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Afyonkarahisar - Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son devresi olan 30 Ağustos
Muharebesi, Türk tarihinin en mühim bir dönüm noktasını teşkil eder. Millî tarihimiz çok büyük ve
çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin neticeli ve
bütün tarihe, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni yön vermekte kesin tesirli böyle bir
meydan muharebesi hatırlamıyorum. Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk Devleti’nin, genç Türk
Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı; ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan
Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları, Devlet ve Cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır.
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1924 ( Atatürk’ün S.D. II, s. 178-179)
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SUNUŞ

Değerli Okurlar,
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan dönemde tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen önemli
olaylara göz attığımızda; 23 Temmuz-7 Ağustos 1919
Erzurum Kongresi, 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi,
23 Ağustos-13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun Başlaması,
30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Savaşının
kazanılması, 9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu, 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması,
önemli olaylarda öne çıkmaktadır.
Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, kontrollü sosyal hayat kapsamında, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak halkımızın Anıtkabir
ve Atatürk’e gösterdiği ilgi övgüyü hak etmektedir.
Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında, her
yaştan binlerce ziyaretçi, Atasına olan saygıyı Anıtkabir’i ziyaret ederek ifade etmiştir.
Biz de, Anıtkabir Derneği Yönetimi olarak, Kurtuluş
Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle
taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’ni kutluyor, bu
topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü,
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silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan
yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.
Dergimizin bu sayısında; Prof. Dr. Oğuz Aytepe’nin,
Modern Türkiye’nin doğuşunda 30 Ağustos Zaferi ve
Sonuçları başlıklı yazısını, Dr. A. Cüneyt KÜSMEZ’in
Mustafa Kemal Atatürk’ün Komutanlık Sanatı konulu yazısını, Dr. Ali Güler’in, Atatürk’ün TBMM Açılış
Konuşmalarında Sağlık ve Sosyal yardım Konuları
başlıklı yazısını, Prof. Dr. Yurdanur TULUNAY’ın, Bir
30 Ağustos Zafer Bayramı Öncesi, Toplumsal Cinsiyet Dengesi ve Kadın Kavramlarının Düşündürdükleri
konulu yazısını, Dr. İsmail UZUN’un, Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan
başlıklı yazısını, Onur DER’in, Başkent Ankara konulu
yazısını, Avukat Nehir Miray BEDÜK’ün, Hukuk Sistemimizin Doğuşu başlıklı yazısını, Şahap DEMİREL’in,
Atatürk ve Bilim konulu yazısı ile gençler tarafından
kaleme alınan diğer yazılarımızı sizlerin beğenisine
sunuyoruz.
Bir sonraki sayımızda, sağlıklı günlerde ve yeni yılda görüşmek ümidiyle saygılar sunuyorum.
Şadi ÖNER (E) Tuğgeneral
Anıtkabir Derneği Başkanı

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
16.07.2020 - TBMM BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

23.07.2020 - CUMHURBAŞKANI VE YÜKSEK
ASKERİ ŞURA ÜYELERİNDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
20.08.2020 - GÖREVE YENİ BAŞLAYAN FRANSA
BÜYEKELÇİSİ VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

26.08.2020 - UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
26.08.2020 - TÜRKİYE İŞ BANKASININ 96. KURULUŞ
YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE OLUŞAN HEYET

30.08.2020 - 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
NEDENİYLE CUMHURBAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Modern Türkiye’nin
Doğuşunda 30 Ağustos
Zaferi ve Sonuçları

Prof. Dr. Oğuz Aytepe1
Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Muharebesi Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından
birini teşkil eder. Bu muharebe ve zafer; Mustafa
Kemal Paşa’nın önderliğinde, Yunan ordusunun
işgal ettiği Batı Anadolu ve Trakya’dan atıldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda kazanılan en önemli muharebelerden biridir. İlk kez
1924 yılında Afyonda Başkomutan Zaferi adıyla
kutlanan 30 Ağustos günü, 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır.
Sakarya Meydan Muharebesinden ağır bir
yenilgi alarak çekilmek zorunda kalan Yunan
ordusu askeri ve siyasi önlemler alarak, ellerinde kalan mevzileri hızla takviye etmeye ve uzun
bir savunma savaşına hazırlanmaya başladılar.
Yunan ordusunun özellikle moral gücü, Sakarya
muharebesinden sonra sarsılmış ve son zamanlarda Yunanistan’da baş gösteren partizan siyaset, ordu üzerinde de etkisini göstermeye başlamış, askerler arasında da barış ve terhis sözleri bir
hayli itibar bulmuştu.21
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, çok dikkatli
ve ölçülü olmak zorundaydı. Bir aya yakın yıpratıcı bir muharebe yapmış ordudan hemen taarruza geçmesi beklenemezdi. Yapılması gereken
şey, orduyu iyice güçlendirip taarruz edecek duruma getirmekti.
Sakarya yenilgisinden sonra Sevr hükümlerini değiştirerek Ankara hükümetine kabul ettiremeyeceğini anlayan İngiltere barış girişiminde
bulunmayı gerekli görmüştü. İngiltere’nin amacı
Türkiye’nin menfaatlerinden ziyade Yunanistan’a
zaman kazandırmak ve inisiyatifi eline geçiren
Türk ordusunun yeni zaferler elde ederek, Sevr’in
tamamen rafa kaldırılmasını önlemek idi. TBMM
hükümeti de Yunanlıları Anadolu’dan çıkarmak
1 Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü E. Öğretim Üyesi.
2 General Trikupis, Hatıralarım, Çev.Ahmet Angın, Ar Matbaası, İstanbul,1967,s. 83.
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amacıyla genel bir saldırı için eksiklerini tamamlamaya çalışıyordu.32
Türk Ordusu Sakarya Meydan Muharebesini
kazanmış olsa da Yunan ordularını savaşa zorlayarak yok edecek bir durumda değildi. Türk ordusunun büyük bir saldırıya girişmesi için büyük eksikleri vardı. Bunların giderilmesi için halktan son
bir kez özveride bulunması istendi. Bütün mali
kaynaklar son sınıra kadar zorlandı ve hemen hazırlıklara başlandı; subaylar ve askerler saldırı için
eğitilmeye başlandı. Ülkenin tüm kaynakları ordunun emrine verildi. Muharebelerin fiilen sona
erdiği Doğu ve Güney cephesindeki birlikler de
Batı cephesine kaydırıldı. Öte yandan İstanbul’da
da Türk Kurtuluş mücadelesine destek veren
dernekler İtilaf Devletlerinin silah depolarından
kaçırdıkları silahları Ankara’ya gönderdiler. Türk
ordusu ilk kez saldırıya geçecekti ve bu yüzden
sayıca Yunan birliklerinden üstün olmak zorundaydı. Anadolu’da bu dönemde 200.000 Yunan
askeri vardı. Türk ordusu da bir yıllık hazırlık sonucunda ordudaki asker sayısını 186.000’e yükselterek Yunan birliklerine yaklaştı. Ancak Türk
ordusu tüm bu çabalara rağmen süvari birlikleri
dışında Yunan birliklerine bir üstünlük sağlayamamış, ancak bir denge kurulabilmişti.
Saldırı zamanı yaklaştıkça Sakarya Meydan
Muharebesinden önce çıkartılan ve üç defa süresi
uzatılan ve süresi 4 Ağustos’ta sona erecek olan
Başkomutanlık Yasasının süresinin yeniden uzatılması gündeme geldi. Bunun için Mustafa Kemal
Paşa 20 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Ordunun maddi ve manevi gücü milli gayeyi
tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye ulaşmıştır. Bu sebeple yüce meclisimizin yetkilerine lüzum
kalmamıştır.” diyerek yasadaki olağanüstü maddelere gerek olmadığını bildirdi. Başkomutanlık
yasası meclisin verdiği kararla oy birliğiyle süresiz
uzatıldı.43 Sakarya Meydan Muharebesinden sonra kamuoyunda ve TBMM’de taarruz için sabırsızlıklar baş gösterdi. Bu gelişmeler üzerine Mustafa
Kemal Paşa 6 Mart 1922 tarihinde TBMM’nin gizli
bir toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen bi3 Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleri İle Sakarya’dan İzmir’e
(1921-1922), Sıralar Matbaası, İstanbul, 1972, s.334.
4 TBMM Zabıt Cerideleri (1920-1934), Devre, I, Cilt, 21,
Ankara, s.430-431.

Modern Türkİye’nİn Doğuşunda 30 Ağustos Zaferİ ve Sonuçları
tirmeye biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla,
yarım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür.” diyerek bir taraftan
zihinlerdeki şüpheyi bertaraf etmeye çalışırken
diğer taraftan da orduyu son zaferi sağlayacak bir
taarruz için hazırladı.
Müttefik Dışişleri Bakanları Paris’te toplanmadan önce Ankara Hükümeti Hariciye Vekili Yusuf
Kemal (Tengirşenk) Bey Londra, Paris ve Roma’yı
ziyaret edip görüşmeler yaptı. İstanbul Hükümeti
Hariciye Nazırı İzzet Paşa da görüşmeler yapmak
üzere Avrupa gezisine çıktı. İngiltere, Türkiye’nin
haklı isteklerini kabul etmekten çok uzaktı. Makul bir barış hilesiyle Anadolu’yu Sultan’ın tarafına çevirip Mustafa Kemal Paşa’yı yalnız bırakmak,
O’na karşı eski İttihatçıların muhalefetini körükleyip, Anadolu’daki çıkmaz durumu devam ettirip
zamanla devrilmesini beklemek, Ankara Hükümeti’nin Rusya ile ilişkilerini koparmak, Sovyetleri Batı tarafına çekmek düşünülen önlemler arasındaydı. Ankara Hükümeti’ni içeriden yıpratıp
yıkmak için yerli hainleri kullanmak başta gelen
entrikalardan biriydi ve İstanbul’daki İngiliz Komiserliğince pek makbul sayılıyordu.
Ankara Hükümeti Paris’te 22-26 Mart 1922’de
toplanan Müttefik Devletler Dışişleri Bakanları’nın aldıkları karara 5 Nisan’da cevap verdi ve
Türk topraklarını boşaltmak niyetiyle yapılan
mütareke teklifini prensip olarak kabul etti. Ancak Müttefikler boşaltmanın mütarekeyi hemen
takip etmeyeceğini, ancak mütarekenin sona
ermesiyle başlayacağını bildirdi. Mütarekenin
üç aylık süre içinde yapılması isteniyordu. Sonra Müttefikler, mütarekenin üçer aylık sürelerle
uzatılacağını belirttiler. Müttefikler Türkleri oyalıyor ve taarruza geçmesini önlüyorlardı. Ankara
Hükümeti’ne 15 Nisan’da cevap verdiler ve önerileri kabul etmediler. 22 Nisan’da verilen cevapta
ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasa bile, barış görüşmelerini geciktirmenin uygun olmayacağı bildirildi. İzmit’te bir konferans toplanması
teklif edildi. Beykoz veya Venedik’te bir konferansın toplanması söz konusu oldu. Fakat son zaferin kazanıldığı ana kadar bunlar gerçekleşmedi.54
Müttefiklerin ateşkes ve barış antlaşması önerilerinden umulan sonuç alınamayınca Yunanlı5 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Web Basım Matbaası,
Ankara, 2006, s.436.

lar Ankara hükümetine gözdağı verme amacıyla
7 Haziran 1922’de Samsun’a saldırarak kenti top
ateşine tuttu. Bununla yetinmeyen Yunanlılar İzmir ve yöresini Yunanistan’a katmak için İyonya
(Ionia) adıyla özerk bir statüyle doğrudan doğruya kendi egemenlikleri altına sokmaya yöneldiler. Yunan Komiseri Stergiadis 30 Temmuz
1922’de bu kararı uygulamaya koymuş, ancak
müttefikler Yunan hükümetine İyonya’yı kabul
etmediklerini belirten nota vermişlerdi. Karadan
giriştikleri saldırılarla barış şartlarını kabul ettiremeyen Yunanlılar bu kez İstanbul’un kendilerince işgal edilmesi gerektiğini öne sürmüşler ve işgal hazırlıkları yapmışlardı. Ancak Müttefikler bu
isteği kabul etmemişti.65
1922 yılının Haziran ayı ortalarında, Müttefiklerin oyalamaları ve muhaliflerin baskıları sonunda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa,
taarruza geçme kararını aldı. Bu karar sadece üç
kişi ile paylaşıldı: Batı Cephesi Komutanı Mirliva
İsmet (İnönü) Paşa, Genelkurmay Başkanı Birinci
Ferik Fevzi (Çakmak) Paşa ve Milli Savunma Bakanı Mirliva Kazım (Özalp) Paşa. Asıl amaç; yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve
kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktır. Büyük
Taarruz ve bu taarruzu taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın
son safhasını ve zirvesini teşkil etti. Mustafa Kemal Paşa, 3 yıl 4 aylık süreçte Türk Milletini ve ordusunu adım adım hedefe taşıdı. Batı Anadolu’yu
Türk ordusuna karşı savunmayı planlayan Yunan
ordusu; Gemlik Körfezi’nden Bilecik, Eskişehir ve
Afyonkarahisar ilinin doğusu ile Büyük Menderes
nehrini takiben Ege Denizi’ne dayanan savunma
hattını bir yıla yakın bir süre ile tahkim etti. Özellikle Eskişehir ve Afyon bölgeleri gerek tahkimat
gerekse birlik miktarı bakımından daha kuvvetli
tutulmuş, hatta Afyonkarahisar ilinin güneybatısındaki bölge birbiri gerisinde beş savunma hattı
şeklinde tertiplenmiştir. Bir İngiliz Kurmayı “Türkler bu mevzileri dört beş ayda işgal ederlerse bir
günde düşürdüklerini iddia edebilirler” demekteydi. Çünkü Avrupa’da “Küçük Asya Yunan ordusunun gücü övülüyor, diğer yandan da Kemalist
orduların batmakta olduğu” söyleniyordu. 7 6
6 Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1971, s.94.
7 Politis, “L’Anglettere et la question du Proche-Orient”, La
Nation Belge, 5 Ağustos 1922, s.1.
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Hazırlanan Türk taarruz planına göre 1.
Ordu kuvvetleri, Afyonkarahisar ilinin güneybatısından kuzeye doğru taarruza geçtiğinde Afyonkarahisar ilinin doğusu ve kuzeyinde bulunan 2.
Ordu kuvvetleri de taarruzla kesin sonuç alınmak
istenen 1. Ordu bölgesine düşmanın kuvvet kaydırmasına engel olacak ve Döğer bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye
çalışacaktır. 5. Süvari Kolordusu da Ahır Dağları’ndan aşarak düşmanın yan ve gerilerine taarruz
ederek düşmanın İzmir ile telgraf ve demir yolu
irtibatını kesecektir. Baskın prensibi ile Yunan ordusunun imhasının gerçekleşmesi düşünüldü.
Taarruz düşmanın hiç beklemediği bir yerden, Afyon’un güneybatısındaki sarp dağlık
bölgeden yapılacaktı.87 O’nun Ankara’dan ayrılacağını bilenler burada imiş gibi davranacaklar
ve Çankaya’da çay ziyafeti verdiğini ilan edeceklerdi. Gizlice Tuz Çölü (Şereflikoçhisar) üzerinden
Konya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa Akşehir’de
Batı Cephesi Karargahı’nda kısa bir görüşmeden
sonra 26 Ağustos 1922 sabahı 5.30’da düşmana
saldırı emri verdi. Taarruz, strateji ve aynı zamanda
bir taktik baskın halinde yürütülecekti. Bunun
gerçekleştirilebilmesi için de kuvvetlerin yığınak
ve hazırlıklarının gizli kalmasına önem vermek
gerekiyordu. Bu sebeple bütün yürüyüşler
gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve
ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. 98
26 Ağustos’ta başlayan taarruzla önemli mevkiler ele geçirilmişti. Ertesi gün Yunan cephesinde ilk gedik açılmış, 1. Ordu birlikleri Afyon’a girmeyi başarmıştı. Yunan Başkumandanı General
Hacı Anesti’nin Türk taarruzu karşısında derhal
muharebe meydanına koşarak, 27 Ağustos günü
muharebeye yetişememesi de eleştiri konusu
olmuştu.109 28 Ağustos’ta Yunan kuvvetlerine karşı
harekete geçilerek onların İzmir’e doğru çekilmeleri önlenmiş, ertesi günü Dumlupınar yolu tutulmuştu. 30 Ağustos’ta Aslıhan civarında kuşatılan
5. Yunan Tümenine ağır kayıplar verdirilmiş geriye
8 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, s.287.
9 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e, s.448-449.
10 Org. İzzettin Çalışlar’ın Anılarıyla Gün Gün, Saat Saat
İstiklâl Harbinde Batı Cephesi, (Haz: İzzeddin Çalışlar),
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s.447.
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kalanlar da panik halinde kaçmaya başlamışlardı.1110 Bu muharebeyi Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa cephenin en önünde yer alarak yönettiğinden Türk askeri tarihine Başkomutanlık Meydan
Muharebesi olarak geçti. 1211
Ağır kayıplara uğrayan Yunan birlikleri geride
toplanma olanağı bulurlarsa 8-10 Tümenlik küçümsenmeyecek bir güç oluşturabilirlerdi. Bozgun halinde çekilirlerken yakından izlenmeleri
gerekiyordu. Bu nedenle Başkomutan Mustafa
Kemal 1 Eylül’de Türk ordusuna “Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emrini vererek, düşmanı
Akdeniz’e kadar kovalamaları emrini verdi.
Bu ilerleme 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılmasıyla
sonuçlanacaktı. Bu süre içerisinde Yunanlılar çekildikleri kasabaları ve köyleri yağmalamışlar, ateşe
verip yakmışlar ve yenilgilerinin hıncını korumasız
halktan çıkarmaya çalışmışlardı. Bu vahşete iştirak
eden Rum ve Ermeniler Yunan ordusu ile beraber
bölgeyi terk etmişlerdi.1312
Muharebede gecikmeler ve teknik hatalar nedeniyle 5. Yunan Tümeninin bir kısmı ile 9. Tümen
Komutanı Albay Gordikos müfrezesi, gece de Trikupis komutasında 7-8 bin kişilik kuvvet çekilmeyi
başardı. Ancak, 4. Tümen Komutanı Dimaras ile
12. Tümen Komutanı Kalidopulos birlikleriyle 1
Eylül’de, Trikupis de 2 Eylül’de Uşak’a yakın Karlık
köyü yakınlarında esir alındı.1413 Mustafa Kemal
Paşa, General Trikupis ile beraberindekileri yaptıkları vahşete rağmen hoşgörü ile karşıladı ve onu
teselli etti. 1514 Trikupis Yunan ordusu başkomutanlığına atandığını Mustafa Kemal Paşa’dan öğrendi.
Müttefikler, Yunan ordusunun büyük bir kısmının imhasında sonra, kalanların da yok edilmesi
11 İsmet İnönü, Hatıralar, I. Kitap, Bilgi Kitapevi, Ankara,
1983, s.290.
12 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, 6. Kısım, III. Kitap, Büyük Taarruzda Takip Harekâtı, (31 Ağustos-18 Eylül
1922), Gnkur. Basımevi, Ankara,1968, s.254.
13 Köylerin ve kentlerin yağmalanarak yakılması Yunan
devleti tarafından inkâr edilmemiş ve Lozan barışında, tazminat olarak Türkiye’ye (Edirne’nin batısındaki) Karaağaç’ı
vermiştir. Bkz, Bilge Umar, Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı, Anka Basım, İstanbul,
2002, s.118.
14 Fahri Belen, Büyük Türk Zaferi, Afyon’dan İzmir’e
İstiklâl Harbi Hatıraları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,
s.70.
15 İsmet İnönü, a.g.e., s.292.

Modern Türkİye’nİn Doğuşunda 30 Ağustos Zaferİ ve Sonuçları
için girişilmiş olan takip harekâtının hızla gelişmesi karşısında büyük bir endişeye düştüler. 4 Eylül
1922’de Uşak’ta bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya
mütareke teklif ettiler. Başkomutan 5 Eylül’de verdiği yanıtta; Yunan ordusunun mağlup olduğu,
mukavemet göstermesi ihtimali olmadığı, Anadolu için görüşmelere yer olmadığı, görüşmelerin ancak Trakya için bahis konusu olabileceğini
ve şartlarını bildirdi. Başkomutanın şartları kabul
edilerek tekrar mütareke isteğinde bulunuldu.1615
Türk ordusu Bursa istikametine kaçan Yunan
birliklerini takip ederek önce Bilecik’i, 6-7 Eylül’de
İnegöl ve Yenişehir’i işgalden kurtardı. Süvari Kolordusu Manisa ve Menemen’e girdi. 9 Eylül’de süvarilerimiz İzmir’e girdi. 10 Eylül’de Torbalı ve Menderes
vadisine çekilen Yunan birlikleri kısa bir muharebeden sonra teslim oldular. Süvari Kolordusu 16 Eylül’de Çeşme’yi ele geçirerek, İzmir bölgesinde Yunan askeri kalmadı. Kocaeli Grubu taarruz ederek
Erdek kasabasını aldı ve Kapıdağ yarımadası düşmandan temizlendi. 18 Eylül 1922’de Batı Anadolu’da harp esirleri dışında Yunan askeri kalmadı.1716
Büyük bir felaketle karşılaşan Yunan ordusu
muharebede üçü general, 381 subay, 14381 asker ve 10527 sivil olmak üzere 25296 esir verdi.1817
“Küçük Asya” Savaşında ise; savaş alanlarında
19312, diğer nedenlerle 4878 ölü, 18095 kayıp ve
48880 yaralı olmak üzere toplam 91 215 kayıp vermişti.1918 Böylece Yunanlıların Büyük Yunanistan
hayali olan “Megali İdea” da tarihe gömüldü.
Büyük Zafer sonunda Mustafa Kemal Paşa’nın
önerisiyle Fevzi (Çakmak) Paşa müşirliğe (mareşallik), İsmet (İnönü) Paşa da Birinci Ferikliğe (Korgeneral) terfi ettirildi. Çok geçmeden İsmet (İnönü)
16 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, 6. Kısım, III. Kitap, Takip
Harekâtı, s.254.
17 Org. İzzettin Çalışlar’ın Anılarıyla Gün Gün, Saat Saat
İstiklal Harbinde Batı Cephesi, (Haz. İzzettin Çalışlar), İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s.411-424.
18 Nilüfer Erdem, Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu
Harekâtı 1919-1922, Paragraf Basım Sanayi A.Ş., İstanbul,
2010, s.482. Türk Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı
Türk İstiklal Harbi Kitabında esir sayısı 20.826 olarak kaydedilmiştir. Bkz, Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi,
6. Kısım, II. Kitap, Büyük Taarruz (1-31 Ağustos 1922),
(Haz, E. Gen. Kemal Niş), Genkur. Basımevi, Ankara, 1968,
s.482.
19 A History of The Hellenic Army 1821-1997, Hellenic
Army General Staff,, Atina, 1999, s.170.

Paşa, Hariciye Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey
yerine Hariciye Vekili oldu ve Lozan’da barış görüşmelerine katıldı.2019
Yenilgi ve geri çekilme sonrası Yunanistan’da
siyasi ve askeri çalkantı başlamış, Protopapadakis hükümeti istifa ederek yerine Triantafillakos
hükümeti kurulmuştu. Sakız adasındaki askerler,
Plastiras liderliğinde ayaklanma hazırlıklarına başlamışlardı. Plastiras etrafında yer alan Venizelist
subaylar ihtilalin gerçek lideri olarak O’nu kabul
etmiş ve bir İhtilâl Heyeti oluşturulmuştu. Heyet,
Kralın istifasını istemiş, Kral Konstantin istifa ederek 27 Eylül 1922’de İtalya’ya hareket etmiş, yerine
veliaht 2. George çıkmıştı.
İhtilal Heyeti bir sorgulama komisyonu oluşturmuş, sorgulama sonucu Devlet adamlarından
Gunaris, Stratos, Protopapadakis, Teotakis, Baltacis, Stratigos, Gudas ve Başkomutan Hacıanestis
vatana ihanet suçundan yüksek askeri yargıya
sevk edilmişlerdi. Hazırlanan ihbarnamenin ikinci
bölümünde; siyasetçilerin 14 Kasım 1920-8 Eylül
1922 tarihleri arasında vatana ihanet ettikleri belirtilmiştir. Yetkililerin pek çok ekonomik yıkıma
sebep oldukları ve gereken askeri önlemleri almadıkları ileri sürülmüştü.2120
Tümgeneral Aleksandros Othoneos başkanlığında kurulan İhtilal Mahkemesi, eski meclis salonunda 13 Kasım 1922’de görüşmelere başlamıştır.
Görüşmeler sırasında Prens Andreas da emre itaatsizlikten yargıya sevk edilmiş, mahkemede suçlu
bulunmuş, ancak büyük birlikleri yönetmek ve bulunduğu koşullar konusunda bilgisiz olduğu hafifletici sebebiyle, yaşam boyu sürgün ve rütbesinin
indirilmesi cezasına çarptırılmıştır. Prens Andreas
çok geçmeden bir İngiliz savaş gemisiyle yurt dışına çıkmıştır.
Askeri İhtilal Mahkemesi sanıklardan, Yorgi Hacıanesti, Dimitri Gunaris, Nikola Strato, Petro Papadaki, Yorgi Baltacı ve Nikola Teotoki’nin ölüm cezasına, Mihail Guda ile Ksenefon Stratigos’un müebbet
hapis cezası mahkûmiyetlerine karar vermiştir.
Mahkeme ayrıca; tasfiyelerine karar verilen Başkumandan Yorgi Hacı Anesti ve Tümgeneral Ksenefon Stratigos ve Amiral Muavini Mihail Guda’nın
mahkeme masraflarını ödemesine karar vermiştir.
20 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e, s.454-455.
21 Nilüfer Erdem, a.g.e., s.519.
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Askeri İhtilal Mahkemesi; 28 Kasım 1922’de
sabah 11.30’da Gudi köyünde, askeri kuvvetlerin
nezaret ve himayesinde, Küçük Asya felaketine
sebep olmalarından dolayı mesul ve mahkûm
devlet adamlarından, Protopapadaki, Dimitri Gunaris, Nikola Stratos, Yorgi Baltacı ve Nikola Teotoki ile Küçük Asya Başkomutanı ve mağlubiyetin
sebebi Hacı Anesti hakkında vermiş olduğu idam
hükmü Averof Hapishanesinde infaz edilmiştir. 2221
Yunan ordusu savaş sonunda kolay toparlanamayacak şekilde büyük kayıplar verdi. Yunan devlet adamları büyük yenilginin sonucunu ağır ödediler. Sorumlulardan altısı kurşuna dizilerek infaz
edilmiş, ikisi ömür boyu hapse mahkûm olmuş,
suçlular ayrıca ağır para cezasına çarptırılmıştır.2322
Askeri ve siyasi kaos sonucu Kral Konstantin Yunanistan’ı terk etmek zorunda kalmış, ülkeye Venizelos taraftarı ihtilalciler egemen olmuştur.
Savaş sonunda Türk ordusu İngilizlerle karşı
karşıya gelmiş ve savaş tehlikesi doğmuştur. Yunanlıların koruyucusu, İyonya Devletinin vaftiz
babası İngiliz Başbakanı Lloyd George iktidardan
düştü ve bir daha politika sahnesine dönemedi.2423
Sevr ile “Doğu Sorununu” diledikleri gibi çözebileceklerini zanneden İtilaf Devletleri, Türkiye’nin
gücünü ve Lozan’da Doğu Sorununun kapandığını
kabul ettiler. Atatürk’ün dediği gibi, zaferler amaçları ve sonuçları bakımından önem taşırlar. Tarihte büyük meydan savaşları olmuştur. Fakat bunların çoğu
aynı ölçüde büyük sonuçlar getirmemiştir. Başkomutan Meydan Savaşı yalnız, düşman ordularını denize dökmek ve ülkeyi kurtarmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlamıştır. Bu
zafer “Anadolu istila edilemez” jeopolitik düşüncesini doğrulamıştır. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzla dünya askeri
tarihinde ilk defa “topyekun savaş”ın örneğini vermiştir. Türkiye Lozan Antlaşması ile Misak-ı Milli’nin
coğrafi hedeflerine ulaştı. Büyük zafer, sömürgeci
devletlerin ellerinde esir olan mazlum milletlere örnek oldu ve modern Türkiye’nin doğuşunu başlattı.
22 15 (28) Kasım 1922 Kurbanlarının Müdafaaları, Çev.
Ziya Güney, Makri Matbaası, Atina, 1934, s.699.
23 Oğuz Aytepe, “Kurtuluş Savaşı Sonunda Yunan General
ve Bakanlarının Yargılanmaları ve İnfazı”, Teori, Temmuz
2016, Sayı, 318, s.77-80.
24 Alptekin Müderrissoğlu, “Batı Anadolu’da Kurulan Kısa
Ömürlü Bir Devlet: İONYA” Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, Temmuz-Kasım 1993, Cilt, IX, Sayı,27,s. 579.
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MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN
KOMUTANLIK SANATI
Dr. Abdullah
Cüneyt Küsmez (1)
Mustafa Kemal Atatürk, askerlik hayatı boyunca “düşünce ve hareket” olgusunu, birini diğerinden ayırmadan bir ilke olarak muhafaza
etmiştir. Bu nedenle askerliğin gereklerini “askeri
strateji ve komutanlık sanatı” olarak ele almıştır.
Görev yaptığı tüm birliklerde öncelikle vazifenin
analizini yaparak içerisinde bulunduğu durumu
ve muhtemel gelişmeleri değerlendirmiş ve bu
durumdan çıkardığı sonuca göre harekete geçerek komutanlık sanatını kendine has tarzı ile icra
etmiştir.
Burada konu edinilen husus, genel strateji
içerisindeki askeri stratejinin uygulama şekli olan
komutanlık sanatıdır. Diğer bir ifade ile harp sahasında sevk ve idarenin taktik becerisidir. Bu
doğrultuda kavramların tanımları incelediğinde; strateji (sevkulceyş); “zafer ihtimallerini ve
bundan doğacak faydaları çoğaltmak, mağlubiyet
ihtimallerini azaltmak maksadıyla, politik, ekonomik, psikolojik ve askeri kuvvetleri, takip edilen
politika ve prensipleri azami derecede destekleyecek şekilde gereği gibi geliştirme ve kullanma sanat ve bilimi.”2, askeri strateji; “bir milletin silahlı
kuvvetlerini, kuvvet tatbiki veya kuvvet tehdidi ile
milli politika hedeflerini garanti altına alacak şekilde kullanma sanat ve bilimi”3, taktik (tabiye)
yani komutanlık sanatı veya diğer bir ifade ile
birlikleri sevk ve idare yeteneği ise, “sevkulceyş
(strateji) fikrine ve muharebe icaplarına uygun bir
tarzda kıtaatın tertiplendirilmesi ve muharebenin
yapılması sanatı”4 olarak açıklanır. Dolayısıyla taktik yani komutanlık sanatı askeri stratejinin içerisinde askeri strateji de genel strateji içerisinde
1 Hacette Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,
2 Silahlı Kuvvetler İngilizce ve Türkçe Askeri Terimler
Sözlüğü, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1971,
s.601.
3 Silahlı Kuvvetler İngilizce ve Türkçe Askeri Terimler
Sözlüğü, s.390.
4 Selahaddin A. KİP, Askeri Kamus, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, 1939, s.235.

yer alır. Atatürk’ün strateji ve taktik konusunda
doğrudan bir tanımı bulunmamakla birlikte fikir
ve eylemlerinde birçok kez ne olduğunu kendisi
ortaya koymuş ve uygulamıştır.5 Bilgisini, çok iyi
özümsediği Türk Tarihi ve onun askeri yönünden
alır. Özelikle Komutanlık Sanatı ile ilgili “Ben, askerliğin her şeyden ziyade sanatkârlığını severim.”6
ifadesi, birliğin sevk ve idaresinde komutanın
önemini vurgulamaktadır.
Bu kavramları açıklayan diğer ifadeleri ise bu
görüşlerini tamamlamaktadır;7 “Komutan yaratıcı gücü olan kimse demektir.”, En büyük askerlik,
çeşitli varsayımları çok iyi hesap ederek en iyi
görüleni gecikmeden uygulamaktır.”, Zaferin
sırrı, orduların sevk ve idaresinde bilim ve teknik
kurallarını yol gösterici almaktır.” Alınan görev
ile askeri faaliyetin ciddi bir ilgisi vardır. Bunun
için görev verenlerin görev alanların kullanacağı
aracı askeri faaliyeti saptamakta duraksamalarına
neden olmaması gerekir.” Belirtilen ifadelerin tamamında bir askeri talimnamede yer alması gereken temel esaslar bulunmaktadır. Taktik bilginin temelini teşkil eden askeri talimnameler, Birinci Dünya Harbi öncesi ordunun harbe hazırlık
aşamasında önemli birer bilgi kaynağıdır. Her ne
kadar Trablusgarp ve Balkan Harpleri ile ordunun
harp tecrübesi olsa da elde edilen bilgileri tek
elden yayına dönüştürme imkânı olmamış ancak komutan seviyesindeki subaylar edindikleri
tecrübeleri notlar halinde yazarak emir-komuta
ettikleri birliklerde uygulamışlardır. Mevcut olan
talimnamelerin büyük bir bölümü ise Alman askeri talimnamelerinin tercüme edilmiş halidir.8

Atatürk’ün Yaşadığı Çevre ve Aldığı
Eğitimin Komutanlık Sanatına Etkisi
Atatürk’ün yetiştiği ortam ve kültür çevresi,
sürekli mücadelelerin yaşandığı bir ortamdır.
5 Atatürk’ün Jeopolitik ve Stratejik Görüşleri, Harp Akademileri Yayınları, İstanbul, 1981, s.47.
6 Enver Ziya KARAL, Atatürk’ten Düşünceler, Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 1956, s.110.
7 Muzaffer ERENDİL, Tarihte Strateji-Askeri Stratejiden
Milli Stratejiye, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
(ATASE) Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1998 s.22-23.
8 Abdullah Cüneyt KÜSMEZ, Türk İstiklal Harbi’nde Askeri Talimnamelerin Uygulanması (1918-1923), Basılmamış
Doktora Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 25.12.2015,
s.20-26
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İlk, orta ve lise eğitimi bu mücadelenin yer aldığı Balkanlarda Selanik ve Manastır’da geçmiştir. Osmanlı Devleti’nden ayrılmak ve bağımsız
olmak isteyen Balkan milletlerinin faaliyetlerini
görmekte ve İmparatorluğun sosyal, ekonomik
ve askeri alanda meydana gelen sıkıntılarını yaşamaktadır. Askerliğe olan ilgisinde bu olayların
da etkisi büyüktür.9

miştir. Eğitimini aldığı ve mesleğinin başında da
uyguladığı bu harekât çeşidi Harekât-ı Sagire13
olarak tanımlanır. Nizamı harbin yanısıra her subay gayr-i nizamı harbin esasını teşkil eden bu
harekât çeşidini bilmek zorundadır. Nitekim Atatürk Milli Mücadele döneminin başlangıcında bu
ilke ve esaslar doğrultusunda Kuva-yı Milliye’nin
teşkilatlanması ve çalışmasını örgütlemiştir.

Harp Okulu’na öğrenci yetiştiren, orta ve
lise eğitimini veren Selanik Askeri Rüştiyesi’nde
(1896) ve Manastır Askeri İdadisi’nde (1899) tamamladığı eğitiminde; askeri derslerin yanında
matematik, tarih ve fransızca derslerine ilgi duyması ve bu dersleri veren öğretmenlerinin yakın
ilgisi, fikri yapısı ve dünya görüşünü şekillendirmiştir. Askeri derslerin ağırlık kazandığı Harp
Okulu’nu 1902’de ve bu yönde ileri bir eğitim
olan Harp Akademisi’ni de 1905’de tamamlayarak askeri taktik ve teknik bilginin son aşaması
olan birlikleri sevk ve idare etmenin temel bilgilerini almıştır. Bu dönem aynı zamanda “vatan, millet ve Türklük” fikirlerinin olgunlaşmasında, çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde önemli
bir dönemdir.10 Askeri dersler (Topçuluk ve Topçu
Tabyası, Coğrafya-yı Sevkulceyş, İstihkâmat-ı Cesime, Tabiye Tatbikatı, Ecnebi Ordu Teşkilatı, Talim
Nazariyatı, İstikşafaat-ı Askeriye, Talim Ameliyesi)11 arasında yer alan tabiye dersleri en çok ilgi
duyduğu derslerdir. Kurmay Yarbay Nuri Bey’in
öğretmenliğini yaptığı derste isyancıların nasıl bastırılması gerektiği konusunda öğretmeni
ile uzun görüşmeler yapmış ve kendi ifadesi ile
öğrendiklerinin ilk uygulama alanının Trablusgarp’taki muharebeleri olduğunu Tobruk’dan
gönderdiği mektupta belirtmiştir.12 Aynı başarıyı Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra
atandığı Şam’da 5’inci Ordu emrindeki görevinde
Arap isyancılara karşı gösterecektir. Ayaklanma,
isyana teşebbüs, döneme ait tabir ile komitacılık
ve komitacılara karşı mücadele, harbin devamı
sırasında işgal edilen bölgelerde düşmana karşı
yıpratma harekâtı, Atatürk’ün daima ilgisini çek-

Atatürk, aldığı eğitim, imparatorluğun içerisinde bulunduğu durum ve yakından takip ettiği
çağın gelişmeleri nedeniyle ordunun daima eğitimli, yeterli silah ve teçhizat ile donatımlı olmasına önem vermiştir. Bu maksatla her seviyedeki
kıtaatın özellikle taktik seviyede yetiştirilmesi
için bilgi ve tecrübesini aktaracak şekilde aldığı
notları, kitap14 olarak yayımlamıştır. Kitaplar takım seviyesinden Alay/Tugay seviyesine kadar
birliklerin sevk ve idaresinin nasıl yapılacağını
örnek olay/duruma dayalı olarak açıklamaktadır.
Subayların değişen koşullara uygun olarak mesleki bilgilerinin geliştirilmesine yönelik yayınların
yapılmasını gerekli görmüştür.

9 Suat İLHAN, Harp Yönetimi, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 1987, s.2-3
10 Ali GÜLER, Sarı Paşa İnsan Atatürk, Berikan Yayınevi,
Ankara, 2015, s.100-130
11 A.GÜLER, Sarı Paşa İnsan Atatürk, s.119.
12 Ali Fuat CEBESOY, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap Kitabevi, İstanbul, s.57-58
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Trablusgarp Harbi’nde Derne Bölgesi
Muharebeleri ve Kurmay Binbaşı
Mustafa Kemal
Trablusgarp Harbi’nin Derne bölgesi muharebelerinde yer alan Binbaşı Mustafa Kemal’in bölgenin savunmasına yönelik ilk değerlendirmesi;
İtalyan birliklerinin toparlanmasına ve ileri harekâtına fırsat vermeden mevcut kuvvetlerle taarruz ederek bulunduğu yerde yıpratmak ve Derne şehrini ele geçirmektir. Bu maksatla mevcut
kuvvetleri en uygun yer ve zamanda kullanmak
ana hareket tarzı olup bu maksadın tahakkuku
için hareketli ve sabit birlikler şeklinde bir düzenlemeye gittiği görülmektedir. Aynı zamanda
yoğun muharebe şartları altında askerin ve müfrezelerin eğitimini aksatmayan Mustafa Kemal,
13 Kaymakam Mehmet Faik, Askeri Harekât-ı Sagire,
Mekteb-i Fünun Harbiye-yi Şahane Matbaası, 1305. Bu bir
askeri talimnamedir. Bu talimnamede köprü, demiryolu, ikmal yolları ve istasyonlara yapılacak tahripler ile baskın pusu
ve keşif faaliyetleri detaylı olarak açıklanır.
14 Bölüğün Muharebe Talimi (General Litzman’dan çeviri)-1323, Takımın Muharebe Talimi (General Litzman’dan
çeviri)-1324, Cumalı Ordugâhı (süvari, bölük, alay, liva talim ve manevraları)-1325, Tabiye Tatbikat Seyahati-1327,
Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Suret-i Tahririne Dair
Nesayih-1331, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal-1334

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KOMUTANLIK SANATI
İstanbul’dan gelen askeri yayınların okutulmasını
sağlamış ve müfrezeleri de ayırt etmeksizin arazide yaptırdığı tatbikat ile fiili eğitimlere önem
vermiştir.
Diğer taraftan üzerinde önemle durduğu diğer
bir konu da hareketli birliklerin emir-komutasını
kendisine bağlı olacak şekilde subaylara vermiş
olmasıdır. Nitekim zaman zaman kontrolsüz hareket eden aşiret liderleri ile toplantı yaparak gelişen
durum hakkında bilgilendirmekte ve yapılacak
her harekâtın önceden provasını birlikte yapmaktadır. Bu sayede yabancı bir yazarın belirttiği gibi
“Derne önünde mevzi almış olan Araplar, pekiyi askeri vasıflar göstermişler ve İtalyanlar, karşılarında
ciddi, disiplinli, teşkilatlı bir düşmana ve biraz farklı
olmakla beraber bir Avrupa ordusuna benzeyen bir
kuvvete rastlamışlardı.”15 demektedir.
Binbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarp Harbi’nde
Aralık 1911’den Ekim 1912’ye kadar Derne bölgesi komutanı olarak aşiret müfrezeleri de dahil
olmak üzere sevk ve idare ettiği muharebelerde;
İtalyanların Trablus bölgesi ile birleşmesini önlemiş, Derne’den iç bölgelere olan ileri harekâtını
durdurmuş ve İtalyan birliklerine önemli ölçüde
zayiat verdirmiştir.

Balkan Harbi’nde Bolayır Bölgesi
Muharebeleri ve Kurmay Binbaşı
Mustafa Kemal
Balkan Devletlerinin anlaşarak Osmanlının
Balkanlardaki topraklarını paylaşmak istemeleri
özellikle Makedonya bölgesinde hak iddiaları bir
yıla yakın süreyi kapsayan iki dönemli bir harbe
neden olmuştur. Harbin birinci dönemi olan Eylül 1912-Şubat 1913 süresince Osmanlı Devleti,
Balkanlardaki tüm topraklarını kaybettiği gibi
Bulgar Ordusu’nun Çatalca ve Bolayır önlerine
gelmesine de engel olamamıştır. Midye-Enez
hattı sınır olmak üzere Londra’da devam eden
görüşmelerde, Balkan Devletlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlığı ve Osmanlı Devleti’nin
bundan faydalanma arzusu, Balkan Harbi’nin Eylül 1913’de son bulacak ikinci devresini başlatacaktır. Bu dönem itibariyle Osmanlı Kara Ordusu,
İstanbul’u ve boğazları koruyacak şekilde 3 ko15 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1985,s.117.

lordudan müteşekkil Çatalca Ordusu ile Çatalca
mevzilerinde, Çanakkale boğazı ve Gelibolu Yarımadası’nı koruyacak şekilde Kuva-i Mürettep Kolordusu (Bolayır Kolordusu) ile Bolayır’da tertiplenmişti. Diğer taraftan Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı, şehri kuşatan Bulgar birliklerine
karşı savunmada, 10’uncu Kolordu ise Osmanlı
Ordusu genel ihtiyatı ve aynı zamanda Marmara
Denizi güney kıyılarını savunma görevindedir.
Balkan Harbi’nin ikinci devresinde Bolayır bölgesindeki Kuva-ı Mürettep Komutanlığının Harekât-Eğitim Şube Müdürlüğünü yapan Binbaşı
Mustafa Kemal, daha sonra kurulan Bolayır Kolordusu’nun kurmay başkanlığını ve sonra komutan
vekilliğini yapmıştır. Binbaşı Mustafa Kemal’in
Bolayır ve sonrasında Edirne bölgesinde devam
eden harekâtın seyrine iki noktada katkısı önemlidir: Birincisi, Kuva-ı Mürettep Komutanlığının
bir taarruz için yeterli kuvvetinin bulunmadığı ve
eğer taarruz yapılacaksa takviye edilmesi gerektiği ayrıca Şarköy’den çıkarma yapacak 10’uncu
Kolordu’nun taarruzla birlikte hatta daha önce
çıkarma harekâtını tamamlamasının zorunlu
olduğunu değerlendirmesi, ikincisi ise Bulgar
ordusunun çekilme düşüncesini anlayarak Edirne dahil Meriç’e kadar olan bölgenin süratle ele
geçirilmesi maksadıyla kuvvet gönderilmesine
karar vermesidir. Balkan Harbi’nde Binbaşı Mustafa Kemal’in diğer bir ifade ile genç rütbede bir
subayın, durumu değerlendirmesindeki güçlü
muhakeme yeteneği ile harekâtın hızla gelişen
koşullarına uygun emir-komuta yeteneği dikkat
çekicidir. Nitekim Edirne’nin alınmasında gönderdiği kuşatıcı kuvvetlerin önemi büyüktür.

Birinci Dünya Harbi’nde Çanakkale,
Muş-Bitlis, Filistin ve Halep Bölgesi
Muharebeleri ve Mustafa Kemal Paşa
Osmanlı 5’inci Ordusu’nun Gelibolu bölgesindeki ihtiyat birliği 19’uncu Tümenin komutanıdır.
Bölgeye Şubat 1915’te intikalinden hemen sonra
yarımadanın batısındaki Kabatepe ve Arıburnu
kıyılarını savunmakla görevli 9’uncu Tümenin
27’inci Alayı ile sürekli irtibat halindedir. Yaptığı
müşterek tatbikat ve durum değerlendirmeleri
doğrultusunda 5’inci Ordu Komutanı General Liman von Sanders’in görüşünün aksine muhtemel
İtilaf kuvvetlerinin ilk çıkarma yapacağı bölgeyi
Kabatepe kuzey sahilleri olarak doğru bir şekilde
değerlendirmiştir. 25 Nisan 1915’de İngilizlerin
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çıkarma harekâtını başlattıklarının haberi alınır
alınmaz kıyıyı savunmakla görevli 9’uncu Tümenin
27’inci Alay birliklerinin savunmasını, geri çekilen
birlikleri tekrar savunma mevziinde tertipleyerek
zaman kazanması ve bünyesindeki 57’inci Alayı,
bağlı olduğu 3’üncü Kolordudan emir gelmesini
beklemeden inisiyatif kullanarak muharebeye
sokması ile Anzak birliklerinin kıyıdan derinliğe
doğru ilerlemesine engel olmuştur.16
Bölgeye olan hâkimiyeti ve ilk çıkarma gününden sonra birliklerini sevk ve idare özelliği onu
fikirlerinde ısrarcı olmasında etkili olmuş ve başlangıçta çıkarma bölgesinin yeri hakkındaki fikir
ayrılığından başka kıyı savunma taktiği konusunda da General von Sanders ile fikir ayrılığına neden olmuştur. Yarbay Mustafa Kemal, “kıyılarda
İtilaf kuvvetlerinin tutunmasına ve derinlikte ilerlemesine fırsat vermeden karşı taarruzlarla imha
edilmesi” prensibinin esas alınması yani kıyıların
güçlü tutulması17 gerektiğini belirtirken von Sanders kıyıya çıkmayı başaran İtilaf kuvvetlerine
güçlü ihtiyatlarla taarruz edilmesinden yanadır.18
Bu görüşünde ısrar etmiş ve Yarımadanın kendi
sorumluluk bölgesindeki bütün muharebelerde
sıkça karşı taarruzlar yaparak ilerlemesine fırsat
vermemiştir. Çünkü yarımadanın batıdan doğuya derinliği azdır ve Yarımadanın ortasındaki hâkim bölgeler işgal edilirse İtilaf kuvvetlerinin boğaza el atması kolay, yerinden sökülmesi artık zor
olacaktır. Bunun taktik değerlendirmesini daha
harekâtın başında yapan Yarbay Mustafa Kemal,
bu taktik prensipten Anafartalar Grup Komutanı
olduğu ve bölgeden ayrıldığı tarihe kadar vazgeçmemiştir. Nitekim bulundukları yerde çakılıp
kalan İtilaf Kuvvetleri, Seddülbahir’deki çıkarmanın akıbetini beklemek zorunda kalacaktır.19
Harekâtın devamı süresince dar bölgede süratli
gelişen savunma harekâtında tespit ettiği diğer
bir taktik husus da komşu birlikler ile koordine
16 Edward J.ERICKSON, Gelibolu Osmanlı Harekatı, (Çev.:Orhan Düz), İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012, s.75-85.
17 Zekeriya TÜRKMEN, “Çanakkale Muharebelerinde
Kara Harekatı”, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, (Haz.:Ali Arslan, Mustafa Selçuk), Kitabevi Yayınları,
İstanbul, 2015, s.194.
18 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı
Yayınları, Ankara, 2012, s.516.
19 Stephen CHAMBERS, Arıburnu Çıkarma, (Çev.: İsmail Hakkı Yılmaz), İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012, s.134.
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ve emir-komuta birliğinin sürekliliğidir. Bunu
da Arıburnu Cephesi Komutanı ve daha sonra
Anafartalar Grup Komutanı olarak rütbesinden20
daha üst ve fazla birliği sevk ve idare ederek gösterecektir.
Rus işgali altında olan Muş ve Bitlis’i kurtarmak
düşüncesinde olan Mustafa Kemal Paşa, yaptığı
cephe incelemesi sonunda, özellikle Bitlis boğazı içerisinde sıkışan 5’inci Tümeni, beraberindeki
8’inci Tümenin savunma bölgelerinin tehlikeli olması ve savunma bütünlüğüne sahip olmaması
nedeniyle kritik bir arazi kesimi olan Kulp geçidine çekilmesi kararını almıştır. Tümenlerin çekilme
harekâtını son asker çekilene kadar cepheden
sevk ve idare eden Mustafa Kemal Paşa, çekilme
tamamlandıktan sonra Rus birliklerinin faaliyetleri hakkında daha sağlıklı bilgi almış ve taarruz için
hazırlıklara başlamıştır. Bununla birlikte uygun
savunma mevzilerine çekilme konusunda 2’nci
Ordu Komutanlığından tenkit alsa da çekilmenin
gerekçelerine yönelik yaptığı değerlendirme kabul görmüştür. Böylece çekilme harekâtının ne
kadar yerinde olduğu Rusların Çapakçur (Bingöl)
taarruzu sonucu, 16’ncı Kolordunun sol yan emniyetinin kendiliğinden sağlanması ile anlaşılmış
oldu. Ayrıca Rus birliklerinin kısmi olarak cepheden birlik kaydırdığı bilgisi alınır alınmaz Muş ve
Bitlis’in geri alınması için taarruz emrini veren
Mustafa Kemal Paşa, 1916 yılı Ağustos ayında
yaptığı taarruz harekâtı ile Muş ve Bitlis Ruslardan
geri almıştır.21 Burada önemli bir harp kuralı olan
taarruz prensibi, çıkan durumdan azami derecede faydalanmak suretiyle uygulanmıştır. 16’ncı
Kolordu Komutanlığından sonra Mart 1917’de
2’nci Ordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal
Paşa, Temmuz 1917’e kadar bu görevde kaldığı
dört aylık süre içerisinde 2’nci Ordu’nun doğu
cephesinin savunma bütünlüğünü Rus Taarruzlarına karşı muhafaza etmiştir.
20 Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst
Kademedeki Komutanların Biyografileri, C.III, (Haz.:
Hülya Toker, Nurcan Aslan), Genelkurmay Askeri Tarih ve
Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, s.182-186.
Çanakkale cephesinde Anafartalar Grup Komutanı olarak
Haziran 1915’de Albay, ayrılmasından sonra 16’ıncı Kolordu
Komutanı olarak Nisan 1916’da Tümgeneral rütbesine terfi
edecektir.
21 Şükrü Tezer, Atatürk’ün Hatıra Defteri, Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 2008, s.40-53
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Mustafa Kemal Paşa, 7’nci Ordu Komutanlığına 5 Temmuz 1917’de atanmasını müteakip
Başkomutanlık Vekâleti ve Harbiye Nezaretine 20
Eylül 1917’de gönderdiği kapsamlı bir raporda;
memleketin genel durumu, askeri durum, yapılacak görevler ve Almanlar ile Osmanlı Ordusu
ilişkileri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Rapor,
Osmanlı Devleti’nin her yönü ile içerisinde bulunduğu durumu stratejik bir seviye izah etmektedir. Raporun konuyu ilgilendiren bölümü Askeri durumu ortaya koyan bölümüdür.22 Raporda
belirtilen hususların tamamının harbin sonuna
kadar gerçekleştiği düşünülürse, Mustafa Kemal
Paşa’nın artık bir Ordu komutanı hüviyetinden
çok bir devlet adamı özelliğinde doğru tespitler yaptığı çok açıktır. Nitekim belirttiği fikirlerin
uygulanamayacağını ve bu şartlar altında bir
Alman generalin (Eric von Falkenhayn) emir-komutasında çalışmayı kabul etmediğinden 7’nci
Ordu Komutanlığı görevini bırakarak 2’nci Ordu
Komutanlığı uhdesinde olmak üzere İstanbul’a
dönmüştür.
17 Ağustos 1918’de 7’nci Ordu Komutanlığına Padişahın kendisini huzura kabulünde iradesini alarak yeniden atanmıştır. Nablus’ta göreve
başlamasından hemen sonra 7’nci Ordu’yu yeniden teşkilatlandırmış eksikliklerini gidermeye
çalışmıştır.23 Ancak İngilizlerin 19 Eylül sabahı
çok üstün kuvvetlerle Yıldırım Ordular Grubuna
taarruz etmesi ve 8’inci Ordu birliklerinin ağır
zayiat vererek geri çekilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, ordusunu önce Şeria doğusuna geçirmeyi başarmış ve Dera doğrultusunda çekilerek
Şam bölgesine intikal etmiştir. 15 Ekim 1918’de
de Halep’e gelerek, dağınık ve düzensiz çekilen
birlikleri Halep kuzeyinde toparlamış ve yeni bir
savunma hattı kurulmasını sağlamıştır. 26 Ekim
1918’de Halep’in kuzeyinde Katma’da İngiliz taarruzlarını durduran bu savunma hattı, Halep-Antakya hattı olacak şekilde harp sonuna kadar
elde kaldı ve bu suretle kuvvetin imhası önlenmiş24 oldu. Mondros Mütarekesi’nden sonra 31
Ekim 1918’de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
görevine atanan Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım

1918’de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının
lağvedilmesine kadar bulunduğu süre içerisinde
mütareke şartları, İtilaf Devletlerinin muhtemel
faaliyetleri ve ordunun muhafazası ile ilgili çok
önemli değerlendirmelerde bulundu. Ancak Harbiye Nezareti tarafından yaptığı değerlendirmelerin ve tekliflerin dikkate alındığı söylenemez.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu bölgede görev
yaptığı süre içerisindeki değerlendirmeleri stratejik bir özellik taşır. Öncelikle mevcut askeri duruma yönelik tespitleri daha geniş bir çerçevede
devletin bekası ile ilgili değerlendirmelere işaret
eder. Çünkü mütareke sonrası asıl mücadelenin
başlayacağının farkındadır. Ordunun mümkün
olduğu kadar elde bulundurulmasına ve uğruna
mücadele edilecek vatan topraklarının bilinmesine gayret eder.

Türk İstiklal Harbi’nde Mareşal
Mustafa Kemal
Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Harbi’nin sona erdiğini ilan etmiştir.
Mütareke şartları haklı hiçbir gerekçeye dayanmadığı gibi adil ve kabul edilebilir değildir. Türk
milletini yok sayan mütarekenin bu hükümlerini
ortadan kaldırmak ve asil Türk Milleti’nin ezelden beri süren hür yaşamını yeniden kurmak için
kutsal bir mücadele başlayacaktır. Türk İstiklal
Harbi olan bu mücadeleyi, Mustafa Kemal Paşa,
hedefe artık taktik bilgi ve tecrübesinden başka
askeri stratejisini doğru esaslar üzerine tesis ederek yüksek bir strateji ile sona erdirecektir. Milli
Mücadele’nin askeri yönü, 9 Ocak 1920’de Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatı ile imzalayarak yürürlüğe koyduğu ilk askeri harekât planına25 dayanır.
Plan, Kuva-yı Milliye dahil tüm birliklerin hareket
tarzlarını belirlemesi bakımından önemlidir.

23 Süleyman HATİPOĞLU, Filistin Cephesi’nden Adana’ya, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2009, s.40.

Kuva-yı Milliye ile askeri birliklerin müşterek
harekâtının ve işbirliğinin yoğun olduğu dönemde kuvvetin kullanılması ve hareket tarzlarının
belirlenmesine yönelik farklı fikirler olmuştur.
Gediz Muharebesi, Kuva-yı Milliye müfrezeleri
ve askeri birlikler arasında harekâtın nasıl icra
edilmesi gerektiği yönünde farklı düşüncelerin
ortaya çıktığı bir muharebe olması bakımından
önemlidir. Aynı zamanda askeri birliğin emir-komutasına tabi olmak istemeyen veya Kuva-yı
Milliye kuvvetleri içerisinde subay bulunmasını

24 General Allenby’nin Hatıratı, (Haz.:Faruk Yılmaz), İz
Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.97.

25 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, sayı:20, Vesika Nu.:519

22 Şükrü Tezer, Atatürk’ün Hatıra Defteri, s.141-147
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kabul etmeyen bazı milli müfrezeler, Milli Mücadeleyi olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu
dönemde ayrıca Yunan ileri harekâtının Birinci
ve İkinci İnönü muharebeleri ile Bursa-Eskişehir
istikametinin kapatılarak durdurulması önemli
bir gelişmedir. Ancak Yunan ordusunun bu kez
Kütahya-Eskişehir bölgesinden yaptığı taarruzlar durdurulamamış ve ordu Sakarya nehri doğusuna geri çekilmiştir. Bu stratejik karar, o dönem eleştirilere26 neden olsa da Mustafa Kemal
Paşa’nın Yunan ordusunun kuvvet durumunu ve
arazinin sağladığı imkânları askeri anlamda doğru değerlendirmesi sonucu verdiği bir karardır.
Sakarya Meydan Muharebesi’nde, iyi eğitilmiş
ve tecrübeli komutanların gösterdiği emir-komuta bütünlüğünün, yüksek bir azimle savunma mevzilerinde muharebenin sürdürülmesinin eşsiz örnekleri verilmiştir. Taktik anlamda iki
büyük harp doktrini geliştirilmiştir. Savunmada
esnekliği sağlayan ve cephenin yarılmasını önleyen “oynak savunma” prensibi ile birlikte tümenleri “gruplar halinde kullanma” prensibi
ilk kez uygulanmıştır. Bu uygulamalardan başka
ihtiyat kuvvetlerinin, “emre verme-alma” şeklinde kendi sorumluluk bölgelerinin dışında süratle komşu birlik savunma bölgesinde cephede
gelişebilecek her türlü riski göz önüne alarak
cephenin hassasiyet gösterdiği bölgelerde kullanılması sonucu savunma bütünlüğünün devamı
sağlanmıştır.27 Bu taktik uygulamaların sonunda
artık taarruz azim ve iradesinin kırıldığının anlaşıldığı an karşı taarruzlarla Yunan birlikleri bu kez
Sakarya Nehri’nin batısına atılmıştır. Bu taktik uygulamaların her safhası Mustafa Kemal Paşa’nın
emir-komutası altında yapılmıştır.
Sakarya Meydan Muharebesi ile kırılan savaşma azmi sonucu Yunan birliklerinin büyük
kısmı, Başkomutan Meydan Muharebesi’nde
taarruzla kuşatılarak imha edilmiş, kalan kısmı
ise yapılan takip harekâtı ile yeniden bir savunma hattı teşkil etmesine fırsat verilmeden
etkisiz hale getirilmiştir. Bu harekâtın iki önemli
yönü bulunmaktadır. Birincisi, cephenin doğusunda 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından,
Yunan birlikleri tespit edilirken, cephenin gü26 Hamdi GÜRLER, Paşaların Gözüyle Milli Mücadele,
Vadi Yayınları, Ankara, 2007, s.339
27Abdullah Cüneyt KÜSMEZ, Türk İstiklal Harbi’nde Askeri Talimnamelerin Uygulanması (1918-1923), s.557
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neyinde 1’inci Ordu Komutanlığı tarafından
yarma harekâtının yapılması ve bu harekâtla
koordineli 5’inci Süvari Kolordusu ile cephenin
uzak güneyinden Yunan birliklerinin arkasına
düşecek şekilde yapılan çevirme harekâtı28 ile
kuşatmanın tamamlanmasıdır. Bu harekâtın en
kritik noktası; taarruzun ilk günü baskın tarzında bir hareketle ilk hedeflerin ele geçirilmesi
zorunluluğuna bağlı olmasıdır. Eğer bu maksada ulaşılamaması durumunda, Yunan ordusunun cephenin doğusundan getireceği takviyelerle savunmasını kuvvetlendirerek cephenin
yarılmasının engellenmesi ve harekâtın uzamasına neden olması riski bulunmaktadır. Ancak
Mustafa Kemal Paşa’nın tüm gizlilik tedbirlerini
uygulaması ve kuvvetin büyük kısmı ile cepheyi yarması bu riski ortadan kaldırmış ve General Trikopis’in bulunduğu kuvvetleri kuşatarak
parça parça29 imha etmiştir. Bu harekât Mareşal
Mustafa Kemal Paşa’nın askeri stratejisinin zafere döndüğü yüksek sevk ve idare30 yeteneğinin bir sonucudur.

Sonuç
Mustafa Kemal ATATÜRK, tüm askerlik hayatı
boyunca sahip olduğu askeri taktik bilgi ve tecrübesine ait komutanlık sanatının eşsiz örneklerini
Türk İstiklal Harbi’nde vermiştir. Aynı zamanda
bilinen askeri doktrinlerden farklı olarak “kuvvetin kullanma” şeklini arazi ve karşı kuvvetlere
göre belirlemiş, hem savunma harekâtında hem
de taarruz harekâtında uygulamıştır. Bu uygulamaların yeri ve zamanını hassas bir düşünce yapısı içerisinde belirlemesi ise yüksek stratejik bir
değerlendirmenin sonucudur. Silah arkadaşları
ile birlikte okuduğu askeri talimnameler, uyguladığı tatbikat ve harp çalışmaları ile en küçükten
en büyüğüne kadar komutanlık yaptığı bütün
birliklerde icra ettiği komutanlık sanatının ve
aynı zamanda yüksek stratejinin uygulama sahası olan Türk İstiklal Harbi, en büyük eserim dediği
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına temel teşkil etmiştir.
28 Fahrettin ALTAY, İstiklal Harbimizde Süvari Kolordusu,
İnsel Kitabevi, Ankara, 1949, s.75.
29 Celal ERİKAN, Komutan Atatürk, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, Ankara, 1972, s.837-838
30 Hakkı TÜMERDEM, Yunanlılarla İstiklal Harbi, Tabiye ve Sevkulceyş Bakımından Tetkik, Necmistikbâl Matbaası, İstanbul, 1935, s.102.

ATATÜRK’ÜN TBMM AÇILIŞ
KONUŞMALARINDA
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
KONULARI (1920-1938)
Ali GÜLER1
Giriş
Dergimizin geçen sayısında yayımlanan “Atatürk Dönemi Sağlık’ta Gelişmeler (1920-1938)” başlıklı makalemizde Atatürk Dönemi’nde genel sağlık
hizmetleri (mevzuat, hastane, sağlık personeli yetiştirme vs), koruyucu sağlık hizmetleri ve bulaşıcı
hastalıklarla mücadele konularındaki yapılanları ele
almıştık. Bu makalede ise Atatürk’ün TBMM Açılış
konuşmalarında sağlık ve sosyal yardım meselesi
ile ilgili olan bölümlere ışık tutulacaktır. Atatürk’ün
konuyla ilgili konuşmaları seçilirken “sağlık” kavramı
kapsamı “sosyal yardım” kavramını ve göçmenlerin,
aşiretlerin yerleştirilmesi işlerini de içine alacak şekilde geniş tutulmuştur.
Atatürk’ün TBMM Açılış Konuşmaları
Hakkında
Mustafa Kemal Atatürk, TBMM açılış konuşmalarını genellikle kapsamlı konuşmalar olarak gerçekleştirmiştir. Her yasama yılının açılışındaki konuşmasının ilk bölümünde, geçen yasama yılında
yapılanları anlatmış, ikinci bölümünde ise yapılacak
olanları, planlanan çalışmaları veya yapılması gerekenleri anlatmıştır. 1920, 1921 yılı konuşmalarında
konumuz itibarıyla doğrudan ilişkili bir husus yoktur. Bu nedenle 1922 yılından itibaren konuşmaları
içinde yer alan sağlık ve sosyal yardım konuları alınmıştır. Aşağıda görüleceği üzere ilk iki yasama yılının
(1922 ve 1923) açılışında, TBMM Başkanı sıfatıyla, diğerlerinde ise Cumhurbaşkanı olarak konuşmuştur.
Genellikle devletin bütün faaliyet alanlarını, eğitim, ekonomi, güvenlik vs. ele almıştır. Elbette bu
konuşmalarda ele aldığı en önemli alanlardan biri
de sağlık ve sosyal yardımlar konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak Hükümeti uyarıcı, yol gösterici bir
üslup ve tavır konuşmalara yansımaktadır.
Savaştan yeni çıkmış bir ülkenin kurucu lideri olarak salgın hastalıklarla mücadele, aşı üretimi
ve sağlık kuruluşlarının teşkilatlanması noktasın1 Dr. Öğretim Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Yarı Zamanlı)

da 1922 ve 1923 yılı konuşmaları, sağlık konusuna
daha çok yoğunlaştığı konuşmalar olarak dikkatleri
çekmektedir. Atatürk, bu ilk dönem (Milli Mücadele)
konuşmalarında Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki işgallerle yerlerinden ve yurtlarından edilen
Müslüman Türklerin kendi memleketlerine yerleştirilmelerini ve sınırlarımız dışında kalıp Türkiye’de
mülteci olarak bulunan insanların yerleştirilmeleri
konusunu “sosyal yardım” faaliyetleri kapsamında
ele almıştır. Yine bunların yerleştirilmeleri kadar iaşe
ve ibatelerinin önemine işaret etmiştir.
Konuşmalarından da anlaşılacağı üzere, Atatürk
sağlığı milli bir mesele olarak tanımlamakta ve ülkenin mayası olarak görmektedir. Bu nedenle sağlık
hizmetlerinin devletin asli görevi olduğunu ve sağlık
mücadelesinin çağdaş gelişmelere uygun olarak seri
bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Bu dönemde hazırlanan 1921 ve 1924 anayasalarında sağlık ile ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Yalnızca 1924 anayasasının 78. maddesinde, hastalık ve benzeri durumlarda halk sağlığını
korumak üzere, bireyin yolculuk özgürlüğünün
kayıt altına alınabileceği belirtilmiştir. Sağlık ile ilgili
düzenlemelerin tamamına Atatürk’ün bakış açısının
hâkim olduğu görülmektedir. Bu anlamda, 1930 yılında yürürlüğe girip halen yürürlükte olan Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu sağlığın anayasası olarak kabul
edilmektedir. Bu kanunun 1. maddesi benimsenen
felsefeye vurgu yapmaktadır. Buna göre, “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren
bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele
etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini
temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek (sağlık ve sosyal yardıma kavuşturmak) umumi
devlet hizmetlerindendir.”2
Aşağıda okuyacağınız konuşmalar, TBMM Kültür
ve Sanat Kurulu tarafından yayımlanan “Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları” isimli eserden alınmıştır.3 Bu eserde konuşmalar
günümüz Türkçesi ile verilmektedir. TBMM Genel
Ağ üzerinden bu kitabı ve konuşmaların orijinallerinin yer aldığı “Zabıt Cerideleri”nin ilgi bölümlerini okuyuculara açmış bulunmaktadır. Orijinallere
2 İ. Ağırbaş, Y. Akbulut, Ö. R. Önder, “Atatürk Dönemi
Sağlık Politikası”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 48, (Güz
2011), s. 743-744.
3 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, TBMM Kültür, Sanat Ve Yayın Kurulu Yayınları.
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/meclis_acilis.html
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ulaşmak isteyenler oraya bakabilirler. Bilindiği gibi
bu konuşmalar “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri”
ciltlerinde de yer almaktadır.4
1 Mart 1922 Konuşmasında Sağlık ve Sosyal
Yardım Meselesi
“… Efendiler,
Ulusumuzu güven içinde yaşatmak amacımız
olduğu gibi, onun sağlığına özen göstermek ve
olanaklarımızın elverdiği oranda sosyal acıları dindirmek de hükümetimizin görevlerindendir. Bu
cümleden olmak üzere ülkemizin doktor ihtiyacı
olanakların elverdiği oranda karşılanmaya çalışıldı.
1920 yılında iki yüz altmış doktor görevli idi. Bu sayı,
bu geçen yıl zarfında üç yüz on ikiye yükseltildi. Elli
doktor daha bulunup, doktorsuz ilçelere gönderilmeleri düşünülmektedir.
Bu yıl bulaşıcı hastalıkların yayılması önlendi, baş
gösteren hastalıklar derhal sıhhi önlemler alınarak,
bulundukları yerde yok edildi. Bulaşıcı hastalıklara
karşı en kesin önlem olan aşılar, artık tümüyle ülkemizde yapılmaktadır. Üç milyondan fazla kişiye
yetecek çiçek aşısının Sivas’ta yapılmış bulunduğunu belirtmekle bu konuda gerekli bilgiyi vermiş oluyoruz. Ülkenin sıtmalı bölgelerine yeterli miktarda
kinin dağlatılmıştır. Frengi hastalığının yok edilmesi
için de gerekli olan para sarf edilmiştir.
Sosyal hastalıklar ile uğraşımızın daha etkili ve
daha ayrıntılı bir şekilde yerine getirilmesinin gereğini de belirtmek isterim.
Efendiler,
Sosyal yardım işlerinden de kısaca söz etmek isterim.
I. Dünya Savaşı sırasında, bu yörelere sığınmak
zorunluluğunda kalan doğu illeri ve kurtarılmış halkından dörtte biri memleketlerine gönderilmiştir.
Bunların hemen yarısı yurtlarına ulaşmışlardır. Bu yıl
geri kalan mültecilerin de iadesi kararlaştırılmıştır.
Sonradan kurtarılan Adana ve Gaziantep mültecileri memleketlerine iade edildiler. Henüz kurtarılmayan Batı illeri mültecilerine imkân buldukça
yardıma devam olunuyor. Yurtlarına yeni dönenlere
bu konudaki kanun gereğince yemeklik, tohumluk
4 Bu konuşmalar için ayrıca bakınız: K. Öztürk, Atatürk’ün
T.B.MM. Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları,
Cilt: I-II., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981. M.
Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları,
İnkılap ve Aka Yayınevi, İstanbul, 2020.

20

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 20 • SAYI: 79 • EKİM 2020

verilmesi, ayrıcalık tanıma ve bunun gibi kolaylıklar
sağlamak suretiyle yardım edilmektedir. Göçmen ve
mülteci öksüzler için açılan yetim yurtlarının birer
sanat okulu haline getirilmesine çalışılmaktadır.
Milli sınırlarımızın dışında kalan yerlerden sığınan dindaşlarımız, şimdilik yalnız parasal yardım
görmektedirler. Bu yıl bunların ve ülke içinde iskân
edilmek isteyen diğer göçmenlerin yerleştirilmesine başlanacaktır.
Sağlık ve sosyal yardım konusunda izlediğimiz
amaç şudur: Ulusumuzun sağlığının korunması ve
kuvvetlendirilmesi, ölüm oranının azaltılması, nüfusun artırılması, sosyal hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz bir duruma sokulması, böylece ulus
fertlerinin dinç ve çalışmaya yetenekli kusursuz vücut
yapılarına sahip olarak yetiştirilmesi…
Yurtları düşman elinde kalan vatandaşlarımıza
yardım ve onların ilmi bir şekilde iskân edilmelerine
özel önem verilmektedir. Bu konuda gereken inceleme yapılmakta ve bu amacı sağlayacak programlar düzenlenmektedir…
… İkinci yasama yılı içinde ordunun sağlık durumu memnuniyet verici bir durum göstermiştir.
Ordu içindeki hastalık durumu normal zamanlarda meydana gelen oranı geçmemiştir. Sari (bulaşıcı) hastalıklar ve bununla ilgili olanlara ordumuzda
rastlanmamıştır.
Yapılan görüşmelerde kırsal sağlık hizmetleri
memnuniyet verici bir biçimde yürütülmektedir.
Milli ordumuzun kuruluş döneminde yapılan Birinci
İnönü Savaşında ordunun sıhhi araçları dört araba,
dört sedyeden kurulu küçük sağlık birliklerinden
oluşurken, bu günkü ordumuzun hastaneler ve yaralı taşıma birlikleri kurularak, ihtiyaç ve sağlık kuruluşları tamamlanmıştır.
Bu arada Kızılay Derneği ilgililerinin yaralı gazilerimiz için yaptıkları seçkin hizmetleri özel olarak
övgü ile anmayı gerekli görürüm. (Alkışlar)…”5
1 Mart 1923 Konuşmasında Sağlık ve Sosyal
Yardım Meselesi
“… 1922 yılında özel idarelerce yapılan yerel hizmetler:
5 Türkiye Büyük Millet Meclisi I’nci Dönem 3›üncü Yasama
Yılı Açış Konuşması 1 Mart 1922, Millet Meclisi Tutanak
Dergisi D. 1, c. 18, Sa. 2. Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 66-67 ve 88.
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-3 erkek, 1 kız öğretmen okulu ve 5 erkek, 3 kız
lisesi ve 134 erkek, 30 kız ilkokulu ve 10 sanayi ve
2 çırak okulu açılmıştır. 1922 yılında özel idare gelirinden bayındırlık hizmetleri için 586.510 ve okul
inşaatı için 190.000 ve hastaneler için 32.580 ve basımevi ve kütüphaneler kurulması için 200.360 ve
fidanlık ve numune bahçesi için 5.000 ve damızlık
hayvanlar satın alınması için 12.400 ve tarım aletleri
satın alınması için 15.250 lira ayrılmıştır…
… Kızılay, Çocuk Esirgeme, Müdafaa-i Hukuk,
Asker Ailelerine Yardım kurumları gibi kuruluşların
ve özellikle Kızılay’ın yaptıkları çalışmalar her türlü
övgünün üstündedir…
… Sağlık durumu:
Efendiler,
İçişleri hakkında açıklamalarımı
tamamlayarak sağlık işlerine geçiyorum.

burada

Ülkenin sağlık durumu Allah›a şükür sevindirici
bir durum göstermektedir. (Elhamdülillah sesleri)
Sağlık ile ilgili çalışmalarımızın önemli bir kısmı
salgın hastalıklardan korunmaya ve bulaşmanın
önlenmesine sarfedildi. Bu tip hastalıklardan yalnız
çiçek ile tifüs bazı bölgelerde az da olsa kendini sınırlı
bir şekilde göstermiş ise de, zamanında alınan ve sürdürülen koruyucu önlemler ile önlerine geçilmiştir.
Ülkenin büyük bir kısmının düşman tarafından
harabeye çevrildiği, ezilmiş halk derin bir yoksulluk
içine terk edildiği, içten dışa ve dıştan içe sürekli olarak
göçlerin sürmekte olduğu bugünkü dönemde, bu
gibi hastalıkların görülmesi istenmeyen bir konu
olmakla birlikte, oldukları yerlerde süratle ortadan
kaldırılmalarında gösterilen başarı da sevindiricidir.
Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savaşın gereği
düşünülürken en önce akla sıhhi önlemlerin
uygulamasını yapan doktor ve sağlık memurları
gelir. Geçen yıl ülke içinde memur olarak çalıştırılan
doktor sayısı 337 ve sağlık memurlarının sayısı ise
434 idi. Ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzak olan
bu sayıların bu yıl kısmen memleketin uzak yerlerinde doktor maaşlarının artırılması, kısmen askeri
doktorların bir kısmının terhis ve çalıştırılmaları yoluyla çoğaltılması ve aynı zamanda okuldan çıkacak
doktorlarımıza mecburi hizmet yüklenmesi ve daha
çok doktor yetiştirilmesi önlemleri alınarak bugün
görülen boşlukların doldurulması düşünülmektedir.
Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı insanları koruma konusunda büyük hizmetleri görülen, aşıların hazırlanması ile uğraşan Hıfzıssıhha Kurumu

üstün bir başarı ile çalışmalarını sürdürmekte ve
hastalıklarla savaşta yararlı hizmetler yapmaktadır.
1921 yılı içinde, üç milyon kişilik çiçek aşısı yapabilen Sivas Kurumu geçen yıl içinde beş milyon kişilik
çiçek aşısı, 537 Kg. kolera, 477 Kg. tifo aşıları üretmiş
ve bunlar halka yeterli bir şekilde yapılmıştır. Halen
İstanbul ve Sivas’ta bulunan her biri bakteriyoloji laboratuvarı, kimya: laboratuvarı, aşı istasyonu ve kuduz tedavi merkezinden kurulu Hıfzıssıhha müesseselerinin üçüncüsü de bu yıl Diyarbakır’da kurulacak
ve böylece hastaların uzak yerlere gitmelerinden
doğacak sakıncalar ortadan kalkacaktır.
Bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir savaşın aracı
olan temizlik ve etüv araçları gittikçe çoğaltılmakta ve düşman tarafından zarar görmüş olanlar onarılmakta, var olanlar ise yenileştirilmektedirler. Bu
şekilde yakında Afyonkarahisar, Eskişehir ve Niğde
etüv kurumları faaliyete gireceklerdir. İzmir’de ve
Ankara’da her türlü aracı olan birer etüv evi inşası
düşünülmektedir. Aslında sağlık korunmasını sağlayan etüv evleri bulunmayan şehirlerde yerel yönetimler tarafından verilecek ödenekle ve merkezden
yapılacak yardımla bir an önce bunların tamamlanması, l923 yılında yerine getirilmesi amaçlanan işlerden birisidir.
Bu arada, çeşitli yollarla dışarıdan gelecek salgın hastalıklara karşı korunmak için sınırlarımızda
karantina yeri projesi de incelenmektedir. Kapitülasyonların kaldırılması sonucu olarak uluslararası
bir yönetim durumundan çıkarılıp, halen doğrudan
doğruya bakanlığın şubelerinden biri durumuna
gelen eski karantina sağlık işleri de, en güç şartlar
içinde teslim alınmış olmakla birlikte başarı ile yönetilmekte ve çalıştırılmaktadır. Bir harabe halinde teslim alınan Sinop ve Kılazomen karantina yerlerinin
çalışır bir duruma getirilmesine çalışılmaktadır.
Sadece bulaşıcı ve mikrobik hastalıklara yakalananların tedavi gördüğü hastanelerin bulunmamasının ülkemiz için büyük bir eksiklik olduğu düşünülerek bu yıl İstanbul’da ve Anadolu’nun çeşitli
yörelerinde 5 adet bulaşıcı hastalıklar hastanesinin kurulması ve açılması sağlık programımıza
konmuştur. Bu arada İzmir’deki hastane çalışmaya
başlamış, İstanbul’dakiler de açılmaya hazır olarak
beklemektedir. Gerek yerel yönetimlerin çalışmaları gerek örnek kurumlarımızın ülkemize iyi bir
şekilde dağıtılması ile Anadolu›nun her yanında
eldeki imkânlar içinde önemli sağlık merkezlerinin
kurulmasına çalışılacaktır.
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Salgın hastalıklar oranı kadar önemli ve hatta
ülkemizde bunlardan daha çok ölüme neden olan
sıtma, frengi ve vereme karşı da önlemler alınmasından geri durulmuyor. Sıtma hastalığının ülkemizdeki yayılma oranı ve yaptığı yıkıntıya karşı yeterli
önlemler bulunduğu iddia edilmemekle birlikte, sıtmanın en etkili ilacı olan, İstanbul Kimyahanesi’nde
üretilen devlet kinininin bin kiloya yakın mevcudu
Ziraat Bankası eli ile bütün bölgelere dağıtılmak
üzeredir. 250 kilo da parasız kinin dağıtılmıştır. Yine
geçen yıl ödeneğinden artan para ile dışarıdan yeniden bin kilo kadar kinin alımı için başvurulmuştur.
Sıtma hastalığının kökünün kazınması için, tek çare
olan kurutma ve arazi ıslahı sorununa ve şehir ve
köylerin sağlık koruyucu şartlarının düzeltilmesine
olağan durum sağlandığında hemen başlanacak
ve bunun tamamlanması bayındırlık ve sağlık işlerimizin en gerekli ve önemli görevlerinden olacaktır.
Frengi ile mücadele her yerde alışılmış olan biçimde
sürdürülmektedir.
Yıkıcı memleket hastalıklarından başlıcası olan
vereme karşı şimdiye kadar durum ve şartlar nedeniyle uygulamaya izin ve imkân bulamadığımız
önlemlere başlangıç olmak üzere İstanbul’da veremliler tedavi evi açmak ve böylece yeni ve çok
gerekli bir mücadelenin ilk temel taşını koymak
düşüncesindeyiz.
Bakanlığa bağlı genel hastalıklar hastanelerinden geçen yıl içinde yirmi bini aşan hasta tedavi
edildi ve bütün kurumların laboratuvarlarında 80
bin muayene yapıldı.
Sağlık işlerimizin nüfus ile ilgili konularını geleceğin önemli icraat programına bırakarak sosyal yardım işlerine geçiyorum.
Sosyal yardım işleri:
Efendiler,
Geçen yılda yalnız doğu illerimiz mültecilerinin
geri alınan yurtlarına yerleştirilmeleri ve memleketleri o zaman henüz kurtarılmamış olan Batı Anadolu
mültecilerinin yiyecek ve yerleştirme bölgelerinde
inceleme yapılması ile sınırlandırılmış olan sosyal
yardım işleri bu yıl daha geniş bir çalışma alanında
sürdürülmüş ve gözle görülebilir birçok sonuçlar
elde etmiştir. Batı Anadolu’daki illerimizin kurtarılması üzerine ilk önce oradan gelen mültecileri
memleketlerine göndermek görevi ile karşılaşan
hükümetimiz, düşman tarafından yakılan köyler
ve şehirlerdeki yardıma muhtaç halkın oturacakları
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yerlerin onarımı için ayırdığı paranın kullanılmasını
denetlemiş ve yerleşme, yiyecek, giyecek konularında en büyük yardımı yapmıştır.
Vatanın kurtulması uğrunda şehit olanların yetimleri bütçenin imkânı oranında yer yer kurulan
yetimhanelere yerleştirilmektedir. Bugün devlet
tarafından açılan yetimhane kurumlarında on bine
yakın yetim bulunmaktadır. Savaşın özellikle Yunan
sataşması sonucu olarak, hükümetin, ulusun şefkatli göğsüne ve korumasına bıraktığı yetimlerin sayısı
fiilen koruduğu yetim sayısına oranla, ne yazık ki, en
aşağı yirmi kat daha fazladır. Kısacası, bu yürekler
acısı sayının büyük bir kısmı ülkemiz halkında bulunan insanlık duyguları sayesinde çocukları öldürücü
sefaletten korumuş bulunmaktadır. Bununla birlikte, mevcut kurumlarımızın hiç olmazsa yirmi bini
aşan bir sayıyı içerebilecek derecede büyütülmesi
gereklidir.
Hayatın her bölümünde yardıma ihtiyaç duyanları koruma ve yardımla görevlendirilmiş hayır kurumlarının örneklerinin kurulması zorunludur. Şimdiden bunlardan birkaçı, süt emzirme çocuk yuvası,
yetimhane yardım hastanesi, deliler yurdu, acizler
yurdu kurulmasına başlanmış ve bunların bazıları
da faaliyete girmiştir…”6
1 Kasım 1924 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Efendiler,
Geçen yıl içinde bütün ülkede yaygın bir sağlık
kuruluşunun kurulması çalışmalarına başlanmıştır.
Günümüze kadar genel sağlık durumuna önem
vermenin derecesi, bu yolda uğraşı verdikçe daha
belirgin olarak görülmektedir. Önümüzdeki yılda da
genel sağlık çalışmaları için önlemler almak özellikle
gerekmektedir.
Hele sıtmaya karşı başlı başına bir uğraş dönemine girilmesi, yüce Meclisin öngöreceği büyük işler arasında sayılmalıdır. Doğrusu bizim için nüfusun
korunması ve sağlık içinde bulundurulması ve çalışanların sağlıklı ve canlı olmasını sağlayıcı önlemlerin en başında sıtma mücadelesi bulunmalıdır.”7
6 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin l’nci Dönem
4›üncü Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Mart 1923, Millet
Meclisi Tutanak Dergisi D. 1, C. 28, Sa. 2. Atatürk’ün Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 96-97 ve 99-102.
7 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin II’nci Dönem
2›nci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1924, Millet
Meclisi Tutanak Dergisi D. II, C. 10, Sa. 1. Atatürk’ün Tür-
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1 Kasım 1925 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Sağlık kuruluşlarımızda, ülkenin gereksinmesine uygun olarak yerini bulan bir çalışma gözlenmektedir. Cumhuriyet hükumetinin başlı başına
bir prensip olarak başarı ile izlediği sağlık savaşının
gittikçe genişliği artırılarak sürdürülmesi gerekir ve
bu durum çok önemlidir. (Alkışlar)”8
1 Kasım 1926 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Sayın Efendiler,
Halkın yaşamı ve sağlığı konusunda üç yıldan
beri belirgin bir program içinde ve bütçemizin elverdiği oranda sürdürülen çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde sıtma ve diğer
hastalıklarla savaş kurumları genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Sağlık çalışmalarından aldığım sonuçlar
olumlu ve sevindiricidir. Sağlık ve sosyal işlerin çeşitli bölümleri ile ilgili ve meclisin gündeminde bulunan kanun tasarılarının kabulü, sağlık ve sosyal
kuruluşumuzda yeni gelişmeleri sağlayacaktır.
Efendiler,
Sağlık savaşı tarihinde ve ülkenin sosyal yardım
tarihinde özel bir yer kazanmış olan Türkiye Kızılay
Cemiyeti’nin bu yıl içinde yerleri değiştirilen vatandaşların sağlık, giyim ve yerleştirme işleri ile ülkenin
sosyal ve doğal afetleri sırasında yaptığı değerli yardımları övgüyle anmak isterim. (Alkışlar)
Kızılay’ın üye sayısının, ülkemizin sosyal durumu
ile uygun bir düzeye ulaşmasını ve bütün ülkede bu
oranın sağlanmasını dilerim.”9
1 Kasım 1928 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Geçen yıl, ülkenin içişlerinde güven ve huzur
yönünden yeni bir gelişme dönemi yaşanmıştır. Genelde, vatandaşların normal yaşamlarını incitecek
herhangi bir politik veya idari aksama olmamıştır.
kiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 143.

Tam tersine doğal aksamaların bazı bölgelerimizdeki zararlı etkileri, vatandaşlarımızın tutumunun
birbirini anlayan, birbirine destek olan sosyal dayanışması ile önemli biçimde hafifletilebilmiştir.
İzmir bölgesindeki ve son günlerde Kalecik›teki
depremlerde bu soylu gösteriye tanık olduk. İlk
günlerin verdiği korku kadar önemli olmadığını sevinerek anladığımız Torbalı depreminin yol açtığı
hasarı, vatandaşlar cesaretle ve ivedi olarak giderebilecek bir güç göstermişlerdir. Kalecik hasarının
da etkileri ivedi olarak ortadan kaldırılmıştır.
Bazı illerimizde bu yıl uzun süredir devam eden
kuraklıktan çok acı çektik ve üzüldük.
Bir yandan ülkenin genel üretimindeki dengeleme, diğer yandan kurak bölgelerde yoğunlaştırılan
önlemler ve yardımlar, darlığın etkilerini gereği gibi
hafifletmiştir. Kızılay’ın gerek deprem gerek kurak
bölgelere yardıma koşma konusunda gösterdiği
çabalar ve gerçekleştirdiği hizmetleri, huzurunuzda,
ulusumuzun önünde teşekkürle anmak isterim. (Sürekli alkışlar)
Geçen yıl içinde sayıları bir kat artmış olan Kızılay
üyesi vatandaşların, afet ve ihtiyaç duyulacak günler için nasıl iyi bir yardım hazinesi hazırladıkları bir
kez daha kanıtlandı. Bunun gibi Çocuk Esirgeme
Kurumunun gelişmesi için de genel ilgiyi çekmek
isterim…
Anavatana kavuşarak değiştirilen ailelerin yerine yerleştirilen vatandaşların, yerleştirilmeleri ve
mülk edinmeleri ile ilgili işlemlerinin artık sonuçlandırılmasında, çalışmaların artırılması ve çabuklaştırılması için hükümetçe önlemler alınması gereklidir…
Öksüzlerin
haklarını
korumak
için
koyduğumuz önlemlerin bu günkü verimi cidden
sevindirecek bir sonuçtur. Eski adliye, eski düşünce
ve eski usullerden üç yıl önce ancak üç yüz sekiz
bin lira devralmış olan cumhuriyet, bugün Emlak ve
Eytam (Öksüzler), Bankasına altı milyon iki yüz yirmi
bin küsur lira teslim etmiş bulunuyor. (Alkışlar)”10
1 Kasım 1929 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi

8 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin II’nci Dönem
3›üncü Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1925, Millet
Meclisi Tutanak Dergisi D. II, C. 19, Sa. 7. Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 151.

“… Geçen yıl ülkenin sağlık işlerinde önemli bir
aksaklık görülmemiştir.

9 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin II’nci Dönem
4›üncü Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1926, Millet
Meclisi Tutanak Dergisi D. II, C. 27, Sa. 1. Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 162.

10 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin III’üncü Dönem
2›nci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1928, Millet Meclisi
Tutanak Dergisi D. III., C. 5, Sa. 2. Atatürk’ün Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 175-176.
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Sağlıkla ilgili gelişmelerin her türünü elden geldiğince, hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca
amaçlardan biri olmalıdır.”11
1 Kasım 1930 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Arkadaşlar, bu günlerde İzmir›de yer alan sel
afeti bizi çok üzdü. Bu afetin ölüme neden olması
üzüntümüzü artırdı. Cumhuriyet hükumeti gereken
önlemleri büyük bir özenle almaktadır…
Efendiler,
Özellikle tarımla ilgili ülkelerde duyulan dünya
çapında bir ekonomik kriz vardır. Bu kriz doğal olarak bizim ülkemizi de etkilemiş ve ağırlığını hissettirmiştir. Bu sıkıntı karşısında eşi görülmemiş çöküntü
ve kurak yıllardan sonra, vatanımızın gösterdiği yaşam ve dayanma gücü ancak Türk Milletinin yapısındaki güç ve Büyük Millet Meclisi’nin önlemlerindeki
uygunlukla açıklanabilir. (Bravo sesleri)
Yıllardan beri alınan önlemlere önümüzdeki yıl
daha geniş oranda ihtiyaç olacaktır. Çok tutumlu bir
yönetim şeklinin resmi ve özel bütün işlemlerimize
etkinliği olması gerekmektedir. (Alkışlar)
Bu nedenle, hükümet bütçeyi önemli tasarruflarla Büyük Meclise sunmuştur. Vergilerde ayrıntılarını bildiğiniz değişiklik ve reform hem ödeyen için
kolaylıklar getirmiş olacak, hem de özellikle ekonomik kolaylıklar sağlamış bulunacaktır. İşlemlerle ilgili
vergiler üzerindeki düşüncelerimiz bu konuyu sağlayacaktır.”12
1 Kasım 1931 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Aziz arkadaşlarım,
Büyük Millet Meclisini yeni ve önemli vatan görevleri bekliyor. Yeni çalışmalarınızın ve önlemlerinizin de büyük milletimizin yararına tam anlamı ile
uygun düşeceği konusunda şüphe yoktur. Vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz büyük Türk milletinin
emanet ve yetkileri ile birlikte sevgi ve yardımları da
11 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin III’üncü
Dönem 3›üncü Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım
1929, Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. III, C. 18, Sa. 2.
Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 183.
12 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin III’üncü
Dönem 4›üncü Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım
1930, Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. III, C. 22, Sa. 2.
Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 189-190.
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sizlerin yanınızdadır. (Sürekli alkışlar)”13
1 Kasım 1932 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“Aziz arkadaşlar...
Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana
işleri, ara vermeden sürdürmek zorundayız…
Sosyal hastalıklar ile uğraşım çalışmalarımızı
artıracağız…
Sayın arkadaşlar...
Ulusumuz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. (Alkışlar)
Büyük Türk milletinin, bu yoldaki hızını, her imkân ile artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu
görevidir. (Sürekli alkışlar)”14
1 Kasım 1934 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri, üzerine düştüğümüz çok gerekli bir sağlık işidir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu yönden bize kıvanç verecek biçimde çalışmakta olduğunu görmekteyiz. (Alkışlar)”15
1 Kasım 1935 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Liman ve sulama işlerinde zaman kaybetmeden yapılacak işler vardır.
Sağlık savaşının da yeni durumlara göre genişletilmesi zorunludur. Saydığım bütün bu işleri, hükümetin
kesin bir program içinde yürütmesini bekleyebiliriz.
Üzerinde önemle durmak istediğim başka bir
konuyu da açıklamak istiyorum.
Türk ülkesi içinde köylere varıncaya kadar küçük
büyük bütün illerimizde gelişme ve bayındırlık çalışmalarının sürdürmesi önde gelen amaçlarımızdandır. (Alkışlar)
13 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin IV’üncü
Dönem 1›inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1931,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 4, Sa. 3. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 197.
14 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin IV’üncü
Dönem l’inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1931,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 10, Sa. 3. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 202.
15 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin IV’üncü
Dönem l’inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1931,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 25, Sa. 3. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 212.

ATATÜRK’ÜN TBMM AÇILIŞ KONUŞMALARINDA SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KONULARI (1920-1938)
Türk’e ev ve barınak olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. (Alkışlar) Devlet kurumları yanında, doğrudan doğruya bu işlerle ilgili olan belediyelerin bu
görüş ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum.
Belediyelerin Devlet merkezinde toplanışı bu
işin sonucu değil, başlangıcıdır…”16

vindirecek durumda gelişmektedir.
Aynı bakanlık kendine verdiğimiz göçmen işlerini de sosyal ve ekonomik politikamıza uygun
olarak başarı ile yürütmektedir. Bakanlığın “Sağlam
ve güçlü bir nesil, Türkiye’nin özüdür.” prensibini,
pekiyi kavrayarak çalışmakta olduğunu belirtmek
isterim…”18

1 Kasım 1936 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi

1 Kasım 1938 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi19

“Arkadaşlar…

“… Sayın arkadaşlar,

Yükseköğretim için, Ankara üniversitesini kurmak yolunda, Tıp Fakültesinin yapımından başlayarak, yeni ve en zor çabaların harcanmasını dilerim…
Sayın arkadaşlar,
Anavatana yeni kavuşan göçmen vatandaşlarımızın yerleştirilmeleri başlıca görevlerinizdendir.
Göçmenleri iyi yerleştirmek ve hızla üretici duruma
sokmak için, onları yeterli derecede donatmaya çalışıyoruz. Aldığımız sonuçlar ümit vericidir. Bu milli
soruna, sağlayabildiğimiz imkânlar oranında, fakat
ara vermeksizin devam edeceğiz…
Yol ve köprü inşaatına, daha fazla imkân sağlanması isteğe uygun olacaktır. Sanırım, bu işler için
verilen ödeneği artırmak gerekli olacaktır. Şimdiye
kadar çeşitli yerlerde yapılmış ve yapılmakta olan
küçük büyük su işleri çok özendirici sonuçlar vermektedir. (Alkışlar) Kamutayın su İşleri için yeni imkânlar aramasını gerekli görmekteyim…
Tarımda, hastalıkları önleme çalışmalarına önem
vermek gereklidir.”17
1 Kasım 1937 Konuşmasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Meselesi
“… Kendine inkılabın ve inkılapçılığın çeşitli ve
hayati görevler yüklediği Türk vatandaşının sağlığı
ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak milli sorunumuzdur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu sorun
üzerindeki sistemli çalışmaları, yüksek Kamutayı se16 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V’inci
Dönem l’inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1935,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 6, Sa. 2. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 216.
17 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V’inci
Dönem 2›inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1936,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 18, Sa. 4. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s.
224-225.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kendisine verilen sağlık ve sosyal yardım görevleri ile iskân ve
göçmen işlerini yüksek Meclisin kabul buyurduğu
ödenek içinde başarı ile sürdürmüştür.
Bu yılın ilkbaharında, Orta Anadolu’da, özellikle
Kırşehir ve Yozgat bölgesinde bir kısım köylerimizi
yıkan ve aziz vatandaşlarımızdan bazılarının
ölümüne neden olmakla bizi çok üzen bir deprem
olmuştu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve aynı
zamanda bu işle görevlendirilen Kızılay Derneği
felakete uğrayan vatandaşlarımızı korumak için zaman geçirmeden gereken önlemleri almışlardır.
Bu alanda yapılmasına karar verilen 2.114 evden
bir kısmı bitmiştir. Bir kısmının da yapımı ilerlemektedir. Bu hizmet ve çalışmaları memnuniyetle bildirmek isterim…”20
Kaynaklar
Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/meclis_acilis.html
BOZKURT, M., Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları, İnkılap ve Aka Yayınevi, İstanbul, 2020.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, kullanılan sayılar dipnotlarda gösterilmiştir.
ÖZTÜRK, K., Atatürk’ün T.B.MM. Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları, Cilt: I-II., Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1981.
18 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V’inci
Dönem 2›inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1937
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 20, Sa. 3. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 284.
19 Atatürk’ün hastalığı nedeniyle İstanbul’dan Ankara’ya
gelememesinden dolayı bu yıl açılış konuşması TBMM’nde
Başbakan Celal Bayar tarafından okunmuştur.
20 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V’inci
Dönem 2›inci Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1937,
Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 27, Sa. 3. Atatürk’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, s. 250.
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Bir 30 Ağustos Zafer
Bayramı Öncesi“Toplumsal
Cinsiyet Dengesi ve
Kadın” Kavramlarının
Düşündürdükleri
Prof. Dr. Yurdanur TULUNAY(1)

süreç sürmektedir: Ben, atomların evreniyim, Evren’de bir atomdur’”
gibi şiirsel bir düz yazı biçiminde özetlerken;
“Keşfetmenin Keyfi”3 adlı eserinde de
“…bilimsel çabayla topluma aktarılacak değerler önemlidir ve bilim insanlarının toplum karşısında ahlak değerlerine dönük sorumlulukları
vardır.”
açıklamasını yapmaktadır. Kitabında Honololu’da
gezdiği bir Budist tapınağının kapısında yazılı olan,
“İnsana verilen anahtar cennetin kapısını açar.
Ancak, bu anahtar cehennemin kapısını da açar…”
özdeyişini kaynak göstererek, bilimin “iyilik” ve
“kötülük” için kullanılabileceğini vurgulamaktadır.
Sonuç olarak, bir düş gücü gibi algılansa da, Feynman için “anahtar” bilimdir.

Fotoğraf: Atilla Oral Özel Arşivi (Haydarpaşa Garı, 1930

Bu yıl da, Ağustos ayı heyecan ve kıvanç duygularımı yaşatıyor doğal olarak. Doksan sekiz yıl önce,
26 Ağustos 1922 de Türk orduları, ulu önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk komutasında taarruza geçmiş ve başkomutan Atatürk’ün fevkalade özenli
ve olağanüstü strateji ve taktikleri, ordumuzun
inanılmaz özverisiyle kazanılan mucize savaş sonucunda Türk ulusu bağımsızlığına kavuşmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu.
Yaşamımda ve faaliyetlerimde, Ata’mızın,
“Hayatta En hakiki Mürşit İlimdir! (Yaşamda En
Gerçek Yol Gösterici Bilimdir!)” ve
“İstikbal Göklerdedir! (Gelecek Göklerdedir!)”
saptamalarını hep akılda tutarım.
Bunu içtenlikle belirtirken, düşüncelerini hep benimsediğim Nobel ödüllü fizik bilim insanı olan Richard P. Feynman’dan da birkaç alıntı yapmak isterim.
Feynman, “Bilimin Değeri” 2 adlı yazısında bir gün
deniz kıyısında tek başına düşünüp bilimin, bilimsel
araştırmanın anlamını irdelerken aklına gelenleri
“...Her taşın altından düşünemediğim başka bilinmeyenler çıkmakta ve bu daha da ilginç, daha
da güzel soruları, serüvenleri başlatmakta ve
1 Prof. Dr. Yurdanur Tulunay ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu
Üyesi,
2 Richard P. Feynman; “The Value of Science”. www.faculty.
umassd.edu/j.wang/feynman.pdf
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Diğer taraftan, bir Türk kızı olarak ben 1923’te
kurulan Cumhuriyetin ilk anayasasının getirdiği “kadın-erkek” eşitliğinin güvenlik ve esenlik ortamında
büyüdüm. İlk ve ortaokulda okutulan Yurttaşlık Bilgisi derslerimizde de eşitlik ilkesi, özgür bir ortam
içinde, gerçekten içimize sindirilmeğe çalışıldı. İşte
ben bu eşitliğin getirdiği özgürlük içinde büyüdüm.
Oysa günümüzde, yani Cumhuriyetin kuruluşunun
100. yılına yaklaşırken ben, ne yazık ki 2020 yılının
Ağustos’u sonunda öldürülen kadın sayısının ne
olacağı endişesi içindeyim. Anımsarsanız, basında
yer alan haberlere göre 2019 yılında 474 kadın öldürülmüştü4. Buna göre, kadın cinayeti aylık ortalama
sayısı, yaklaşık olarak 40 olmaktadır ve bu cinayetler
önlenemediğine göre, bu endişemde, üzülerek kendimi haklı görüyorum.
Ancak diğer taraftan son yıllarda, hava ve uzay
alanlarında kadın ve erkeğe fırsat eşitliği sağlanarak
toplumsal cinsiyet dengesi geliştirme programlarının daha sık duyulmaya başladığı da bir gerçektir.
Bu bağlamda, kadınların, özellikle Türkiye’de onurlandırıldıkları ve umut veren örnekler de vardır; bu
umut verebilir düşüncemi Anıtkabir Dergisi ortamında paylaşmak istedim.
Bizim için, Ata’mızın,
Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik
olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimâl yoktur5
3 Richard P. Feynman; “The Pleasure of Finding Things
Out”. Perseus Books Group (USA), 1999 ; ya da “Basic Books, unknown edition, (April 2015)
4 Sözcü Gazetesi; Sayı: 4571, 1 Ocak 2020.
5 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri; Cilt II, s.153; Atatürk
Araştırma Merkezi.

Bİr 30 Ağustos Zafer Bayramı Öncesİ
“Toplumsal Cİnsiyet Dengesİ ve Kadın” Kavramlarının Düşündürdüklerİ
diye özetleyebileceğimiz sözü insanlığın ulaşması
gereken toplumsal cinsiyet dengesinin hedefi olmuştur. İşte bu noktada, aynı saptamanın etkisinde
gelişen ve bir Türk kadını olarak onur duyduğum bir
örneği ve gelişimindeki bir sonucu anmak istiyorum.

Havacılıkta onlarca yıllık mesleki faaliyetlerini,
toplumsal cinsiyet dengesini de geliştirmeye özen
gösteren ve alanda çalışmaları küresel ölçekte ödüllere layık bulunarak sürdüren Uçak Y. Mühendisi
Can Erel’in “Bu Coğrafyada Havacı Kadın Olmak” başlıklı özel söyleşi serisinde, “İlk Türk Yer›e Yakın Uzay
Profesörü Kadın Olmak!” 6 belirlemesi ve başlığı ile
2017 yılında benimle gerçekleştirdiği söyleşi o umudun artmaya başladığının göstergesi olmuştur.
Takip eden yıllarda bir diğer
gelişme ise, yüce kurtarıcımız ve
kurucumuzun yine o veciz sözü
ışığında, ulusal havacılığımızı düzenleyen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) bu mesleği
“Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme (TCDG)”7 amacını paylaşan sektör temsilcileri ile birlikte yapılandırdığı
“Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme
Talimatı” kapsamında ele almaya başlamasıdır.
Bu vesileyle ben de havacılıkta kadına ve erkeğe
fırsat eşitliği sağlanması için ülke genelinde farkındalığı geliştirmek üzere usulleri belirlenerek yaşama ge6 CAN’CA Söyleşi:”İlk Türk Yer’e Yakın Uzay Profesörü
Kadın Olmak!”; Mart 2017.
7 SHGM; “Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi
Geliştirme Talimatı”; Ankara, 2018.

çirilen “İlk Havacı Kadın Sicili Sertifikası” uygulamasının
ilkinin verildiği kimse olmak şansına da sahip oldum;
SHGM tarafından 14 Ekim 2019 da düzenlenen bir törenle bu sicil belgemi almaktan büyük onur duydum.

“İlk Havacı Kadın Sicili” Belge Takdim Töreni “Registered First
Aviatrix” Certificate Presentation Ceremony

Havacılıkta toplumsal cinsiyet geliştirme faaliyetlerinin gelişimi ve genel değerlendirilmesini sevgili Can
Erel’in 2020 yılının Mart ayında UTİKAD (Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ) Dergisinde - yayımlanan söyleşisinde8 bulabilirsiniz...
Yüce önderin saptamalarının altını bir kez daha çizerek, kadına yönelik yaşanan yüz kızartıcı şiddetin kısa
zamanda son bulmasını, “Yer’e Yakın Uzay” alanında
umudumu artıran gelişmelerin ülkede yaşamın tüm
katmanlarında örnek alınmasını ve genç kadınlarımızın
tüm alanlarda öğretim programlarına yönelerek kendilerini bekleyen dinamik ve parlak geleceğe yönelebilmesini diliyorum.
Anma
Anıtkabir Dergisi’ne içinde “uzay” öğesi de olan bir
yazı hazırlamamız için, eşim ve beni özendiren, Anıtkabir
Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Sevgili Dost Sayın Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’e; yazının içerik ve biçimine önemli katkı
sağlayan Uçak Y. Mühendisi Sayın Can Erel’e; yazının
hazırlanmasında danışmanlık yapan Prof. Dr. Sayın Ersin Tulunay’a ve I/Net ortamında teknik yardımda bulunan Havacılık ve Uzay Y. Mühendisi Sayın Navid Ronaghi’ye, özellikle teşekkür ederim.
Yurdanur Tulunay
8 UTİKAD Magazine; “Can Erel Söyleşisi: Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme; Yapısı, İçeriği Ve Sistematiği İle
Dünyada Bir İlk”; Mart 2020.
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Genç Bakış
Kadın Haklarının
Kazanılmasında Bir
Cumhuriyet Kadını:
Afet İnan(1908-1985)
Dr. İsmail UZUN1

Giriş
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadının
toplumdaki konumu, sosyal hayattaki etkinliği,
yönetim kademelerindeki fonksiyonları oldukça yetersizdi. Bunun topluma ve en önemlisi de
yönetim kademelerine anlatılarak yasal düzenlemelerin çıkarılması çok kolay bir süreç değildi.
Toplumda yerleşmiş kadın profilinin değiştirilmesi, gelecek kuşaklardaki yerinin belirlenmesi
aile içi ve sosyal hayattaki konumunun çağdaş
toplumlardaki düzeyde temsil edilmesinin ciddi
bir mücadele ile mümkün olabileceği çok açıktı.
Afet İnan bu konuda şu hayati soruyu sormaktadır. 1923 yılında TBMM’de kadınların nüfus sayımına girmesine dahi hoş bakılmaz iken nasıl oldu
da 11 senede kadınlar seçme ve seçilme hakkını
kazandılar? Afet İnan bu makalenin de çatısını
oluşturacak şu önemli cevabı vermiştir:“ Atatürk,
kadın hakları için gerekli bulduğu konularda fikirlerini hükümete bildirmiş ve Meclisten kanunların
çıkarılmasını sağlamıştır… O zemin ve zamanı iyi
hesap etmiştir. Esasen olaylar da bize bunu göstermektedir. Büyük Millet Meclisinin o günkü zihniyet
ve havası içinde bu iş halledilemezdi.”2

Hayatının İlk Yılları
30 Ekim 1908 günü dünyaya gelen Afet
İnan’ın doğduğu yer Kesendire(Polyoroz)dir.3 Annesi Doyran Müderrrisi Şehdane Hanım, babası
ise İsmail Hakkı Bey’dir.4 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle dünyaya gelen Afet
İnan’a ismini ailenin dostu ve kasabanın hâkimi
1 Dr. İsmail UZUN, Hava Harp Okul komutanlığı,
2 Prof. Dr. A.AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının
Hak ve Görevleri, 4.b., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,
1982, s.22.
3Afet İnan 1933 yılında Kesendire’yi görmüş, Selanik’ten
geçilirken ormanlardan geçildiğini, kıyılarının pek şirin
olduğunu belirtiyor. Bkz.: Arı İNAN, PROF.DR.Afet İnan,
Remzi Kitabevi, İstanbul, Eylül 2015, s.s.23-24.
4 Babası Bursa Ziraat Mektebi’nin ardından İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi’ne girmiş ve 1905 yılında mezun
olmuştur. Bkz.: A.g.e., ss.25-26.
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Ziya Bey ile babası İsmail Hakkı Bey koymuşlardır. 1912 yılında Balkan Harbi başladığında Afet
İnan’ın ailesi Ropcoz’dadır. Adapazarı’nda 4 Mart
1913 yılında okula başlayan Afet İnan 1913 yılından sonra Ankara’ya, sonra da Mihalıçcık’a
taşınarak orada ilk okumayı, hesap yapmayı öğrendiği Resmi Kız Okulu’nda öğrenimine devam
etmiştir.
Mihalıçcık’taki kır gezintilerinin kendisine
doğa sevgisini verdiğini ifade eden Afet İnan,
babasının görevi nedeniyle Mihalıçcık’tan sonra
Ankara, Yunusemre(Sarıköy) ve tekrar Ankara’ya
dönmüştür. Ankara’da okuluna devam ederek
okuma ve yazmayı bu okulda öğrenmiştir.5 İsmail
Hakkı Bey’in Afet İnan’ı okutmak istemesi ile ilgili
anısını Afet İnan şöyle açıklamıştır.” Biga’da ilkokula gidiyordum. Sınıfımız oldukça kalabalıktı…
Bir gün öğretmenimiz mangaldan maşayı alarak
tahta başındaki, dersini bilmeyen bir arkadaşımızın sırtına vurmuştu. Bereket maşa kızgın değildi.
Fakat ben ertesi gün bu korku yüzünden gitmek
istemedim. Babam okula devamsızlığın olamayacağını ihtar ederek, başım ağrıyor bahaneme aldırış etmeden, beni okula yine zamanında gönderdi.
Şükür böyle bir maşayı öğretmenimden yemedim.”6 Evde babasının Afet İnan’a ders çalıştırdığı,
İsmail Hakkı Bey’in aldığı gazeteleri dahi Afet’e
okutarak onu ileriye yönelik hazırladığı görülmekte olup babasının Afet İnan’ı bütün zor şartlar altında okula göndermek istemesinin olumlu
neticeleri sonradan ortaya çıkacaktır.7
1920 senesi Anzavur çetelerinin şehri işgal
ettiği, Biga’da kız okullarının kapandığı çok hareketli olduğu bir dönem olup Şehir Kuva-yi
Milliye’nin eline geçince Afet İnan okula devam
ederek Biga’da, ilkokulu birinci olarak bitirmiştir.8
İlkokulda en çok tarih dersini seven Afet İnan’ın
tarih dersini sevmesinin en büyük sebebi evde
5 Afet Ankara’da “Ravza-i Nisvan” isimli okula gidiyor.
Bkz.: Afet İnan, Atatürk’ten Mektuplar, 2.b., Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara,1989,s.9.
6 Arı İnan, Prof.Dr.Afet İnan, s. 52
7 A.g.e., s. 43
8 Küçük Afet ilkokul son sınıfta ne yazık ki tek öğrenci
olarak okuyordu. Anzavur ayaklanmaları ve çatışmalar öğrencilerin okulu bırakmalarına sebep oluyordu., Afet İnan’ın
babası İsmail Hakkı Bey diplomadaki “birinci olarak terfi
etmiştir” yazısını görünce, şaşırmış ve Afet’e sınıfta kaş kişi
idiniz” diye sormuştur. Bkz.: Prof. Dr. A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, 4.b., Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1982. Arı İnan, a.g.e.,s.s.55-56.
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Afet’i dinleyen anneannesi ve babasının olmasıdır.1921 yılında Biga’dan Alanya’ya taşınan Afet
İnan, Alanya’da babasının yanında olmaktan
mutlu olduğunu, yüzmeyi ve ata binmeyi burada öğrendiğini belirtmiştir.9 Boş zamanlarını babasından Coğrafya ve Matematik dersi alarak ve
anneannesinin İstanbul’dan gönderdiği kitapları
okuyarak değerlendiren Afet İnan’ın kitap okuma
alışkanlığı sayesinde tarihe olan ilgisi her geçen
gün artmıştır. Kızı Arı İnan ile yapılan röportajda,
anneannesinin Afet İnan’a kitaplar getirmesinin
Afet İnan üzerinde müthiş bir etkisi olduğunu,
annesi öldükten sonra Afet İnan’ın sorumluluklarının arttığını belirtmiştir. 10
İsmail Hakkı Bey ve kardeşinin 1921 yılında
savaşa katılmak üzere Ankara’ya gitmeleri
üzerine aile sonbahar mevsiminde Alanya’dan
Antalya’nın Elmalı ilçesine taşınmıştır. 21 Ocak
1922’de öğretmen olabilmek için dilekçe yazan
ve sınavı geçerek öğretmen diploması almaya
hak kazanan Afet İnan’ın o yıllarda evlenmekten
ziyade okumak istediği anlaşılmaktadır. 1 Eylül
1922’de Elmalı Kız Okulu’nda öğretmen olarak
görev yapmaya başlayan Afet İnan bu süreçte
iki ihtimalden söz etmiş olup, birinci ihtimalin
evlenip anneannesini yanına almak olduğu,
ikinci ihtimalin ise anneannesini kimseye
muhtaç etmeden, öğretmen olabilmek olduğu
görülmektedir. Öğretmen olmaya çalışmasının
meslek ve çalışma yaşamının ilk itici gücü olarak
nitelendiren Afet İnan, bu uğurda önüne çıkan
engelleri peş peşe devirecektir.11
Afet İnan ve ailesi birkaç gün Aydın’da kaldıktan sonra Söke’ye yerleşmiş ve Afet İnan burada
bir ay kadar öğretmenlik yapma fırsatı bulmuştur.12 1923 yılında Söke’de 1 yıl dahi kalınmadan Bursa’ya tren ile geçen aile, oradan otomobil ile İnegöl’e geçmiş, yaz bitiminde Afet İnan
Bursa’daki Kız Öğretmen Okuluna kayıt olmuştur.
9 İsmail Hakkı Bey mesleği nedeniyle çok yer değiştirmesi
Afet İnan’ın birçok şehri tanıma olanağı sağlamıştır.
Kendi ifadesiyle ”Yurt sevgisi, ulusuna bağlılık duygusu”
kuvvetlenmiştir. Arı İnan, a.g.e., s.69.
10 Arı İnan ile yapılan görüşme/mülakat, Ankara, (Görüşme
tarihi: 12 Ağustos 2014, 15.30.)
11 A.g.e., s .74.
12 Afet İnan’ın Elmalı’dan Aydın’a giderken unutamadığı
çok önemli bir hadise var. Ailesinin şehir eşkıyalarından
korunmak için biriktirilen altın paralar bir kemerin
içine konularak Afet İnan’a taktırılmıştı. Çocuklarım
aranmayacağı düşünülerek alınmış bir tedbir. A.g.e., s.77.

Afet İnan’ın Yatılı Kız Öğretmen Okulunda tarih
öğretmeninin Bursa’nın tarihi binalarını gezdirerek tarih dersini kendisine sevdirdiğini belirtmiştir.13 Okulda harçlıklarının çoğunu kitap alarak
değerlendiren Afet İnan’ın okulda en çok tekrar
ettiği marş “Dağ başını duman almış, Gümüş dere
durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar…” marşıdır.14
Bursa Kız Öğretmen Okulu’nun Afet’e kazandırdığı en önemli iki özellik yabancı dilini ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığını kazanması olup
Afet İnan’ın bu yıllarda öğretmenliği iyice benimsediği hatta yurtdışında eğitim görmek hayalinin
olduğu anlaşılmaktadır. Okuldaki numarası 65
ve İmzasını “Afet Hakkı” olarak atmaktadır. İsmail Hakkı Efendinin İzmir’e tayini sonucu Menemen’e ataması çıkan Afet İnan’ı, babası, okulun
uzak olması sebebiyle okula göndermemiş olup
Afet İnan, İkinci Kordonda bulunan Redd-i İlhak
okulunda öğretmenliğe başlamıştır. 15

Afet İnan’ın Atatürk ile tanışması
11 Ekim 1925 günü Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk İzmir’e geldiğinde henüz Redd-i
İlhak Okulu’nda 3 haftalık öğretmen olan Afet
İnan o günleri şöyle açıklamaktadır. ” Salon epey
kalabalıktı… Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
salona girdiği zaman herkes çevresinde toplanmıştı. Ben bir kenarda duruyordum… Beni bir öğretmen kolumdan tutarak Cumhurbaşkanının yanına
oturttu. Sağ tarafımda General Kazım Özalp, sol
tarafımda da Atatürk vardı. Ben o kadar ürkmüş bir
durumda idim ki, özellikle Atatürk’ün çatık kaşlarına ve gözlerine bakamıyor, Kazım Özalp ile konuşuyordum.” Afet İnan Atatürk’e Doyranlı olduğunu
söyleyince Atatürk’ün ilgisi daha da artar ve konuşmalar devam ederken Atatürk, İkinci Meşrutiyet öncesi Doyran civarından geçerken Afet’in
akrabalarının çiftliğine giderek onlardan yardım
gördüğünü belirtir. Bu sohbetten sonra Atatürk
13 En çok sevdiği ders tarih olan Afet İnan’ın Tarihcoğrafya dersini TBMM’nin ilk kadın milletvekillerinden
Fakihe Öymen Hanım veriyordu. Arı İnan, a.g.e., s.82.
14 Afet İnan’ın karyolasının altına koyduğu sandığı için
arkadaşları “Afet’in ayaklı kütüphanesi” derler. Afet
kitaplarını bu sandığa koymuştur. Bkz.:Arı İnan,a.g.e., s.84.
15 Yaptığım araştırmalarda 1448 sokaktaki Redd-i İlhak
Okulunu İzmir Alsancak da bulamadım. Okulun binasının
yıkılmış olması muhtemeldir. 29 Ekim 1933’te Redd-i
İlhak İlkmektebi eğitimine Gazi İlkmektebi’nde devam
etmeye başlamıştır. Okulun şu an adı Gazi ortaokuludur.
A.g.e.,s.s.92-95.
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İsmail Hakkı Bey ile görüşerek Afet İnan’ın öğreniminin devamını sağlayacağını bildirmiştir.16
Afet İnan, Bakanlığın izniyle Lozan’da bulunan
Rochemont Yatılı Okulu’nda Fransızca öğrenme
fırsatını elde etmiş, 27 Kasım 1925 yılında okula
başlayarak gramer, tarih, yazı, edebiyat, diksiyon,
kompozisyon, retorik, analiz, piyano, dikiş, sanat
tarihi ve spor derslerinin yanında, sinema, tiyatro
ve bale dersleri almıştır. Düzenli olarak derslerine
çalışan ve dersleri çok seven Afet İnan, Fransızcayı konuşmasını ve yazmasını bu okulda öğrenerek 11 Temmuz 1927 yılına kadar bu okula devam
etmiş olup Türkiye’ye döndüğü yıl Atatürk’ün İstanbul’da Büyük Nutuk’unun düzeltmelerini yaptığını ifade etmiştir. 17
1927 yılında yatılı olan İstanbul Fransız Kız Lisesine giren(Notre Dame de Sion) Afet İnan, ders
kitaplarının bazılarında Türklerden sarı ırk, ikinci
derecede barbar bir kavim olarak anlatıldığını ve
bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtmiş
olup Rahip olan öğretmenlerine rahatsız olduğu
konuları belirtmekten çekinmemiştir. Afet İnan,
Atatürk’e bu kitapları gösterdiğinde Atatürk “
Hayır böyle olamaz. Bunların üzerinde meşgul olalım “demiştir. Türklerin en eski dönemlerdeki yeri
nedir? Ve uygarlığa, medeniyete katkıları ne olmuştu? Afet İnan’ın yeni çalışma alanı bu sorular
etrafında şekillenmeye başlamıştır. 1929 senesi
eğitim yılına Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde
tarih ve yurt bilgisi dersleri vererek devam eden
Afet İnan, Atatürk’ün girişimiyle Fransız Kız Lisesi’nden Ankara Musiki Muallim Mektebine geçmiştir. 18

Cenevre’deki Öğrenim Hayatı
1935 yılının nisan ayında Cemiyeti Akvam denilen Birleşmiş Milletler Toplantısına Türkiye’nin
Dış İşleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras ile beraber
katılan Afet İnan, Cenevre Üniversitesi ile görüşmeler yaparak Paris, Londra olmak üzere bütün
16A.g.e., s.98.
17Afet İnan, Atatürk’ten Mektuplar, s.8, Arı İnan, Prof.
Dr. Afet İnan, s.s.98-99.
18 Atatürk’ün arkadaşlarından Asaf İlbay ve eşi Atatürk’e
“Bu eve bir Türk kadını lazım. Bu da Afet Hanım olabilir”
demiştir. Fazla zaman geçmeden Afet İnan Ankara’ya gelmiştir. Afet İnan’ın Ankara’ya gelmesinde Atatürk’ün yakın
arkadaşlarının Atatürk’e vermiş olduğu tavsiyelerinin etkili
olduğu kanaatindeyim. Geniş bilgi için bkz.: Afet öğretmen
Atatürk’le bir çayda tanıştı, Milliyet, 13 Kasım 1985, Arı İnan,
a.g.e.,s.s.100-101, Afet İnan, Atatürk’ten Mektuplar, s.10.
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Avrupa başkentlerini gezme fırsatını yakalamış
olup tarihi yerleri gezmenin yanında üniversiteleri de gezme imkânı bulmuştur. Türkiye’ye
döndüğünde yeni açılacak Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Fakültesinde öğretim görevlisi olması
teklif edilse de bu vazifeyi ancak lisans ve doktorasını yaptıktan sonra kabul edeceğini belirtmiştir.19
14 Ekim 1935 tarihinde öğrenimine Cenevre’de başlayan Afet İnan Cenevre Üniversitesi
Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesinin Yakın Çağ ve Modern Tarih bölümüne kaydoldu. 20Afet İnan yeni açılacak fakültede görev
alabilmek için böyle bir öğrenim devresinden
geçmeyi gerekli bularak istisnai bir durumda
tayin edilmek istememiştir.”21 Öğretmenlerinin
çoğunluğu İsviçreli, Fransız ve Belçikalılardan
oluşan Afet İnan’ın ders programında diplomatik
tarih, istatistik, genel tarih, siyasi tarih, hukuka
giriş, yakın çağ ve modern tarih, sosyoloji, sosyal
ekonomi, coğrafya, mukayeseli anayasa hukuku,
antropoloji, ekonomi tarihi, dinler tarihi, ilim
tarihi dersleri vardır.
Cenevre Üniversitesinde derslere başlayan
Afet İnan’ın katıldığı tarih derslerinde karşılaştığı
sorunlardan en önemlisi Türklerden hiç bahsedilmemesi veya “barbar” diye bahsedilmesi hadisesidir. Milli hislerine dokunmaya başlayan bu
durum karşısında öğretmenlerine sorular sormaya başlamış, fakat ders öğretmenleri bu durumu
ellerinde tarihi belgelerin olmadığı yönünde cevaplar vererek geçiştirmiştir.22 Afet İnan bilmediği konularda araştırmalar yapmaya ve çeşitli konularda konferanslar vermeye başlamıştır. Bilmediği veya bulamadığı konularda mektup yoluyla
Ankara’dan tarihi belgeleri isteyen Afet İnan’ın,
Atatürk ile olan mektuplarından Cenevre’deki
öğrenim hayatı ve özel yaşamı ile ilgili bilgiler or-

19 Afet İnan 14.10.1935 tarihli, 40390 no.lu yazı ve Kültür
Bakanı Saffet Arıkan imzasıyla Cenevre Üniversitesine
atanıyor. Bakanlıktan yayımlanan yazıda; dersler boyunca
izinli olduğu, açılmakta olan Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Tarih bölümüne öğretmen olarak hazırlanması
maksadıyla atandığı yazıyor. Bkz.:Afet İnan, Atatürk’te
Atatürk’ten Mektuplar, s.27.
20 Arı İnan, Prof. Dr. Afet İnan, s.149.
21 Afet İnan, Atatürk’ten Mektuplar, s. 28.
22 ATASE (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Daire Başkanlığı), ATZB (Atatürk Koleksiyonu), K.39,
G.93, B.93-3.
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taya çıkmaktadır. 23
Afet İnan’ın lisans tezinin konusu “Türk Osmanlı devrinin ekonomik tarihi” dir. 1938 Şubat’ında lisans tezini yazmaya başlayan Afet İnan
tez yazımına Türkiye’deki arşivlerden gönderilen
belgelerin tercümesini yaparak başlamıştır. Afet
İnan’ın Atatürk’e yazdığı mektuptan anladığımız
kadarıyla Türkiye’den gönderilen arşivleri Başbakan Celal Bayar’dan istediği görülmektedir.
Afet İnan Türk Osmanlı devrinin ekonomik tarihi
ile ilgili konferanslar vermiş ve yazıları Cenevre
gazetelerinde de yer almıştır. Bu çalışmaları tez
hocası Antony Babel lisans ödevi olarak kabul
ederek tezin önsözünü kendisi yazma nezaketinde bulunmuştur. Afet İnan’ın doktora tezinin
adı “ Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve
Türkiye Tarihi Türk Irkının Vatanı Anadolu(64000
kişi üzerinde anket). Afet İnan doktora tezinin
amacını şöyle belirtmiştir. “Bu doktora tezimi hazırlamaktaki amacım, bugün Türkiye’de yaşayan
milletimizin yeni antropolojik incelemelere göre
durumunu tespit etmektir. Aynı zamanda Türkiye
tarihinin arkeolojik devirlerinde çıkan kalıntıları ile
ölçüler bakımından, mukayese ederek Türkiye’deki
bu eski medeniyetlere sahip oluşumuzu ispatlamak”.24 Afet İnan; 1938 yılında lisans, 1939 yılında
doktorasını yaparak eğitimini tamamlamıştır.

Türklerde Kadının Önemi
Afet İnan, İslam hukukuna dayalı Türk Devletlerinin 9.yüzyılda İslam dinini kabul etmesiyle
kurulduğunu ve Selçuklularda kadınların sosyal
ve kültürel meselelerde ciddi rolleri olduğunu
belirtmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda kadınların siyasi hakları ile ilgili bir gelişme olmadığını fakat köylerde kadınların iş hayatına katıldığını belirten Afet İnan, Osmanlı’da kızların
da erkekler gibi dini eğitime katılım sağladığını
belirtmektedir. Türklerde kadının toplum içindeki yeri tarihi dönemlere göre farklılık gösterse de
Türk Devletlerinde kadının saygın bir konumda
olduğu göze çarpmaktadır. Osmanlı Döneminde
ise kadın haklarında bazı kısıtlamalar görülmekte
olup kadının kendi evinden pek çıkmadığı, medeni hakları açısından ise erkekler ile eşit düzeyde görülmediği bir dönemdir. 25
23 3 Kasım 1935 tarihli Afet İnan’ın Atatürk’e yazmış olduğu mektuptan, İnan, Atatürk’ten Mektuplar, s.29.
24 Afet İnan, Atatürk’ten Mektuplar, s.71.
25 Emel Doğramacı, Atatürk’ten Günümüze Sosyal değişimde Türk Kadını, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,

Afet İnan Osmanlı Devlet ile ilgili şu tespiti
yapmaktadır: “1839-1856 tarihlerinde ilan edilen
Hatt-ı Hümayunlarla devlet bünyesinde yapılmak
istenen ıslahat Müslüman ve diğer dinlere mensup
Osmanlı tebaası hakkında hukuki esasları ihtiva
ediyordu. Bu hareket teokratik ve monarşik devlet şekli üzerinde bir tesir yapmamakla beraber,
Osmanlı camiasına mensup fertler arasında, fikri
bir gelişmeyi sağlamıştır. İşte bundan sonra yeni
yeni okulların açılmasıyla kızlara verilen öğretim
imkânları sayesinde kadınlar arasında, aydın bir
zümrenin teşekkülüne sebep olmuştur. Bu devirde kadın ve aile konusunu işleyen yayınlar olduğu
gibi, sadece kadınlar tarafından çıkarılıp kadınların fikren aydınlatılmasını isteyen ve kapalı hayata
karşı isyanlarını belirten makaleler yazılmıştır.”26
Tanzimat’ın ilanı ile Kız Rüştiyeleri, Kız Sanayi Mektepleri ve Öğretmen Okulları açılmış olup
İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte kadın hakları ve cemiyetleri ön plana çıkmaya başlamıştır.
1909 yılında Halide Edip tarafından Kadınların
yükselmesi Cemiyeti (Teal-i Nisvan) bu cemiyetlerden biridir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
diğer toplumlardaki kadınları etkilediği gibi Türk
Kadınlarının değişimini de tetikleyen faktörlerden biri olup Birinci Dünya Savaşı esnasında
erkeklerin savaşa gitmesi ister istemez kadınların iş gücünü arttırmış, fabrikalarda ve gündelik
hizmetlerde kadınların çalıştırılması kaçınılmaz
olmuştur. Osmanlı Devleti 1918 Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış,
1920 yılında Sevr Antlaşması ile bütün Türkiye’nin geleceği tehlike altına girmiştir.
Türk Milletinin tehditler karşısında bölgesel
örgütlenmeler kurma yoluna gitmesi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlatmış
olduğu kıvılcım ile kor halinde bütün ülkeye
yayılmıştır. 1919’da İzmir’in işgali ile başlayan
süreç Türk Kadının siyasette aktif olarak rol almasını hızlandırmış ve Halide Edip’in İstanbul
mitinglerinde yüz binlerin karşısına çıkarak bir
simge haline gelmesini sağlamıştır. 1919 yılında Sivas’ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan
Cemiyeti kurulmuş ve sonrasında bütün Türkiye’ye yayılan bu dernekler Kuva-yi Milliye’ye tam
destek vermişlerdir. Anadolu’da kadınlarımızın
cemiyet kurmaları, onlara Türk erkeği ile çalışma
TTK Basımevi, Ankara, 1993.
26 Prof. Dr. Afet İnan, “Türk Kadın Haklarının Tanınmasının Kültür Devrimindeki Önemi”, Halkevleri Dergisi ,
Yıl:2 sayı:14(Aralık 1967) s.25.
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olanakları yaratmış, onların mitinglere çıkmasını ve cemiyetler kurarak Milli Mücadeleye ortak
olmalarının önünü açmıştır. Afet İnan bu konuda
şu tespiti yapmıştır: “Cumhuriyet ilan edildikten
sonra Türkiye yeni bir devlet rejimine girince, Büyük
Millet Meclisinde kanunlar tedvin edilirken, kadın
vatandaşların durumu da dikkate alınmaya başlanmıştır. 1926’da Medeni kanunun kabulü ile aile
hayatına getirilen yenilik ve kadına erkekle beraber
eşit hakların tamamen tanınması prensibi, Türk
Müslüman cemiyetine içtimai ve hukuki nizam bakımından yeni bir veçhe vermiştir.”27

Cumhuriyet Döneminde Kadınların
Haklarını Kazanması
TBMM açıldıktan sonra Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk, Türk Kadınlarının Milli Mücadelenin
kazanılmasında çabalarının bulunduğunu bazı
ortamlarda dile getirerek Türk Kadınlarına hak
ettikleri değeri göstermeye çalışıyordu. Sosyal
faaliyetlere erkekler ile birlikte Türk Kadınlarının
da katılması gerektiğini vurguluyordu. 15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi açılışında kadın ve
erkek öğretmenlerin işbirliği ile Milli Maarif ’in
kurulacağını belirten Atatürk, 1 Mart 1922’deki
TBMM’nin açılışında kadınların da eğitimden
geçerek yetişmelerinin öneminden bahsetmesi aslında Atatürk’ün kadınlara verdiği önemin
dışa yansımasıydı. 28 Elbette bu süreçte Kadınların seçme ve seçilme hakları çabucak kazanılmayacaktı. Kurtuluş Savaşı döneminde çıkarılan
kanunlarda kadınların seçme seçilme hakkının
göz ardı edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
açıldıktan sonra değiştirilen İntihab-ı Mebusan
Kanununda aynı şekilde devam edecek ve kadınlar seçime dahil olamayacaktır. 29 Bu kanuna göre
Madde 1’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin azası
Türkiye Devleti halkından her 20.000 nüfus erkek
bir nefer olmak üzere intihap olunur demekte,
madde 2’de ise 18 yaşını ikmal eden her erkek
fert intihap etmek hakkını haizdir demektedir.
Bu maddelerden anlaşılacağı üzere kadınlar sayıma ve seçime dahil edilmeyerek sadece
erkek vatandaşlar dahil edilmiştir. 3 Nisan 1923
yılında Meclisin dördüncü toplantı yılının toplantı tutanaklarını incelendiğinde, bu toplantıda
50.000 erkek nüfusa bir milletvekili seçilirken,

1924 yılında anayasa üzerinde yapılan görüşmelerde “kadınların oy vermesi” konusunda
tartışma yaşanmış, onuncu maddede “18 yaşını
bitiren her Türk’ün milletvekili seçimlerine katılabileceği” ibaresi ve on birinci maddede belirtilen “30 yaşını bitiren her Türk’ün milletvekili seçilebileceği” maddesi tartışma konusu olmuştur.
Beyazıt Milletvekili Şefik Bey “her Türk” sözünün
kadınları da içerdiğini söylemesi üzerine, Dersim
Milletvekili Feridun Bey “Zaten maksadımız odur,
kadınlar da rey verecektir” demiştir. Yaşanan tartışmalar ne yazık ki Kadınların seçime katılması
konusunda istenen çoğunluğu sağlamamıştır.
Sonuç olarak “Her Türk” ifadesi yerine “Her erkek Türk” ifadesi yazılması oy birliği ile kararlaştırılmıştır.32 1923’e gelindiğinde Türkiye’de kadın
ve erkeğin toplumsal ve sosyal eşitliğinin sağlanması için liderliğini yazar ve öğretmen olan
Nezihe Muhittin’in yaptığı Türk Kadın Birliği Kadınlar Şurasında “Kadınlar Halk Fırkası” ismi ile

27 A.g.e., s.26.

30TBMM ZC., D.I, C.28.İ.4, 17. İçtima(3.4.1923), s.329)

28 Prof. Dr. A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının
Hak ve Görevleri , s.s. 144-149.

31 Prof. Dr. A. Afetinan, Tarih’ten Bugüne, s.51-52.

29A.g.e.,s.139
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savaş nedeniyle bu sayının 20.000 olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bolu Milletvekili Tunalı
Hilmi Bey kadınların da bu nüfus sayımında yer
almalarını istemişse de Hüseyin Avni Bey kadınlara seçme ve seçilme hakkının sonraya bırakılmasından yana olmuştur. Tunalı Hilmi Bey’in
kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini
istemesi çok ciddi tepkilere neden olmuş, vekillerden birçoğu gürültü çıkartarak Hilmi Bey’e
hakarete varır derecesinde cümleler kullanmıştır.
Hilmi Bey gürültüler arasında Türkiye’de kadınların sayısının erkeklerden fazla olduğunu, seçme
seçilme hakkının kadınlara verilmesinin halkçılığın bir gereği olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Bu
gürültü patırtıların arasında Tunalı Hilmi Bey’in
konuşmasına dahi müsaade edilmemiştir. 30 Afet
İnan o günleri şöyle anlatmıştır: “Öyle ki Tunalı
Hilmi Bey’in kadınlara seçilmek hakkını verin
demiyorum diye açıklamasına rağmen müthiş bir
reaksiyon havası içinde sözlerini tamamlamaya
dahi fırsat verilmiyor. İşte bizim neslimiz, böyle
zihniyetin hâkim olduğu devirde, tahsil çağımızı
yaşıyorduk… Fakat yine aynı müzakereler
sırasında kadın hakları üzerinde konuşanların
esas fikri şu oluyor. Bu hak, verilmeden ziyade
alınacak bir haktır.”31
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32TBMM ZC., D.II, C.7-1,İ.2.,13.İçtima(16.3.1924), s.s.
540-543.
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siyasi bir örgüt kurmuştur. 33 Kurdukları siyasi
örgüt hükümet tarafından kabul görmeyince 7
Şubat 1924 tarihinde Türk Kadınlar Birliği olarak
sahneye çıkarak, kadınların düşünsel ve sosyal
alanlarda yetiştirilmesi, dul, kimsesiz kadınlara
yardım edilmesi, fakir çocukların okutulması ve
çeşitli konularda konferans verilmesi gibi konulara yönelmişlerdir. Seçim hakkı konusunda aradığını bulamayan kadınlar 1924 yılında Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile kadın ve erkeğe eşit öğretim
imkânına kavuşmuşlardır. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile birden fazla kadınla evlilik
kaldırılmış, evlenmek için resmi nikâh şartı getirilmiş olup miras hukukunda erkek ve kadın eşitliği sağlanarak boşanmalarda kadın güvence altına alınmıştır. Yaşanan toplumsal gelişmeler ile
paralel olarak KB 1925 yılında “Kadın Yolu “ isimli
bir dergi çıkartmaya başlamışlardır.1927 yılında
milletvekili seçimleri KB için güzel fırsat yaratmış
ve kadınların seçime katılıp katılmama konusu
kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. Medeni
Kanun ile kadın toplum içinde hukuksal kazanımlarını artırarak bir basamak daha yükseğe çıkmıştır. 1927 yılında CHF parti müfettişi İbrahim
Tali Bey’in kadınların seçime katılmalarının erken
olduğunu belirten açıklamalarından CHF’nin kadınlara gerekli desteği vermek konusunda henüz
kararsız olduğu anlaşılmaktadır.34
Türkiye’de Kadın Haklarının gelişimini anlayabilmek için 1929 yılında Daily Telgraf gazetesinden Bayan Rosite Forbes isimli yazarın kaleminden çıkan makale bize bu konuda bir fikir
verecektir. Yazar Türkiye’nin peçeyi çıkarttığı on
senenin sonunda, başından geçen bir anısını
paylaşmıştır. Zamanında bir paşa ailesini ziyaret
ettiğini, aynı konağı bir sonraki ziyaretinde rengârenk kıyafetli cariyelerin yerine, sade giyinmiş
hizmetçi kadınlar bulduğunu, evin hanımının ise
saçını kestirmiş, yeşil ve kısa bir rop(tek parça kıyafet) giymiş olduğunu ifade etmiştir. Yazar evin
kadınına duygularını sorduğunda evin kadını
şöyle demiştir. “Vakti ile biz hayal içinde yaşamaya
alışmıştık. Şimdi hakikat ile yüz yüze bulunuyoruz.”
Yazar, Çağdaş Türk Kadınlarının üniversiteyi “muvaffakiyetin Kâbe’si” olarak gördüklerini, genç
kızların okullarda sağlık ve jimnastik öğrendiklerini, kadınlara siyasi haklardan başka her tür33 Zafer Toprak, “Halk Fırkasından Önce Kurulan Parti
Kadınlar Halk Fırkası”, Tarih ve Toplum, No.51(Mart
1988), s.158.
34 Cumhuriyet, 10 Haziran 1927.

lü hakkın verilmiş olduğunu belirtmiştir. Türk
Kadınının seçimlerde oy hakkı olmadığını, fakat
Türk kadınının az bir zaman zarfında öğretmen,
memur, sanatkâr, avukat ve doktor olabildiklerini
yazmıştır. 35
Afet İnan’ın kadın hakları ile ilgilenmeye başlamasının enteresan bir başlangıç öyküsü olduğunu belirtmem gerekir. 1929-1930 döneminde
Musiki Muallim Okuluna başladığında tarih ve
yurt bilgisi dersleri vermekte olan Afet İnan’ın
yurt bilgisi derslerinden birinin konusu kadın hak
ve görevleri idi. Afet İnan 1929 yılının mart ayında öğrencilere ders uygulaması olarak seçim denemesi yaptırmakta iken belediye başkanı olarak
bir kız öğrenci seçilir. Aynı sınıftan 173 numaralı
Selahaddin isimli öğrenci duruma itiraz ederek
yürürlükte olan kanunun kadınlara seçme ve
seçilme hakkı vermediğini dile getirir. Afet İnan
öğrencilere kadınların yakında oy kazanacaklarını belirtse de yaşanan bu hadise kendisini rencide eder.36 Afet İnan yaşadığı durumun üzüntüsü
ile Gazi Orman Çiftliğindeki Marmara Köşkünde
Atatürk ile İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya bu olayı
olduğu gibi anlatır. Atatürk Afet İnan’a bu konuda çalışmasını, diğer ülkelerde bu sorunun nasıl
çözülmüş olduğunu incelemesini söyleyerek
Afet İnan’ı teselli eder.
Afet İnan bu durumu şöyle açıklamaktadır: İtiraf edeyim ki, o sıralarda ben bu konuda
hemen hiç bilgi sahibi değildim, fakat kız ve
erkek öğrencilerimin karşısına bu haklardan
yoksun olan bir öğretmen olarak da çıkmak
istemiyordum.
Çok
severek
başladığım
öğretmenlik hayatından ve görevimden
ayrılmak da bana ağır gelecekti. Bununla beraber
Atatürk’e şunu söylemekten kendimi alamadım.
“Hiç olmazsa erkek öğrencim kadar bir hak sahibi
olmadan o sınıfa ders veremeyeceğim” dedim.” 37
Bu durumun günümüz şartlarında anlaşılması, o
günün şartlarında bir kadın davranışı üzerindeki
etkisinin değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik
çalışmaların zorluğunu kavramak çok olası değildir. Birçok aydın kadının bu gerçeği bilmesi, dünya ölçeğinde değerlendirmesi, dilek ve arzularını
35 Türkiye’de 1 sene dahi geçmeden Kadınlara da belediye
seçimlerine katılma ve oy verme hakkı verilecektir. Rosita
Forbes, Daily News, Yeni Türk Kadını, Cumhuriyet, 14
Ağustos 1929.
36 Prof. Dr. A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının
Hak ve Görevleri, s.170.
37A.g.e., s.170.
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dile getirmesi ciddi bir destek ve teşvik olmadan
mevcut şartlar altında çok kolay değildi.
Konu ile ilgili olarak Afet İnan’ın kızı Arı
İnan, tarihe tanıklık edenler kitabında annesi
Afet İnan’a bahsi geçen hadiseyi sorduğunda
Afet İnan şunları demiştir: “Marmara Köşkü’nün
bahçesinde. Atatürk geldi.” Ne oldu” dedi. Hocalık yapamayacağım bu vaziyette dedim. Başladı
gülmeye. Ben ağlıyorum, o gülüyor. “Yemek yedin
mi?” dedi. “Yemeyeceğim” dedim. Ondan sonra “ne
oldu? Anlat bakalım” dedi. Ben anlattım durumu…
Peki dedi biliyor musun başka yerlerde nasıl? Hiç
haberim yok. İsviçre’de kalmıştım, ama nerede! Hiç
bunlardan haberim yok.” 38 Bu olay üzerine İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Afet İnan’a bu konuların
TBMM’nde Belediye Kanununda konuşulabileceğini söyledi. Atatürk ise daha temkinli bir şekilde
“Başbakan ile konuşuruz, fakat bu meselede hazırlıklı olmak ve tartışma yapmak gerekir” demiştir.
Atatürk o akşam Çankaya Köşkü’ne devlet adamları, hukuk mektebi öğretim üyeleri ve başka kişileri davet ettirdi. Kadınların seçme ve seçilme
hakkı konusu açıldığı zaman bu konuda olumlu
düşünenler olduğu kadar olumsuz görüş beyan
edenlerin olduğunu belirten Afet İnan, o günleri
şöyle anlatmaktadır: Ben heyecanlı idim. Ama tam
inandırıcı deliller bulamıyordum. Fakat o günden
sonra birçok kitap okumaya başladım. Diğer memleketlerdeki durum hakkında bilgi sahibi oldukça
bu tartışma benim için daha yararlı oluyordu.” 39
Değişim ve değişime öncelik etmek, yol göstermek, öğretmenliğini yapmak, nasıl yapılacağı
konusunda önerilerde bulunmak bir birikimle bir
yaşanmışlıkla mümkündü. Atatürk’ün bu konuda oldukça sakin davranması, konunun araştırılmasını istemesi yönünde fikirler beyan etmesi,
konuyu bilimsel bir zemine taşıma isteğinin ne
kadar önemli olduğu yadsınmamalıdır. Günümüz koşullarında bile çoğu zaman toplumu ilgilendiren konular toplumdan uzak ve gerçek zemininde olgunlaşmadan uygulanabilmektedir.
Atatürk Afet İnan’a derslerde tuttuğu notları bir
konferans halinde Türk Ocağı’nda vereceğini ve
Hamdullah Suphi’nin diksiyon konusunda yar38 Konuşmalar radyo ile Arı İnan tarafından kasete çekildiğinden kısa cümleler fazlaca yer almaktadır. Bkz.:Arı
İnan, Tarihe Tanıklık Edenler Cumhuriyet’in Kurucu
Kuşağıyla Söyleşiler, 1.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 1977, s.325.
39 Prof. Dr. A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının
Hak ve Görevleri, s.s. 170-171.
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dımcı olacağını belirtir. Hamdullah Suphi’den
aldığı dersleri yetersiz gören Afet İnan, topluluk
önünde konuşamayacağını düşünerek Atatürk’e
konuşmayı yapamayacağını söyler. Afet İnan’a
bu işin üstesinden geleceğini belirten Atatürk,
İstanbul’dan getirttiği terzisine Afet İnan’ın kıyafetinin tasarımının nasıl olacağını bizzat kendisi
anlatır. Afet İnan o günleri şöyle anlatır: “Bu elbisem durur hala. Ben o zaman zayıfım, fakat elbise
bol. İçinde erkek gömleği, mendilim bile var.”40
Kadınların Belediye seçimlerine girme hakkı
20 Mart 1930’da TBMM’de görüşülmeye başlanmış ve 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu kabul
edilmiştir. Aynı gün Afet İnan’ın Türk Ocağı’nda
“Seçim Haklarımız” isimli konferansı Atatürk’ün
teşvikleri ile ciddi bir kalabalığın katılımı ile gerçekleşmiştir. Seçim sisteminde karışık bir takım
ruhi etkenlerin olduğunu söyleyen Afet İnan şu
bilgileri vermiştir: “ İlk önce seçim bir insan kütlesinde müşterek bir arzunun mümkün olduğunu kabul eder. Hakikaten müşterek fikirlerin yardımı olmaksızın, dünyada hiçbir seçim mümkün olamaz.
Bir de seçim, müşterek arzunun icrasını, bir yahut
birçok mümessillere nakletmek imkânına dayanır.
Yani esas olarak, seçilen seçen adına hareket ettiğini dikkate almalıdır. Bundan başka, seçim ekseriyet
prensibine inanmayı ister. Ekseriyet prensibi, daha
kuvvetli bir grubun daha az kuvvetli bir gruba karşı
arzusunu tatbik etmek hakkına malik olmasını ister. Bu prensip, seçim meselesinde, başlıca münakaşa zeminini teşkil etmektedir. Bu prensibe göre
en büyük kuvvet, en büyük cebir kuvvetinden başka bir mana ifade etmiyor, diyenler ve bu manada
eşitsizlik görenler vardır. Seçimde adalet ve eşitliği
sağlamak için düşünülen ve bazı memleketlerde
tatbik olunan çare, nispi temsil usulüdür.”41
Afet İnan nispi temsil sisteminin sakıncalarını
belirttikten sonra seçim hak mıdır? Vazife midir?
Sorularını sorarak seçimin hak olmakla birlikte bir
görev de olduğunu hatırlatmaktadır. Birçok ülkede kadınların seçim hakkı olduğunu belirten Afet
İnan, bu hususta tereddüt ve kötü zihniyetin skolastik bir zihniyet olduğunu, erkeklere ilk nasihati
veren ve analık vazifesi olanın kadın olduğunu
belirtmiştir. Afet İnan kadınları siyasi haktan men
etmek için uğraşanlar bu meseleyi kadın-erkek
40 Arı İnan, Tarihe Tanıklık Edenler Cumhuriyet’in
Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler, s.s. 331-332.
41 Muallim Afet H.ın konferansı; Koferansta Gazi, İsmet ve
Kazım Pş.lar Hazeratı vekiller, sefirler bulundu, Cumhuriyet, 4 Nisan 1930, s.4.
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arasındaki işbölümünden kaynaklandığını, fakat
iş bölümü fikrinin ne erkeklere ne kadınlara yapamayacakları vazifeleri veremeyeceğini belirtmiştir:“ Kadının umumi ve siyasi vazifeleri ifaya ehliyetli olmadığını ispata imkân yoktur. Çünkü aksi
dünya yüzünde fiilen sabit olmuştur. Kadın bugün,
istenilsin, istenilmesin, siyasi fikri ve iktisadi hayata
samimi bir surette karışmıştır. Kadın, bugün hemen
her türlü işte tezgâhlarda, fabrikalarda, büyük mağazalarda, ticarethanelerde, memurluklarda, bütün hizmetlerde çalışmaktadır.”
Kadınlar ancak siyasi haklara sahip olmakla
hür olduklarını hissedebilirler ve evlatlarına hürriyetin kutsiyetini anlatabilirler diyen Afet İnan,
Türk tarihinin en eski devirlerinde devleti temsil
edenin sadece devlet reisi olmayıp, onunla birlikte hatunun da devleti temsil ettiğini hatırlatmakta, en ağır işleri kadın ve erkeğin beraber yaptıklarını belirtmektedir. Demokrasinin mantığına
göre kadına siyasi haklarını vermenin millet için
faydalı olduğunu, kadının da insan ve aklı başında olduğunu belirterek milletin fertleri ile istişare
etmesi gerektiği üzerinde durmuştur.
Afet İnan konuşmasını şu cümleler ile bitirmiştir: “ Cumhuriyetimizin politika rejimi eşitlik
prensibine dayanır. Seçim sandığı önünde, en cahil ile en büyük devlet adamı eşitti. Kadın niçin bu
eşitlikten hariç tutulsun? Kadınların içtimai heyetin teşkilatı hakkında bildirecekleri fikirleri vardır.
Kadında adalet hissi vardır. Kadın muktesittir, sulhperverdir. Milli çalışma ve gayrette kadının hissesini hor görmek hakkı, kimseye verilmemiştir. Türk
kadınının belediye seçimlerine katılması hakkının
tanınması(Nisan 1930) teşrii meclise aza seçmek ve
seçilmek hakkının yakın zamanda tasdik ve tatbik
olunacağına şüphesiz mesut bir başlangıçtır… Demokrat Türk Cumhuriyetinin bu hususta da faziletli
şiarının yüksek eserini görmek elbette lüzumundan
fazla gecikmeyecektir.”42
KB kadınlara belediye seçimlerine katılma
hakkı tanındıktan sonra bir bildiri yayımlayarak,
İstanbul Hanımları, Üniversite Talebeleri ve Kız
Mekteplerinin katılımıyla oluşturulan alay ile Taksim’deki Gazi abidesine çelenk bırakmışlardır. 43
42 A.g.g., s.4.
43 KB’nin bildirisinin son cümlesi şudur. “Türk Kadını,
bu hak senin bu şeref senin bu zafer senindir”. KB’nin
11 Nisan 130’da düzenlediği mitinge de kadınlardan çok
erkeklerin gelmesi, kadınların siyaset ile çok ilgili olmadıklarının bir göstergesidir. Geniş bilgi için Bkz.: Cumhuriyet,
7 Nisan 1930.

1930 - 1934 seneleri arasında Atatürk’ün çevresinde bulunan kişiler ile kadınların seçim hakları konusunu konuştuğunu ve Atatürk’ün çevresindeki kişilere bu konuda girdileri olduğuna
tanıklık eden Afet İnan, Atatürk’ün kadın hakları
konusunda tartışmalar açtığını ve konuyu aydınlar arasında olgunlaştırdığını ifade ederek Atatürk’ün 4 Haziran 1933’de şu sözleri söylediğini
belirtmiştir: ” Cumhuriyet rejimi demek demokrasi
sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti
kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe tatbikata koymalıdır.
Kadın haklarını tanımak da bunun bir icabı olacaktır. Müsterih olunuz.“44 Afet İnan genelde Atatürk’ün müspet ve menfi tarafı tutanları karşılıklı
konuşturmayı adet edindiğini, fakat bu sözleri
söylediği akşamki toplulukta kadın hakları konusuna itiraz ve aleyhinde bulunan kimse olmadığını ifade etmiştir.45
Atatürk 3 Şubat 1932’de İzmir Kız Muallim
Mektebi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet
etmiş, kadınların askerlik yapması gündemde olmasa bile, bütün kızlarımızın vatanın ve milletin
yüksek menfaatlerini her zaman müdafaa edebilecek bir kabiliyette yetiştirilmesi, medeni, fikri
ve hissi terbiyeyi almaları gerektiğini belirtmiştir.
Ayrıca şu değerlendirmeyi yapmıştır. “…Türk kadınları memleketin mukadderatını millet namına
idare eden siyasi zümreye dâhil olmak arzusunu izhardan, memleketin ve milletin vatandaşlara tahmil ettiği vazifelerin hiç birinden kendilerinin uzak
bırakılacağını düşünmezler. Çünkü vazife mukabili
olmayan hak mevcut değildir.”46 1933 yılında The
Sphere isimli İngiliz dergisinde Keuneth Williams
isimli yazar Türkiye’yi ele alarak Gazi Mustafa Kemal’in milletine verdiği dinamizm ile bir asırlık
işi on senede yaptığını anlatmaktadır. Türkiye’de
kadının mevkiinin büsbütün değiştiğini, kadının hürriyeti tamam değilse bile çok ilerlediğini,
Türk kadının İstiklal harbinde zaten nam kazandığını belirten yazar devamında şöyle demiştir.
“Bu nam ve şöhret Harbi Umumide mühimmat
fabrikalarında çalışan İngiliz kadınların namından
daha büyüktür. Şimdi de Türk kadını hayrete şayan

44 A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve
Görevleri, s.s. 179, 181,
45 Afet İnan, “ Atatürk ve Demokrasi”, Belleten, Cilt:23,
Sayı:89(Ocak 1959), s.3.
46 Kadınların askerliği meselesini münakaşa ettiler, Cumhuriyet, 03 Şubat 1932, s.s. 1,3.
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bir zevk ve muvaffakiyetle yeni hayata atılmıştır.” 47
Afet İnan 1930-1934 yılları arasında yaşanan
siyasi olayların kadınlar ile ilgili hakların kazanılmasını geciktirdiğini belirterek şöyle demiştir:
“1934 yılında bir gece Atatürk kendi kütüphanesinde Başbakan İsmet İnönü ile çeşitli konular üzerinde çalışıyordu. Bende bir kısmını dinlemiş ve özel
kütüphaneme çekilmiştim. Bir müddet sonra her
ikisi de oraya geldiler. Atatürk bana “İnönü’nün elini öp ve teşekkür et” dedi. Şaşırmıştım, sebebini sordum. Kadınlara Milletvekili seçimi için oy hakkını
hükümet T.B.M. Meclisine teklif edecek dedi. Bu kararın hiç beklemediğim bir anda oluşu, bana büyük
bir heyecan ve sevinç vermişti. 1934 yılında Türk
Kadınına Parlamentoya seçme ve seçilme hakkının
tanınması Cumhurbaşkanı Atatürk ve Hükümet
tarafından öngörülmüştü. Büyük Millet Meclisine
kanunlaşması için teklif yapılacaktı. Ben bundan
çok sevinç duyuyordum. Çünkü Türk kadınlığı için
idealim olacaktı.”48
Neticede İsmet İnönü ve 191 arkadaşının İntihabı Mebusan Kanunu’nun bazı maddelerinin
değiştirilmesine yönelik teklifi kabul edilmiştir. İntihabı Mebusan kanununun 5, 11, 16, 23
ve 58’inci maddelerindeki “18 yaşını bitirenler”
yerine “22 yaşını bitirenler” şeklinde değişiklik
olmuştur. Bu maddelerdeki “Zükûr” kelimesi kaldırılarak yerine “kadın, erkek” ifadesi yazılmıştır.
TBMM’nde 258 kişinin oyu ile kanun değişikliği
yapılmıştır. Ret ve muhalif oy çıkmamıştır.
Türk Kadınına milletvekili seçme hakkı verilmesi bütün ülkede bayram havası estirmiş,
İstanbul’da etkinlikler kutlanırken Ankara’da bayanlar Halkevinde toplanmıştır. Ankara Kız Lisesi
muallimlerinin hazırladığı toplantıya muallimlerin yanında Bayan İnönü, Bayan Özalp ve birçok
önemli milletvekili eşleri ile öğrenciler katılmış
olup Afet İnan, bu toplantıya başkan seçilerek
açılış konuşmasını şöyle yapmıştır: “Konuşulacak mevzuu ulus gazetesinde okudunuz. Büyük
Millet Meclisi bize en büyük haklarımızdan birini
vermek ile yüce bir iş yaptı. Bundan ötürü biz Ankaralı kadınların Büyük Millet Meclisine bağlılığımızı
ve teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Bunun için
toplandık. Söylev söylemek isteyenler buyursunlar.
Toplantı açılmıştır.“ Afet İnan sözü Kız Enstitüsü
tarih stajyeri Bayan Sıdıka’ya bırakmıştır. İnkılâba
47 10 senede 100 senelik iş! Cumhuriyet, 13 Kasım 1933.
48 A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve
Görevleri, s.s.181,209.
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iştirak etmenin her vatandaş için hak olduğunu
ve seçime hak kazanmanın ulusun üstünlüğünün
bir göstergesi olduğunu söyleyerek konuşmasına
başlayan Bayan Sıdıka; Fransa, İtalya, Almanya,
Avusturya, Danimarka ve İsveç’te kadınların
seçme ve seçilme hakları olduğunu, Avrupa’da
kadının tezgâhlarda, ticarette, mağazalarda ve
bütün genel hizmetlerde çalıştığını vurgulamış,
Rusya’da ise kadınların askerlik vazifesini dahi
yerine getirdiğini söylemiştir.
Türk kadının ise yaratılışta zeki, kabiliyetli ve
cemiyetine faydalı olduğunu belirten Bayan Sıdıka, Atatürk’ün Türk kadınını uyku devresinden
yavaş yavaş değil, silkerek uyandırdığını ve Türk
Kadınının duran kanına hareket verdiğini belirtmiş, kadınların ancak siyasal bir terbiyeye malik
oldukları zaman hakiki olarak hür olabileceklerini belirtmiştir. Sonrasında söz alan Bayan Süheyla ise konuşmasında Avrupa Medeniyetinin senelerce kazandığı medeniyeti Atatürk’ün bir şimşek çabukluğu ile Türk kadınına kazandırdığını
söyleyerek Atatürk’e ve TBMM’ne bütün bayanlar
adına saygı ve teşekkürlerini iletmiş, konuşması
sürekli alkışlarla kesilmiştir. 49
Toplantıdan sonra Ankara Halkevinde toplanan Ankara kadınları Büyük Ulus Kurultayı olan
TBMM’de, TBMM Başkanı Kazım Özalp’a bir mektup vermişlerdir. 5 Aralık gününün “Türk Kadınlık
Bayramı” olarak kutlanmasını istemişlerdir. Ruznameye geçilmeden Türk Kadınlığı namına verilen teşekkür mektubu sürekli alkışlar arasında
okunmuştur.50 KB de bir beyanname hazırlayarak
kadınları İstanbul Beyazıt Cumhuriyet meydanına çağırmış, Beyazıt Meydanında büyük bir miting yapılmıştır.51 KB Atatürk’e, İsmet İnönü’ye
TBMM’ne ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya birer
telyazısı(telgraf ) göndermişler, Atatürk KB’ne cevap olarak şunları demiştir. “ Erdemli Türk kadınlığının yeni çalışma yolunda kendine düşen büyük işi
başaracağına kuşku yoktur.” 52
Dönemin gazete haberlerine bakıldığında
Türk Kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının
Türk Kadınlarını coşturduğu anlaşılmakta, Türki49 Türk Kadınlığının Bayram Günü, Ulus, 7 Aralık 1934.
50 Türk Kadının Sevinci, Cumhuriyet, 07 Aralık 1934,
Türk Kadınlığının bayram günü, Ulus, 7 Aralık 1934.
51 Türk Kadını Heyecan içinde, Zaman, 7 Aralık 1934.
52Dün, Ankara’daki kadın toplantısının başkanlık divanına
sayısız teller geldi, Ulus, 08 Aralık 1934, Kadınlarımızın
Bayramı, Zaman, 8 Aralık 1934.
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KADIN
HAKLARI, TÜRKLERDE
VE İSLAMDA
KADIN
ye’nin dört bir tarafından telgraflar ve mesajlar
Ankara’ya ulaşmaktaydı. Falih Rıfkı Atay büyük
bir devrim yaşandığını ve kendi öz mayası ile yeni
bir ulusal varlığın yoğrulduğunu söylemekte, kadınların bayramlarına sevinecek olanların erkekler olduğunun vurgulayarak kadınların haklarına
kavuşmasını milyonlarca kolun, kafanın yardımına kavuşması olarak nitelendirmiştir.53

ayırmadan her ikisine de kültür zenginliği vererek
dünya medeniyetinde milli bir varlık olmayı telkin
etmiştir. Fakat aynı zamanda bizimle din birliğine
sahip olan milletlerin de bu örnekten faydalanmalarını istemiştir… Bugün Türk kadını bütün haklarını nazari olarak Atatürk devrinde kazanmış olmasının emniyeti içinde bulunuyor. Kültür hayatına bu
haklara dayanarak geniş ölçüde girmiştir.”55

Afet İnan, Atatürk devrinde çıkan kanunlar
ile kadınların siyasi haklar anlamında erkekler ile
eşit hale gelerek Türk kadınının 5 Aralık 1934 senesi Milletvekili seçmek ve seçilmek hakkına sahip olduğunu belirtmiştir. Bu kanunlar yürürlüğe
girdikten sonra Türk kadınlarının seçimlere katılma oranlarının normalleştiğini belirterek şunları
demiştir:“ Fakat asıl önemli meselelerimizden biri,
Türk kızlarına her nevi öğrenimin açık olması ve bu
suretle de dış hayatta meslek sahibi vazife gören
kadınlarımızın çoğalmasıdır… Bizim kadın hakları bakımından bugün üzerinde duracağımız konu,
bilhassa okuma yazma nispetlerinin çoğalması ve
mecburi olan ilkokul öğreniminden sonra, çoğunlukla aile yuvalarına çekilen kadınlarımızın kültürlerini ilerletecek ilgiyi meydana getirmektir. Şüphe
yok ki bütün kadınlarımız ev hizmetlerini ve çocuk
yetiştirmeyi ihmal ederek mutlaka dış hayatta çalışacak değillerdir. Çünkü aile yuvalarının saadeti
için, kadının hiç de küçümsenmeyecek ev işlerini
bilgi ile yürütmesi çok lüzumludur. Okuryazarlığını unutmayacak bir aile kadını, yeni bilgileri takip
etme ilgisini ve faydasını idrak etmesi gerekmektedir… İşte bütün bunlar göz önüne bulundurularak
aydın Türk kadınlarına iki türlü vazife düşüyor. Biri
kadın haklarını vazife karşılığı kullanmak, diğeri ise
bunları bilmeyenlere öğretmek, telkinlerde bulunmaktır. ” 54

Afet İnan’a göre Atatürk’ün gayretleriyle
1926’da Medeni Kanunu, 1930’da Belediye Kanunu, 1934’de de Seçim kanunları ile Türk kadını
bütün haklarını kuramsal olarak kazanmıştır. Bu
hakların korunması ve benimsenmesi gerektiğine inanan Afet İnan, Türk Kadınlarının milli kültürü geliştirerek ve milli kültürümüzün çeşitliliklerini bölgelere göre bir araya toplayarak hem yeni
nesillerimize hem de yabancılara kendi geleneksel kültürümüzü tanıtabileceğimizi, böylelikle turistik bir ortam yaratılmasının yanında eski motif
ve biçimlerin devamlılığının sağlanabileceğini
ifade etmiştir. Afet İnan bu konuyu şöyle açıklamaktadır: “Mesela Erzurum’da eski tarz, o iklimin
özelliğine uygun bir evde, bütün bu çeşit eşyaların,
kıyafetlerin ve el sanatlarının bir araya toplanması
ile tarihimiz yaşayan bir varlık olarak gözlerimizin
önünde bulunacaktır. Edirne’de eski abidevi bir binada, Bursa’da Fatih’in doğduğu ev, Diyarbakır’da
Ziya Gökalp’in evi, Gaziantep’te eski bir Türk evi,
Kars’ta Gazi Muhtar Paşa’nın evi, Trabzon’da Atatürk köşkü ve buna benzer birçok yerlerde diğer
tarihi binalar… Bunu için Cumhuriyet devrimizde
Etnografya müzelerimizde toplamalar olmuştur.
Fakat her bölge ve vilayet merkezimizde açılacak
ve bilhassa kadınlarımızın armağanı ile kurulacak
bu müzeler medeni ve ileri Türkiye’mizin ilham kaynakları olacaktır.”56

Esas meselenin kültür inkılabı ile erkek ve kadını çağdaş bilime sevk etmek olduğunu belirten
Afet İnan, Atatürk’ün Müslümanlığı yanlış yorumlayan gerici zihniyeti yenmek istediğini belirterek
şöyle demiştir: “ Esasında bildiğimiz gibi, İslamiyet
yeniliklere, ilme karşı olan bir zihniyeti reddeder.
Fakat her nedense asırlar boyunca hurafelerin işlediği dini konular, çağdaş medeniyetlere bir günah
damgası vurmayı adet edinmiştir. İşte onun içindir
ki, Atatürk din inanışı ile dünya nizamını birbirinden ayırmış, yaşama kurallarını kadın erkek farkı

Ulus Gazetesinde çıkan şu yazı konuyu ne güzel özetlemiştir: “ Atatürk’ün kızları, Türk kadınları, Türk durumu kurtuluş savaşı ile başladı, sen bu
savaşa çocuğunu bağrına basarak ve sırtında gülle
taşıyarak katıldın. O zaman herkes sana şaştı. Türk
erkeğinin yanında Türk Kadının da bir güç olduğunu tanıttın… Şimdi bunu sana Atatürk’ün Türk ulusunu kaldıran, Türk yurdunu yükselten eli veriyor.” 57

Sonuç
Afet İnan yurt dışında katıldığı kongrelerde
55 A.g.e., s.27.

53 Falih Rıfkı Atay, Kadınlık Günü, Ulus, 7 Aralık 1934.
54 Prof. Dr. Afet İnan, “Türk Kadın Haklarının Tanınmasının Kültür Devrimindeki Önemi”, Halkevleri Dergisi, s.26.

56 Prof. Dr. Afet İnan, “Eşit Hak Eşit görev”, Sümerbank
Dergisi, Cilt:4 sayı:41(Kasım 1964), s.135.
57 Kadınlarımızın Sesi, Ulus, 12 Aralık 1934.
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yabancı ilim adamlarının Türk Kadınına tanınan
hakları Atatürk döneminde aldıklarını, kendisine
hatırlattıklarını belirtmiştir. Kanuni haklar açısından bugün Türk Kadınlarının dünyanın en medeni memleketleri ile aynı düzeyde olduklarını ifade eden Afet İnan’a göre bundan dolayı milli bir
gurur duymamak mümkün değildir.58 Birleşmiş
Milletlerin anayasasında milletler ve ırklar için
eşit hak ve görev olduğu gibi erkekler ve kadınlar
için de aynı şartların olduğunu belirten Afet İnan,
Atatürk devrinde kadın haklarının kanunlaşmış
olduğunu belirtmiştir: “ Bir milletin bütün fertleri
elbette mebus olmayacaktır, fakat her fert muayyen
bir yaştan sonra, kanuni şartları haiz olunca seçme
ödevini yerine getirecektir. İşte bu durumda eşit
hakka sahip olan Türk kadını, meslek hayatında
çalışkan, iktisadi hayatta verimli, aile hayatında
vazifelerini müdrik bir vatandaş olmakla, dünya
kadınlığı içinde şerefli mevkiini almaktadır. “59
Kadın haklarının kazanılmasına bakıldığında
zamana yayılan bir süreç görülmektedir. Afet
İnan yirminci yüzyılın başında bile Türk Kadınının
sokağa çıktığı vakit kapalı olduğunu, yüzünün
örtülü olduğunu, Türk kadınlarının Atatürk döneminde devrim metotları ile kazandığı hakları
benimsediklerini vurgulamıştır. Bu konuda özetle şöyle demektedir: “Cumhuriyet devrimiz, Türk
kadınına dış kıyafetinde de bir serbestiyet kazandırmıştır. Gerici zihniyeti yıkan birçok sosyal devrimler arasında, erkek ve kadın medeni dünya insanlarının giydiği kıyafetlerin kabul edilmesi, Türkleri ayrı bir toplum olmaktan kurtarmıştır. Erkek vatandaşlar 1925’te çıkan bir kanun hükmü ile buna
uymak durumunda olmuşlardır. Kadınlar için bir
kanun hükmü olmamakla beraber, kültürlü kadını
çarşaflamaya zorlayan zihniyet ortadan kalkmıştır.
Bugün genellikle Türk kadını medeni toplumlardaki
kıyafetleri giyer. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde
milli kıyafetlerimiz vardır. Fakat bunlar artık tarihi
birer hatıra ve folklor zenginliğini göstermesi
bakımından değer taşırlar. Dış kıyafet ve en kapalı
yaşantı nasıl eski devrin Türk Kadınını geri bir
durumda bırakmış ise, bugünkü değişiklikte de
kendi benliğini kazandırmış ve başarılı olmada
güvenini arttırmıştır. Zamanımızda kadın, her
yerde toplumun yarısını emek ve hakları ile
temsil etmektedir.60

Afet İnan’ın Atatürk’ün manevi kızı olması
dolayısıyla farklı değerlendirmeler yapılmış olsa
da Kadın ve Kadın Hakları ile ilgili konularda
10’dan fazla gazete ve dergilerde makalesi olduğu, 20’den fazla konuşma ve konferansa katıldığı
anlaşılmaktadır. Afet İnan Atatürk’ün hayatta olduğu dönemde daha çok Atatürk’ün yönlendirmeleri ve direktifleri doğrultusunda çalışmalar
yapmaya başlamış, tecrübe kazandıkça kendisini
geliştirmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra gerek
yazdığı makaleler gerek verdiği konferanslar artarak devam eden Afet İnan, Türk Kadınını en güzel şekilde dünyaya tanıtarak iz bırakmış örnek
kişiliklerden birisidir.
Türk Kadın haklarının kazanılmasında sahnenin pek önünde gözükmeyen Afet İnan’ın aslında bir figüran değil başrol oyuncusu olduğunu
görmek gerekir. Sonuç kısmını Afet İnan’ın kendi
cümleleri ile bitirmek sanırım en doğrusu olacaktır: “ Asıl amacımız ise, bütün bu tarihi bilgilerin temeline dayanarak Türk kadınının ulusumuza
gerekli hizmetlerde bulunabilmesi, günün koşullarında verimli olarak çalışmayı sağlaması ve geleceğe güvenle dayanarak, eserler verebilmesidir. Her
meslekte bu ideale erişmek için emek veren kadın
ve erkeklerin güç birliği ulusumuza olduğu gibi,
dünyadaki insanlara da mutluluk getirir inancıyla… Her sahada çalışmak verimli olmak gereklidir.
Eşit hak, eşit görev prensibinde Türk Kadını milli bütünlük içinde yerini almıştır ve alacaktır.”62

58 A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve
Görevleri, s.221

Görevleri, s.223.

59 Prof. Dr. A. Afetinan, Tarih’ten Bugüne, .s.s.53-54.

62 A.g.e., üçüncü ve dördüncü baskı önsözünden(sayfa
numarası yok).

60A. AFETİNAN, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve
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Atatürk’ün kafasında tasarladığı uygulamaları
hayata geçiren Afet İnan, Atatürk’ün kendisine
verdiği ödevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışmıştır. Bu karşılıklı güven Atatürk’ün hayatının
sonuna kadar devam etmiştir. Afet İnan, Türk
Kadınlarının siyasi haklarının alınmasında özverili bir çalışma sergileyerek Atatürk’ün güvenini
kazanmayı başarmıştır. Afet İnan kendisinin başarı ile yerine getirdiği, Türk Kadınlarının da yapması gereken iki türlü ödevi şöyle açıklamaktadır.
“Aydın Türk Kadınlarına iki türlü ödev düşüyor. Biri
kendi haklarını ödev karşılığı kullanmak, diğer ise
bunları bilmeyenlere öğretmek ve geniş halk kitlelerine anlatmaktır… Türk Kadını olarak ödevimiz
ve isteğimiz, milletimizin milletler topluluğu içinde
medeni vasıfları ile yerini alması ve yükselmesidir.”61
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AFET İNAN’IN KADIN VE KADIN HAKLARI
KRONOLOJİSİ
1930 Nisan 1: CHF’ne müracaat ederek kaydını
yaptırmıştır. Partiye giren ilk Türk kadınıdır.
1930 Nisan 3: Saat 16.30’da Türk Ocağında Afet Hanım “Seçim haklarımız” isimli konferansı vermiştir.
1930 Nisan 4: Ankara Kadınlar Birliğinde, Kadınların oy
hakkına sahip olması gerektiğine dair konferans vermiştir. Afet İnan Çankaya bucağı CHF üyesi olmuştur.
1934 Aralık 7: Türk Kadınına Milletvekili seçmek ve
seçilmek hakkının verilmesi için Halkevinde toplanan
kadınların arasında Afet Hanım da vardır.
1952 Mayıs 29: Afet inan tarafından hazırlanan “Türk
Kadınının Siyasi Hakları” isimi yazısı Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr. Halim Alyot tarafından yabancı ülkeler tanıtım amacı ile istenmiştir.
1952 Eylül 14-18: Napoli’de Milletlerarası Kadınlar
Birliğinin 16.Milletlerarası Kadınlar Alyansı Kongresi’ne katılmıştır. Afet İnan Medeni Bilgiler üzerine bir
konuşma yapmış olup Milletlerarası Kadınlar Birliğinin
İdare Heyetine seçilmiştir.
1953 Şubat 7: Afet İnan ve arkadaşları tarafından
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği’nin kurulması.
1953 Mayıs: Kopenhag’da Kadınlar Alyansının yönetim kurulu toplantısına katılması.
1953 Kasım 19: Kadın gazetesinde “Atatürk Devrinde
Türk Kadın Milletvekili”” konulu yazısının yayımlanması.
1954 Haziran-Temmuz: Afet İnan’ın Londra’da Beynelmilel Kadınlar Alyansı Yönetim Kurulu Toplantısına
katılması.
1954 Eylül 27: Sağlık Ve Sosyal Yardım Başkanlığına
Kayseri Şifahiye Medresesinin restore edilmesi ile ilgili telgrafı. Afet İnan’ın Milli Türk Tıp Birliği Kongresi
Başkanlığına Kayseri’de Beynelmilel bir Tıp kongresi
toplamak için başvurması.
1954 Kasım 24: Türk Kadınlar Birliğinin kadınların
gelişimi konusunda açmış olduğu anket için Afet İnan
Jüri’ye seçilmiştir.
1955: Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekâleti Yayınları
broşürü için “Türk Kadınlarının Yaptırdıkları Sağlık
Kurulları Ve Gevher Nesibe Şifaiyesi” konulu yazısının
yayımlanması.

1955 Mart 14: Ankara Radyosunda “Türk Kadınlarının Yaptırdıkları Sağlık kurulları ve Gevher Nesibe
Şifaiyesi” isimli konuşması.
1955 Kasım 10: Ankara Radyosunda “Kadın Hak ve
Vazifeleri Üzerine” isimli konuşması.
1956 Mart- Nisan: Kültür Dünyası Dergisi’nde “750 Yıl
Önce Anadolu’da Bir Türk Kadının Kurduğu Tıbbiye”
konulu yazısının yayımlanması.
1956 Nisan 12: TTK’nin 5. kongresi münasebetiyle Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Adına konuşması.
1956 Haziran 8: Yücel Dergisinde “Kadın Hak ve Vazifeleri Üzerine” konulu yazısının yayımlanması.
1957 Mart 2: İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda Türk kadının siyasi hayata girişinin yıldönümü
nedeniyle bir konuşma yapmıştır.
1957 Mart 31: Ankara Radyosunda “Etnografya Müzelerinin Halk Eğitiminde Sağlayacağı Faydalar ve Kadın Teşekküllerimizin bu müzelerin kurulmasındaki
ödev ve önderliği” isimli konuşması.
1957 Mayıs 12: Türk Kadınlar Birliği Adına Ankara
Radyosunda “Anneler günü İçin” konuşması.
1958 Mart 13: Afet İnanın “kadın sesi “ gazetesinde
“Fikir kadınları” isimli yazısı
1958 Mart 23: Afet İnan İzmir Türk Kadınlar Birliğinin
Gazeteciler Lokalinde Tarih Boyunca İzmir şehri ve
halkı hakkında konferans vermiştir.
1958 Eylül 14-18: 16’ncı Beynelmilel Kadınlar Alyansı
Kongresi’nde “Yurddaşlık Bilgisini yani Medeni Bilgileri ne Suretle İnkişaf Ettirilmelidir? İsimli konuşması.
1958 Haziran: Unesco Haberleri Dergisi’nde “Etnoğrafya Müzelerinin Halk Eğitiminde Sağlıyacağı
Faydalar Ve Kadın Teşekküllerimizin Bu Müzelerin
Kurulmasındaki Ödev Ve Önderliği” konulu yazısının
yayımlanması.
1958 Kasım 23: Afet İnanın Ankara Radyosunda
“1958 Uluslararası Brüksel Sergisindeki Türk Pavyonunda Kadın Eserleri” isimli konuşması
1958 Aralık 18: Ankara Radyosunda “Zürih’te İsviçre kadınlarının tertip ettiği 2.saffa sergisi” ile ilgili konuşması.
1959 Şubat 13: İstanbul Amerikan Kız Kolejinde
“Cumhuriyet Devrinde Kadın Haklarımız” isimli konferans vermiştir.

1955 Şubat 10: Afet İnanın Ankara’da “Londra’da Kadın Hakları Konusunda Derlenen Kütüphane(Fauwcett)” isimli konferansı.

1959 Mart: Unesco Haberleri Dergisi’nde Uluslararası
Brüksel Sergisindeki Türk Pavyonunda Kadın Eserleri”
konulu yazısının yayımlanması.

1955 Mart 5: Amerikan Haberler Bürosunda Kadının
Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu’nun amacı ve çalışmalarını anlatmıştır.

1959 Nisan 16: Ankara’da Kadının Sosyal Hayatını
Tetkik Kurumu Aylık Konferansında” Türk Kadının Siyasi Haklarının Kazanılması” isimli konuşması.
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Kadın Haklarının Kazanılmasında Bİr Cumhurİyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)
1959 Ekim 9: Hayat Mecmuasında “Rumelihisarı’nı Üç
Türk Kadını Restore etti” isimli yazısının yayımlanması.
1964 Kasım: Sümerbank mecmuasında «eşit hak eşit
görev» konulu yazısının yayımlanması.

EK-2: Afet İnan’ın 3 Nisan 1930 yılında gün
Türk Ocağı’nda “Seçim Haklarımız” isimli konferansından sonra diğer davetliler ile. Afet İnan’ın
üzerindeki kıyafeti Atatürk tasarlamıştır.

1965 Ocak: Sümerbank mecmuasında « seçim haklarımız” konulu yazısının yayımlanması.
1965 Aralık 5: Ankara Radyosunda “Kadın Hakları”
isimli konuşması.
1967: Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Aylık
Konferansları kitabında “Türk Kadınının Siyasi Haklarının Kazanılması ve Londra’da Kadın Hakları Konusunda Derlenen Kütüphane(Fauwcett)” isimli yazılarının
yayımlanması.
1967 Mayıs 22: Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesinin
tertiplediği Efes Oteli’nde «Avrupa’da Kadın
Teşekkülleri üzerine» isimli konferansı.
1967 Kasım 9: Dışişleri Bakanlığı ve Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsünün işbirliği ile hazırlanan RCD Kalkınma
için Bölgesel İşbirliği Seminerinde “Atatürk’ün
Önderliğinde Kültür Devrimi» konulu açılış konuşması
ve “Türk Kadın Haklarının Tanınmasının Kültür
Devrimindeki Önemi» konulu konuşması
1967 Kasım 24: Diyarbakır’da Unesco Türkiye Milli
Komisyonunun tertiplediği “Bizde ve Avrupa’da Kadın
Teşekkülleri” isimli konferansı.
1968: Hemşire Dergisi’nde “Türkiye’de Hemşireliğin
Tarihçesi Ve Gelişimi” konulu yazısının yayımlanması.
1968: Halkevleri Dergisi’nde “Türk Kadın Haklarının
Tanınmasının Kültür Devrimindeki Yeri” konulu yazısının yayımlanması.
1969 Nisan 20: Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Enstitüsünün açılış
ve temel atma töreninde konuşması.
1972: Türk Ansiklopedisi için “Kadın Hakları”
konusunda yazı hazırlayıp vermesi.

EK-1: Afet İnan’ın Kadın ve Kadın Hakları Kronolojisi.
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EK-3: 3 Nisan 1930 Cumhuriyet Gazetesi haberi.

Kadın Haklarının Kazanılmasında Bİr Cumhurİyet Kadını: Afet İnan (1908-1985)
EK-4: Paris’te çıkan “Le Temps” gazetesi Afet
İnan’ı Türk Kadınlığına büyük bir şeref veren kişi
olarak tanıtmaktadır. 20 Eylül 1937’de yapılan İkinci
Türk Tarih Kongresi’nde konuşmacılar arasında tek
Kadın’ın Afet İnan olduğunu belirtmektedir.

TBMM ZC., D.II, C.7-1,İ.2.,13.İçtima(16.03.1924).
3- Kitaplar ve makaleler
Afetinan, A.(1982). Tarih Boyunca Türk Kadının
Hak ve Görevleri. İstanbul, 4.baskı, Milli Eğitim
Basımevi.
Afetinan.(1955). Kemal Atatürk’ü Anarken.
Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Afetinan.(1981). Atatürk Hakkında Hatıralar
ve Belgeler. Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
Afetinan, A.(1970). Tarih’ten Bugüne. Ankara,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Cunbur, M.(1967). Kadının Sosyal Hayatını Tetkik
Kurumu Aylık Konferansları 1953-64. Ankara, No:9
Ayyıldız Matbaası.
Doğramacı, E.(1993). Atatürk’ten Günümüze
Sosyal Değişimde Türk Kadını. Ankara, Atatürk
Araştırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi.

EK-4: 16 Eylül 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çıkan haber. Romanya’nın Universul gazetesi
17.Beynelmilel Antropoloji Ve Arkeoloji Kongresi’nde Afet İnan’ın Türk Kadınlığını muvaffakiyetle temsil ettiğini yazmaktadır.
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BAŞKENT ANKARA

Onur DER (1)
Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam adlı
kitabında Ankara için şöyle diyor: “O zamanki haliyle
Ankara, bana hatta güzel bile göründü. Bu görüntüde
insanı İstanbul tabiatının yumuşak gevşekliğinden
kurtaran, insanda iradeyi, karar kuvvetini, sert çalışma
duygularını kamçılayan bir etki vardır.” 2
Hemen hemen herkesin bildiği Ankara için yazılmış bir marşta her ne kadar “Yoktan var edilmiş
ilk şehir sensin” dense de Ankara aslında yoktan var
edilmiş bir şehir değildir ve ne yazık ki bizler de Ankara’mızın tarihini pekiyi bilmediğimiz için bugün
karşı devrimin saldırıları karşısında Ankara’yı korumakta oldukça zorlanıyoruz. Ankara’nın şu anki durumunu kısaca şöyle özetleyebiliriz.
Bugün başkentin ne yazık ki tarihsel geçmişine
yaraşır bir şekilde yönetildiğini söyleyemeyiz. Cumhuriyet’imizin vücut bulduğu şehir Ankara iken bugün Ankara’yı Ankara yapan sembollerin teker teker
itibarsızlaştırılmasını gözlemliyoruz. Bu noktada yapılan Cumhurbaşkanlığı sarayı Cumhuriyet’in başkentine yakışmamaktadır. Atatürk Orman Çiftliği’nin
Amerikan büyükelçiliğine arazi tahsisi, Kızılay’a adını veren Kızılay binasının yıkılıp yerine bir alışveriş
merkezinin inşa edilmesi, şehrin girişlerine yapılan
trajikomik kapılar, tarihi miraslarımızdan olan gar ve
Sümerbank binalarının üniversitelere tahsis edilmesi, Ankara Kalesi’nin bakımsız durumu, yok edilen
Gençlik Parkı, Ankara logosunun tarihten koparılarak laik devlet düzenine de aykırı dini motiflerle dizayn edilmesi… İşte tüm bu saldırıların karşısında
Ankara’nın tarihi büyük önem arz etmektedir.
Ankara’nın Eski Tarihi
Doğuyla batıyı birbirine bağlayan temel ulaşım
yolları üzerinde ve Kızılırmak ile Yeşilırmak’ın kolları
olan Hatip ve Çubuk çaylarının suladığı tarıma elverişli verimli bir ovada kurulan Ankara, ünlü kalesi ve
surlarının koruması altında çağlar boyu önemini hiç
kaybetmeyen bir orta Anadolu kentidir. Kesin olmamakla birlikte Hititler zamanında kurulduğu öne sü-
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rülen Ankara M.Ö. 12. yüzyıla kadar Hitit, sonrasında
ise Frig yerleşkesi olmuştur. 3
Hititler Anadolu’da küçük beylikler halinde yaşadılar ve Kral Anitta Anadolu’daki ilk merkezi devleti
kurmuştur. 100 yıl sonra ise şu an Çorum il sınırları
içerisinde bulunan Hattuşaş başkent yapılmıştır.
Sıhhiye meydanında gördüğümüz geyik sembolü de Hitit dönemine ait olmakla birlikte deniz kavimlerinin gelişiyle Anadolu’daki Hitit egemenliği
son bulmuştur.4 Sonrasında ise Frig ve Lidyalıların
egemenliği söz konusudur. Bu dönem içerisinde
tahıl üretimi, hayvancılık, dokumacılık, zeytinyağı ve şarap üretimlerine ev sahipliği yapan Ankara
sürekli bir şekilde gelişmiştir. Zaman içinde Yunan,
Roma, Bizans, Arap, daha sonra da Selçuklarla Türk
egemenliğine giren Ankara’nın dolaylarında Hıristiyan ve İslam kültürel dönüşümleri gibi siyasal yapı
değişiklikleri yaşanması, kentin önemine ve işlevine
farklılıklar getirmiştir. 5
M.Ö. 300’lü yıllarda ise Ankara’ya Galatlar hâkim olmuştur.6 Galatlar, Avrupa kökenli bir kavim
ve savaşçı olmanın getirdiği özelliklerle daha çok
savunmaya elverişli dik yamaçlara yerleşmişler
ve A.H. Tanpınar’ın Beş Şehir adlı kitabında “Atatürk’ün hemen herkesin gördüğü, mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır. Anafartalar
ve Dumlupınar’ın kahramanı, son muharebenin
sabahında tek başına, ağzında sigarası, bir tepeye
doğru ağır ağır ve düşünceli çıkar. İşte Ankara Kalesi
muhayyilemde daima ömrünün en güneşli saatine
böyle yavaş yavaş çıkan büyük adamla birleşmiştir.”7
diyerek anlattığı Ankara Kalesi dâhil olmak üzere
Sincan, Kazan, Beypazarı, Polatlı, Gölbaşı, Bala ilçelerinde yer alan kaleleri inşa etmişlerdir. M.Ö. 25 yılında da Galatya Roma’nın bir eyaleti haline getirilip Roma İmparatoru Augustus tarafından Ankara
Galatya’nın başkenti ilan edilmiştir. 8 Hatta Augustus, Ankara’yı onurlandırmak amacıyla Ankara’ya
3 Erdoğan, Abdülkadir, Gökçe Günel ve Ali Kılcı. Tarih
İçinde Ankara. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2007.
4 Kınal, Füruzan. Eski Anadolu Tarihi. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Basımevi, 1962.
5 Aktüre, Sevgi ve diğerleri. Tarih İçinde Ankara: Eylül 1981
Seminer Bildirileri. Ankara: T.B.M.M. Basımevi, 2000.
6 Arslan, Murat. Antikçağ Anadolusu’nun Savaşçı Kavmi
Galatlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000.

1 ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi,

7 Tanpınar, Ahmet Hamdi. Beş Şehir. İstanbul: Dergâh
Yayınları, Nisan 2009.

2 Aydemir, Şevket Süreyya. Suyu Arayan Adam. İstanbul:
Remzi Kitabevi, Ocak 2019.

8 Arslan, Murat. Antikçağ Anadolusu’nun Savaşçı Kavmi
Galatlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000.
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BAŞKENT ANKARA
“Sebaste” adını vermiştir. Bu süreçten sonra Ankara daha hızlı bir gelişim göstererek ve kale dışına
taşmaya (Bentderesi’ne doğru) başlamıştır. Tepeden ovaya doğru yayılırken bir yandan surların
dışında hanlar, hamamlar, tapınaklar yapılmış, bir
yandan da önemli bir askeri merkez olmuştur. Bunun yanında Galatlar ve Roma döneminde zamanının kültür ve endüstri merkezi haline de gelmiştir. Kentte Ulus civarında bugün de görebildiğimiz
Augustus ve Roma Tapınağı, Stadion, Anıtsal Çeşme, Antik Tiyatro, Ulus İşhanı hamamı, Roma bendi, Julien sütunu gibi yapılardan özellikle Roma
İmparatorluğu döneminde şehirde ekonomik ve
mimari anlamda çok büyük gelişmeler olduğu
anlaşılmaktadır. İmparator Augustus’un adına
inşa edilen tapınakta yer alan kitabe de hem Latince hem Yunanca kaleme alınmıştır ve tarihteki en
uzun kitabe özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda
Yazıtlar Kraliçesi olarak da adlandırılmaktadır.
Tarih içinde değişik yönetimlerin yol ve ticaret
politikaları, sosyo-ekonomik yapısını etkilemiş ve
değiştirmiştir. Bu değişimlerin her biri Ankara’nın
tarihsel kimliğine önem katmıştır. Örneğin, Makedonya kralı Büyük İskender’in 4. yüzyılda Persler
üzerine doğu seferinin kral yolu Ankara’nın kurucusu olduğu öne sürülen Frig kralı Midas’ın mezarının da bulunduğu Gordion’dan geçer. Aynı yol
M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatoru Augustus’u da
buraya getirmiştir.
Kentin Adıyla İlgili Birkaç Saptama
Zamanla kentin adı da değişimler geçirmiştir.
Galatlıların Ankyra dediği kent, daha sonrasında
Ankuriya, Angur, Enguru, Engürü, Engüriye, Angara, Angorah, Angora ve 17. yüzyılda Ankara
adını aldı. İlginç ve yaygın bir görüş, Ankyra adının
denizcilikte kullanılan anchor yani çapa’dan kaynaklandığı, kentin sembolü de olan çapa işaretin
kentin su kenarından gelenler tarafından kurulduğu veya su yataklarına sahip olduğu hatta deniz kıyısında olduğudur. Hatta eski sikkelerin bir
yüzünde çapa olmasının bu görüşü kanıtladığı da
öne sürülür. 9 Bu verilerle eskiden sulak olduğu kesinleşen kentin iklimi de zaman içinde değişmiş,
kurak step iklimine dönüşmüştür. Akarsuyuyla birlikte çevre ormanları da kurumuştur.
Bu konuda birden fazla efsane bulunmakla birlikte hepsi bu iddiaya dayanmaktadır.
9 Aktüre, Sevgi ve diğerleri. Tarih İçinde Ankara: Eylül 1981
Seminer Bildirileri. Ankara: T.B.M.M. Basımevi, 2000.

•

Bunlardan ilki Frig kralı Midas’ın Ankara’da bir
gemi çapası bulduktan sonra Helen dilince
çapa anlamına gelen Ankyra ismini vermesi.

•

Bir başka iddiaya göre de Pontuslarla Mısırlılar
arasında gerçekleşen savaşta Pontusların tarafında savaşan Galatların Tektosaglar boyunun
Mısır donanmasından aldıkları gemi çapasını
Ankara’ya getirdikleri ve şehrin adının bu olayla Ankyra olmuştur.

•

Ankara tarihi boyunca önemli ticaret yolları
üzerinde bulunmuştur. Bu sebeple de ticaret
amaçlı aktif olarak kullanılan bir şehir. Kervanların, seyyahların hep Ankara’da mola vererek
durmalarından dolayı gemiyi durduran çapayla bir benzerlik kurulmuş ve Ankyra adını da
adını buradan aldığı iddia edilmektedir.

•

Bunun dışında şehre bir dönem Engüriye
adı veriliyor. Üzüm bolluğundan dolayı şehre Farsça’da üzüm anlamına gelen Engür
sözcüğünden türetilen Engüriye adı veriliyor. 10
Ankara’nın Başka Özellikleri

Tarih içinde Ankara’yı anlatırken kentin altını çizmemiz gereken bir özelliği de Anadolu’nun
Türkleşmesi sırasında kurulan Ahiliğin çok önemli
bir merkezi olmasıdır. Ahiler I. Alêaddin Keykubad
döneminde Ankara’ya gelmişlerdir. Zanaatkârları
ve esnafı bir örgüt içinde toplayarak Bizans ve Moğollara karşı bir ekonomik savunma birliği oluşturmak üzere kurulan Ahilik, rastgele bir kurum
değildi. Üyelerini mesleki ve ahlaki eğitimden
geçirerek hem mesleklerin ince yönlerinin hem de
kademelerinde ast-üst ilişkilerinin öğrenilmesini
sağlayan sosyal birlik ve dayanışma hatta kültür
kurumu olarak gelişmişti. Türk düşünürlerin de
yönlendirmesiyle dinsel amacı çok aşan birliktelik, saygı ve dayanışma anlayışıyla oluşan bu
örgütlenmenin şiddeti sevmeyen, aristokrasiye
karşı bağımsız, demokratik, Ahilik ruhu taşıyan
Ankaralıların yetişmesine, bu dayanışmayla ekonomik güçlenmesine büyük katkısı oldu. Nitekim
Sultan I. Murat da 1363’te Ahilerle anlaşarak kenti
savaşsız yani tahrip edilmeden Osmanlı devletine
kattı. 1402’de Yıldırım Beyazıt’la Timur’un ünlü
Ankara savaşına sahne olan kentte Timur’un zaferi
üzerine Osmanlı etkinliği bir yıla kesintiye uğradı,
ama Ankara Türklükten hiç çıkmadı, hiç yabancı
10 Erdoğan, Abdülkadir, Gökçe Günel ve Ali Kılcı. Tarih
İçinde Ankara. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2007.
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BAŞKENT ANKARA
işgali yaşamadı, Ankaralılar Türklük ve bağımsızlık
duygusunu hep taşıdı.11
Ankara’nın halkı gibi ekonomisi de güçlüydü.
Kenti dünyaya tanıtan bir kimlik kartı gibi olan sof
üretimi, Ankara keçisinin çok kaliteli tiftik yünü,
adıyla tanınan armudu ve balı; sakinlerine gelir, elverişli ticaret yolları olan kente yükselen ekonomik
gelişme sağlamıştır. Ama Ankara zaman içinde üç
kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına önemli liman kentleri ve ticaret merkezlerinin
katılmasıyla göreceli olarak önemini yitirmiştir. 16.
yüzyılın ortalarından itibaren yüksek enflasyonlar
yaşamaya başlayan Osmanlı’da yüksek enflasyonların sonucu olarak başta yeniçerilerin dahil olduğu bir dizi iç karışıklıklar yaşanmıştır. Halk fakirleşip
yöneticilerin baskılarıyla karşılaşmış ve en önemlisi
uzun süreli savaşlar yorgun düşmüştür. Tüm bunların
sonucu olarak da bu dönem için genel bir asayişsizlik düzeninden söz etmek durumunda kalıyoruz. Bu
asayişsizlikten doğan Celali İsyanları da Osmanlı’yı
ve özellikle Ankara’yı 17. yüzyılda oldukça hırpalamıştır.[1] 1882 yılında kavuştuğu demiryolu bile o
tarihe kadar susuz, sivrisinek ve sıtma yatağı haline
gelen kente eski canlılığını kazandıramadıysa da Ankara, Türk kimliğinden hiçbir şey yitirmedi.
Bu kötü gidişi örneklerle anlatmak gerekirse;
•

•

Tiftik keçisi Ankara’ya özgü bir keçi ve tiftik yünü
de dış pazarlarda aranan, para eden değerli bir
ticaret ögesiydi. Ankara tiftik ile geçiniyordu ve
tiftik ile de kalkınmıştı. 17. yüzyılda Avrupalılar tiftik keçisini Avrupa’ya taşımaya çalışmış ve başarılı
olamamışlardı. Ama 1860-1865 yıllarında İngilizler tiftik keçisini o tarihte sömürgeleri olan Güney
Afrika’ya götürmeyi başarıp tiftik keçisini orada
yetiştirmeye başlamışlardır. Böylece tiftik tekeli
kaybedilmiş oldu. 12
Ankara 1877-78 yıllarında Türk-Rus savaşına 179
bin asker vermiştir.

Osmanlı egemenliği süresinde Ankara’ya karşı
gerçek anlamda bir ilgi İttihatçılarla birlikte oluşuyor.
Nitekim Osmanlı, Dünya Savaşı’nda yenildikten sonra İtilaf Devletleri’nin Mondoros Bırakışması’nın ardından Türklere bırakılan toprakları işgale başlaması
üzerine Kurtuluş Savaşı’nın da ilk adımları atılırken
Anadolu’daki örgütlenmeyi yakından izleyen büyük
11 Aktüre, Sevgi ve diğerleri. Tarih İçinde Ankara: Eylül
1981 Seminer Bildirileri. Ankara: T.B.M.M. Basımevi, 2000.
12 Şimşir, Bilal Niyazi. Ankara… Ankara… Bir Başkentin
Doğuşu. Ankara: Bilgi Yayınevi, Şubat 2006.
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devletler, demiryolu bağlantılı bir kent olan Ankara’yı
gözaltına alıp Aralık ayı başında kente İstanbul’dan iki
bölük İngiliz askeri göndermişlerdi. Mondros’un ağır
eleştirildiği Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasını izleyen
günlerde Ankara’ya gelen bu askerler İstasyon’da, bir
Fransız Birliği de İttihat Terakki’nin Ankara merkezi
olarak inşa edilmekte olan daha sonra ilk TBMM binası olacak yapıda karargâh kurunca Ankaralı gençler halkı uyandırmak ve düşmana karşı örgütlemek
için Azmi Milli Cemiyeti’ni kurmuş, İngilizlerin istediği İngiliz Muhipleri Cemiyeti şubesinin kurulmasını
da engellemişlerdi. Üstelik Ankaralılar İttihat Terakki
Partisi’nin hükümetinin yerini alan yeni hükümetinin
vali atadığı Muhittin Paşa’ya tavır alıp seçtikleri Yahya
Galip Bey’in yönetimini tanımışlardı.13
Aynı zaman diliminde Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemeye başlayan Atatürk’ün ulusal bir kongre topladığı Sivas’ta güvenilirliği gölgeleyen bazı olaylar
yaşanmıştı. Öte yandan kongrede Mondros ağır
eleştirildiği için kapatılmış olan Mebuslar Meclisi’nin hemen seçim yapılarak İstanbul’da toplanması kararlaştırılmıştı. Milletvekili seçilen Atatürk ise
tutuklanacağını bildiği bu kente gitmek istemediğinden sıralanan etkenleri birleştirerek meclis çalışmalarını Anadolu’nun ortasında güvenli bir kent
olan Ankara’dan izlemeyi kararlaştırmıştır. Onun 27
Aralık günü Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya
gelmesi, Milli Mücadele’nin merkezi olmak üzere
Ankara’nın seçildiğinin bir göstergesi olmuştur.
Cephelere ve İstanbul’a olan demiryolu ulaşımı
Ankara için büyük avantaj oluşturmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa 4 Ağustos 1919’da Ali Fuat Paşa’ya bir
telgraf gönderiyor ve şöyle diyor: “Garbi Anadolu için
en büyük merkez ve merciin Ankara olması muvafıktır.”
Mazhar Müfit Kansu da “Halbuki biz çok evvel yani Sivas’ta Ankara’ya gitmeyi ve Ankara’nın daimi merkez
olmasını kararlaştırmıştık.” diyor. 14
Kısaca tarihini özetlemeye çalıştığımız Ankara’nın
tarihine yaraşır bir biçimde hayatına devam edebilmesi ancak ve ancak Cumhuriyet’in emanet edildiği Türk
gençliğinde bir tarih bilincinin oluşturulmasıyla mümkün olabilir kanısındayız. Tarihimizin omuzlarımıza
yüklediği bu sorumlulukların bilincine gerçek anlamda vardığımız takdirde Atatürk’ün de istediği üzere
tekrar bir kurtarıcıya ihtiyacımız olmayacağı da açıktır.
13 Atatürk, Mustafa Kemal. Nutuk. İstanbul: Alfa Yayınları,
Ekim 2018.
14 Aytepe, Oğuz. “Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması”.
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk
Yolu Dergisi. Mayıs-Kasım 2004: 15-22.

Kültür
HUKUK
SİSTEMİMİZİN
DOĞUŞU
		
Av. Nehir Miray BEDÜK (1)

Osmanlı Devleti’nde hukuk alanındaki
çalışmaların en başında 3 Kasım 1839’da yayımlanan Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı
Hümayunu) sayılabilir. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile bütün Osmanlı tebaasının mal, can,
ırz ve konut dokunulmazlığını güvence altına almayı amaçlayan Tanzimat Fermanı ile
‘iktidarın kendi kendini sınırlaması’, ‘yasaların
kurullar tarafından kolektif usullerle hazırlanması’, ‘kişi dokunulmazlığı ve güvenliği’ ve ‘kanunsuz suç ve ceza olmaması’ gibi yenilikler
Osmanlı hukukuna girmiştir. 2 Bunun dışında,
Tanzimat döneminde, hukuk alanında birçok
düzenlemeler yapılmıştır.3 Bu dönemle birlikte başlayan hukuk alanındaki düzenlemeler Kanun-i Esasi (1876) ile devam etmiştir.
Osmanlı Devleti’nde geçerli olan hukuk;
‘Şer’i Hukuk’, kaynağını ‘Kitap’ yani Kuran-ı Kerim’den almakta olup, Kuran’da bulunmayan
konularda ‘Sünnet’(Hz. Muhammet’in uygulamaları), burada da hüküm bulunmaması
halinde ‘İcma’dan (Din bilginlerinin hem fikir
olduğu kurallar) yararlanılmaktaydı. İcma’nın
olmadığı durumlarda da ‘Kıyas’ yöntemi ile
çözüm bulunmaktaydı.
Gerek şer’i hukuktan kaynaklı olarak, kadınlara hak tanınmaması, miras hukukunda
1 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vekili,
2 Bülent Tanör, Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri,
İstanbul 1192, s.63-68
3 Tanör, s.74-75. 1840’da Ceza Kanunu, 1850’de Ticaret
Kanunu, 1861’de Ticaret Muhakeme Usulü Tüzüğü, 1864’de
Deniz Ticareti Kanunu, 1880’de Ceza ve Hukuk Muhakeme
Usulü Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunların tümü
Fransız mevzuatından aktarılmıştır.

kadın ve erkek arasında ayrım görülmesi,
kadına boşanma hakkı tanınmaması, ticaret
hukukunda pek çok düzenlemenin olmayışı, gerek Müslüman olmayanların kendi din
kurallarına tabi olması sebepleriyle hukuk
sisteminin ihtiyaçları karşılayamadığı anlaşılmış olup, bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı
doğmuştur. Her ne kadar bazı eksikliklerin
giderilmesi için ‘Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’
kısaca Mecelle (Türk Kanunu Medenisi kabul
edilene kadar yani 1926’ya kadar yürürlükte
kalmıştır), özel hukuk ilişkileri için kullanıldıysa da, kaynağını Kuran’dan yani Şer’i Hukuk’tan alan hukuk sistemi ile birlikte kullanıldığı için gerçek bir değişimin olduğunu
söylemek pek de mümkün olmamıştır. Zaten
bu sebeple; en başta hukuk birliğinin sağlanması ve ayrım yapılmaksızın eşitliğin sağlanması gibi hususlar amaç edinilerek yeni bir
hukuk sisteminin zaruriliği ortaya konulmuş
olup, gelişen duruma bağlı olarak hukuk alanında da bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Hukuk alanındaki düzenlemelerin en
başında; Türk Hukuk Tarihi içinde önemli
bir yere sahip, Cumhuriyet’in ilk yükseköğrenim kurumu olan Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nin (Ankara Adliye Hukuk
Mektebi) temelleri dönemin Adalet Bakını
Mahmut Esat BOZKURT tarafından atılmış
olup, Ankara Adliye Hukuk Mektebi 5 Kasım
1925’ de de Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından törenle açılmıştır. Mustafa Kemal ATATÜRK, Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin açılışından duyduğu mutluluğu şu tümcelerle
ifade etmiştir: “Cumhuriyetin müeyyidesi
olacak bu müessesenin küşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve
bunu izhar ve ifade etmekle memnunum” .
Hukuk Fakültesinin açılmasıyla birlikte,
ders verecek hocaların unvanları üzerine
epey kafa yorulmuş; müderris, muallim unvanlarının sakıncalı bulunması nedeniyle
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HUKUK SİSTEMİMİZİN DOĞUŞU
‘profesör’ unvanı kabul edilmiş ve kelime,
Türk Yükseköğretim tarihinde ilk kez kullanılarak dilimize yerleşmiştir. Eğitim-Öğretimine 11 Profesörle başlayan Ankara Adliye
Hukuk Mektebi’nin ilk dekanı İstanbul Darülfünun müderrislerinden Cemil Bey dir.

• Süheyp Nizami Bey (Ziraat Bankası Umum
Muamelât Müdürü) – Hukuku İdare
Profesörü

Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk kadrosunun oluşumu yetişecek hukukçular açısından çok önemliydi. Bu sebeple kadronun
oluşumuna oldukça özen gösterilmiştir.

• Mahmut Esat Bey (Adliye Vekili) – İhtilâller
Tarihi Profesörü

• Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars Mebusu) –
Hukuku Esasiye Profesörü
• Akçuraaoğlu Yusuf Bey (İstanbul Mebusu) –
Tarihî Siyasî Profesörü
• Bahaeddin Bey (Darülfünun
Müderrislerinden) – Hukuku Ceza ve Usulü
Cezaiye Profesörü

• Mazhar Nedim Bey – Deniz Ticareti
Profesörü,
• Mustafa Fevzi Bey (Saruhan Mebusu) –
Fıkıh Tarihi Profesörü
• Mustafa Şeref Bey (Burdur Meb’usu) –
Hukuku idare ve Hukuku Âmme Profesör
• Nusret Bey (Devlet Şûrası Reisi) – Hukuku
Hususiyeyi Düvel Profesörü,

• Tevfik Kâmil Bey (İstanbul Mebusu) – Roma
Hukuku Profesörü

• Veli Bey (Hariciye Hukuk Müşaviri) –
Hukuku Medeniye Profesörü

• Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane Mebusu) –
İktisat Profesörü

• Yusuf Kemal Bey (Sinop Mebusu) – İktisat
Profesörü

• Cemil Bey (Darülfünun Müderrisi) – Hukuku
Düvel Profesörü

• Sabri Şakir Bey (Hukuk işleri Müdürü) –

• Fahri Ecevit – Tıbbi Adlî Profesörü
• Refik Bey (Sıhhiye Vekili) – Tıbbi adlî
Profesörü
• Saraçoğlu Şükrü Bey (İzmir Mebusu) –
İktisat-ı Nazarî Profesörü
• Şükrü Kaya Bey (Menteşe Mebusu) – İktisat
Mezhepleri Profesörü
• Şevket Memedali Bey (İş Bankası Hukuk
Müşaviri) – Hukuku Ticaret Profesörü
• Sadri Maksudi Bey – Türk Hukuk Tarihi ve
Hukuk Tarihi Profesörü
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• Tevfik Kâmil Bey (İstanbul Mebusu) – Roma
Hukuku Profesörü
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Usulü Muhakemei Hukukiye Profesörü’nden oluşan kadro ile Ankara Adliye Hukuk
Mektebi (Ankara Ekolü) olarak anılmıştır.4
Bugün, hukukçu yetiştirmek, hukukun çeşitli alanlarında araştırma yapmak ve öncüsü
olmak gibi önemli bir misyona sahip Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüzün üzerinde
akademik personel ile Ankara Ekolünün başlıca simgesi olarak her yıl yüzlerce hukukçuyu mezun etmektedir. Halen de, hukuk eğitimimizde Ankara ve İstanbul Ekolleri geçerliliğini devam ettirmektedir.

4 Süheyp Derbil, “Fakültenin En Kıdemli Profesörünün
Konuşması”, AÜHFD, Yıl 1950 Cilt 7, Sayı 3-4, s.11-12
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Geçmişten Seçmeler
asrın icabatına göre terakki ettirebilmek için bu evsaf
kafi gelmez; bu evsafın yanında ilim ve fen lazımdır.”

ATATÜRK VE BİLİM1

Şahap DEMİREL2

Modern bilimin doğuşundan ve ilk ürünlerini ortaya koyuşundan bu yana, birbirinden oldukça farklı
kültür dokusunda yetişmiş pek çok kişi, bilimin değerine ve gücüne olan inançlarını birbirine oldukça benzeyen özdeyişlerle vurgulamaya çalışmıştır.
Kuşkusuz, bilimin değerine inanmak ve bunu özlü
sözlerle yaymaya çalışmak bir kişi için, hatta milyonlarca insanın geleceğini ilgilendiren kararlar alma ve
bunları uygulama durumunda olan devlet adamları
için bile övgüye değer bir niteliktir; çünkü bu tür özdeyişlerin bilimle ilgili anlayışların oluşmasında ve kitleler arasında yaygınlaşmasında küçümsenemeyecek
bir rol oynadıkları gözlemlenmiştir.
Ne var ki, bilimin gücünü özlü sözlerle dile getirmesi,
hatta bilimsel etkinliğin bir toplumda yaygınlaşmasında
ön ayak olması, o kişinin bilimsel etkinliğin yapısını, iç
dinamiklerini, kısaca bilimsel bilginin ayırıcı niteliklerini
bildiğini göstermeye yetmez. Gerçekte, bilimin değeri
ile ilgili bu özdeyişlerin çoğunda, bilimsel pekinliğe ilişkin safdilane inançlar dile getirilmiştir. Bilimsel etkinliğin
yapısını aksettirmekten uzak, bilimsel bilginin kesinliğine ve değişmezliğine olan inançların dile getirildiği bu
özdeyişler, ne yazık ki, bilim hakkında yanlış ve zararlı
anlayışların doğmasına, hatta bilimsel anlayışın bir toplumda kökleşmesini ve yaygınlaşmasını önleyecek politikaların izlenmesine bile neden olabiliyor.
Bir devlet kurucusu olan Atatürk’ü aşağı yukarı
yaptığı her konuşmada bilimin değerini, gücünü ve
bir toplumun geleceğindeki vazgeçilmez işlevini vurgulamaya çalışmış ve bilime olan inancını oldukça
zengin içerikli özdeyişlerle dile getirmiştir. Bunlardan
bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
“Milleti millet yapan, terakki ve tefeyyüz ettiren
kuvvetler vardır: Fikir kuvvetleri ve ictimai kuvvetler….
Evvela fikir ve ictimaiyat kuvvetlerinin menbalarını
tathirden başlamak lazımdır. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, hamiyet, hüsniyet, fedakârlık
elzem olan evsaftandır. …Fakat bir heyeti içtimaideki
marazı görmek, onu tedavi etmek, heyeti içtimaiyeyi
1 Bu yazı, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin, Atatürk’ü
Anma ve ODTÜ Atatürk Haftası Sempozyumu Bildirileri
10-11-12 Kasım 1985 Kitabından alınmıştır.
2 ODTÜ Felsefe Bölümü Merhum Öğretim Üyesi
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“Bundan sonra memleketimizi kati halasa isal için
pek kuvvetli esaslı tedbirler ittihaz eylemek icaber. Bu
tedbirlerin en mühimmi ve en birincisi ilim ve irfandır.”
“Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.”
“Efendiler, medeniyet yolunda muvaffakiyet teceddüde vabestedir. İctimai hayatta, iktisadi hayatta,
ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yağane
tekâmül ve terrakki yolu budur. Hayat ve maişete hâkim olan ahkâmın, zaman ile tagayyür, tekâmül ve teceddüdü zaruridir.”
“Efendiler, artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir
ve hür zihniyet istiyor.”
“Dünyada her şey için, hayat için, muvaffakiyet için
en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde
mürşit aramak gaflettir, cehalettir. Yalnız; ilim ve fennin
yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü
idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanının
çizdiği düsturları, …bugün aynen tatbike kalkışmak
elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.”3
Cumhuriyetin kuruluşunun onuncu yılında yaptığı
konuşmada ise Atatürk, bilime olan inancını ve bilimin
işlevini kısa, açık, seçik ve önemli bir bağlamda şöyle
dile getirir:
“Milli kültürümüzü muassır medeniyet seviyesinin
üstüne çıkaracağız.
…Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve
müsbet medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek
medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”
Bu alıntılar, Atatürk’ün bilim ve bilimsel düşünceye
ne kadar çok önem verdiğini açıkça göstermektedir.
Bu konuda uzun uzun söz etmeye hiç gerek yoktur. Bizim için üzerinde düşünülmesi ve durulması gereken
nokta, Atatürk’ün bilime önem verip vermediği değil,
Atatürk’ün bilimden ne anladığı ve bilimsel etkinliğin
toplumumuzda yaygınlaşması için bilim anlayışına uygun olarak ne tür eylemlerde bulunduğudur.
Gerçekte, düşünce ve eylemleri ile bir ulusun alınyazısını çizen Atatürk’ün bilimden, çağdaşlaşmadan,
3 Alıntılar için sırasıyla bakınız, Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri, T.T.K. Basımevi,1959 Ankara, Cilt II, S.42, 72,
181, 180, 172 ve 194.
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uygarlıktan, ilerlemeden vs. ne anladığının ve bu anlayışlar temelinde atılan adımların sonuçlarının ne olduğunun saptanarak değerlendirilmesi, gerek yakın
geçmişimizin tarihini, gerekse günümüzde izlenen
kültür politikalarını anlamak ve olumsuz sonuçlarını
kestirmek açısından çok önemlidir. Türk ulusu olarak,
yüzyıllardır ‘ıslahatlarla’, ’tazminatlarla’ ve ‘inkılaplarla’
başımızın üzerine çöreklenmiş kara bulutları dağıtmaya
çalışıyoruz. Ne yazık ki, başımızın üzerindeki bulutlar
gittikçe kararıyor. Oysa Atatürkçülüğün egemen
olduğu bir ortamda bu bulutların olmaması gerekirdi.
Bu bakımdan bu bildiride Atatürk’ün bilim anlayışı,
gerek yukarıdaki alıntılar ve gerekse onun çağdaşlaşma,
‘millileşme’ gibi bazı temel konulardaki görüşleri ışığında tartışılarak belirlenmeye çalışılacaktır.
Her eylem ve düşünce bir amaca yöneliktir denilebilir. Bu bakımdan, bilimle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesine Atatürk’ün amacının ne olduğundan
söz ederek başlamanın uygun olacağı kanısındayım;
çünkü, Atatürk, şu ya da bu nedenlerle bilimi ve bilimsel etkinliğin neliğini merak ederek araştıran ne bir
bilim adamı ne bir düşünürdür. Atatürk’ün şu ya da bu
konuyu inceliğine araştırmaya iten neden, bir devlet
kurmanın, bir toplum oluşturmanın ve yaşatmanın
ezici yükü ve sorumluluğu idi.
Şurası kesindir ki, temelleri Dumlupınar’da “tarsin”
olunan yeni Türk devletinin mümkün olan en kısa sürede gelişerek güçlenmesi ve her bakımdan bağımsız
ve saygın bir biçimde varlığını sürdürmesi Atatürk’ün
en büyük ve tek ülküsü; maddi manevi bütün gücünü
üzerinde yoğunlaştırdığı tek sorunu idi.
Atatürk, bu ülkünün gerçekleşmesini, bu sorunun
çözümünü özgür ve özgün bir Türk toplumu yaratmakta, oluşturmakta görmüştür. Atatürk’e göre, Türk
Devletinin varlığını sonsuza dek sürdürebilmesi ve
dünya ulusları arasında saygın bir yer edinebilmesi,
Türk Ulusunun şimdiye kadar unutulmuş ve gelişmesi
engellenmiş “büyük medeni kabiliyetini” sergileyerek
özgün bir uygarlık yaratmasına, O’nun deyişiyle. “milli
kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne” çıkarmasına bağlıdır. Atatürk bu noktayı şöyle vurgular:
“Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin mefkuresi bütün cihanda tam manasile medeni bir heyeti
içtimaiye olmaktır. Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin
mevcudiyeti, kıymeti hakkı, hürriyet ve istiklâli, malik
olduğu ve yapacağı medeni eserlerle mütenasiptir.
Medeni eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler, hürriyet ve istiklâllerinden tecrit
olunmaya mahkumdurlar.”4
Atatürk, bir milletin varlığını sürdürebilmesinin ya4 Aynı eser. S,181.

ratacağı uygarlıkla sıkı sıkıya bağlı olduğunu açıkça ortaya koyduktan sonra, Türk ulusunun yaratması gereken uygarlığın niteliğinin ne olması gerektiğine döner.
“Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi tedenniyatında en mühim
bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafatından ve evsafı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelebilen
bil cümle tesirlerden tamamen uzak, seciyei milliye ve
tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü
dehayı millimizin inkişafı tamı ancak böyle bir kültür
ile temin olunabilir. Laalettayin bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip
neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür (haraseti fikriye)
zeminle mütenasiptir.”5
Atatürk’e göre, özgün ve sürekli gelişen bir uygarlık yaratmak, başka bir deyişle ‘Batılılaşmak ya da çağdaşlaşmak’ özgür bir toplum işidir. Çağdaşlaşmak, her
şeyden önce, özgür insanların oluşturduğu, benliğinin
bilincinde bir toplum olmak, her türlü soruna özgür
düşünce ile çözümler aramaya çalışmak ve özgür düşüncenin ulaştığı sonuçları değerlendirmeye alışmaktır. İşte bu yüzden Atatürk, yeni devletin en önemli ve
en başta gelen görevlerinden birisinin “vatandaşların
her nev’i hürriyetini masun bulundurmak” olması gerektiğini düşünür. Atatürk’e göre, bir toplumun özgün
bir uygarlık yaratması, yani milli bir uygarlık yaratması,
başka bir deyişle çağdaşlaşması için üç bakımdan özgür olması gereklidir: Her şeyden önce, bir toplumun
bağımsız olması, yani başka bir toplumun boyunduruğu altında düşünce ve eylemlerinin kısıtlanmamış
olması gerekir. İkinci olarak, insan aklı ile tartılıp değerlendirilmeyen inançların, aklın ışığından kaçan
dogmatik sistem ve ideolojilerin, daha da önemlisi
taklitçiliğin ve kopyacılığın boyunduruğundan kendisini kurtarmış olmalıdır. Üçüncü olarak, bireylerinin
yeteneklerini sergileyebileceği özgür bir ortama sahip
olması gerekir. Düşüncelerin açıklanamadığı ve tartışılmadığı bir toplumun insanları yüksek bir uygarlık
yaratamazlar. Yine bir lokma ekmeğin kölesi durumuna düşürülmüş bir toplumun insanları da özgün bir
uygarlık yaratamazlar; çünkü Atatürk’ün sözleriyle, bu
insanlar “tetkik ve tetebbu için vakit bulamaz”lar. Böyle bir duruma düşürülmüş toplum bireyleri için “hayat
bir esaret olur.” Öyle ki, bu duruma düşürülmüş toplumlar sonunda kendi “iradesinden dahi vaz geçmeye
mecbur olabilir.”6 Geleceğini ve egemenliğini, şu ya da
5 Aynı eser. S,16-17.
6 Gerek alıntılar ve gerekse Atatürk’ün özgürlük konusundaki düşünceleri için bakınız, Afet İnan: Medeni Bilgiler ve
M.Kemal Atatürk’ün El yazıları, Türk Tarih Kurumu, 1969
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bu şekilde yönetimi ele geçirmiş kişinin, ya da kişilerin
düşüncelerine ve eylemlerine bırakabilir ki bu durum
Atatürk’e göre “büyük bir hata” ve bir milletin geleceği
için büyük bir tehlikedir. Atatürk, bu konudaki duyarlılığını şöyle dile getirir:
“Vatandaşlar, vatandaşınız herhangi bir şahsı istediğiniz gibi sevebilirsiniz. …Fakat bu sevgi sizi,
mevcudiyeti milliyenizi bütün muhabbetlerinize
rağmen herhangi bir şahsa, herhangi bir sevdiğinize
vermemeğe saik olmamalıdır. Bunun aksine hareket
kadar büyük hata olamaz. Bir millet için, bir millet varlığı,
bir millet şerefi ve haysiyeti, bir millet büyüklüğü için
bu kadar hata olamaz. Ben mensup olduğum büyük
milletimin böyle bir hatayı artık irtikâp etmiyeceğine
kâmil itimada sahip olmakla müsterih ve müftehirim.”7
Atatürk’e göre özgün bir uygarlık yaratmak bir
eğitim, milli bir eğitim işidir. Daha açık bir deyişle, dili,
yöntemi ve araçları milli olan bir eğitimle ancak, “milleti millet yapan, terakki ve tefeyyüz ettiren kuvvetler”
harekete geçirilebilir. Ancak milli bir dille “dehayı milli”
kendini bütün zenginliğiyle sergileyebilir. Atatürk’ün
bu konudaki düşüncesi kesindir ve hiçbir şekilde yoruma açık değildir.
“Bir de milli terbiye esas olduktan sonra onun lisanını, usulünü, vasıtalarını da milli yapmak zarureti gayri kabili münakaşadır.”8
Atatürk, eğitim ve öğretimde, özgün düşüncenin
oluşmasında, kısaca özgün bir uygarlık yaratmada dilin önemini, Türkçenin önemini şöyle vurgular:
“Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay
olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever
ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de, Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti,
geçirdiği nihayetsiz badireler içinde, ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, metfaatlarının, elhasıl bugün,
kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin
kalbidir., zihnidir.”9
Bu aşamada kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, Atatürk’ün dil konusundaki düşüncelerinin
bilim tarihi olgularıyla tümüyle uyuştuğunu söyleyebiliriz. Tarihte büyük uygarlıklar kurmuş toplumlar,
başka toplumlarda üretilen bilim ve kültür değerlerini öncelikle kendi dillerine aktarmış, daha sonra ise
bu değerler üzerinde düşünerek, bunları işleyerek
Ankara, 450-515 ve 533.
7 Bakınız,Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,Cilt II, S.195.
8 Aynı eser, S.198.
9 Bakınız,Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk’ün El
Yazıları,S.352
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geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmışlardır.
Ortaçağ İslam Dünyasında gözlemlediğimiz yüksek
düzeyde sürdürülmüş bilim ve kültür etkinliği
Yunanca, Süryanice ve Hintçeden Arapçaya yapılan
çevirilerle başlamış ve daha sonra özgün çalışmalarla
doruğuna ulaşmıştı. Yine aynı durum modern bilimin
doğuşunda da söz konusudur. İslam bilim ve kültürü
ile temasa gelen Batı dünyası, 12 nci yüzyıldan
itibaren Arapçadan Latinceye bilim ve kültür eserlerini
çevirmeye başlamış, gerekli bilim terimlerini türeterek
Latinceyi kültür ve bilim dili haline getirmiş ve 17 nci
yüzyılda ortaya çıktığını gözlemlediğimiz dizgeli ve
özgün çalışmaların yolunu açmıştır. Batı dünyasında
bununla da yetinilmemiştir. Bilim ve düşünümsel etkinliğin bir toplumun geleceğindeki vazgeçilmez işlevi zihinlerde iyice pekişmiş olduğundan, bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmak ve bilimsel etkinliği toplumlarında egemen kılmak için Latinceden vazgeçilerek bilim, eğitim ve öğretiminin ulusal dillerde, anadilde yapılması gerektiğine isabetle karar verme bilincine ulaşılmıştır. Ne yazık ki, biz benzer bir yol izlememiş; bilim
ve kültür eserlerini kendi dilimize aktarmamış; dilimizi
zenginleştirmemiş; dil ve düşünce ve yaratıcılık arasındaki bağı göremeyerek Arapçayı, yabancı bir dili ve bu
dille yapılan eğitim ve öğretimi bir çıkar yol sanmak
gafletinde bulunmuşuz. Bu bize açıkça gösteriyor ki,
amaçlar kadar bizi o amaçlara götürecek yollar, araçlar
konusunda da titizlikle durmamız gerekmektedir. Yabancı dil öğretimi kuşkusuz ki önemlidir; fakat yabancı
dil öğretiminin yolunun yabancı dille eğitimden geçtiğini düşünmek, ya da başka ne nedenle olursa olsun
eğitim ve öğretimi yabancı bir dille yapmayı amaçlamak ve uygulamaya geçmek Türk toplumunun geleceği için büyük bir tehlikedir. Böyle bir uygulama ne
Atatürkçülükle, ne de bilim tarihinin olgularıyla bağdaşır görünüyor. Atatürk dil konusuna öylesine değer
vermiştir ki, dilin bir millet için ne kadar önemli olduğunu açık seçik belirtmekle, vurgulamakla yetinmemiş, Türkçeyi özleştirme ve zenginleştirme çabalarının
etkili ve sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak için
Türk Dil Kurumunu oluşturmuş ve bu kurumu kişisel
servetiyle desteklemiştir. Hızla çağdaşlaşmak ve uygar
uluslararasında yer almak en büyük ve tek amacı olmasına rağmen, böyle bir amacın gerçekleşmesini hiçbir
zaman yabancı bir dille yapılan eğitim ve öğretimde
görmemiştir. İşte bu yüzdendir ki, Atatürk ömrünün
son günlerini Türkçe terimlerle donatılmış bir geometri kitabının yazımına harcamıştır. Bir devletin işlerinin
çokluğu, sorunlarının çetrefilliği göz önüne alınırsa,
bir milletin kaderini çizme gibi büyük bir sorumluluğun ve yükümlülüğün bilincinde olan Atatürk’ün son
günlerinde bile dil konusu üzerine eğilmek gereğini
duyması ve çabalarını yoğunlaştırması, Türkçenin
özleştirilip zenginleştirilerek bir bilim ve öğretim
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dili haline getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu
göstermeye yetmiyor mu?10
Tekrar konumuza dönersek, Atatürk’e göre milli bir uygarlık, ya da özgün bir uygarlık ancak bilimin
yol göstericiliğinde yaratılabilir ve geliştirilebilir. Atatürk’ün sözleriyle, “dehayı millimizin inkişafı tamı”,
ya da “Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük
medeni kabiliyeti’ nin yaratıcılığını ortaya koyabilmesi
“müsbet ilim”le mümkün olabilir. Atatürk bu noktayı
başka bir açıdan şöyle vurgular.
“Milleti uzun asırlar gaflette bırakan esbabı mütenevvia arasında hakiki noktayı, bir kelime ile ifade etmiş olmak için diyebilirim ki, bütün sefaletimizin sebebi kat’isi zihniyet meselesidir. … Türkler bulundukları
saha, yaşadıkları menatık itibariyle bir taraftan İran ve
diğer taraftan Arap ve Bizans milletleriyle hali temasta
idiler. Şüphe yok ki, temasların milletler üzerinde tesirleri görülür. Türklerin temas ettiği milletlerin o zaman
ki medeniyetleri ise tefessühe başlamıştı. Türkler bu
milletlerin sakîm âdatından, fena cihetlerinden müteessir olmaktan men’i nefs edememişlerdir. Bu hal kendilerinde müşevveş, gayri ilmi, gayri insani zihniyetler
tevlidinden hâli kalmamıştır. İşte sukutumuzun belli
başlı sebeplerinden birini bu nokta teşkil ediyor.”11
Yukarıdaki alıntıda açıkça görüldüğü gibi, Atatürk
bilimsel düşüncenin bir toplumda yaygınlaşması ile nitelikli, uygar ve geleceğe güvenle bakan bir toplum olmak arasında nedensel bir bağ olduğunu isabetle saptamıştır. Daha da önemlisi, başka ulusları körü körüne
taklit eden toplumların, uluslararası temaslarda dikkatli
olmayan toplumların yozlaşacağını, asalaklaşacağını ve
sonunda da bağımsızlığını dahil her şeyini kaybederek
yok olup gideceğini çok açık bir dille ifade etmiştir.
Şimdi, Atatürk’ün bilim anlayışına dönelim ve Atatürk’ün bilimden ne anladığını yukarıdaki alıntılar ve
açıklamalar ışığında belirlemeye çalışalım.
Her şeyden önce, Atatürk’e göre bilim, milli ya da
özgün bir kültür yaratmanın en etkili aracıdır. Milli
10 Özgün bir bilim ve kültür oluşturmada anadilin önemi
için bakınız, Aydın Sayılı: Bilim ve Öğretim Dili Olarak
Türkçe;(e.A Sayılı) Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak
Türkçe, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1978 Ankara, s.325590; Nail Şahin: ‘Dil ile Zihin İşleyişinin Etkileşimi’, aynı
cilt s.181-200;Sevim Tekeli: ‘Bilim Dillerinin Tarihsel
Gelişimlerine Bir Bakış’ aynı cilt, s. 205-232; Bedia
Akarsu: ‘Atatürk’ün Dünya Görüşünde Dil ve Tarihin
Yeri’, Bağlam Dergisi 3 (1981): S. 1-17 ve Macit Gökberk:
‘Atatürk ve Edebiyat Fakülteleri’, Bağlam Dergisi 3(1981),
s.111-121; Bedia Akarsu: Felsefe Dili Olarak Türkçe, Macit
Gökberk Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayınları:502,1983
Ankara, s.49, 72.
11 Bakınız, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, S.138-139.

olan niteliklerle çatışan ve bir milleti yozlaştıran yabancı bir kültür ögesi değildir. Tam tersine, bir toplumun gelişimini engelleyen bozuklukların, çarpıklıkların giderilmesini ve milli yeteneklerin sergilenmesini
sağlayan bir etkinliktir. Bilimsel etkinliğin bu niteliğini
Atatürk açık ve seçik bir dille vurgular.
İkinci olarak Atatürk’e göre bilim, zamanla gelişmeye, değişmeye ve yenileşmeye açık bir etkinliktir.
Bu nitelik Atatürk’ün bilimle ilgili sözlerinde yeterince betimlenmiştir. Şöyle ki, Atatürk, bilimin gelişme
aşamalarının sürekli olarak izlenmesi gerektiğine,
“binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanının çizdiği
düsturları” değişmez gerçekler gibi görmenin bilimle
bağdaşmayacağına titizlikle dikkat çekmiştir. Demek
ki, Atatürk’e göre bilimsel bilgi değişmez değildir.
Üçüncü olarak, Atatürk’e göre bilim bir özgür düşünce ve yaratma işidir. Bilimsel etkinlik düşünceyi ve
yaratıcılığı sınırlamaz. Başka bir deyişle, şimdikinden
bambaşka temeller üzerinde bilim yapılabilir ve yapılması da gereklidir. Atatürk’ün bilim anlayışında böyle
bir boyutun olduğu söylenebilir. Atatürk’ün onuncu
yıl konuşması, Atatürk’ün bilim anlayışında böyle bir
boyutun olduğunu kabul etmeden anlaşılamaz, değerlendirilemez. Bu konuşmasında Atatürk, bilimin
yol göstericiliğinde “milli kültürümüzü”, ya da özgün
uygarlığımızı çağdaş uygarlıkların üstüne çıkaracağımızı belirttikten sonra, Türk milletinin unutulmuş
yeteneklerinin ürünü olacak olan bu özgün, ya da milli
uygarlığın “atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir
güneş gibi” doğacağını söyler. Bu şekilde betimlenmiş
bir uygarlığın, başka toplumlarda yaratılan bir bilim
önderliğinde kurulabileceği düşünülemez. O halde,
belli bir aşamadan sonra özgün bir bilim yaratmak,
ya da evreni yepyeni kuramsal temellerde anlamaya
çalışmak gereklidir. Diğer taraftan, uygarlığın bilimsel
etkinliği de kapsadığını düşünürsek, yine Atatürk’ün
bu sözleriyle özgün bir bilim yaratmaktan söz ettiği
sonucuna gitmemiz doğal bir çıkarım olacaktır.
Atatürk’ün bilim anlayışını ve onun günümüz
bilim anlayışları ışığında ne anlama geldiğine geçmeden önce Atatürk düşüncesinde ‘batılılaşma’,
‘çağdaşlaşma’ ve ‘milli kültür yaratma’ kavramlarının
üzerinde bir defa daha durmak yerinde olacaktır.
Çünkü, günümüzde bu kavramlar çok değişik, hatta
birbirine zıt bağlamlarda karşımıza çıkmakta ve yoğun
tartışmaların kaynağını oluşturmaktadır.
Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğunda Atatürk’ün ‘batılılaşma, ya da çağdaşlaşma ’dan, Doğu ile
bağları kesip Batı uygarlığına karışma ve onunla kaynaşma etkinliğinin gerçekleştirilmesini anladığı ileri
sürülegelmiştir. Devletin yönetim biçiminin seçilmesi,
laiklik eylemi, kılık kıyafetle ilgili değişiklikler, medeni
kanunların İsviçre’den alınması, eğitimin yeniden dü-
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zenlenmesi, özetle yapılan köklü değişikliklerin hepsi
Batı uygarlığına katılma ve onunla kaynaşma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Denilmiştir ki, Atatürk Batı uygarlığının biricik uygarlık olduğunu, yani insan aklının ve yeteneklerinin yaratabileceği
olumlu ürünlerin bu uygarlıkla temsil edildiğini çok iyi
kavramış ve Yeni Türk Devletini kurarken Batı uygarlığını biricik örnek olarak almıştır.
Hiçbir tereddüde gerek kalmadan şu söylenebilir
ki, Atatürk’ün amacını ve bu amaca yönelik düşünce
ve eylemlerini böyle betimlenmiş bir ‘batılılaşma
ve çağdaşlaşma’ anlayışı temelinde yorumlamağa
ve değerlendirmeğe çalışmak, tutarsız ve yüzeysel
açıklama çabalarına girmeden mümkün değildir. Her
şeyden önce şu sorunun yanıtlanması gerekmektedir.
Eğer Batılılaşma, Batı bilim ve düşüncesinin kendine
özgü yöntemlerle ortaya koyduğu evrensel ve
değişmez nitelikteki değerlere sarılma ve onları Türk
toplumunda aynen yaşama ve yaşatma eylemi ise o
zaman Atatürk’ün üzerinde önemle durduğu ve her
fırsatta vurguladığı milli his, milli dil, milli karakter, milli
eğitim, özetle milli bir kültür yaratma çabaları ne olacaktır? Eğer Batı dünyası yapılması gerekeni, ortaya
konulması gerekeni yapmışsa, Atatürk’ün milli his, milli
dil, milli eğitim, kısaca milli kültür gibi evrensel ve değişmez değerlerin karşısına çıkarılmayacak şeylerin kaygılarıyla oyalanmadan Batı uygarlığına girme ve onunla
kaynaşmanın yollarını denemesi gerekmez miydi?
Şurası doğrudur ki, Atatürk, Batıda üretilen bilginin, teknolojik ürünlerin, kısaca yaratılan uygarlığın
gücünü ve bazı evrensel ögeler içerdiğini kabul ediyor
ve bu uygarlığı yaratanların deneyimlerinden yararlanmak gereğine inanıyordu. Üstelik bu uygarlığı yaratanlara saygı duyuyor ve saygı duyulması gereğine
de inanıyordu. Fakat Batı uygarlığına, insan aklının
ulaşabileceği, yaratabileceği tek uygarlık olarak baktığını söylemek doğru olmayacaktır. Bununla birlikte,
Batı uygarlığını yaratan gücün biricik güç olduğuna
ve yüksek uygarlıkları ancak bu gücün yaratabileceğine Atatürk’ün inancı tamdı. Bu güç, her bakımdan
özgürlüğü sağlanmış kişilerden oluşan bir toplumun
yaratıcı gücü, özgür düşünceyle evreni anlamaya
yaklaşmasından başka bir şey değildi. Bu bakımdan,
Atatürk’e göre batılılaşmak ya da çağdaşlaşmak, özgürce düşünen ve eylemde bulunan bir Türk toplumu oluşturmak; Türk insanının başta akıl olmak üzere
sahip olduğu kendine özgü yeteneklerini sergileyebilecekleri koşulları hazırlayarak onun özgün, ya da
Atatürk’ün deyimiyle “milli” bir uygarlık yaratmasını
sağlamaktan başka bir şey değildir. Kısacası, batılılaşmak, çağdaşlaşmak ve de millileşmek, en geniş
kapsamıyla özgün bir uygarlık yaratmaktır. Ulaşılması
gereken erek budur ve Atatürk’ün yapıp ettiği her şey,
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ilk bakışta birbirine zıt eylemler olarak görünse bile, bu
ereğin gerçekleştirilmesine yöneliktir ve kedi içinde
tamamen tutarlıdır. Bu dünyada ya kalıcı değerler yaratmanın, özgün bir uygarlık kurmanın belirleyiciliği,
saygınlığı ve gücüyle insanca, adamca yaşanır, ya da
eylemleri sınırlandırılmış canlıların kaderi paylaşılır.
Atatürk, “Ya istiklâl ya ölüm” sözüyle, daha işin başında
Türk milletinin ne yapması gerektiğini açık seçik bir biçimde belirlemiştir. Atatürk’ e göre, bağımsız olmayan,
özgür olmayan bir toplumun özgün bir uygarlık yaratması bir tarafa millet olması bile mümkün değildir.
Şimdi tekrar Atatürk’ün bilim anlayışına dönebiliriz. Günümüz bilim felsefesinin ışığında Atatürk’ün
bilimsel etkinlikle ilgili sözleri değerlendirildiğinde,
Atatürk’ün bilim anlayışının dar bir pozitivizm olmadığı, günümüz daha doğrusu 1960’lardan sonra gelişen bilim anlayışına yakın olduğu görülüyor. Bu noktayı daha belirginleştirmek için, bilimsel etkinliğin ne
olduğu konusunda ortaya atılan düşüncelerin tarihi
üzerinde kısaca durmak yerinde olacaktır.
Bilime ve onun yöntemine olan sarsılmaz güven,
ya da dogmatik inanç Klasik fiziğin başarıları ile yakından ilgilidir. Newton’un eliyle dizgeleşmiş olan Klasik
fizik, bilim ve bilimsel yöntemin gücünün tek örneği
olarak değerlendirilmiştir. Daha da öte, klasik fiziğe
evrenin gerçek ve tek manzarası ve onun yöntemine
de gerçeklere ulaşmanın tek yolu olarak bakılmıştır.
Bu anlayışa göre, bilimsel yöntemi uygulayarak bilim
adamı evrenle ilgili değişmez, kanıtlanmış (proven
knowledge) gerçekleri ortaya koyar. Bu bilgi ve ona
ulaşılmasını sağlayan yöntem, kişilerin özelliklerinden,
uygarlıklardan, zaman ve mekân değişikliklerinden
bağımsızdır. Eğer bir yanlışlık söz konusu ise, bu bilim
adamının dikkatsizliğinden, bilimsel yöntemi gereği
gibi izlememesinden kaynaklanır. Bilimsel yöntem
dikkatle uygulandığında değişmez gerçeklere (eternal truths) ulaşmanın tek yoludur.
Bilim ve onun yöntemine olan bu sarsılmaz inanç,
ya da safdilane inanç, klasik fizik yasalarının ve temel
anlayışlarının yeni olguları açıklayamadığı anlaşılınca
sarsılmış ve yüzyılımızın başında bilimsel etkinliğin
neliği ve bilimsel yöntemin ne olduğu konusu önemli
bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Yani, gerek bilim
adamları ve gerekse kitleler arasında çok yaygın olan
pozitivist bilim anlayışının bilimsel etkinliğin neliğini
aksettirmediği ortaya çıkmıştı.
Bilimin ve bilimsel yöntemin ne olduğu konusunda yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda şu noktalar
aydınlığa kavuşturulmuştur.
Bilimsel etkinliğin iki büyük aşamadan, ‘buluş ve
değerlendirme’ aşamalarından oluştuğu ve buluş aşamasının hiç bir şekilde belirli kuralları olmadığı, başka
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bir deyişle bilimsel buluşlara belli yöntemler izlenerek
varılmadığı sonucunda birleşilmiştir. Yani, bilim adamlarının ortaya koydukları buluşların belli bir yöntemi,
yani bir buluş yöntemi yoktur. Bilimsel buluşlar bilim
adamının özgür ve özgün düşüncesinin ürünüdür.
Einstein’in sözleriyle “insan aklının özgür yaratılarıdır.”
Buluş bağlamının belirli kalıplara, kurallara göre
olmadığı anlaşılınca, bilimsel etkinliği ikinci aşaması,
yani değerlendirme ve buluşun bilimselliğinin onaylanması aşaması üzerinde dikkatler yoğunlaştırılmış;
özellikle Yeni Pozitivistler, başka bir adla, Mantıksal
Deneyciler bilimsel bilginin değerinin ve genel
geçerliliğinin bu aşamadaki süreçlerden aldığını öne
sürmüşler ve bunu göstermeye çalışmışlardır. Yeni
pozitivistlere göre, bilimsel kuramları değerlendirme
seçme evresi tamamen mantıksaldır, kişiler üstüdür
ve hangi yaklaşımın daha bilimsel olduğunu belli ve
genel geçer kurallarla saptamak mümkündür.
Yeni pozitivist bilim anlayışı günümüzde terk
edilmiştir. Böyle bir bilim anlayışının, ne bilim tarihinin olgularıyla, ne de şu anda yapılan bilimsel etkinliğin nitelikleriyle uyuştuğu gösterilmiştir. Daha da
önemlisi, bilimsel kuramların belli ve genel geçer
bir süreçle değerlendirildiği görüşünün hayal olduğu ve böyle bir sürecin bilimde olmadığı ve olmayacağı oldukça kuvvetli bir biçimde gösterilmeye
çalışılmıştır; ve bunda başarılı olunmuştur.12
Tarihsel görüş olarak tanınan yeni bilim anlayışının
tanınmış savunucuları Thomas S. Kuhn ve Paul Feyerabend’ a göre, aynı bir olgular kümesini açıklamak için
birbirinden farklı temellerde birçok kuram ortaya konabilir ve bunların hangisinin daha bilimsel olduğuna,
hangisinin dış dünyadaki gerçeği yansıttığına karar
verebilmek için ne değişmez bir kişiler üstü yöntem,
ne bir ölçüt vardır. Bilim, belli bir dünya görüşü içinde
oluşturulan kuramlarla evreni anlamaya ve biçimlendirmeye çalışmaktır. Birbirinden farklı dünya görüşleri
ışığında birbirinden farklı ve eş ölçütle ölçülemeyen
bilimler yaratmak mümkündür. Evrendeki olguların
çokluğu ve olgular arasındaki ilişkilerin zenginliği
değişik temellerde oluşturulmuş kuramlarla bilim
yapmayı mümkün kılar. Bilim tarihi bunu açıkça göstermektedir. Her kuramın kendine özgü yöntemleri ve
sorunları vardır. Evrene başka türlü bakar ve olgular
arasında başka bir kuramla ortaya çıkarılması düşünülmemiş bağlar aramaya, bulmaya ve kurmaya çalışır. Kısaca bilim, özgür ve özgün düşünce işidir.13
12 Yeni Pozitivizmin temel anlayışları ile ilgili olarak bakınız,
F.Suppe (ed.): The Structure of Scientific Theories,Urban,1974.
13 Tarihsel görüş için bakınız, Thomas S. Kuhn: The
Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1970; Paul
Feyerabend: Against Method, London,1975.

Tarihsel görüşün betimlediği bilim anlayışı günümüzde oldukça geniş bir kabul görmektedir. En azından, bilimsel etkinliğin içyapısını pozitivist anlayışlardan çok daha başarılı bir biçimde sergilediği açıktır.
Atatürk’ün bilim anlayışı ile Tarihsel görüşün bilim anlayışı arasındaki benzerliği ve yakınlığı ortaya koymak
için uzun uzun karşılaştırmalara ve akıl yürütmelere
gerek yoktur. Benzerlik apaçık ortadadır.
Bu aşamada son bir soru kalmaktadır. Bilindiği gibi
Atatürk bir askerdir, devlet adamıdır ve ömrü boyunca
ya Türk ordularının girmek zorunda kaldığı amansız
savaşların başarı ile ya da yüzyılların ihmali yüzünden
ne olduğunu bile unutmuş insanlardan bir millet oluşturma, bir devlet kurmanın ağır ve ezici sorumluluğu
ile karşı karşıya kalmıştır. O, bir kenara çekilerek bilimsel etkinliğin neliğini inceden inceye araştırmayı kendine iş edinmiş bir bilim felsefecisi değildir. Atatürk,
böylesine çağdaş bir bilim anlayışına nasıl ulaşmıştır?
Bu soru üzerinde durmak yerinde olacaktır.
Atatürk’ün her konuda pek çok kitap okuduğunu
ve bir konuda bir şey söylemeden önce araştırma yaptığını biliyoruz. Atatürk’ün bilim anlayışını tartışmak
için yaptığımız araştırmada, O’nun Henri Poincare’nin
“Bilim ve Hipotez”, “Bilim ve Metod” ve “Bilimin Değeri” adlı kitaplarını okuduğunu gördük. Poincare’nin
bu önemli yapıtları, bilimsel etkinliğin neliğine, gelişimine, değerine ve yöntemine ilişkin sorunların tartışılmasına ayrılmıştır; ve okuyanda bilimsel etkinliğin
neliği konusunda oldukça tatmin edici bir düşünce
oluşturacak, ama Atatürk gibi birisinde ise kıvılcım etkisi yapacak güçtedir. Henri Poincare, Klasik fiziğin bu
son büyük temsilcisi, bu yapıtlarında sadece bilimsel
etkinliğin sorunlarını, geleceğini ve yöntemini tartışmakla kalmaz bir İngiliz fizik yaklaşımından, bir Fransız fizik yaklaşımından söz ederek aradaki farkı ortaya
koymaya çalışır. Atatürk gibi bir insan sadece Poincare’
nin bu kitaplarını okumuş bile olsa, terkedilmiş bir pozitivist bilim anlayışı peşinde koşmayacağı ve bilimle
ilgili politikaları böyle bir anlayış temelinde oluşturmayacağı kuşku götürmez. Atatürk, bir milletin alın
yazısının düşünce ve eylemleri ile biçimleneceğinin
bilincinde ve sorumluluğunda bir kişi idi.
Son söz olarak, Atatürk ‘ün bilim anlayışının günümüz bilim anlayışına uygun olduğunu söylemek için
yeterli nedenlerimiz olduğuna dikkat çekerken, çağdaşlaşmak için bir sürü yollar denenmeye çalışırken,
Atatürk’ün düşünceleri ve eylemleri üzerinde daha
titiz ve ön yargısız durmamız gerektiği kanısında olduğumu belirtmek istiyorum. Türk milletinin üstündeki
kara bulutların Atatürkçülükten başka yollarla dağılması, ya da dağıtılmasını düşünmek mantıkça mümkündür, ama düşünülenin gerçekleştirilmesi değildir.
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Merve & Kürşat

Uğur & Tuğba
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Fulya & Kadir

Ezgi & Batuhan

MUTLULUKLARINI ATATÜRK’LE PAYLAŞANLAR

Özlem & Gürhan

Pınar & Haydar

Ceyda & Bekir

Hilal & Samet
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Ayşe & Özgür

Yusuf Talha
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Buket & Tolga

Kübra & Enes
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Cennet & Burak

Aysel & Muhammed

Melisa & Arif

Özge & Mustafa
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Simay & Emre

Cansel & Yakupcan

62
62

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 20 • SAYI: 79 • EKİM 2020

Ali & Mihriban

Aynur & Oğuzhan
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Fatmanur & Yasin

Meltem & Adem

Kübra & Hasan

Beste & Erhan
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Melis & Burak

Murat & Deniz
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Gözde & İsa

Rahime & Can

MUTLULUKLARINI ATATÜRK’LE PAYLAŞANLAR

Gencay & Göksun

Aysel & Uğur

Asya & Görkem

Zeynep & Zafer
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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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