haline getirilmesine, daha ilköğretim sürecinde başlanmalı ve çocuklarımızın bu konuya
eğilme yollarının, çeşitli projeler vererek desteklenmesi
gerekiyor. Yani her yerleşim alanındaki çevre bozucu
örneklerle ilgili çalışmaların öğretmenlerce, çocuklara
verilmesinin sağlanması; çevre eğitimine bizzat
katılımın sağlanarak, yürütülmesi ve bunun için de
genç ve çocuklar tarafından, yönetsel birimlerin
dikkatinin çekilmesine çalışılmalıdır. Böylece çevre ve
doğayı bozucu her türlü faaliyetin engellenmesi ve
kontrol altına alınması sağlanacaktır.
2B yasa maddesi göz göre göre ormanlık arazilere zarar vermesine rağmen neden çıkarılmıştır?
Türkiye’de 20 milyon hektar ormanlık alan var ve
Türkiye’nin genel yüzölçümü 77 milyon hektar, neredeyse dörtte biri orman. Bu ormanların %50’si bozulmuş ormandır. Bozulmuş orman da orman vasfını kaybetmiş; ama müdahale edilirse ve bakım çalışmaları
yapılırsa, tekrar ormanlaştırma sürecine girecek olan
orman demek. Böyle 10 milyon hektarlık arazimiz var.
Bu durumda, 2B uygulaması çok yanlış bir uygulama
olmuştur. Neden, çünkü buna yol açılarak, yeni yeni
2b uygulanabilecek alanların oluşmasına vesile olunacaktır. Buna bir kere başlanırsa, sonunu almanız çok
güçleşecektir; çünkü vatandaş diyor ki “-Ben ekiyorum,
biçiyorum. Burada iki tane meşe var diye siz benim
ekmeme, biçmeme niye izin vermiyorsunuz?”. Bu, her
seçim öncesinde gerçekleşiyor. 2b’ye konu olan alanlar,
daha önce orada tarım yapanların ödeyebileceğinin
üstünde değerlerle veriliyor. Bu da çok önemli huzur-

suzluklara yol açabiliyor. Bir olayın bu şekilde önünü
açarsanız, arkası geliyor ve örnek oluyor. Ve yakılan
ormanın tekrar ormanlaştırma sürecinin başlanmasını
zorunlu kılan bir yasa da var; ama bu yasanın gereğinin
uygulamadaki sonuçları, her doğaseveri ilgilendirmektedir. Bu konunun kamuoyunca izlenmesinde ve kontrol edilmesinde yararlar vardır.
Uluslararası çevre örgütleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ekonomi ve ekoloji aynı kökten gelen iki sözcük.
Bunlar hep birbirlerine karşıt olarak konumlandırılıyor;
ama aslında karşıt değiller. İkisi akıllıca organize edilirse, birbirlerine yardımcı bile olurlar; ama karşıt hale getirilirse, o zaman doğal çevrenin bozulması kaçınılmaz
oluyor. Bunları yöneten insanların, çok bilinçli hareket
etmesi gerekiyor. Bunu yapan ülkeler de var. Mesela Türkiye’de de “-Her Türk sağlıklı bir çevrede yaşar”,
cümlesi anayasaya girmiş ve bunu bozmaya kimsenin
hakkı yok. Aktüel bildiğimiz üzere, Kaz Dağları’nda altın
aranıyor. Kaz Dağları o bölgenin oksijen deposu. Orada
niye altın arıyorsunuz? Sivil toplum kuruluşlarını oluşturan insanlar, buna karşı çıkıyor, amatörce ve tamamen
çevreyi sevip, korumak istedikleri için bu işe girmişler.
Türkiye için örnek vermem gerekirse, Türkiye Tabiatını
Koruma Derneği 1955’de, Türkiye Ormancılar Derneği
ise 1924’te kurulmuş. Türkiye Ormancılar Derneği, Avrupa’nın çevre ile alakalı en eski organizasyonu. Bizim
en temel amacımız havamızı korumak; ormanları bozucu kullanıma açmamak; toprağımızı korumak; insanın sağlığını korumak. Çevre bilincini kazandırabilmek
için, tüm bu noktaların değerlendirilmesi gerekiyor ve
sivil toplum kuruluşları, bu noktalarda çok önemli rol
oynuyorlar. Rize’de elektrik santrali için kazılan derenin
etrafında insanlar yola çıkıp protesto ediyorlar ve haklı
bir nedenleri var. Bu HES’lerin yapılabilmesi için, bilimsel
olarak çok iyi değerlendirilmesi, oluşabilecek olumsuz
çevresel etkilerine bakılması ve ona halkın da katılımı
sağlanarak, ondan sonra karar verilmesi gerekiyor. Bunun için de mevcut bir Çevre Etki Değerlendirmesi yasası, hatta bu yasa çerçevesinde görev yapan bir genel
müdürlük de ihdas edilmiştir. Bir dereye iki üç tane HES
yapılmasının bir mantığı yok ve dünyanın hiçbir yerinde
de olmaz. Zaten can suyu yılın belli dönemlerinde kendi akış rejimi içinde bile yeterli olmayan bir dere veya
nehir suyunun, kilometrelerce uzunluktaki kanallarla su
yatağından uzaklaştırılması sonucunda, büyük ekolojik
felaketlerin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Enerji ve
elektrik hepimizin ihtiyacı; ama bunu temel bir program
içinde yapmak gerekir. Bu husus kısmen de olsa yapılıyor; ancak bazen aşırıya kaçılıyor. Buna meydan vermemek gerekiyor. Sivil toplumcu veya yöre insanının da
tepkisi, haklı olarak bu noktada ortaya çıkabiliyor.
Apollo uydusu, yerkürenin fotoğrafını çekip de mavi
küre olarak bilinen dünyanın, kahverengi olduğu görülünce, 1972’de Stockholm de ilk çevre toplantısı yapılıyor. Çevre korumayı küresel bazda kendisine görev
edinmiş olan Greenpeace, 70’li yıllarda kuruluyor,
1979’da Uluslararası Greenpeace oluyor, Türkiye’de de
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onların şubeleri var ve hepsi insanların daha iyi koşullarda yaşaması için çalışıyor. Hiç unutmuyorum, Almanya’da iken botanik hocamız Wolftang, Brezilya’daki
bütün yağmur ormanlarını kesiyorlar diyerek, koskoca
profesör, karşımızda ağladı.
İnsanoğlunun gideceği başka bir yer yok. Yerkürede
yaşamak zorundayız ve çevre politikasını bir devlet
politikası haline getirmemiz lazım. Bu politikayı eğitsel
anlamda da çok iyi organize etmek ve bunun en büyük
sorumluluğu, başta milli eğitim bakanlığı olmak üzere,
konuyla ilgili tüm bakanlıklara düşmektedir. Çevre ve
doğa koruma, erozyonu önleme amacı ile kurulan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği gibi kurumların artması,
çevre korumaya yönelik felsefenin büyütülmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor ve bu süreç ilgili bakanlıklar
ve ilgili toplumsal kesim katmanları ile yürütülmelidir.
Eğer sokaktaki insan çevre bilincini algılamıyorsa, yapılabilecek pek bir şey olmuyor. Bu yüzden ben gençlere
güveniyorum. Gençler ailelerini eğitiyorlar. Bu nedenle
de çocuklarımızın ilkokuldan itibaren çevre koruma bilincini öne alan ve yaşam biçimi haline getiren, bir eğitimden geçirilmeleri gerekiyor. Bu konuda hepimize
önemli görevler düşüyor. Çünkü bu doğa; torunlarımızın bize emanetidir. Bu emaneti korumamız gerekiyor.
Bu çerçevede doğal çevre, her kesin istediğini yapabileceği kadar sonsuz olmayıp, koruma bilincinin yerleşip,
işlerlik kazanması ile korunacaktır.
Bugün Amerikan Başkanı Trump, Paris iklim anlaşmasından çıkacağını söylüyor. Bundan çıkması demek,
doğayı sorumsuzca kirleten sanayisinin devam etmesi
demek; ama kontrolsüz bir sanayileşmenin, hiç kimseye yararı olmaz. Çünkü Amerika’nın kabul etmediği
hiçbir sözleşmenin, dünya da bir geçerliliği olmadığını
düşünüyorum.
Sayın KİZİROĞLU Hocamız, her gün içinde yaşadığımız, ama birçok kimsenin farkında bile olmadığı, bir o kadar kimsenin de çok yakından ilgilendiği
önemli konularda bizleri aydınlattınız. Ülkemizin
güzel doğasından tertemiz tutulan bir çevrede
bunların bilincine vararak yaşayabilmemiz için öğrettiklerinize teşekkür eder, esenlikler dileriz.
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU’nun Özgeçmişi;
Elazığ/Harput’ta doğan İlhami Kiziroğlu, İstanbul
Üniversitesi’nden mezun oldu.
Münih Ludwigs-Maximillian- Üniversitesi’nde, Ekoloji ve Doğa Koruma kapsamlı Doktora çalışmasını 1976
yılında en yüksek notla tamamlayarak bilim doktoru
oldu. Doktora çalışması “A” sınıfı bir dergide üç makale
şeklinde yayımlandı. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Daha sonra aynı üniversitenin
Eğitim Fakültesi’nde Almanca Dille Eğitim yapılan “Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümünü” kurdu ve Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1982 yılında “Ekoloji ”dalında doçent, 1988
yılında profesör oldu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dekanlık görevini üstlendi.
“Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezini
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kurdu. Araştırma Merkezi Müdürlük görevini yürüttü.
Alman Akademik Mübadele Kurulu(DAAD) ve Alexander von Humboldt- Vakfı araştırma burslarını kazanarak,
Almanya’da Berlin Teknik, Münih LMU ve Münih Teknik,
Braunschweig Teknik ve Heidelberg Üniversitelerinde
değişik yıllarda bilimsel çalışmalar yürüttü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışma Kurulu Başkanlığı; Alexander von Humboldt Derneğinde Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlığı; Türk-Alman Kültür İstişare
Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (halen devam
ediyor) görevlerini yaptı, Ellisi SCI-de taranan A/C-Sınıf
dergide ve ikisi de yabancı kitaplarda yayınlanan makale olmak üzere, toplam 375 bilimsel çalışması vardır.
Bunlardan 23’ü kitaptır; ayrıca 10 kitabın da editörüdür;
Yerli ve Göçmen Kuşları kapsayan “ Türkiye Kuşları Yayılış
Haritası” (70 x 100 cm ebadında) , 1994 (Eylül ve Ekim
aylarında)ATLAS; 1995 (Haziran ve Temmuz aylarında )
TEMPO adlı aktüel dergilerde yayınlanmıştır. 1989 yılında “TÜRKİYE KUŞLARI ” ve 1991 yılında “ BIRD SPECİES
of TÜRKİYE, RED DATA BOOK” adlı kitapları “Londra Natural History Library Kataloğuna girerek Türkiye Kuşları
ile ilgili standart eser olarak kabul edilmiştir. “TÜRKİYE
KUŞLARI”“BIRDS SPECIES of TÜRKİYE” adlı kitabının 2. ve
3. baskıları tamamen değiştirilerek, “Türkiye Kuşları Cep
Kitabı”“Pocketbook for Birds of Türkiye ”adıyla Türkçe/
İngilizce dillerinde renkli resimli olarak yayınlamıştır.
BIRD SPECİES of TÜRKİYE, RED DATA BOOK”adlı kitabın
ikinci baskısı “Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi””Red data
Book for Birds of Türkiye” adıyla Türkçe/İngilizce olarak
tamamen değiştirilerek yeniden basılmıştır. “Ekolojik Avcılık: Fotosafari” adlı renkli kitabını arkadaşları ile
birlikte yayınlamıştır. En son 2019’da çıkan Ekolojik Potpuri 2 adlı kitapta, birçok ekolojik konu ele alınmıştır.
Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesi ile birlikte “
Umweltlernen in der Welt für eine Welt” projesinin müşterek yürütücülüğünü yapmış ve araştırma kitap olarak
yayınlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Senatosu kararı
ile, 1994-1995 ve 1995-1996 eğitim ve öğretim dönemleri için bilimsel çalışmaları nedeniyle “BİLİMDE ÜSTÜN
BAŞARI ÖDÜLÜ”verilen iki Profesörden birisidir. Türkiye
Tabiatını Koruma Derneği tarafından, yaptığı çevre ile
ilgili bilimsel çalışmaları nedeniyle “ŞEREF ÖDÜLÜ ”ne
layık bulunmuştur. Çalışma arkadaşları ile yürüttüğü
“Sultansazlığı Manejman Planlaması Projesi” “Henry
Ford Çevre Ödülü” ne değer bulunmuştur. Akdeniz Üniversitesi 2010 Yılı “ “Çevre Bilim Hizmet Ödülü ”ne layık
bulunmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca her üç
yılda bir verilen ‘’Sulak Alanları Korumada yaptığı katkılar nedeniyle’’ 2013 yılı Bilim Hizmet Ödülü››ne layık bulunmuştur. Yeni bulunan iki canlı türüne adı verilmiştir)
Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu’na izafeten adlandırdığı Capnobotryella kiziroglui türü Side, Perge ve Termessos›taki
tarihi eserlerden izole edilmiştir; mantar türü.b) Taxonomy, new species, new record, Hydroptila, Stactobia,
Turkey.Stactobia kiziroglui sp. n. ; trikopter türü. Ekoloji;
Doğa Koruma; Ornitoloji; İnsan Biyolojisi; İnsan Ekolojisi,
Etoloji ve Genel Biyoloji gibi dersleri verdi.
Evli olup iki çocuğu vardır. Çok iyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir.
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Geçmişten Seçmeler
TÜRKİYE’NİN
BUGÜNÜ VE YARINI 1

Prof. Dr. Feroz AHMAD 2
Bir toplumun geleceğini belirli bir doğruluk derecesiyle önceden görmek imkânsızdır. Çünkü bir toplumun
geleceği önceden belirlenemez ve çeşitli dış etkenlere
bağlıdır. Ancak, geçmişin incelenmesi toplumun ilerleyebileceği bir yön hakkında bir fikir verir. Çağdaş Türkiye’nin
geleceği hakkında tahminde bulunmak iki kat zordur;
çünkü bu ülkenin siyasetini belirleyenler, genellikle olaylara kendi sınırlarının ötesinde ve bu nedenle kendi denetimlerinin dışında karşılık vermek zorunda kalırlar.
Modern Türkiye’nin tarihi bu olguyu sürekli hatırlatır.
Yeni devlet, büyük karışıklıklara rağmen Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazından yaratıldı. Daha sonra cumhuriyetçi rejim kendisini dış dünyadan tecrit etti ve tutucu bürokrasi ile umutsuz köylülüğün yerini alacak güçlü ve ilerici
bir burjuvaziye sahip, modern bir toplum kurma fırsatını
ele geçirdi. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda yeni orta sınıf
tek parti rejiminin sona ermesini ve çoğulcu çok partili bir
sistemin kurulmasını talep edecek kadar olgunlaşmıştı.
Sonraki yıllarda, üç kez 1960’ta, 1971’de ve 1980’de askeri müdahalelere yol açan siyasal ve toplumsal gerilimlere
rağmen, burjuvazinin toplumu nasıl yeniden biçimlendirdiğini gördük. Ordu, her defasında, politikacıları kendi
kitlelerinden ayırmak için müdahale etmişti. Günümüzde
insanlar Türkiye’nin çözülmeyen sorunları siyasal, toplumsal ve ekonomik karşısında ordunun ne zaman müdahale
edeceğini merak ediyorlar.
Türk ordusu, kendisini Cumhuriyet’in ve Kemalizm’in
bekçisi olarak gördüğü sürece, yeni bir darbe olasılığı
her zaman vardır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, ordu
nüfusun önemli bir bölümünün yanı sıra en azından yö1 Bu Yazı, Prof. Dr. Feroz AHMAD’in, ”Kaynak yayınlarında
1999 Yılında Basılan, “Modern Türkiye’nin Oluşumu”
kitabında son söz olarak yayımlanan yazıdan alınmıştır.
2 Prof. Dr. Feroz Ahmad, 1938 Yılında Delhi’de doğdu. Lisans
eğitimini 1958’de Delhi Üniversitesi Tarih Bölümünde aldı.
Ardından Londra Üniversitesi’ne gitti. Burada Bernard Lewis’in
yanında Türk politikasında İttihat ve Terakki Partisi 19081913 isimli doktora tezi hazırladı. Tez kapsamında 19621964 yılları arasında Türkiye’de çalışmalar yaptı. Columbia
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Massachusetts
Üniversitesi’nden yardımcı doçent unvanı aldı. Aynı üniversitede
1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör oldu. 1980-1981
yıllarında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları
Merkezi’nde dersler verdi. İngiltere ve Türkiye’de araştırmalar
yaptı. 1997-1998 yıllarında Türkiye’de Fulbright öğretim üyesi
olarak görev yaptı. Massachusetts Üniversitesi’nden emekli
olarak Türkiye’ye geldi. Türk vatandaşlığı aldı ve Yeditepe
Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 19 Ağustos 2014 tarihinde
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Türk tarihine yaptığı
katkılar sebebiyle kendisine Liyakat Nişanı tevcih edildi.
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netimdeki seçkinlerin bir kesimi, askeri yönetimin krizi
çözebilecek yegâne yol olduğuna inandığı ve orduyu yönetimi ele almaya alenen davet ettiği iktidarı ele geçirmiştir. Cumhurbaşkanı Evren, 2 Temmuz 1987’de yaptığı bir
konuşmada şöyle diyordu:
“Silahlı Kuvvetler akıllarına estiği için darbe yapmaz.
Milletin davet etmesi üzerine yapar. Millet 12 Eylül’ü istedi’(orduyu harekete geçmeye) zorladı. Darbe büyük bir
zorlamayla gerçekleştirildi. Bu olmasaydı, 12 Eylül’e kadar
beklemezdik.”
Türk siyasal hayatının pek çok gözlemcisi, Washington yeşil ışık yakmaması halinde darbenin olmayacağına
da inanır. Bu kişiler geçmişte de aynı şeyin olduğunu iddia eder ve gelecekte de böyle olacağına inanırlar. Evren,
ordunun ancak durumun umutsuz olduğu ve ülkenin
darbeyi memnunlukla karşılayacağı bir sırada müdahale
ettiğini belirtmekte haklıdır. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Bu durumun devam edip etmeyeceği gelecekte
görülecektir.
1980’lerde siyasal hayat, ordunun sivillerin bozduklarını düzelten bir kurum olduğu efsanesini zayıflatmıştır. Cuntanın önce Milli Güvenlik Konseyi (1980-1983) ve
daha sonra Cumhurbaşkanlığı Danışma Konseyi (19831989) olarak iktidarda çok uzun süre kalması bu durumu
kısmen açıklayabilir. Bu yıllar boyunca siyasal tartışmalar
daha açıktan yapıldıkça, cuntanın politikaları eleştirilmeye başlandı. Pek çok politikacının Kemalist ortodoksluğun
uygulamalarına, özellikle cuntanın her türlü sol siyasetin
panzehiri olarak gördüğü İslam’ı teşvik etmesi ve cesaretlendirmesi, Kemalist devletçilik ilkesiyle, dürüst ve adil bir
toplum anlayışıyla çelişen piyasa ekonomisini benimsemesi nedeniyle ters düştüğü görüldü. Paşalar, köylü toplumlarında (Türkiye bütün değişikliklere rağmen bu özelliği taşımaya devam eder) çok popüler olan eşitlik anlayışını
terk ettiler ve araçları hiçbir şekilde önemsemeden servet
birikimini teşvik eden bir rejimin başında yer aldılar.
Ülkenin siyasal bakımdan giderek olgunlaşması
da orduya yönelik tutumların değişmesinde etkili
oldu. Aydınlar artık orduyu sivillerin yolsuzluklarına ve
yetersizliklerine karşı bir sigorta olarak görmüyordu ve bu
kurumun demokrasi ve sivil toplumun karşısında bir engel
olduğu sonucuna vardı. Askeri yönetim mevcut sorunları
daha da ağırlaştırıyordu ve darbe, toplumu yolundan
saptırarak siyasal evrimi engelleyen bir olaydı. İronik
olan, 1980 cuntasının 1960 darbesinin meşruluğunu
sorgulayarak ve Türkiye gibi gelişmekte olan bu ülke
için lüks olarak görülen liberal 1961 Anayasası’nı ve
demokratik yasaları suçlayarak, bu tarihsel revizyonizm
sürecini başlatmasıydı. Sonuç olarak 27 Mayıs’ın bayram
olarak kutlanmasına son verildi. Bu da 27 Mayıs 1960
askeri darbesinden çok farklı değerlendirilen 12 Mart 1971
ve 12 Eylül 1980 darbelerini sorgulamanın ilk adımı oldu.
Entelektüellerin yapmaya çalıştıkları şey tam da buydu.
Militarizme karşı oluşan bu hava, Turgut Özal’ın Silahlı
Kuvvetler içindeki en etkili hizbi tasfiye etmesini sağladı.
Bu hizbin önderi General Necdet Üruğ, 2000 yılına kadar
kendi hizbinin Silahlı Kuvvetleri denetlemesini sağlayacak
bir plan hazırlamak niyetindeydi. Üruğ, Kara Kuvvetleri
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Komutanı General Necdet Öztorun’un kendi yerine geçeceği düşüncesiyle, Temmuz 1987’de emekliye ayrılmaya karar verdi. Bunu yapabilseydi, 1989’da Evren’in süresi
dolduğunda cumhurbaşkanı olabilirdi. Ancak başbakan
Özal, Üruğ’un planını bozdu. Evren’in de onayını alarak
General Necip Torumtay’ı Genelkurmay Başkanlığı’na atadı. Karşılığında Evren’e muhtemelen anayasada değişiklik
ve cumhurbaşkanı olarak görev süresinin bir dönem daha
uzatılması vaadinde bulundu.
Özal’ın gazeteci Uğur Mumcu’nun ‘sivil darbe’ olarak
betimlediği bu kararı, onu eleştirenler tarafından bile
ulusal savunma sorumluluğunun yeniden Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne iade edilmesi yönünde atılmış bir adım
olarak alkışladı. Halk bütün önemli askeri atamaların
Yüksek Komuta Kademesi tarafından yapılacağını ve
hükümet tarafından onaylanacağını düşünmüştü. General
Üruğ, 28 Haziran’da şöyle diyordu:
“2 Temmuz’da Genel Kurmay Başkanlığı görevini Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun’a teslim
edeceğim… Bir başka gelişme söz konusu değildir… Bu
normal hiyerarşinin, Orgeneral Öztorun ‘un Genel Kurmay
Başkanı olmasını gerektiren kıdem ve komuta ilkelerinin
bir gereğidir. Şu anda kendisi Genel Kurmay Başkanı’dır.
Kendimi emekli olarak görüyorum ve sadece kararnamenin çıkmasını bekliyorum.”
Emekliye ayrılan Genelkurmay Başkanı’nın kibri, genelde hemen her hükümet eylemini eleştiren muhalefetin bile Özal’a üstü kapalı destek vermesine yol açtı.
Sosyal Demokratlar son kongrelerinde savunma kurumu
üzerinde sivil denetim ilkesini benimsemişlerdi ve Özal’ın
hareketini Türkiye’deki siyasal hayatın sivilleşmesi ve bir
sivil toplumun oluşması yönünde atılmış önemli bir adım
olarak benimsediler.
Üruğ’un emekliye ayrılması ve Öztorun’un Genel
Kurmay Başkanı olmasının reddedilmesi, Silahlı Kuvvetler
’deki ‘siyasal hizip’ için bir yenilgiydi. Necdet Üruğ, başından beri ordu siyasetlerinde aktif ve hizipler içinde yer
almış, siyasal hırsları olan bir subay olarak biliniyordu. Hiziplerin amacı ideolojik değildi; daha çok zirveye mümkün
olduğu kadar çabuk tırmanmak amaçlanıyordu. Dayısı
Faruk Gürler’in (politikacılar 1973’te onu cumhurbaşkanlığına seçmeyerek zor durumda bırakmışlardı) himayesi
sayesinde, Üruğ albay olduğu dönemde bile etkili olmuştu. Ordu 1980’de iktidarı ele geçirdiğinde, İstanbul’daki
Birinci Ordu Komutanı ve cuntanın belki de en güçlü tek
üyesiydi. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak
Haydar Saltık’ın yerini aldığında, iktidarın merkezine yerleşti. Aralık 1983’te Genel Kurmay Başkanlığı’na atanması,
kendi adamlarını önemli görev yerlerine getirmesini sağladı. Necdet Öztorun, Üruğ’a bağlı kişilerden biriydi. İstanbul’daki iş çevreleri kentin sıkıyönetim komutanı olduğu
sırada onlara tepeden baktığı için Üruğ’u sevmiyor, hatta
ondan nefret ediyorlardı. Özal, iş çevreleriyle olan bağlantıları nedeniyle bu durumu biliyordu ve eline geçen ilk fırsatı değerlendirdi.
Öte yandan Necip Torumtay ‘siyasal’ değil ‘profesyonel’
bir subay olarak tanınıyordu. İyi İngilizce konuşuyor, klasik
Batı müziğinden hoşlanıyor ve çok okuyordu. Bunlar bir

subayda ender rastlanan özelliklerdi. 1962-1964 yıllarında
Washington’da çalıştığı için Pentagon çevrelerince gayet
iyi tanınıyordu. ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Richard
Perle, ’muhteşem bir subay’ dediği Torumtay’ın göreve
gelmesi halinde, ülkesiyle Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların kısa süre içinde çözümleneceği görüşündeydi.
Perle’ün Torumtay hakkında söyledikleri Türk basınında
yayımlandığında, Washington’un Torumtay’ın atanmasında oynadığı rol hakkında çeşitli söylentiler çıktı. Ancak
Ankara’daki Amerikan Büyükelçisi konuyla ilgili olduğunu
ve Orgeneral Turgut Sunalp’in ‘Amerika Genelkurmay Başkanlığı meselesini biliyordu’ iddiasını reddetti.
1960 cuntasının bir üyesi olan Orhan Erkanlı, Türkiye’nin dış ilişkilerini Torumtay’ın atanmasında önemli bir
etken olduğunu düşünüyordu. Şu görüşteydi:
“Torumtay’ın (Öztorun’a) tercih edilmesinin nedenleri
mesleki ve profesyoneldir. NATO, Amerika ve Avrupa’yla
olan sürekli ilişkilerimiz nedeniyle Genel Kurmay Başkanı
yabancılarla sürekli temas halindedir ve kararların alınmasında etkili olur. Torumtay bu görev için gerekli olan niteliklere fazlasıyla sahiptir. Uzun süre ülke dışında görev yapmıştır ve çok iyi İngilizce bilir. Türkiye’nin stratejik sorunlarını anlar ve yabancı ülkelerdeki komutanları yakından tanır.”
Tam aksine, gerek Üruğ gerekse Öztorun daha az kozmopolit ve dar görüşlüydüler ve muhtemelen Türkiye’nin
çıkarlarını ittifakın çıkarlarından daha çok gözetiyorlardı.
Aslında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması için yapılan müzakereler sırasında, yapılan önerilerin başbakan
tarafından kabul edilmesine rağmen zorluk çıkarmışlardı.
Özal, gelecekte Türkiye’nin savunma gerekleri konusunda
kendisiyle aynı görüşleri paylaşan bir genelkurmay başkanı istiyordu. Ancak, yukarıda gördüğümüz gibi, Torumtay,
Özal’ın Körfez politikasına karşı çıktı ve istifa etti.
Özal, Ekim 1989’da kendisini cumhurbaşkanlığına
seçtirerek ve böylece Celal Bayar’dan bu yana ilk sivil
cumhurbaşkanı olarak sivil otorite adına bir darbe
daha indirdi. Ülke Çankaya’da sivil bir cumhurbaşkanı
görmekten hoşnuttu. Bununla birlikte çoğu kişi Özal’dan
daha az tartışmalı ve siyasal olarak daha tarafsız bir kişiyi
tercih ederdi. Bir asker cumhurbaşkanı ordunun kaygılarını
hükümete iletmişti; sivil bir cumhurbaşkanı sayesinde
ordunun etkisi azaltılacaktı. Ne var ki, 1960’larda oluşturulan
Milli Güvenlik Kurulu gibi kurumlar var olmaya devam
ettiği sürece, ordunun azalan etkisi abartılmamalıdır.
1971’den beri Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(TÜSİAD) temsil ettiği iş çevreleri, askeri yönetimi bir istikrar etkeni olarak görme eğilimindeydi. İş çevreleri işçi hareketinin ezilmesinden, grevlerin sona ermesinden ve ücretlerin dondurulmasından, bunun yanı sıra onlara kendi
kaynaklarını örgütleme ve pekiştirme fırsatı veren siyasal
iklimden kazançlı çıktılar. Ne var ki, 1980’lerin sonunda TÜSİAD’ın bazı üyeleri, geçmişte Evren ve Özal ile yaptıkları
gibi vekâlet verme yerine, doğrudan siyasete girmeleri gerektiğini anlamaya başladılar. 1980’lerde yaşadıkları deneyimlerden çok şey öğrendiler. Buna göre, genelde yararlı
olmakla birlikte, askeri yönetimin ne yapacağı belli olmuyordu. TÜSİAD’ın eski başkanı Cem Boyner’e göre, Özal
hükümeti bile kendi ekonomik programını 1985’te terk
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etmişti ve artık TÜSİAD’ın tavsiyelerine kulak asmıyordu.
Cem Boyner bu konuda, Türk girişimcilerinin siyasette varlık göstermeleri gerektiğini ve patronların ailelerinin kendi
aralarından politikacı çıkarmaları zamanının geldiğini öne
süren, iş dünyasının önemli simalarından Can Kıraç’la aynı
görüşteydi. Bu görüşler iş çevreleri arasında giderek gelişen bir güven ve olgunlaşma duygusunu yansıtır. Artık bu
çevreler ordu gibi başka güçleri işe karıştırmaksızın sorunları çözebileceklerine inanıyorlardı. Tutumlarda meydana
gelen bu değişiklik, sendikalardan gelen tehdit, ciddi bir
tehlike olarak görülmediği sürece, askeri müdahaleye karşı da bir önlem oluşturur.
Ne var ki, neredeyse her an askeri bir geleceğe yol açabilecek ağır bir sorun vardır: Güneydoğu Anadolu’da gelişen Kürt isyanı. Bu sorunu basit biçimde çözmek zordur;
çünkü hükümetler bu isyanın nedenlerini henüz anlamamışlardır. Bu yerel özerklik arzusu ulusalcı kültürel özlemlerin birleştiği bir harekettir. Kürtler bir Hint-Avrupa dilini
konuşan ve nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan
etnik bir azınlıktır. Konuya ilişkin nüfus sayımı rakamları
olmadığı için bu sayı tartışmalıdır. Resmi politika, Kürtleri
ayrı bir etnik grup olarak tanımaz. Bununla birlikte hükümet Kürtçenin kullanımına getirilen birçok kısıtlamayı kaldırmış, Kürtçe kitap ve gazeteler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum gelecek için daha büyük bir serbestlik vaat
etmektedir.
Kürtlerin çoğunluk oluşturduğu iller Anadolu’nun en
yoksul ve en az gelişmiş yöreleridir. Buraları, zengin Batı ile
geri kalmış Doğu arasında büyük bir zıtlık yaratan eşitsiz
ekonomik gelişmeyi yansıtırlar. Nitekim Kürt hareketinin
özünde, Kürtlerin bir azınlık oldukları için kendilerine karşı
ayrımcılık yapıldığına dair görüşlerini temel alan ekonomik ve kültürel şikâyetler yatar. Aslında bölgedeki Türkler
de (ve Araplar) aynı derecede yoksul ve yoksundurlar; ancak bu olgu çatışma içinde kaybolmuştur.
Modern Kürt hareketinin geçmişi 1960’ların başına
kadar uzatılabilir. Bu tarihte Kürt entelektüelleri, eşitlik
ve kültürel özerklik mücadelesi içinde ve Doğu illerinin
ekonomik kalkınması talebiyle, o sırada giderek gelişen
sola katıldılar. Hareket 1960’ların sonunda militanlaştıkça, daha büyük bir devlet baskısıyla karşı karşıya geldi;
1979’da Doğu’daki pek çok il sıkıyönetimle yönetiliyordu.
1980’de iktidarı ele geçiren generaller, Kürt sorununu
öteki sorunlar gibi zor kullanarak çözmeye kararlıydılar.
Bütün ülke sıkıyönetim altındaydı. Sıkıyönetim öteki bölgelerde kaldırıldıktan sonra uzun süre Doğu illerinde devam etti. Kürtlerin, Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) arkasına
geçerek daha örgütlü biçimde direnmeye başlamalarıyla
birlikte, durum daha da kötüleşti.1980’ler boyunca ordu
ile PKK terör örgütü elemanları arasında sürekli çatışmalar
oldu. Bu, çatışmalar yeni bir askeri müdahale riskini artırıyordu. Türkiye’de, generallerin Kürt sorununu çözmek
istemediklerini, bu sorunu her an iktidara el koymak için
kullanabileceklerini iddia eden kuşkucular vardır. Bu türden kuşkuculuk bir ölçüde paranoya olabilir, ancak bütünüyle göz ardı edilemez. Kürt çatışmasının İstanbul gibi bir
milyondan fazla kürdün yaşadığı Batı kentlerine yayılabileceğinden de korkulmaktadır. Bu gelişme Türk toplumu-
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nu daha da kutuplaştıracak ve demokratikleşme sürecini
tehdit edecektir.
Türk toplumu üzerindeki askeri müdahale tehdidin
bir diğer nedeni, İslami canlanmanın Cumhuriyet’in laik
temellerini zayıflatmakta olduğu korkusudur. Çok partili
dönemde, 1950’lerde başlayan İslami uyanış, o zamandan
beri hız kazanmıştır.1960’larda sosyalist ve demokratik
güçlerin artan etkisi karşısında endişeye kapılan tutucular,
dini, ideolojik bir karşı güç olarak kullanmaya başladılar ve
askeri rejim bu uygulamayı büyük bir gayretle sürdürdü.
Generaller, Kemalizmi layık olduğu yere koyacaklarını vaat
etmelerine rağmen, dinin toplumda oynadığı rolün pekişmesinde anahtar rolü oynadılar; ilk ve ortaokullara zorunlu din dersi getirmek için devlet kaynaklarını kullandılar.
İmam hatip okulları bu üç yıl içinde 258’den 350’ye çıktı.
Bu tür okullara katılan öğrencilerin sayısı da hızla artarak
270 bine çıktı ve 40 bin kız öğrenciyi kapsadı. Bu okullardan mezun olanlar genellikle binlerce camide iş buluyor
ve devlet memuru olarak maaş alıyorlardı. Ancak, imam
hatip mezunları üniversitelere ve bürokrasiye girerek bu
iki kurumun laik geleneğini zayıflattıklarında alarm çanları çalmaya başladı. Ne var ki, generaller bu okullardan
mezun olan öğrencilerin Silahlı Kuvvetler’ e girmelerine
izin vermediler. Gerici fikirlerin bu yolla Silahlı Kuvvetler’ e
bulaşmasından korkuyorlardı. Silahlı Kuvvetler’ e katılmayı
başaranlar sistematik biçimde temizlendi.
Türkiye gençliğinin kullandığı sol söylem de generalleri endişelendirdi. Gençlik, zenginlerle yoksullar arasında
giderek derinleşen uçurumu, işçilerin ve köylülerin sömürülmelerini eleştiriyor, eşitlik ve toplumsal adalet için mücadele etmek istiyordu. Okullar ve üniversiteler bu durumdan sorumlu tutuldular ve bu kurumlarda çalışan liberal
ve sol görüşlü kişiler tasfiye edildiler. Paşalara göre 1961
liberal anayasası din bilgisine tamamen yabancı, inançsız
bir gençlik kültürü yaratmıştı. “Genç zihinleri zehirleyen”
bir kültür yerine, “dini kültür” yaratacak yasalar çıkardılar.
Milli Güvenlik Konseyi’nin yayımlanmış tartışmalarında bu
durum açıkça görülmektedir.
İslami konularda genel cehalet, aile hayatında dine yer
verilmemesi ve ana babaların çocuklarına dini değerleri
öğretememeleri konusunda yükselen şikâyetle, laikliğin
(ve modernizmin) Türk toplumunun içlerine doğru
gerçekleştirdiği akının bedeli oldu. Britanya ve Amerika’da
Hıristiyan okullarında okuyan pek çok öğrencinin artık
İsa’nın Öğretisi’ni (ya da Hristiyanlık hakkında daha çok
şey)bilmemeleri gibi Türk çocukları da İslam hakkında bilgisizdiler.(Turgut Özal, yayımlanmış bir söyleşide, ancak
İstanbul’a gelip üniversiteye girdiğinde dua etmeyi öğrendiğini itiraf etmişti.)
Çocuklar, aile hayatı içinde İslami bilgileri
edinemedikleri için MGK, devletin bu bilgileri okullarda
öğretmesine karar verdi; tarih, coğrafya ve matematik
gibi, İslam da okullarda öğretilecekti. Generaller ve
danışmanları, İslam’ı, uygun biçimde maniple edildiği
takdirde, Türk toplumu içindeki pek çok bölünmenin üstesinden gelecek ya da en azından bu bölünmelerin üzerini örtecek birleştirici bir etken olarak gördüler. Böylece
dini geliştirmek için ciddi bir çaba harcadılar ve bu miras
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1983’te kurulan Anavatan Partisi hükümeti tarafından benimsendi.
Özal, İslam’ın tezlerini sadece sola karşı bir panzehir
olarak kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda hem kendisi hem de partisindeki çoğunluk, nüfusun büyük bir
bölümü Müslüman olduğu için, genellikle İslami olarak
betimlenen unsurlarla yüklü bir kültüre gerçek anlamda
bağlandılar. Bu Türkiye’nin alt-orta sınıfının kültürüdür. Bu
sınıfın üyeleri Kemalist Devrim’in ve bu devrimle birlikte
anılan Batılılaşmanın kenarında yer alırlar. Bunların Batılılaşmaları, Batı’nın sadece maddi dünya ile başa çıkmak
için gerekli araçları sağladığına, kendi ahlaki ve toplumsal
değerlerinin Batı’nınkinden üstün olduğuna inandıkları
için oldukça yüzeyseldi. Kemalist rejimin Türklere yeni bir
kimlik sağlamakta başarısız olduğunu ve onları İslam’dan
kopararak bir kimlik krizine yol açtığını öne sürüyorlardı.
Bu nedenle Türkiye’deki İslami canlanma, ülkenin gerçek
kimliğini iade etme girişimi oldu. Bunun da çoğunluk yönetimi olarak tanımladıkları demokrasiyle bağdaşabilir olduğunu söylüyorlardı. Türkiye’de çoğunluk Müslümandı.
Bu bakış açısını paylaşan politikacılar, doğal olarak bu
eğilimi ne ‘köktenci’ ne de gerici olarak görüyorlardı. Din
özgürlüğünü iade etmekte ve halka istediği şeyi vermekte
olduklarını iddia ettiler. Bazı sınıflar, İslami eğitimi teşvik
etme politikasından yararlandılar ve doğal olarak hükümeti desteklediler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetimi
altında din kurumunun sürekli büyümesi, taşra alt-orta
sınıflarının eğitimi, iş bulmaları ve yerel politikacıların kayırılmaları için kullanılan bir kaynak haline geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bir rapor,
son on yıl içinde sürdürülen faaliyetlerdeki artışla ilgili
ayrıntılı bilgi verir. Bu kurumda çalışanların sayısı 1979’da
50.765’ten 1989’da 84.712’ye çıktı ve bütçesi 232 milyar
lira ya da kabaca 115 milyon dolar oldu. Yılda ortalama
1.500 cami yapılıyordu. Cami sayısı 1984’te 54.667’den
1988’de 62.947’ye çıktı; 857 kişiye bir cami düşüyordu.
İmam hatip okullarının yanı sıra Kur’an kurslarında da
bir artış oldu. Bu kurslara devam eden çocuklara Arapça
okuma yazmanın yanı sıra, İslam’ın temel kuralları öğretiliyordu.1980 darbesinden önce bu türden 2.610 okul vardı.
1989’ da bu sayı 4.715’e çıktı. Bu kurslara katılan öğrencilerin sayısı aynı dönem içinde 68.486’dan 155.403’e ulaşmıştı.
Bunların 58.350’si kız öğrencilerden oluşuyordu. Mekke’ye
hac için gidenlerin sayısında da benzer artış oldu: 1979’da
10.805’ten (3.409’u kadın) 1988’de 92.006’ya (40.057’si
kadın) çıktı. Diyanet işleri Başkanlığı, Avrupa’dan Avustralya’ya kadar yurtdışındaki Türk cemaatleri arasında da
faaliyet gösterdi. 1980’de başkanlığın yurtdışında çalışan
sadece 20 görevlisi vardı; 1989’da bu sayı 628’e çıkmıştı.
Raporda yer almakla birlikte, bu görevlilerin çoğunun
maaşını Humeyni’nin İran’ına karşı, ideolojik bir mücadele
içinde olan Suudi Arabistan hükümeti ödüyordu. Aslında
Suudilerin (Washington’un emrinde) Türkiye’deki İslami
canlanmada anahtar rolü oynadığını, bunu, ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve bir askeri darbeye yol açmak için yaptığını
iddia eden sol eğilimli bazı araştırmacılar vardır.
Arap dünyasındaki tutucu güçlerle iyi ilişkiler kurma
arzusunun yanı sıra, Suudi (ve İran) parası da, rejimin,

Türkiye’nin İslami yüzünü yansıtmasında etken olmuştur.
Ancak, din kartının petrol alımlarını kolaylaştıracağı ve
Türk mallarına pazar açacağı umudu asla gerçekleşmedi.
Sonuç olarak Ankara, Arap dünyasına yönelik politikasını
yeniden değerlendirmeye başladı ve 1990’ların başında
İsrail ile olan ilişkilerini geliştirdi.
Günümüzde, İslam’ın on yıl öncesinden daha etkili olduğunu Türkiye’yi tanıyan herkes bilmektedir. Bu durum,
büyük kentlerden çok Anadolu’nun küçük kasabaları için
geçerlidir. Laik basında Ramazan’da oruç tutmayan kişilere
karşı şiddet kullanılmasıyla ilgili endişe verici öyküler yer
almaktadır. Anadolu’daki bir ilin belediye başkanı, sadece
kadınların bineceği otobüsler tahsis etti. Yöredeki kadınlar
daha rahat seyahat edebilecekleri düşüncesiyle bu uygulamayı memnunlukla karşılarken, kentteki feminist akranları bu durumu protesto ediyorlardı. Bir başka belediye
başkanı laikliğe inanmadığını açıkladı ve anayasayı ihlal
ettiği için devlet tarafından cezalandırıldı.
Bu eğilim, İslam’ın kendi sızdırmaz ortamında kapalı
tutulduğu militan laiklik döneminde yetişen kuşağı endişelendirmektedir. Ülkede her şey değişmekte, siyasal katılım yeni sınıfları kapsayacak şekilde genişledikçe, İslami
kültür ile Batı’dan ithal edilen Hollywood, televizyon ve
tüketim kültürü yan yana gelişmektedir. Bunun dışında,
yeni burjuvazinin, Özalların sembolize ettikleri ve eleştirmenleri tarafından arabesk olarak betimlenen sentetik bir
kültür oluşmuştur.
Türkiye’de olanlar, esas olarak pek çok Üçüncü Dünya
ülkesinde görülen bir fenomendir; yeni sınıfların siyaset
sahnesine çıkması. Türkiye örneğinde bu gelişme, İslam
hukukuna, şeriata göre yönetilen bir İslam devletinin
kurulmasına yol açabilir mi? Böyle bir sonuç mümkün
olmakla birlikte, ülkenin yakın tarihi dikkate alındığında
muhtemel değildir. Üç ayrı kuşak laik bir rejim altında yaşamıştır. Bunlar özellikle İslami bir rejim olduğunu iddia
eden komşu İran’ın fiyaskosuna tanık olduktan sonra
laikliğin sağladığı yararlardan vazgeçmeyeceklerdir.
Binlerce Türkün geçici işçi olarak yaşadığı Suudi Arabistan
ve Libya, cazip birer model olmamışlardır.
Halkın İslam’a karşı tutumu konusunda Milliyet gazetesinde (26 Mayıs- 1 Haziran 1986) yayımlanan bir araştırmada şu sonuca varılmaktadır: ‘Bizler(Türkler) dindar
kişileriz, ancak fanatik değiliz.’ Bireylerin agnostik(bilinemezci- Ç.N.)ya da ateist olduklarını nadiren açıkladıkları bir
toplumda, din konusunda yapılan bir araştırma ne kadar
ciddiye alınabilir? Bununla birlikte araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60,5’i kendisini dindar olarak betimlerken, sadece yüzde 26,3’ü düzenli olarak ibadet ettiğini söylemektedir. İslam’ın önemli bayram günlerinde (Şeker ve Kurban
Bayramları) ibadet ettiklerini söyleyenleri gösteren yüzde
54,4 rakamı, çoğunluğu Müslüman olan bir ülke için oldukça düşüktür ve laik değerlerin toplumun hemen her
düzeyine nüfuz ettiğini ortaya koyan bir gösterge olarak
kabul edilebilir.
İslam devletine dönüş gerçek bir tehlike olmasa
da, birkaç dogmatik İslamcının siyasal hayata hâkim
olması halinde, ülkede bilimsel ve akılcı eğitimin niteliği
zayıflayabilir. Birleşik Devletlerde olduğu gibi, Türkiye’de
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de, okullarda evrim teorisi yerine yaradılış teorisinin
öğretilmesini isteyen küçük bir hareket vardır. Bu türden
kişiler, çoğalmaları halinde (şimdilik çok fazla değiller),
Türkiye’nin bilim alanında gerçekleştirdiği mütevazı
gelişmeyi engelleyebilirler. Ancak, İslamcılar, içinde
yaşamak zorunda oldukları dinamik dünya ile başa çıkmak
ve pragmatik davranmak zorunda oldukları için, bu
kişilerin başarı kazanma ihtimali zayıftır. Bir örnek olarak
günümüz Türkiye’sinin turizm sorununu alalım.
Turizm, Türkiye’nin yaklaşık 3 milyar dolar gelir sağlayan
en kârlı endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Önceleri yabancı turistlerin çıplak güneşlenmeleri Özal hükümetindeki
turizm bakanında panik yarattı. Bakanın ilk tepkisi, “Çıplak
güneşlenen kadın turistler ülkemize giremezler!” şeklinde
oldu. Ancak, bakan Türkiye’nin aşırı muhafazakâr bir ülke
olarak şöhret kazanması halinde, ülkenin turizm gelirlerinde keskin bir düşüş olacağını öğrendiğinde yumuşadı.
Çıplak güneşlenme olayı turistlerle sınırlı kalmadı. Kısa süre
sonra bazı Türk kadınları da çıplak güneşlenme hakkını talep ettiler ve bir yabancıya tanınan hakkın bir Türk’e tanınmaması mümkün olmadığı için bu hakkı elde ettiler.
İngiliz gazeteci Robert Chesshyre, Türkiye üzerine
hazırladığı parlak bir dokümanter filmde gösterdiği gibi,
turizmin etkisi çok büyük oldu. Batı Anadolu’daki küçük
ve tutucu bir kasabada geleneksel roller, 14 yaşında bir
kızın biraz İngilizce bildiği için kendisinden yaşlı erkeklere
hizmet etmesine izin verecek kadar değişmekle kalmadı,
aynı zamanda yöredeki cami, Cuma günleri herkes
turistlere hizmet etmekle meşgul olduğu için boş kaldı.
Özellikle, statüleri erkeklerinkinden daha radikal
biçimde değişen kadınlar arasında görülen sürekli tutum
değişiklikleri nedeniyle, ülkenin geçirmekte olduğu
dönüşüme sırt çevirebileceğini düşünmek zordur. Daha
orta sınıf kadınlar, iş ve kariyer hayatlarının temeli haline
geldiği için, tek başlarına yaşamaktadırlar. Sonuç olarak,
kadınlar yaratıcı çalışmayı, evlilik ve aileye kurban etmek
istemedikleri için, boşanma oranları yükselmeye devam
etmektedir. Artık küçük bir feminist hareket vardır ve Feminist dergisi Mart 1987’den itibaren görüşlerini yaymaktadır. Kadınlar aile içi şiddet gibi doğrudan ilgilendiren sorunlarla ilgilenmenin yanı sıra, insan hakları ve çevre gibi
daha kapsamlı sorunlarla da yakından ilgilenmektedirler.
İslam’ın 1980’lerde kazandığı cazibe, kısmen solun ezilmesinin yol açtığı boşluktan ötürüydü. İslam’ın eşitsizliğe ve
sömürüye yönelttiği eleştiriler, bu boşluğu doldurmaya
başladı. Siyasal hayat normale döndükçe, siyasete yönelen
İslami dürtüler de zayıflayacaktır.
1990’larda yaşanan bir başka sorun, Türkiye’nin, Soğuk
Savaş’ın sona ermesine ve kendi çevresinde, Sovyetler Birliği’nde, Balkanlar’da, Orta Ve Doğu Avrupa’da meydana
gelen devrimlere gösterdiği tepkidir. Bu gelişmeler, Türkiye’nin, bu kadar karmaşık olmamakla birlikte, benzer
boyutlarda bir durumla karşı karşıya kaldığı İkinci Dünya
Savaşı’nın sona erişinden bu yana karşılaştığı belki de en
büyük meydan okumadır.
Bir ülkenin dışişlerinin, o ülkenin iç politikasının sadece
bir uzantısı olduğu kabul edilir. Bu durum, modern Türkiye için de geçerlidir. Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki dış
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ilişkiler, kurucuların kendilerini dış maceralardan uzak tutma arzularını ve yeni bir Türkiye yaratma girişimlerini de
yansıtıyordu. Rusya (ve Yunanistan) ile geleneksel olduğu
söylenen düşmanlığı da kapsayan ideoloji bir yana bırakıldı ve her iki komşuyla yakın ilişkiler kuruldu. Bu yıllarda
Ankara, Britanya ve Fransa’dan kuşkulanıyor ve Mussolini
İtalya’sının Güneybatı Anadolu’ya hâkim konumdaki Oniki
Ada’yı işgal etmesi korku ve rahatsızlık yaratıyordu.
İlk dönemlerde Cumhuriyet’in güvenliği Sovyetler
Birliği’yle imzalanan 1925 Dostluk Antlaşması’nı temel
aldı. Ancak, 1930’ların başında faşist İtalya’dan gelen
tehdit ciddileştiğinden, Ankara İtalyan saldırısını
caydıracak yegâne deniz gücüne sahip olan Britanya’ya
yaklaştı. Bu sırada Türkiye ‘yatıştırma’ siyasetine fiilen
muhalif oldu ve Milletler Cemiyeti’nin kolektif güvenlik
siyasetini destekledi. Daha sonra, Britanya ve Fransa
ile Barış Antlaşması (19 Ekim 1939) imzaladı. Ancak, bu
anlaşmada, Türkiye’nin bir savaş durumunda tarafsız
kalmasını sağlayacak boşluklar da vardı. Ankara,
Nazilerden gelebilecek bir işgal tehdidini savuşturmak
için, Sovyetler Birliği’ne karşı Nazi saldırısından birkaç
gün önce, 18 Haziran 1941’de, Türk-Alman Dostluk ve
Saldırmazlık Antlaşması’nı imzaladı. Türkiye, daha sonra
23 Şubat 1945’te, Birleşmiş Milletlere katılma şartını yerine
getirmek için Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.
Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması, 1945’te, Stalin’in kaba
ve baskıcı tavırları nedeniyle geçersiz hale geldi. Ancak
toprak ya da Boğazların ortak savunulması için (sık sık iddia edildiği gibi) herhangi bir resmi Sovyet talebi olmadı;
bu türden taleplerin öne sürüldüğü hiçbir müzakere yapılmadı. Bu noktada Türkiye, dış politikasını Batı’ya yönelerek değiştirmeye karar verdi. Moskova ile yapılacak bir
antlaşma, bu türden ilişkilerin geliştirilmesini imkânsız
hale getirecekti.
Batı’ya yönelme, ülke içinde çok partili sistemin kurulmasını ve ekonomi politikada devletçilikten uzaklaşmayı
gerektiriyordu. Devletin burjuvazisinin tasarladığı ölçekte
ekonomik büyümeyi finanse edemeyecek kadar yoksul
olduğu düşünülüyordu. Yabancı yatırım ve yardımın, hızlı
büyümenin yegâne kaynağı olduğu düşünüldü. Dış yatırım süreci Marshall Planı’ndan sağlanan fonlarla başlatıldı
ve Türkiye’nin -askeri olmanın yanı sıra, ekonomik olarak
da her zaman değer verdiği – NATO’ya katılmasından sonra da devam etti.
Soğuk Savaş (ve daha sonra NATO) 1945’ten sonra
Türk siyasal hayatının rehber ilkleri haline geldi ve yumuşamaya yönelik her hareket, Ankara’da travmatik bir
etki yarattı. Antikomünizm bir halk olarak Türkleri tanımlıyor ve ulusun bütün öncelikleri buna göre belirleniyordu.1964 Kıbrıs kriziyle birlikte ruh hali değişmeye başladı
başkan Johnson’un Başbakan İsmet İnönü’ye mektubu
açığa çıktığında, Birleşik Devletlere tepki duyuldu. Johnson, Türkiye’yi, Kıbrıs’a müdahale etmesi ve Moskova’nın
karşı önlemler alması halinde NATO’ya güvenmemesi yolunda uyarıyordu.
Bu şok hükümetin dış politikasını gözden geçirmesine
yol açtı. Sonuç olarak Türkiye, NATO içinde Avrupa çizgisini izlemeye karar verdi. Türkiye, her şeyden önce ittifak
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içinde hızla güçlü bir blok olarak ortaya çıkmakta olan
Avrupa’nın bir parçasıydı. Avrupa topluluğunun içindeki çeşitli kurumlarla bağlantıları vardı ve nihai amacı AET
üyesi olmaktı. Ülkenin çıkarı, ittifak içinde azami esnekliği
göstererek, Avrupa ile Birleşik Devletlerarasında dengeli
bir tutumu sürdürmekti.
Bu durum 1960’ların sonundan beri değişmemiştir.
Genel olarak belirtmek gerekirse, 1980’den önce siyasal
partiler Avrupa ile olan ilişkilerini vurgulama eğilimindeydiler; Sosyal Demokratlar Sosyalist Enternasyonal’e katılırlarken, tutucu Adalet Partisi, İslam’a sözde bağlı olmasına
rağmen, Avrupa Hıristiyan Demokrat Partisi ile ilişki kurdu.
Sadece Silahlı Kuvvetler belirsiz bir Amerikan yanlısı tutumu sürdürdü.
Eski Sovyet Blok’unda meydana gelen devrimler, Türkiye’nin resmi çevrelerinde büyük bir huzursuzluğa yol
açtı. Bir kuşak boyunca siyasal hayatı tanımlayan ilkeler
ansızın iflas etti. Komünizme(ya da her türlü merkez sola)
duyulan düşmanlık, içi boş ve samimiyetsiz bir tutumdu.
Nitekim Türkiye’nin çevresindeki ülkeler hızla çoğulculuğa
ve demokrasiye yönelirken, Ankara eski tutumunu
sürdürmekte zorluk çekmekteydi.
Eski tarzları değiştirmek asla kolay olmamış ve tutucular ülke içinde statükoyu korumayı tercih etmişlerdir. Ancak, Türkiye’nin çevresinde devrimler sürerken, statükoyu
korumanın imkânsız olduğu görüldü. Nitekim, din propagandasını yasaklayan yasanın yanı sıra, antikomünist yasalar da - Ceza Yasası’nın 141., 142., ve 146. Maddeleri- kaldırıldı. Birleşik Komünist Partisi’nin –biraz taciz edilerek de
olsa-,kurulmasına izin verildi. Soğuk Savaş’ın sona ermesi,
siyasal hayatın liberalleşmesine yol açtı. Güneydoğu’daki
Kürt isyanı ya da kentlerdeki siyasal şiddet yeni bir askeri
darbeyle sonuçlanmadığı sürece, siyasal hayattaki bu liberalleşmenin hız kazanarak devam edeceği görülüyor.
Yeni Dünya Düzeninin niteliği, Türkiye’nin göstereceği
tepkiyi, tıpkı 1945’te olduğu gibi belirleyecektir. NATO’ya
ne olursa olsun, Türkiye’nin Boğazlardaki ve Avrupa ile Asya’yı birleştiren geçiş yolları üzerindeki stratejik konumu
değişmeyecektir. Dünya ne kadar değişirse değişsin, Türkiye daima kendisiyle ortaklık kurulmak istenen bir ülke
olacaktır. Aslında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte,
Türkiye’nin dış siyaset seçenekleri artmıştır.
Türkiye Körfez Savaşı’ndan sonra, Amerikan prestijinde görülen büyük artışa ve Türklerin bir ülkenin gücüne
duydukları hayranlığa rağmen, Avrupa’yla ilişkilerine öncelik vermeye devam etti. Ancak bu durum daha çok Avrupa’nın Türkiye’ye nasıl davranacağına bağlıdır. Şimdiye
kadar AET’nin tepkisi soğuk olmuştur. Türkiye’nin Nisan
1987’de yaptığı Ortak Pazar’a erken üyelik başvurusu geri
çevrildi. Avrupalılar, şimdilik Doğu Avrupa ile ve bu bölgenin kendi nüfuz alanıyla bütünleştirilmesi sorunuyla daha
çok ilgileniyorlar. Türkiye zaten Avrupa’nın nüfuz alanı içinde görülüyor. Avrupalıların Türkiye konusundaki tutumu,
potansiyel ortak olarak değil, müşteri olarak görülen bir
ülkeye tenezzülen gösterilen bir tutumdur. Bu durumda
Türkiye’nin AT’ye kısa süre içinde girmesi mümkün görünmüyor. Ancak, Brüksel, Türkiye’yi topluluğa tam üye yapmaksızın, AT pazarına daha çok girmesini sağlayabilir ve

Türk ekonomisine büyük olanaklar sağlayabilir.
Avrupa’nın reddi, Türkiye’yi tecrit etmiş ve onu Washington’a dönmeye zorlamıştır. Avrupa ve Ortadoğu’da
hegemonik bir rol oynamasını sağlayacak bir sistem kurmaya kararlı olan Amerika, Ankara’yla olan ilişkilerini güçlendirmiş, ancak bu, Ankara’nın zararına olmuştur. İsrail ile
ilişkileri geliştirmek için yapılan görüşmeler, Ankara’nın
zararına olmuştur. İsrail ile ilişkileri geliştirmek için yapılan
görüşmeler, Ankara’nın, Amerika’nın tavsiyelerine uyma
arzusunu gösteren bir belirti olabilir. Böylece gelecekte
İsrail (ve Mısır) ile ittifak kurarak bölgede bir Pax Americana (Amerikan barışı –Ç.N) sağlama olanağı doğmuştur.
İsrail ile kurulan yakın ilişkiler, Türkiye’ye, Birleşik Devletler
Kongresi’ndeki Yunan ve Ermeni etkisine karşı Yahudi lobisini bir denge unsuru olarak kullanma olanağı da sağlıyor.
Durum henüz belirsizliğini koruyor ve yerleşmiş bir siyasal
çizgi için vakit henüz erken.
Avrupa ve Amerika, Türkiye’nin başlıca iki seçeneği olmaya devam ediyor. Türkiye Avrupa’ya katılmayı başarırsa,
insan haklarına ve hukuk düzenine saygılı liberal bir rejim
yaratma şansını yakalayabilir. Avrupa, böyle bir rejimi teşvik
etme eğilimindedir. Öte yandan Amerika, zaman zaman sinik bir tutumla, istikrar olarak betimlediği şey uğruna sert
bir diktatörlüğü hoşgörüyle karşılamaya istekli olmuştur.
Pratikte pek mümkün görünmese de, teorik olarak Türkiye, Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında uyguladığı türden tarafsız ve bağımsız bir siyaset uygulama seçeneğine sahiptir.
Yeni Avrupa’nın dışında bırakılması halinde (1918’den sonra olduğu gibi)Türkiye, Washington’la ilişkiyi fazla zorlayıcı
ve zararlı bularak, önünde sonunda süper güç değilse de,
büyük bir güç olacağı anlaşılan, yeni, yerinden yönetimli
Rus Federasyonu’na makul biçimde yaklaşabilir. Bazı Türk
stratejistleri Karadeniz Bölgesi’nde, Türkiye, Bulgaristan,
Romanya, Ukrayna ve Gürcistan arasında kurulacak bir
ekonomik işbirliğinden ve bütün tarafların böyle bir işbirliğinden çok kârlı çıkacaklarından söz etmektedirler. Eski
Sovyetler Birliği’nin yeni Türk-Müslüman devletleri de Türkiye’nin bölgedeki konumunu güçlendirecek büyük bir
ekonomik işbirliği potansiyeli sağlamaktadır. Türkiye’deki
laisizm ve serbest piyasa modeli de (İran’daki İslamcı ve
devletçi modelin karşıtı olarak) İslam cumhuriyetleri için
büyük bir önem taşımaktadır. Bu durum Ankara’ya büyük
avantaj sağlayabilir.
Tarafsız bir Türkiye, Ortadoğu’da Batı ile olan bağlantısı
nedeniyle asla oynayamadığı yaratıcı bir rol oynayacaktır.
İslamcılar, bir Müslüman ortak pazarından söz etmektedirler. Böyle bir bölgesel gruplaşma, hızla değişen bir dünyada zorunluluk haline gelebilir. Bu projenin gerçekleşmesi
halinde, Türkiye girişimin önemli bir ortağı olacaktır.
Modern Türkiye’nin tarihine bakıldığında, Türklerin en
azından iki kez dünya düzeninde meydana gelen değişimlere yaratıcı biçimde uyum sağlayabildikleri sonucuna
varmak mümkündür. İki Dünya Savaşı’ndan sonra, kendilerini kuşatan sorunlara çözüm bulmakta büyük bir esneklik gösterdiler. Yaşadıkları zengin deneyim sayesinde,
aynı şeyi bir kez daha yapacaklarından ve Türkiye’yi gurur
duyulacak bir ülke haline getireceklerinden kuşkulanmak
için fazla neden yoktur.
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OBJEKTİFE TAKILANLAR
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Ammar & Hüseyin

Yağmur & Güven

Esra & Mustafa

Cansu & Hüseyin

Belgin & Cem
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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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