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Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Bir asır önce bacasından umut tüten, 
Cahit Külebi’nin “Bir Gemi Yanaştı Sam-
sun’a Sabaha Karşı” şiirinde anlatılan bu 
gemi ile başladı Türklerin işgalci devletlere 
karşı şanlı mücadelesi. Güney Cephesin’de 
Fransızlara karşı mücadele veren Maraş’ta 
Sütçü İmam, Antep’te Şahin Bey, Urfa’da Ali 
Saib Bey; Batı Caphesi’nde Yunanlılara kar-
şı ilk kurşunu atan cesur Hasan Tahsin ve 
Kuvayimilliye’nin sayısız kahramanı; Doğu 
Cephesi’nde Ruslar, Ermeniler ve Gürcüler 
ile savaşan Süreyya Sülün Hanım, Kazım 
Karabekir ve daha nice kahramanlar… Yo-
rulmaksızın yılmaksızın yapılan bu mücade-
lenin yegâne sebebini Başkomutan Mustafa 
Kemal Atatürk şöyle açıklamıştır: “Türk, tut-
saklık kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti 
tutsak olmamıştır.” Nasıl ki 100 yıl önce va-
tan evlatları tek yürek, tek yumruk olup azim 
ve kararlılıklarıyla bugünleri şekillendirdiler 
biz de bugün onların vatanın bağımsızlığı, 
özgür millet ve hür irade uğruna başlattıkla-
rı Milli Mücadele’de gösterdikleri cesaret ve 
inancı örnek almalı; yaşanmışlıklardan ders 
çıkarmalıyız. 

Biz de bu senenin Türklerin bağımsızlık 
mücadelesinin 100. Yılı olmasından yola 
çıkarak özenle hazırladığımız dergimizin 
üçüncü sayısının dosya konusunun “kurtu-
luş mücadeleleri” olmasına karar verdik.

Tarih dergisinin hazırlık sürecinde bize 
her konuda destek olan Şükrü Abanoz, Meh-
met Gündüz ve Ömer Arslan hocalarımıza 
teşekkürü borç biliriz. 

Vatan uğruna canını feda etmiş tüm Türk 
şehitleri anısına…
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"Dergimizin dosya konusunu bu bölümde 
bulacaksınız. En ayrıntılı, en kapsayıcı içerik bu 
başlığın altında yer alacak."

DOSYA

"Bu bölümde geçmişe kısa yolculuklar yapacağız. 
Bazen belgeler ve yaşanmışlıklar üzerinden olayla-
ra ve insanlara bir göz gezdirecek, bazen sanata ve 
sanatçıya atıfta bulunacağız."

MAZİPEREST

"Dergimizin çıkış yeri, çıkış sebebi. Bu başlık 
altında sizlere İstanbul Erkek hakkında ilginç bilgiler 
sunacağız."

İEL

ÇERÇEVE

"Son bölümümüde tarihin biraz dışına çıkıyoruz. Siz-
lere çeşit çeşit çerçeveler sunuyor, okuduklarınızdan 
zevk almanızı diliyoruz."



KOSOVA VE BAĞIMSIZLIK 
SAVAŞI

Kosova’nın Tarihi

Kosova, Sırp tarihi ve ulusal kim-
liği için özel bir anlam taşır. Çünkü 
Orta çağ Sırp Krallığı’nın kuruldu-
ğu yer ve merkezi Kosova idi. Ayrı-
ca, Sırp Krallığı’nın çöktüğü yer de 
Kosova olmuştur. 1389 Kosova Sa-
vaşını kaybeden Sırp Krallığı Koso-
va’dan çekildi ve bu toprakları Os-

manlı İmparatorluğu’na bıraktı. Bu 
savaştan sonra Sırp Krallığı hızla 
gücünü yitirdi ve kısa bir süre içinde 
Sırp Krallığı’nın tüm toprakları Os-
manlı İmparatorluğu’nun eline geçti. 
Sırplar 1878 tarihine kadar Osman-
lı egemenliği altında yaşadı. Bu ta-
rihte Sırplar, Osmanlı İmparatorlu-

ğu’ndan ayrılarak kendi krallıklarını 
tekrar kurmayı başardılar. Fakat ilk 
kuruluş ve bağımsızlık aşamasında, 
bir zamanlar Sırp Krallığı’nın “kalbi” 
olmuş olan Kosova, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun elinde kaldı. Sırplar, 
Kosova’yı ancak Balkan Savaşları 
sonunda, 1912 tarihinde, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan geri alabildiler. 
Fakat Osmanlı egemenliği altında 
geçen yaklaşık beş asırlık süre zar-

DOSYA

fında Kosova’daki Sırp nüfus sürek-
li azaldı ve Sırplar burada azınlık 
haline geldi. İkinci Dünya Savaşı 
döneminde Yugoslavya’ya bağlı bir 
eyalet statüsüne geçen Kosova; 
Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ar-
dından dağılmaya başlayan Yugos-
lavya’nın parçalanma sürecinde, 
Sırp baskısı ve askeri müdahaleler 
sebebiyle bağımsızlığına kavuşa-
mamasına rağmen 1999 senesinde 
NATO’nun müdahalesiyle Sırbistan 
idaresinden kurtarıldı. ABD, NATO 

ve AB’nin bağımsızlığını tanıma 
konusunda hemfikir olduğu Koso-
va’nın bağımsızlığına karşı çıkan 
devletler arasında Rusya, Yuna-
nistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 
Sırbistan, İspanya ve Azerbaycan 
vardı. Bağımsızlığını ancak 17 Şu-
bat 2008 tarihinde ilan eden ülke 
henüz çok genç olmasının yanında 
pek çok siyasi mücadele atlatmış 
olduğundan ekonomik alanda ken-
disini geliştirememiştir. 

Bağımsızlık Mücadeleleri

19. yüzyılda Fransız İhtilali ile 
başlayan Milliyetçilik akımıyla Bal-
kanlar, çeşitli milletlerin isyanlarının 
merkezi haline gelmişti. Bu itibarla 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşın-
dan sonra başlayan Arnavutların 
bağımsızlık mücadelesi Osmanlı’ya 
karşı birtakım isyanlarla devam et-
miştir. 

Balkan Savaşları esnasında Ko-
sova topraklarının büyük kısmı Sır-
bistan Krallığı hükmü altına girdi. 
Kosova’nın güney kısımları ise Ka-
radağ Krallığı işgalini yaşadı.

1913 Mayısında gerçekleşen 
Londra Antlaşması’nda, 1. Balkan 
Savaşı’nı (1912) takip eden yıllar-
da Kuzey Kosova, uluslararası ca-
mia tarafından Sırbistan’ın parçası, 
Güney Kosova ise Karadağ’ın par-
çası olarak kabul edilmişti. 1918’de 
Sırbistan, yeni yapılandırılan Sırp, 
Hırvat ve Sloven Krallığı’nın parçası 
oldu.

1912-1913 yılları civarında ar-
tık çözülmeler yaratan ve Osmanlı 
Devleti idaresinin Kosova Vilaye-
ti ve diğer Balkan bölgelerinden 
kalkmasıyla sonuçlanan Balkan 
Savaşları, Kosova’dan Türklerin ve 
kısmî Müslüman kesimin göçlerine 
sebep olmuştur. Bu göç dalgaları-
nın en önemli istikameti, Osmanlı 
idaresinin çekildiği Türkiye toprak-
ları olmuştur. Söz konusu göçlerle 
bütün Balkanlardan olduğu gibi, 
Kosova muhitinden de yüz binler-
ce insan yollara düşüp öz yurtlarını 
bırakmak zorunda kalmıştır. Bu göç 
dalgalarında Türkler en fazla nüfus-
la birinci sırayı oluşturdular. Kosova 
Vilayeti sınırları içinde yaşayan yerli 
Türk nüfusu, 20. yüzyıl başlarından 
günümüze dek, çeşitli yoğunluk-
larda gelişen kitlesel veya bireysel 
göç dalgaları ile bölgeyi boşaltmak 
zorunda kalmışlardır. Bu acı göç 
hareketleri, Kosova coğrafyasında 
Türk nüfusunun hızla azalmasını 
beraberinde getirerek bugünkü nü-
fus oranlarını doğurmuştur. 1941 

ve 1945’te Yugoslavya’nın Mihver 
Devletlerince bölümlenmesinde bü-
yük kısım İtalyan egemenliği, küçük 
kısım Nazi Almanya’sı egemenliği 
altına girdi. İşgal döneminde Koso-
valı Sırpların binlercesi, Kosovalı 
Arnavut gruplar - özellikle Vulne-
tariler tarafından - Kosova dışına 
atıldı. Bu olaylardan kaç kişinin et-
kilendiği, kesin olmamakla beraber, 
Sırp taraflarına göre 10.000-40.000 
arası ölü ve 70.000-100.000 arası 
mülteci olarak ifade edilmektedir.

II. Dünya Savaşı sırasında İtal-
ya’nın Almanya’ya teslim olması 
üzerine Josip Broz Tito tarafın-
dan kurulan meclisçe, 1945 yılın-
da Yugoslavya Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti ilan edildi ve monarşi 
yıkıldı. Bu olaydan sonra Kosova, 
Yugoslavya’ya bağlı bir özerk eya-
let statüsüne geçti. 1963’te de bu 
eyalet, özerk bölge hâlini aldı. Bu 
ilk dönemde Kosovalı Arnavutlar 
ve Türklerin önde gelenleri birçok 
cezalandırmaya mahkum edilmiş-
tir. Tivar Katliamı’nda Şaban Polu-
ja adlı milliyetçi ile beraber 3000-
4000 civarında Kosovalı Arnavut’un 
kurşuna dizildiği belirtilmiştir.

1974 yılındaki Yugoslavya Ana-
yasası ile Kosova kendi kendisini 
yönetme hususunda birçok hak elde 
etmişti. 1974’ten sonra Kosova’da 
Arnavutlar ve Türklerin kendilerine 
ait okul müfredatları, özel kuruluşla-
rı olmuştu. Ancak bu nispeten ılımlı 
ortam çok uzun sürmedi. 1980’lere 
gelinince yarım kalmış bazı girişim-
ler tekrar görülmeye başlandı.

1980’lerle beraber Kosovalılarla 
Sırplar arasında tansiyon yüksel-
meye başladı. Bu yıllarda genel Yu-
goslavya bütünlüğü içinde Kosova, 
etnik yapı farkıyla ve hak talepleriy-
le öne çıkmaya başladı.

Başını Kosovalı Arnavutların 
çektiği Kosovalılar, Kosova için 
büyük özerklik talebinde bulundu-
lar. Bu gelişmeler, Stalinist idare 
altındaki Arnavutluk’la Kosova’nın 
birleşmesi bakımından bazı kesim-
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lerin iştahını kabarttı. 
1981 Martı başların-
da Kosovalı üniversite 

öğrencileri, Kosova’nın Yugoslavya 
içinde bir cumhuriyet olması talebiy-
le protesto eylemleri düzenlediler. 
Bu eylemler hızla isyan hareketleri-
ne dönüşüp Kosova çapında 20.000 
kadar kişiyle cisimleşen bir durum 
hâlini aldı. Söz konusu öğrenci ey-
lemleri, Yugoslav yönetimince öğ-
rencilerin zehirletilmesi durumuna 
sebebiyet verdi. 1980’lerde artan 
tansiyon ve öğrenci eylemleri son-
rasında Kosova’daki yerel yönetim, 
Sırplarla diğer Kosovalılar arasında 
ayrım gözeten uygulamalar gerçek-
leştirdi. Artık Yugoslavya merkezî 
idaresi, Kosova’da iyiden iyiye etnik 
hassasiyet sahibi olmuştu.

Yugoslavya’nın komünist rejim 
altında olduğu Ağustos 1987 tari-
hinde Kosova, yıldızı parlayan bir 
siyasetçi olan Slobodan Miloşeviç 
tarafından ziyaret edildi. Sırp milli-
yetçiliğinin yeni liderlerinden olma 
yolunda ilerleyen Miloşeviç, 1. Koso-
va Savaşı’nın gerçekleştiği Kosova 
Ovası’nda yaptığı konuşma ile Yu-
goslavya’nın kaderi açısından geri 
döndürülemeyecek olan bir süreci 
başlatmış oldu. Kendisini dinleyen 
binlerce Kosovalı Sırp’a, “sizi yen-
mek için cesaret gerekir” diyerek 
seslendi. Söylemleriyle kısa sürede 
Kosovalı Sırpların kahramanı oldu. 
Kendisi, 1987 sonunda da Sırp hü-
kümetinin kontrolünü ele geçirdi.

1989 yılında, Yugoslavya Cum-
huriyeti içinde Sırbistan Özerk Cum-
huriyeti’ne bağlı özerk bölgeler olan 
Kosova ve Voyvodina’nın özerklik 
hakları, Sırbistan çapındaki referan-
dum sonucunda büyük bir oranda 
azaltıldı. Referandum “çok parti-
li sistem” ve “konuşma özgürlüğü” 
söylemlerini içerip “insan hakları” ta-
birini belirten bir yapıdaydı. Aslında, 
bu yaklaşımlar uygulamada Miloşe-
viç hükümetinin daha da güçlenme-
si, daha çok basın-yayın kuruluşunu 
kontrol etmesi, azınlıklara daha çok 

hükmetmesi gibi sonuçlar demek 
idi. Bu da eski komünist anayasanın 
yeni şekliydi. Bu yeni anayasa yapı-
sı, özerk yönetimlerin haklarını mer-
kezî Sırbistan yönetimine devreden 
bir anayasa idi.

Yeni anayasa, etnik baskı aracı 
olması yönüyle birçok azınlık tara-
fından ciddi karşıtlıklar oluşturdu. 
Kosovalılar referanduma katılmayıp 
bu referandumu gayrimeşru olarak 
nitelendirdiler. Yerel Kosova idaresi 
de ayrıca, bu yeni anayasaya karşı 
oldu. Mart 1989’da kendi kaderleri 
üzerinde olumsuz etki yaratacakları-
nı düşündükleri bu girişimi destekle-
meyen Kosova Meclisi; tanklar, zırhlı 
araçlar ve silahlı güçlerle çevrelene-
rek kabule zorlanmıştır.

SSCB’nin çöküşü ile dağılmaya 
başlayan ülkeler arasına Yugoslavya 
da katıldı. Yugoslavya 1992 yılında 
eyaletlerinin bağımsızlığını ilan et-
mesi ile dağılmaya başladı. Sloven-
ya, Hırvatistan, Makedonya ve Bos-
na-Hersek bağımsızlığını ilan etti. 
Fakat Kosova, Sırp baskısı ve askerî 

müdahaleleri sonucunda tam ba-
ğımsızlığına kavuşamadı. 1995 yı-
lında Sırp ordusu Kosova’ya girdi ve 
birçok sivilin öldürülmesine sebep 
oldu. 1998’de patlak veren Kosova 
direnişine kadar, Yugoslavya Ordu-
su’nun teknik gücünü de arkasına 
alan Sırplar; Kosova’da birçok hazin 
neticeye sebep olmuştur. Dünyada, 
Bosna Hersek saldırıları ve katliam-
ları sebebiyle doğmayan tepki, bu 
kez Kosova ile beraber doğdu ve 
1999 NATO askerî müdahaleleri ile 
Kosova, Sırp asker ve milislerinden 
arındırılıp BM kontrolü altına alındı.

1980’lerle beraber başlayan ba-
ğımsızlık süreci 17 Şubat 2008 tari-
hinde Kosova’nın bağımsızlığını tek 
taraflı olarak ilan etmesiyle son bul-
muştur. Hâlihazırda Kosova Cum-
huriyeti olarak bağımsız bir devlet 
statüsündeki ülkenin, bağımsızlığını 
tanımayan Sırbistan ve diğer bazı 
Ortodoks halklı devletlerle uluslara-
rası siyaset arenasında müzakerele-
ri sürmektedir.

1991 yılında Yugoslavya’nın da-

ğılması üzerine Kosova’daki yerel 
etnik Arnavut liderler tek taraflı ba-
ğımsızlık ilan etmelerine rağmen, 
1990’lı yıllarda bağımsızlığı güven-
ce altına almayı ve otonomiyi geri 
getirmeyi amaçlayan pasif direniş 
harekâtı başarısız oldu. 1990’lı yıl-
ların ortasında, etnik Arnavut isyan 
harekâtı, Kosova Kurtuluş Ordusu 
(UÇK) Sırp hedeflerine saldırmaya 
başladı. 1998 yılının yazında, Ar-
navutlar Sırp yönetimine karşı kitle 
protestolarına başladılar. Polis ve 
ordu kuvvetleri UÇK’yı ezmek için 
gönderildi.

Kosovalılara yapılan baskının de-
vam etmesi üzerine NATO; Kosova 
ve Sırbistan’da bulunan hedeflerde 
Mart 1999 tarihinde hava operas-
yonlarına başladı (Kosova Operas-
yonu). Aynı zamanda, Kosovalılara 
(büyük kısmı Kosova Arnavutlarına 
ve bazı yerlerde Kosovalı Türklere) 
karşı, Sırp güçleri tarafından etnik 
temizliğe başlandı. Yüz binlerce 
mülteci Arnavutluk, Makedonya, Ka-
radağ ve Türkiye’ye kaçmaya baş-
ladı. Uluslararası Lahey Adalet Di-
vanı, araştırmalarında en az 2.000 
cesede ulaştığını açıkladı. 11 hafta-
lık NATO bombardımanından sonra, 
Slobodan Miloşeviç birliklerini ve 
polislerini geri çekmeye zorlandı. 
750.000 Kosovalı mülteci evlerine 
geri döndü. Bu bölgedeki Sırp nüfu-
sun yarısına tekabül eden 100.000 

Sırp, evlerini terk etti. Birleşmiş Mil-
letler, Kosova bağımsız olana ya da 
Sırp egemenliğine dönene kadar 
bölgeyi kontrolü altına aldı.

Böylece Kosova geniş ölçüde 
bir özerklik kazanmış oldu. Kosova 
temsilcileri ile ABD, AET, Sırbistan 
ve Rusya arasında Kosova’nın sta-
tüsü konusunda yapılan görüşmeler 
8 yıl sürdü. Görüşmeler hiçbir sonuç 
vermeyince ABD, NATO ve AB Ko-
sova’nın bağımsızlık düşüncesine 
destek vermeye başladılar. Nihayet 
17 Şubat 2008 Pazar günü Kosova 
meclisi tek taraflı olarak bağımsızlı-
ğını ilan etti.

Rusya, Yunanistan, Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi, Sırbistan ve İspanya 
bağımsızlığa karşı çıkan devletler-
dir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yu-
nanistan’ın bağımsızlığa karşı çıkma 

nedeni, Kosova’nın, Çamlık ve KKTC 
için bir örnek olmasıdır. Rusya ise 
batılı devletlerin diğer yeni bağımsız 
olan ülkeleri (Abhazya, Güney Oset-
ya, Kuzey Kıbrıs vb.) tanımadıkları 
için Kosova’nın bağımsızlığını bir 
çifte standart olarak görmektedir.

Günümüzde  
Kosova

Kosova’nın bağımsızlığını şu 
anda 115 ülke tanımış durumda. Bu 
arada ne Sırbistan, ne Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 
birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, 
ne de Hindistan, Brezilya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, 
Endonezya gibi güçlü ülkeler bu 
listeye dâhil değil. Kosova, Belgrad 
ile arasında ihmal edilmiş olan kriz 
nedeniyle BM’ye üye olamıyor. Priş-
tine ayrıca birçok kez verilen sözlere 
rağmen NATO ve AB üyeliğine de 
kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse 
tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 
Kosova’yı tanımayan İspanya, Yu-
nanistan, Romanya ve Slovakya’nın 
tutumu. Kosova Avrupa’nın en yok-
sul bölgelerinden biridir. Halkın ne-
redeyse yarısından fazlası yoksulluk 
sınırının altında yaşar. Her ne kadar 
bölge zengin yeraltı kaynaklarına 
sahip olsa da temel ekonomik gelir 
hala tarımdır. Ülkenin kendisine özel 
bayrağı vardır ve üzerindeki 6 yıl-
dız ülkede yaşayan altı etnik grubu 
temsil eder. Bu etnik gruplar içinde 
günümüzde hala Türk, Sırp ve Arna-
vutlar daha büyük yoğunluğa sahip-
tir.

Ülkenin başkenti Priştine’nin yü-
zölçümü 10,877 km² ve nüfusu yak-
laşık olarak 1.836.529’dur. Ülkede 
Arnavutça ve Sırpça resmi dildir ve 
bunların  yanında bölgesel olarak 
resmi dil kabul edilen Türkçe, Ro-
manca, Boşnakça ve Goranca var-
dır. Kosova nüfusunun %95 gibi bir 
çoğunluğunu Müslümanlar ve kala-
nının %4’lük bir kısmını da Hristiyan 
Sırplar oluşturur. 

Tuğçe Sena Ormancı’22

KAYNAKÇA
• http://www.tasam.org/tr
• https://www.yenisafak.com
• https://gezimanya.com
• https://tr.wikipedia.org
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Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışı sırasında Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulunduğu 
durum

Osmanlı Dünya Savaşı’ndan ye-
nik çıkmış, ülke genelinde ordu ze-
delenmiş ve Türk Tarihi’nde benzeri 
görülmemiş şartları olan bir ateşkes 
anlaşması imzalanmıştı. Uzun savaş 
yıllarının bir sonucu olarak halk fakir 
ve bitkin durumda iken ülkenin ileri 
gelenlerinin bir kısmı çıkarlarıyla bir-
likte kendilerini korumanın yollarını 
arıyorlardı. İstanbul hükümeti ülkenin 
dört bir yanında başlayan işgallere 
karşı sessizdi.

Ordunun terhisi hızla devam et-
mekteyken İtilaf devletleri tarafından 

ateşkes anlaşması çiğnenip Ada-
na Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep, 
Samsun İngilizler; Antalya, Konya 
İtalyanlar ve İstanbul ise İtilaf güçle-
ri tarafından işgal edilmişti. İzmir’in 
Yunan işgali ise kısa bir süre önce 
başlamıştı.

Bu sırada Anadolu’da halihazırda 
bulunan azınlıklar ise boş durmuyor, 
İstanbul Rum Patrikhanesi’nde kurul-
muş olan Mavri Mira heyeti çeteler ku-
ruyor, mitingler düzenliyordu. Karade-
niz kıyılarında ve doğu illerinde Rum 
ve Ermeni gruplar ise faaliyetlerini 

gerçekleştiriyorlardı.

Azınlıklarının Osmanlı’yı parçala-
mak isteyen cemiyetlerine karşı boş 
oturulmuyor ve bölgelerde direnişi 
sağlayabilecek kuruluşlar kuruluyor-
du. Trakya, Trabzon, Erzurum gibi yer-
lerde azınlıklara karşı çıkan cemiyet-
ler açılıyor ve İzmir’i Yunan işgalinden 
kurtarmak için çalışmalar sürüyordu. 
Ancak bu kuruluşların amacı İslam 
ve Türk birliğinin sağlandığı bölgesel 
kurtuluşları kapsıyordu ve halkın hak-
larını savunabilseler de büyük bir kur-
tuluş için yetersiz kalıyorlardı. 

Bunun yanında kurtuluşu İngiliz 
ve Amerika korumasında görenler de 
vardı. Bu kişiler Osmanlı’nın bütün 
bir halde kalmasını istiyor ve yabancı 
devletlerin bu fikri benimseyecekle-
rini düşünüyorlardı. Bu amaçla var 
olmuş olan İngiliz Muhipler Cemiye-
tinde Damat Ferit Paşa gibi isimler 
bulunurken İngiliz korumasını sağ-
lamaya ve Anadolu’daki milli bilinci 
susturmaya çalışıyorlardı. 

Özetle ülkenin içinde bulundu-
ğu bu durumda ordunun varlığından 
yoksun halk kurtuluş çareleri düşün-
mekte ancak uzun yıllardır bitmeyen 
savaşlar sebebiyle bitkin haldeydi. 
Aranan kurtuluş çareleri ise uygu-
lanma yönünden kısıtlıydı. Ülke yö-
neticilerinin tutumlarının farkında ol-
mayan halk yüzyıllardır baki olunan 
saltanat ve halefi makamından ayrı 

bir kurtuluş düşünmüyordu. Artı ola-
rak Osmanlı’nın yanında Almanya ve 
Avusturya-Macaristan devleti varken 
bile İtilaf kuvvetleri karşısında alınan 
mağlubiyetten dolayı onlarla tekrar 
bir çatışmaya girmenin akıl karı ol-
madığı benimsenmişti. Bu sebepler-
den dolayı halkın kendi kurtuluşunu 
kısıtlayan iki ana unsur vardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 
bağımsızlığı zedeleyen mandacılık 
fikrine şiddetle karşı çıkıyor bölge-
sel kurtuluş mücadelelerini ise kendi 
tasarladığı kurtuluş yolunda yetersiz 
ve uygunsuz görüyordu. Atatürk Os-
manlı Devleti’ni ayakları kopmuş ve 
temelleri çökmüş görüyor, parçala-
nan topraklarda tamamen bağımsız 
ve egemenliği ulusa dayanan yeni 
bir Türk devletini Türk Milleti’nin tek 
kurtuluşu olarak öngörüyordu. Bu 

kararında temel gaye Türk Milleti’nin 
binyıllardır olduğu gibi bağımsız ve 
onurlu bir şekilde yaşamaya devam 
etmesiydi. Yabancı bir gücün koru-
macılığını kabul görmek Atatürk için 
yoksunluktan ve miskinlikten başka 
bir şey değildi. Türk onurunun ve gu-
rurunun başka bir güç tarafından iş-
gal edilmesine ihtimal vermiyor, “Ya 
bağımsızlık ya ölüm!” sözünü başla-
tacağı mücadelenin ilkesi olarak gö-
rüyordu.

Atatürk kendisiyle birlikte zihnin-
de taşıdığı bu fikir ve amaçlarıyla 16 
Mayıs 1919’da başlayan Bandırma 
Vapuru ile yaptığı yolcuk sonrası 19 
Mayıs 1919 günü Milli Mücadele’yi 
başlatmak için Anadolu’ya ayak bas-
mıştır.

Ömer Can Küçük’22

KAYNAKÇA
• Nutuk
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sonra “Başkomutanlığı, ancak üç aylık 
bir süre için ve meclisin bütün yetkile-
ri ile birlikte verirseniz kabul edebilirim” 
cevabını verdi. Bu teklif üzerine yapılan 
uzun ve tartışmalı görüşmelerden sonra 
(5 Ağustos 1921), salonda bulunan bütün 
milletvekillerinin oyları ile başkomutanlığa 
atandı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa çok 
önemli kararları, çok acele almak ve en 
önemlisi sayıları 20.000’e kadar düşmüş 
Türk ordusunu yeniden toparlamak ve 
ilerleyen, 100.000’i aşkın ve zafere alış-
mış dev bir düşman ordusu karşısında 
tutunacak güç ve kudrete ulaştırmak mec-
buriyetindeydi. Başkomutan olan Mustafa 
Kemal Paşa vakit geçirmeden ordunun 
silah, cephane, yiyecek, araç gereç ve 
çeşitli donatım ihtiyaçlarını karşılamak 
için Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayımladı. 
Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin amacı  orduyu 
insan, taşıt, araç gereç bakımından des-
teklemek ve orduya gerekli yiyecek ve gi-
yeceği sağlamaktır. Komisyonlar eşyaları, 
savaştan sonra bedelleri ödenmek üzere 
aldı.Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 
7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulama-
ya koyduğu “Tekâlif-i  Millîye Emirleri” ile 
“topyekün savaşı” başlattı.

Mustafa Kemal Paşa, topyekün savaşı 
Söylev’de şöyle tanımlamıştır:

“Millet fertleri, yalnız düşman karşı-
sında bulunanlar değil, köyde, evinde, 
tarlasında bulunan herkes silâhla vuruşan 
savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün 
varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bü-
tün maddî ve manevî varlığını yalnız vatan 

savunmasına vermekte ağır davranan ve 
müsamaha gösteren milletler savaş ve 
çarpışmayı gerçekten göze almış ve ba-
şarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Bu arada Mustafa Kemal atının ani bir 
ürkmesi ile attan düşmüş ve kaburga ke-
miği kırılmıştı. Buna rağmen 23 Ağustos 
sabahı Yunan ordusu büyük taarruzunu 
başlattığı zaman, o Türk ordusunun ba-
şındaydı.

Kral Konstantin, hazırlıklarını tamam-
layan Yunan ordusuna “Ankara’ya!” emri-
ni verdi. 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan 
ordusunun saldırısı ile Sakarya Meydan 
Muharebesi başladı. Bütün cephe boyun-
ca çok şiddetli savaşlar oldu. 100 kilomet-
relik bir cephe üzerinde süren savaşlar 
sırasında, Türk cephesi yer yer kırılmış, 
cephenin yönü kuzey-güney doğrultusun-
dan, doğu-batı yönüne dönmüştü. Top 
sesleri Ankara’dan duyulur hâle geldiğin-
de Yunan süvari öncü birlikleri de Polat-
lı’ya kadar ilerlemişti. Bunun üzerine Baş-
komutan Mustafa Kemal, orduya şu emri 
verdi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müda-
faa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın 
her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslan-
madıkça, terkedilemez…”.Bu emir ve stra-
teji gereği Türk mevzileri birçok noktada 
kırıldığı halde, her alan ısrarla savunuldu.

“Savaş sırasında düşman hatlarımız-
da tehlikeli bir gedik açmış, genişletiyor-
du. Bu gedik hemen kapatılmalı, düşman 
süngü hücumu ile geri atılmalıydı. İhtiyat 
kuvvetlerimizin kalmadığı cevabını ver-
diler. Yalnız Giresunlu (topal) Osman 
Ağa’nın çetesi vardı. Onların da süngüleri 

yoktu. Paşa: ”Süngüleri yoksa bellerinde 
bıçakları vardır. Düşman üzerine atılacak-
lar ve onları eski yerlerine kovalayacaklar-
dır” dedi. Bu kahraman çocuklar eğri bı-
çakları ile Yunanlıları eski yerlerine kadar 
sürmüşlerdir.” 

Kaybedilen her hattın gerisinde yeni 
bir savunma hattı oluşturuldu. Düşmanın 
ilerleyişi yavaşladı ve durdu. 22 gün ve 22 
gece devam eden savaş, 13 Eylül 1921’de 
Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Sa-
karya Meydan Muharebesi sonunda Türk 
ordusunun zayiatı; 5713 şehit, 18.480 ya-
ralı, 828 esir ve 14.268 kayıp olmak üze-
re toplam 39.289’dur. Yunan ordusunun 
zayiatı ise; 3758 ölü, 18.955 yaralı, 354 
kayıp olmak üzere toplam 23.007’dir. Sa-
karya Meydan Muharebesi’nde çok fazla 
subay kaybı olduğu için bu muharebeye 
“Subay Muharebesi” adı da verilmiştir. 
Mustafa Kemal Atatürk bu muharebe için 
“Sakarya Melhame-i Kübrası” yani kan 
gölü, kan deryası demiştir.

Yunanlılar bu savaşın sonunda saldırı 
güçlerini kaybettiler ve savunmaya çekil-
diler. Sakarya Zaferi’nin dış politikada da 
çok önemli sonuçları oldu. Kafkas Cum-
huriyetleri ile Kars Antlaşması yapılırken, 
Fransızlarla da Ankara Antlaşması imza-
landı.

TBMM’nin yaşama ve varolma müca-
delesindeki en büyük başarısı olan bu sa-
vaş Türk ordularının bir yıl sonra kazana-
cağı kesin bir zaferin başlangıcı olmuştur.

Merve Gülşen’21

KAYNAKÇA
• Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, sayfa 418,446,447
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Sakarya Meydan Muharebesi

Viyana sırtlarında başlayan iki asırlık 
bir savruluşu; bir milletin inancı, birlikteliği 
ve azmiyle noktalamasıdır Sakarya Mey-
dan Muharebesi. 

1921’in kavurucu temmuz sıcağı altın-
da Yunan Kralı Konstantin ve Prenslerin 
de Anadolu’ya geçerek başlattıkları Bü-
yük Yunan Taarruzu’nun elde ettiği önemli 
başarılar sonucu, 12-19 Temmuz arasında 
Afyon, Kütahya ve Eskişehir bölgelerinin 
düşman eline geçmesi nedeniyle, Türk or-
dusu, Eskişehir’in doğusunda tutunmaya 
çalışırken Ankara kapısının çalınacağını 
düşünmeye başlamıştı. Meclis bir suçlu 
arıyor, muhalif devletler ile anlaşma yolu-
na gitmenin planlarını kuruyordu. Öyle ki 
Londra Konferansı’nda kazanılan diplo-
matik başarının pişmanlığı konuşulmaya 
başlanmıştı. Orduda oluşan güven kırıl-
ması ve Yunanların acımasız ilerleyişiyle 
birlikte kaçaklar artmaktaydı. Kaçakların 
artmasıyla birlikte zaten az asker sayısı 
20.000 ‘in altına düşmüş, manevi noksan-
lıkların yanında maddi noksanlıklar da baş 
göstermeye başlamıştı. Savaşı Yunan ta-
rafı kazanırsa TBMM, Sevr Antlaşması’nı 
kabul etmek durumunda kalacaktı. 

Fevzi Paşa mecliste yaptığı konuşma-
da büyük bir sorumluluk örneği gösterdi : 

“Stratejik komuta hatalarına gelince, ge-
nelkurmay başkanı olarak onlardan ben 
sorumluyum, vereceğiniz cezayı şimdi-
den kabul ediyorum” dedi ve “Ben ölüm-
den korkmam, milletim uğruna seve seve 
şehit olmasını bilirim” diyerek yerine otur-
du. İyice zayıflayan umutlar beraberinde 
sefaleti getiriyor insanlara beklemekten 
başka bir çare bırakmıyordu. 

Büyük Millet Meclisi kurucusu ve baş-
kanı, müstafi bir general olan Mustafa 
Kemal; 17 Temmuz günü gece yarısına 
doğru Batı Cephesi komutanına şu telgra-
fı gönderdi: “Şimdi yola çıkarak sizinle gö-
rüşmek istiyorum, acaba rahatsızlık verir 
miyim?” telgrafına cephe komutanı İsmet 
Paşa’dan olumlu yanıt alınca cepheye ha-
reket etti. 18 Temmuz saat 05.00’te İsmet 
Paşa ile buluşup Karacahisar’daki komu-
ta yerine gittiler. Durum kendisine anlatı-
lınca Yunan ordusunun manevra planını 
daha iyi anladı. Yunanlılar mevcut üç 
kolordularının ikisi ile Afyon kuzeyinden 
Eskişehir’in doğusuna doğru bir kuşatma 
yaparak Türk kuvvetlerinin Ankara istika-
metinde çekilmesini önleyecek ve bulun-
dukları bölgede imhasını sağlayacaklar-
dı.  Mustafa Kemal komutanlara “Savaşı 
kaybetmişiz değil mi?” diye sordu. ”Öyle 
görünüyor” cevabını alınca da  ”Öyleyse 

işimiz orduyu kurtarmak ve yeni bir mevzi-
de hazırlanmak olmalıdır. Kademe kade-
me Sakarya gerisine kadar çekilmelidir.” 
talimatını verdi. Komutanlar kendisine bu 
kadar büyük bir arazi kesiminin savaşma-
dan düşmana terk edilmesinin meclis ve 
halk üzerinde büyük gerginlik yaratacağı-
nı, bunu göğüslemenin çok zor olacağını 
söyledikleri zaman da “Biz askerliğin ge-
reğini yerine getirelim sivil politik baskı-
lara hep beraber karşı koyarız” cevabını 
verdi.

Ankara’ya dönen Mustafa Kemal’i aynı 
zamanda Mecliste oluşan ayrılıklar da 
bekliyordu. Bir çatı etrafında olsalar da 
farklı amaçlara sahip bu gruplar içinde 
Mustafa Kemal’e ve onun kurtuluş, tam 
bağımsızlık ilkelerine bağlı “İstiklal Grubu” 
da bulunuyordu. 

Cephe dönüşü Mustafa Kemal Paşa 
Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada 
“cephede durumun düzeldiğini ve telaşa 
gerek olmadığını” söylemiş ve konuş-
masını “Dört hafta sonra düşmanı yene-
ceğiz” sözleri ile tamamlamıştır.  Meclis, 
Mustafa Kemal Paşa’nın ordunun başına 
geçmesini istedi. Mustafa Kemal Paşa 
önce arkadaşlarına danışmak gerektiğini 
beyan ederek izin istedi, görüşmelerden 
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değişti. Bir savaş sonucunda Fin-
lilerin yaşadıkları topraklar Rus 
Çarlığı’na geçti. Dönemin çarı 
Aleksandr I Fin halkına geniş ay-
rıcalıklar verdi ve Finleri asimile 
etmeye çalışan İsveçlilerin aksine 
bölgeyi otonom, yani yarı-bağım-
sız bölge ilan etti. İşte tam o an 
Fin tarihinin tersine döndüğü andı. 
Finliler bu fırsatı değerlendirme-
liydiler. Fakat yüzyıllarca eğitimsiz 
bırakılmış aptal, görgüsüz, sarhoş 
köylülerden ne çıkabilirdi? İşte 
Petrov’un irdelediği konu budur: 
Fin halkının nasıl hür medeniyet-
lerin seviyesine çıktığı ve en so-
nunda bağımsızlığa varan bu yo-
lun nasıl inşa edildiği.

Her ne kadar kitap bir roman 
olmasa da bir ana karakteri var. 
Bu kişi Johan Vilhelm Snelman 
(1806-1881). Bir yazar, filozof, dip-
lomat fakat her şeyden önemlisi 
bir Fin. Kitap çoğunlukla bu pek 
değerli aydının nutuklarından ve 
diğer karakterlerin (birçoğu uy-
durma, ama gerçekçi örneklerden 
oluşuyor)  konuşmalarından olu-
şuyor. Kitabın başından sonuna 
Fin aydınlarına eleştiriler var. O 
dönemde kalburüstü okullardan 
mezun olmuş iyi eğitimli Fin aydın-
ları eğitimsiz halkı aşağılıyor, ken-
dilerini ayrı bir “üst tabaka” olarak 
görüyorlardı. Tek bildikleri ise iyi 
giyinmek ve kağıt oynamaktı. Ne 
ülkeye bir şeyler katıyorlar ne de 
halkı cahillikten kurtarmak için ter 
döküyorlardı. Snelman’ın en çok 
kızdığı nokta buydu. Ona göre 
aydının en önemli vazifesi, halkın 
iradesini ve vicdanını uyandırmak-
tı. Birileri ellerini kirletip karanlıkta 
küçük de olsa bir ışık yakmalıydı 
ve bu kişi Fin aydınından başkası 
değildi. Aydınlara şöyle diyordu:

“Öyleyse halka hayatın değerini 
anlamayı ve onu korumayı öğretin. 
Daha rahat, daha sağlıklı, daha 
uygun bir yaşam tarzı nasıl kuru-
lur, onu öğretin. Kendilerinin ve 
çocuklarının sağlığını nasıl koru-
yacaklarını öğretin. Mutlu bir aile 
hayatı nasıl kurulur, onu öğretin: 
Erkeğin kadına ve kadının erkeğe 
nasıl davranacağını ve çocuklarını 
nasıl eğiteceklerini öğretin. Bütün 
bu işlerde halka iyi örnek olun. 
Halka gerek davranışınızla gerek 
konuşmalarınızla ve gerekse yap-
tığınız işlerle öğretmen olduğunu-
zu gösterin.

Ülkemiz büyük bir ailedir. Bütün 
vatana o gözle bakınız. Unutma-
yınız ki yoksul bir oduncu, kantar-
cı ve hizmetli dul kadın da dahil, 
hepsi, Fin halkının tüm bireyleri 
sizin kardeşlerinizdir. Sizin görevi-
niz onları eğitmektir. Onları büyük, 
kültürlü halkların ailesine sokmak-
tır.  Unutmayınız ki, halkın cehale-
ti, yoksulluğu, kabalığı, sarhoşlu-
ğu, hastalıkları sizin ayıbınızdır.”

 İşe kendinden ve çevresinden 
başladı. Finlandiya’yı bir ucun-
dan diğerine köy köy gezdi. Gör-
dükleri şok ediciydi. 2 milyonluk 
ülkenin köylüleri korkunç şartlar 
altında yaşıyorlardı. Bataklığın 
ortasında yaşadıkları için hijyen 
nedir bilmiyorlardı. Ahlaktan ve 
aile hayatından uzaktılar. İnsanlar 
görgüsüzlükle ruhlarını ve alkolle 
bedenlerini zehirliyorlardı. Koca 
ülkede sağlıklı ve huzurlu bir köy 
ailesi bulmak imkansızdı. 

Ülkede ne kadar öğretmen, 
doktor, din adamı varsa hepsine 
mektuplar yazdı ve Fin halkının 
durumundan bahsetti. Öğretmen-
ler için aydınlanma kursları açtı. 
Toplantılarda Snelman öğretmen-
lere şöyle seslenirdi:

“Sevgili arkadaşlar! Çalışma 
koşullarınızın ne kadar ağır oldu-
ğunu biliyorum. İnsanların emeği-
nizi değerlendirmediği ıssız yer-
lerde nasıl yaşadığınızı biliyorum. 
Maddî durumunuzu da anlıyorum. 
Ama ne yapabiliriz?… Unutma-
yın: halkı uyandırmaya daha yeni 
başlıyoruz. Biz, yeni millî eğitim 
ordusunun öncüleriyiz. Halkın ce-
haleti ile savaşırken bütün ağır 
yükü üzerimize almak zorundayız. 
İlk zamanlarda övgü ya da takdir 
görmeyebiliriz; yine de fedakârlık 
yapmalıyız. Bu gereklidir, kaçınıl-
maz bir şeydir.”

Snelman’ın bitmez tükenmez 
bir enerjisi vardı, kasabadaki işçi-
lere yardım ediyor, köylerde genç 
çiftçilerle dostluk kuruyordu. Ay-
dınlanmayı halkın en alt tabakası-
na kadar indirdi. Yolunun üzerinde 
halkın aydınlanması için uğraşan 
insanlara rastladığı zaman, on-
larla görüşüyor ve şöyle diyordu: 
“Kenevirden nasıl halat yapıldığını 
biliyor musunuz? Önce küçük ke-
nevir liflerini alıp ince iplikler örü-
yorlar. Sonra bu ipliklerden birkaç 
tanesini birlikte büküp kalın ipler 

yapıyorlar. Birkaç kalın ipi büke-
rek halat haline getiriyorlar. Ve bu 
halatlar kocaman okyanus gemile-
rini rıhtımlara bağlı tutacak kadar 
sağlam oluyor. Bizim işimiz de 
böyledir. Dağınık iyi niyetlerimizi 
bir araya getirip birleştirmek zo-
rundayız. İki milyonluk halkımızın 
aydınlanmasını ancak bu şekilde 
sağlayabiliriz”.

Öğretmenlerin çoğu Snelman’ın 
sözlerini coşku ile karşıladı. Hepsi 
de cehalete karşı savaşta onun 
yardımcıları olmak istiyordu. Daha 
fazla çalışarak, kendilerini gelişti-
rerek zamanla her biri kültürlü, bil-
gili bir insan oldu.

Ülkede onlarca, daha sonra 
yüzlerce büyük ve küçük Snel-
man’lar ortaya çıktı.

Snelman halkın kendi içinden 
kahramanlar çıkarmasını istiyor-
du. Onun kahraman anlayışı bi-
raz farklıydı. Ona göre ne Napol-
yon ne İskender ne Ceaser’di en 
büyük kahraman. Onun en büyük 
kahramanı Robinson Crusoe idi. 
Issız adada yalnız kalan bir ada-
mın insanlığın gücünü doğanınki-
ne üstün kılmasıydı kahramanlık. 
O medeniyet kurucuları, hayat 
mimarları ve sanatçıları istiyor-
du, yakıp yıkan savaşçılar değil. 
Finlandiya’nın bataklıkları onlara 
ekmek veremezdi, Fin halkı çevre-
sindeki güçlü krallıklara söz de ge-
çiremezlerdi. Öyleyse Fin devrimi 
kanla ya da parayla değil, kalem, 
kağıt ve fırçayla olmalıydı. Finlan-
diya’nın en küçük köyüne bile okul 
açtırdı. Her Fin köylüsünün eğitim 
hakkı olmalıydı. Finlandiya eğitim-
le yükselecekti ve okullar Finlandi-
ya’nın en büyük hazinesi olacaktı.

Snelman orduyu da yeniledi. 
Eskiden kışlalar İsveçli asillerin 
yönetimindeki sefil yerlerdi. Fakat 
artık kışla da bir eğitim yuvası ola-
caktı. Kışlada gençlere hayat der-
si verilmeye başlandı. Halk artık 
“Kışla onu bozdu” demek yerine 
“Kışla onu adam etti. O artık kibar, 
dürüst çalışkan biri” diyecekti.

İngilizlerin Napolyon’u yenme-
sinden sonra Finlandiya’da popü-
ler olan İngiliz sporu futbol hakkın-
da da Snelman’ın bir çift lafı vardı. 
Halkın bu kaba oyunla bu kadar 
vakit geçirmesini, adeta kendini 
uyuşturmasını gereksiz buluyordu. 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Finlandiya... Bir ütopyadır bi-

zim için değil mi? “Finlandiya’da 
sınav yokmuş hocam!” “İskandi-
navya’da herkes huzurluymuş abi” 
gibi muhabbetlerimize konu olan 
Finlandiya hep mi böyleydi peki? 
İşte bu kitapta bunu anlatıyor ya-
zarımız Grigory Petrov. Daha 100 
yıl önce var olmayan bir milletin, 
yok olmaya yüz tutmuş kültürlerini 
ayağa kaldırmalarını, 19. yüzyılın 
sonlarında bataklığın üzerinde bir 
cennet kurmalarını anlatır.

Önce yazardan biraz bahsede-
lim. Grigory Spiridonoviç Petrov 
(1866-1925) ortodoks bir papaz. 
Aynı zamanda liberal bir Rus ay-
dını ve yazar. 1890’larda yazdığı 
Rusya’yı kasıp kavuran kitaplar ve 
makaleler yazmış. O kadar beğe-
nilmiş ki yazdıkları, Maksim Gor-
ki bile onu övenler arasındaymış. 
Rusya’nın dört bir yanında verdiği 
vaazlarla da halkı aydınlatmayı 
amaçladı ve 1907’de Rus Çar-
lık meclisi Duma’ya bile seçildi. 
Fakat özgürlükçü fikirlerinden ve 
vaazlarından dolayı 1908 yılında 
rahiplikten ihraç edildi. Takip eden 
yıllarda o sırada Rus Çarlığı’nın 
bir parçası olan Finlandiya’da ve 
Ukrayna’da vaazlarına devam etti. 
1917’de devrim olduğunda sosya-
listler Rusya’da din adamlarına yer 
olmadığına karar verince Yugos-
lavya’ya göç etti. Eğitim bakanının 
desteğini aldı ve üniversitelere ka-
bul edildi. Kısa sürede Sırpça öğ-
rendi ve bu dilde yüzlerce konuş-
ma yaptı ve kitapçık yayınladı. En 
ünlü eseri olan Beyaz Zambaklar 
Ülkesinde’yi de 1923 yılında “Ha-
yat Mimarları” ismiyle Sırpça yaz-
dı. Maalesef 2 yıl sonra vefat etti. 
Kitabı kısa süre sonra Bulgarca’ya 
çevrildi ve ders kitabı olarak oku-
tuldu. 1928 yılında Bulgarca’dan 
Türkçe’ye çevrildi ve hem halk 
hem de yönetici kesim arasında 
büyük ilgi gördü. Bizzat Atatürk 
bu kitabın okullarda okutulmasını 
istedi. 

Kitabın konusuna geçmeden 
önce kısa bir tarih dersi olayların 
arka planını anlamanıza yardımcı 
olabilir. 

Fin halkı uzun yıllar boyunca 
İsveç hakimiyetinde kaldı. Bu dö-

nemde halkı İsveçli aristokratlar 
yönetti. Ne Fince resmi bir dildi 
ne de Fin halkı resmen tanınıyor-
du. Finler kendi dillerinde eğitim 
alamıyor, Dünya’dan bihaber acı-
nası hayatlar yaşıyorlardı. Fakat 
Fin halkının makus talihi 1808’de 
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Elbette ki spor yap-
mak gerekliydi fakat 
zihni açık olmadık-

tan sonra 1 milyon manda bacaklı 
genci ne yapmalıydı ki? Halk fut-
boldaki başarılarıyla değil, kültür 
ve sanat alanındaki başarılarıyla 
övünmeliydi. Bağımsız bile olama-
dıktan sonra İngiltere’yi futbolda 
mağlup etmek neye yarardı ki?

Kitabın bir bölümünde Järvinen 
isimli hayali bir karakter hikayesi-
ni anlatır. Hayali olmasına hayali 
fakat o dönemde Finlandiya’da 
Järvinen’inkine benzer hikayelerin 
olması gayet de mümkündür. Jär-
vinen kendi yağında kavrulan ne 
fakir ne zengin bir tatlı satıcısıdır. 
Fakat ruhu Finlandiya aşkıyla yan-
maktadır. Küçük bir tatlıcı ülkeye 
ne katabilir ki diye düşünebilirsiniz 
ama hakikat pek öyle değildir. Jär-
vinen çokça çalışmış ve işini gittik-
çe büyütmüştür. En sonunda yurt 
dışına ihracata bile başlamıştır. 
Şimdi Avrupa’da Järvinen tatlıları 
her yerde bilinir ve lezzetle yenir 
hale gelmiştir. Tatlılar kralı Järvi-
nen de parasının büyük kısmını 
Finlandiya’daki okullara bağışla-
maktadır. Petrov bu kısımda şunu 
vurgular: Küçük büyük demeden 
herkes elinden geleni yapmalı ve 
Finlandiya’nın adını yüceltmek için 
çalışmalıdır. 

Kitap MakDonald isimli hayali 
bir İsveç kökenli Papaz’ın vaazla-
rıyla biter. Bu vaazlar kitabı biraz 
masalsı şekilde özetler nitelikte ol-
duğu için uzunca bahsetme gereği 
görmüyorum. 

Ve son olarak, Petrov bu kitabı 
niye yazmış peki? Bu kitabın Fin 
halkının okuması için yazılmadığı 
açıktır. Bu kitapta eleştirilen her 
şey Slav halklarınındır. Petrov’un 
kitaptaki amacı Rus ve Yugoslav 
halklarının (sonradan Bulgarlar ve 
biz Türkler arasında da popüler 
olmuştur) bulundukları durumdan 
kurtulmaları için çözüm önerile-
ri sunmaktır. Kendisi de bir Slav 
olan Petrov hayatı boyunca bunun 
için didinip durmuş, Rusya’nın ve 
Yugoslavya’nın farklı köşelerinde 
vaazlar vermiş ve makaleler yaz-
mıştır. Finlandiya burada bir ör-
nektir, ideal devlet ve ütopyadır. 
Kaldı ki kitaptaki çoğu şeyin, özel-
likle Snelman’ın dediklerinin kanıt-
ları yoktur. Benim şahsi düşüncem 
Platon’un Sokrates’e yaptığı gibi 

Petrov’un da demek istediklerini 
Snelman’ın ağızından söylediğidir. 
Ama tabi ki farklı şekillerde de yo-
rumlanabilir. 

Gelelim kitabın bizim için öne-
mine. Kitap Türkçe’ye çevrildikten 
sonra Türkiye’de çok tutulmuştur. 
Açıkçası Snelman’ın yaptıkları 
Atatürk’ün yaptıklarıyla, Fin kül-
türel devrimi Türk kültürel devri-
miyle özdeşleştirilebilir. Atatürk de 
zaten kitabı oldukça beğenmiş ve 

okullarda okutulmasını sağlamış-
tır. Öyleyse Türk halkı için bu ki-
taptan çıkarılacaklar vardır. Kitap 
çoğu konuda 100 yıl önceden Türk 
halkının bugünkü sorunlarını tespit 
etmekte gayet başarılı olmuştur, 
futbol da bile. Bu kitapta 100 yıl 
sonra bile bu yaşlı Rusdan öğre-
nebileceğimiz bir şeyler var. Tüm 
içtenliğimle kitabı herkese tavsiye 
edebilirim o yüzden.

Arda Berke Büktel’21

Milli Mücadelede Haberleşme

Gazete
Milli Mücadelenin ilk zamanından 

itibaren gazeteler çıkartılarak, Musta-
fa Kemal Paşa’nın sözleri ve mesajları 
Anadolu’nun her tarafına yayılmış, bu 
gazeteler Kurtuluş savaşı döneminde 
Anadolu’nun haklı mücadelesini, Ana-
dolu ve kamuoyuna duyurma görevini 
başarı ile yerine getirmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa,  1919 yılında 
toplanan Sivas Kongresi’nde alınan 
kararları halka duyurabilmek adına 14 
Eylül 1919’da kurulan İrade-i Milliye 
gazetesi için, İstanbul delegesi olarak 
kongreye katılan gazeteci İsmail Hami 
Bey’e verdiği direktif ile Harekât-ı Mil-
liye’nin Esbabı adlı yazıyı yayınlatmış,  
dört sayfa olarak yayına başlayan 
gazetede bu yazının yanı sıra, kong-
re haberleri, Mustafa Kemal Paşa’nın 
kongreyi açış nutku, kongreden Padi-
şah’a çekilen telgraf, millete hitap eden 
beyanname,  Mayıs ayında Havza’dan 
Padişah’a yollanan telgraf ve pek çok 
önemli yazıya yer verilmiştir. Öncele-
ri haftada bir defa çıkan gazete daha 
sonra haftada iki ve devamında da  

 
 
 
günlük olarak çıkmaya başladı. Temsil 
Heyetinin Sivas’ta bulunduğu süre bo-
yunca 19 sayı yayımlanan gazetenin 
her geçen gün abone sayısı artmış ve 
gazete ülke genelinde yaygınlaşmıştır. 
Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişinin 
ardından, 10 Ocak 1920’de Hakimiyet-i 
Milliye gazetesi de yayın hayatına baş-
lamıştır,  Cumhuriyetin ilanından sonra 
1934 yılına kadar Ankara’da bu gazete 
yayımlanmaya devam etmiştir. 

6 Nisan 1920 ‘de Atatürk’ün emriyle 
Kuvay-i Milliye davasını, Türk ve dünya 
kamuoyunu duyurmak adına ülkenin ay-
dınlarından Yunus Nadi ve Halide Edip 
Adıvar‘ın çalışmalarıyla Türkiye Cum-
huriyetinin resmi ajansı olan Anadolu 
Ajansı kurulmuştur. Anadolu Ajansının 
temel görevi Türk halkını yanlış yollara 
sürükleyecek, ulusal birliği tehlikeye dü-
şürecek iç ve dış yayınlara karşı ulusu 
uyarmak, ulusal kurtuluşu sağlayacak 
karar ve hareketleri ile Büyük Millet 
Meclisinin kararlarını günü gününe hal-
ka ulaştırmak suretiyle hükümetle halk 
arasındaki bağlantıyı kurmak olmuştur.

Telsiz  
Kurtuluş Savaşı sırasında iletişimin 

öneminin anlaşılması üzerine yapılan 
çalışmaların bir diğeri de Telsiz Tesisi 
hakkında çıkarılan kanunun ardından 
1927 yılında Türkiye genelinde hizme-
te giren telsiz telgraf vericileriyle dün-
ya genelinde Berlin, Londra, Newyork, 
Moskova gibi önemli şehirlerle bağlantı 
kurulmasının sağlanmasıdır.

Radyo
Radyo oldukça etkili ve çok hızlı bir 

iletişim aracıydı. Bir haberi ya da bir 
mesajı saniyeler içinde bütün ülkeye 
ulaştırmak radyo sayesinde mümkün 
oldu.

6 Mayıs 1927’de Türkiye’nin ilk rad-
yo yayını İstanbul Radyosu adı altın-
da İstanbul Sirkeci‘de bulunan Büyük 
Postane’nin bodrum katından yapıldı. 
Bu dönemlerde kimsede yayını din-
leyebilecekleri bir radyo alıcısı bulun-

Milli Mücadele Türk halkının ülkesine 

sahip çıkma iradesi ile var olma mücade-

lesi verdiği savaştır. Bu savaşta liderlik 

yapan Mustafa Kemal Paşa’nın mücadele 

edenlerle ve toplumla kurduğu iletişim 

savaşın kazanılmasında önemli katkı 

sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda halkı bi-

linçlendirmek adına düzenlenen kongreler, 

mitingler ve toplantıların yanı sıra iletişimin 

temel olarak üç ayrı dalda kurulduğunu 

söyleyebiliriz. Bu iletişim biçimlerini telgraf, 

telsiz, radyo ve gazete olarak dört ayrı 

dalda ele alabiliriz.
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madığından hazırlanan 
bu yayın postane üze-
rindeki hoparlörler ara-

cılığı ile her akşam halka iletilirdi. Sa-
vaş sonrasında Atatürk’ün İstanbul ‘a 
gelmesi nedeniyle 1 Temmuz 1927’de 
Mustafa Kemal Paşa’nın konuşması 
ilk kez naklen yayın olarak verilmiş-
tir. İstanbul’un ardından Ankara’da da 
başlayan radyo yayımları, 18 Ocak 
1937’de Ankara Radyosunun bugünkü 
binasında başlamıştır.

Telgraf
Milli Mücadele döne-

minde çağının en hızlı 
iletişim aracı olmasından 
dolayı en çok kullanılan 
telgrafa genellikle acil 
durumlar için başvuruldu. 
Telgraftan önce daha çok 
posta yoluyla haberleşme 
yaygın bir biçimde kullanı-
lırken telgrafla birlikte pos-
tayı ulaştırmak için geçen 
aylar hatta yıllar tarihe ka-
rışmış oldu. Milli Mücade-
le Dönemi ise bu tür hızlı 
haberleşmenin en gerekli 
olduğu dönemlerden bi-
riydi. Orduların toplanma-
sı, cephane ve teçhizatın 
hazırlanması ve bunların 
organizasyonu için telgraf 
sıklıkla kullanılıyordu. Bu 
iletişim aracının hızından 
dolayı Atatürk’ün de için-
de bulunduğu birçok lider 
telgraf kullanırdı. 

Samsun’da telgraf memur yardımcı-
sı olan Ahmet Remzi (Coşkuner) Bey,  
Atatürk ile olan anısını şu şekilde an-
latmıştır.

“Askerlik görevimi yaparken eğiti-
mim olması nedeniyle telgrafhanede 
görev verilmişti. 1918 yılı sonlarında 
Mondros Mütarekesi ile 1919 başların-
da birliğimiz salıverildi. Fransız işgali 
altında olması sebebiyle memleketim 
Antakya’ya gidemedim. Arkadaşları-
mın tavsiyesi üzerine Samsun’a gittim. 
Telgrafhaneye başvurarak maniple de-
nilen aleti ve Mors alfabesi bildiğimi ve 
askerlik sırasında telgrafhanede çalış-
tığımı söyleyince, kadro olmadığı halde 

ihtiyaç nedeniyle beni görevlendirdiler. 
Akşamları kahvehanede toplandığı-
mız ve umutsuzluk içinde vatanımızın 
elden gittiğini düşündüğümüz 1919 
Mayıs’ında Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a geldiğini duyduk. Halkın ço-
ğunluğu ‘Mustafa Kemal Paşa da diğer 
gelip gidenler gibi fes kapmaya gelmiş 
biridir’ görüşündeydi. O zamanlar fes 
kapma deyimi, memleketi düşünme-
den bir mevki elde etmeye çalışmak 
anlamında kullanılıyordu. Samsun 
telgrafhanesinde nöbetçi olduğum bir 
gece hava yağmurlu ve elektrik yüklü 
idi. O zamanlar paratoner sistemi ol-
madığı için telleri toprağa vermiştim. 
Kapı nöbetçisi koşarak geldi ve ‘Paşa 

geliyor!’ dedi. Mustafa Kemal Paşa cid-
di ve güven veren bakışları ile çalışma 
odamıza girdi. Ayağa kalktım. ‘Buyu-
run Paşam!’ dedim. ‘Derhal Havza ve 
Amasya ile görüşmem gerekiyor!’ dedi. 
‘Hava elektrikli. Telleri toprağa verdik. 
Sizi görüştüremem’ cevabını verdim. 
Sonra şu konuşma geçti aramızda: ‘Bu 
konu vatanın kurtuluşu ile ilgilidir. Mu-
hakkak görüşeceğim. Bir elini makine-
ye koy, diğerini ben tutacağım, yıldırım 
çarparsa seni de çarpar beni de!’ ‘Ama 
Paşam!’ ‘Ya ölürüz ya vatan kurtulur!’ 
Ceketinin cebindeki ipek mendili çıkar-
tıp maniplenin üstüne koydu. Benim 
için telleri devreye sokmaktan başka 
çare kalmamıştı. Elimi bırakması için 

yaptığım ısrarlara aldırmadı ve elimi bı-
rakmadı. Önce Havza’yı aradım. Der-
hal cevap geldi. Nöbetçi memur Kemal 
Paşa’nın adamlarının emir bekledik-
lerini söyledi. Paşa şifreli bir not ver-
di. Yazdım. Gelen şifreli cevaba elimi 
bırakmadan baktı, alelacele bir şeyler 
yazdı. Onu da Havza’ya ilettim. Sonra 
Amasya ile de şifreli bir görüşme yaptı. 
Sonra elini sırtıma koydu ve ‘Oh, çok 
şükür vatan kurtuldu!’ dedi ve maiyeti 
ile birlikte gitti. Birden aptallaşmıştım, 
ter içinde kalmıştım. Oturduğum yer-
den uzun süre kalkamadım. Mustafa 
Kemal Paşa hayatını ortaya koyuyordu. 
Fes kapmaya gelmiş birisi olamazdı. O 
bir vatanperverdi. Atatürk’e olan hay-

ranlığım böyle yağmurlu 
bir gecede başlamıştır.” 
(Zülfi Livaneli / 19-03-
2010 Vatan gazetesi – Li-
vaneli’ye bu anıyı Ahmet 
Remzi Bey’in oğlu Dr. Şa-
kir Coşkuner iletmiştir.) ¹

Atatürk bu süreçte 
onun yanında bulunan 
telgraf memurlarına İstan-
bul Telgraf Başmüdürlüğü 
aracılıyla bir teşekkür me-
sajı iletmiştir:

Millî örgüt kutsal ama-
cını izlerken en büyük 
engel olarak karşısında, 
düşen hükümeti gördüğü 
halde büyük milletimizin 
temiz evlâdından olan 
devlet memurlarının ve 
özellikle memleketimizin 
çeşitli bölgeleri arasın-
da ilişki aracı olan telgraf 
memurlarının, her türlü 
güç şartlara rağmen haklı 

isteklerimizi iletmesi millî birliğin pek 
değerli bir etkeni olduğundan bütün 
millet adına hepinizi tebrik ile gönül 
borcumu sunarım.  1919 (Atatürk’ün 
T.T.B.IV, s.101)

Nutuk’ta ise telgraf memurlarından 
da şu şekilde bahseder: Bütün telgraf-
çılarımızın, millî girişim ve hareketle-
rimize yaptıkları özverili hizmetlerinin 
millî tarihimizde önemli yeri vardır. 
Kendilerine bugün açıkça teşekkür et-
meyi bir görev sayarım. 1927 (Nutuk I, 
s.194-195)

Barkın Yıldırım’20

KAYNAKÇA
1: http://www.karadenizdesonnokta.com.tr/telgraf-memuru-ahmet-remziyi-dinleyelim-makale,2639.html

Milli Mücadele Dönemi‘nde 
Süryaniler

Günümüzde Irak, kuzeydoğu Suri-
ye, Güneydoğu Anadolu, ve güneybatı 
İran topraklarından oluşan; Dicle ve Fı-
rat nehirleri arasında kalan ve Mezopo-
tamya adı verilen bölge tarihin en eski 
çağlarından beri çok sayıda din ve ırkın 
ortaya çıktığı bir coğrafya olmuştur. 

Süryaniler de tarih sayfasında tam 
bu noktada karşımıza çıkmaktadır. 

Süryaniler Bizans İmparatorluğu 
tarafından, farklı bir Hıristiyanlık inan-
cına sahip oldukları için büyük baskı 
ve zulüm görmüşlerdir. Beylikler dö-

nemi sonrası Osmanlı himayesi altına 
giren Süryaniler; Ermeniler, Rumlar 
ve Yahudiler gibi refah içerisinde ya-
şamış, ibadetlerini özgürce gerçekleş-
tirmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarından 
itibaren ortaya çıkan sömürgecilik 
anlayışıyla birlikte Batılı devletler göz-
lerini Osmanlı topraklarına dikmiş ve 
gönderdikleri misyonerler aracılığıyla, 
Osmanlı sınırlarında yaşayan gayri-
müslimler arasında millet bilinci yarat-
maya çalışmışlardır. 

Süryani vatandaşlar da misyonerle-
rin bu faaliyetlerinden etkilenmişlerdir. 

Süryanilerin Osmanlı‘ya ilk ciddi baş-
kaldırıları 1. Dünya Savaşı‘nın başla-
masıyla patlak vermiştir. 

1. Dünya Savaşı sonrası İngilte-
re‘nin Irak‘ta açtığı Bakuba Kampı‘na 
yerleştirilen Süryani-Nasturiler için ka-
lıcı bir yerleşim yeri aranmaktaydı. İn-
giltere tarafından Süryanilerin eski yer-
leşim yerleri olan Urmiye‘ye dönmeleri, 
Kürtler tarafından sorun çıkarılması 
halinde Kanada‘ya yerleştirilmeleri gibi 

fikirler ortaya atılmaktaydı. 

Bu çabalar esnasında Süryaniler 
aracılığıyla Osmanlı sınırları ile Me-
zopotamya arasında bir tampon bölge 
oluşturulması düşüncesi ortaya çıktı. 
Mezopotamya sınırlarını koruma mak-
sadıyla Süryani-Nasturi askeri birlikle-

ri oluşturuldu. Bağımsızlık elde etme 
amacı güderken bir anda İngilizlerin 
paralı askeri konumuna düşen Sür-
yaniler, bir süre sonra yalnızca İngiliz 
çıkarları için çalışır hale gelmişlerdi. 
Hatta bir kısmı İngiliz askeri kılığında 
Filistin işgaline bile katılmıştı.

Mondros Mütarekesi‘nden Sonra Süryaniler
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Süryani-Nasturilerin İngilizlerin 
yardımıyla yaptıkları bu faaliyetler bir 
yana bırakılırsa Yakubiler olarak da 
adlandırılan Süryani Kadimlerin tam 
aksi davranışlar sergiledikleri, Osmanlı 
idaresine bağlı kaldıkları ve yaşadıkları 
bölgelerde Batılı devletlerin misyoner-
lerini istemedikleri göze çarpmaktadır. 

Milli Mücadele yıllarında İngiltere 
Mardin ve çevresinde Bir Kürt devleti 
kurabilmek amacıyla bu bölgede İn-
giliz İstihbarat Subayı Binbaşı Noel‘ı 
görevlendirmiştir. Bugün, Süryanilerin 
Kurtuluş Savaşı‘ndaki rol ve tavırlarıyla 
alakalı bilgilerin çoğuna binbaşının ha-
zırladığı raporlardan ulaşılmaktadır. 

Binbaşı Noel yazmış olduğu rapor-
lardan birinde Osmanlı Devleti sınırları 
içinde yaşayan Hıristiyanlardan savaş 
sırasında en az zarar görenlerin Sür-
yani Kadimler olduğunu ve Süryani 
Kadimlerin Ermeni Tehciri dışında tu-
tulduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca Mardin ve Diyarbakır‘da 
Süryanilere ait kiliselerde Osmanlı 
yönetimi ve padişah için dualar edil-

diğini, Diyarbakır‘da Süryani kadınlar 
tarafından bir dikimevi kurulduğunu ve 
askerlerimize çamaşır dikildiğini de dil-
lendirmiştir. 

Halen İngilizlere destekte bulun-
makta olan Süryani-Nasturiler ise Sevr 
Antlaşması‘nda bahsedilen bağımsız 
Ermeni ve Kürt Devletlerinin aksine, 
olası bir Süryani Devleti‘nin adının 
bile geçmediğini gördüklerinde büyük 
bir hayal kırıklığına uğramış; kısa bir 
süre sonra ise aldatılmışlık duygusuyla 
yeni bir harekata girişmişlerdi. Savaş 
henüz son  bulmamıştı ve İngiltere de 
gelebilecek tehlikelere karşı Musul ve 
Osmanlı arasında tampon bir bölge 
oluşturma amacından vazgeçmemiş-
ti. Bu sebepten Süryani-Nasturilerin 
başlattığı Hakkari Harekatı İngilizlerce 
desteklendi. İngiltere‘nin düşüncesine 
göre harekat başarılı olamazsa Sürya-
niler Musul‘un kuzeyine yerleşecekler 

ve istenen tampon bölge oluşturulmuş 
olacaktı.

Lozan‘da Süryaniler
Lozan‘da İngiltere‘nin Süryani-Nas-

turilerin savaş öncesinde yaşadıkla-
rı yerlere geri dönmeleri konusunda 
istekleri Türk delegeleri tarafından 
Süryani-Nasturiler ile alakalı sorumlu-
luğun yalnızca Batılı Devletlere ait ol-
duğu söylenerek yanıtsız bırakıldı. 

Öte yandan Süryani Kadimlerin 
Patriki 3. İlyas Şakir Efendi TBMM‘nin 
açılış törenine katılmış ve işgalcilere 
karşı takındığı mücadeleci tavır neti-
cesinde Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından vatan evladı ve Milli Mücadele 
Kahramanı olarak adlandırılmıştır. ¹

İrem Nur Belevi’20

KAYNAKÇA
1: Mardin İl Yıllığı, 1967, s. 87

• www.gaziakademikbakis.com   (Deniz Bayburt)

• Akademik Bakış Cilt 3/ Sayı 6/ 2010

Milli Mücadele 
Dönemi‘nde 
Türk Kadını

Dünya’nın hiçbir yerinde, hiçbir milletin-
de, Anadolu köylü kadınının üstünde kadın 
mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve Dün-
ya’da hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu 
kadınından daha fazla çalıştım, milletimi 
kurtuluşa ve zafere götürmekte Anado-
lu kadını kadar emek verdim” diyemez… 
Belki erkeklerimiz memleketi istila eden 
düşmana karşı süngüleriyle, düşmanın 
süngülerine göğüslerini germekle düş-
man karşısında isbat-ı vücut ettiler. Fakat 
erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat 
menba’larını kadınlarımız işletmiştir.

Çift süren, tarlayı eken, ormandan odu-
nu, keresteyi getiren, mahsulatı pazara gö-
türerek parayı kaydeden, aile ocaklarının 
dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber 
sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki yavrusuy-
la, yağmur çamur, soğuk sıcak demeyip 
cephanenin harp malzemesini taşıyan hep 
onlar, hep o ulvi, o fedakar, o ilahi Anado-
lu kadınları olmuştur. Binaenaleyh hepimiz 
bu büyük ruhlu ve duygulu kadınlarımızı 
şükran ve minnetle ebediyen ta’ziz ve tak-
dis edelim.

Mustafa Kemal Atatürk
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Halide Edip Adıvar
1884 yılında İstanbul, Beşiktaş’ta 

dünyaya gelen Halide Edip Adıvar an-
nesini küçük yaşta kaybetmiştir. Üs-
küdar Kız Amerikan Kolejinde eğitim 
almaya başlamıştır. Bir jurnal nedeni 
ile okuldan uzaklaştırıldıktan sonra 
1897 yılında yaptığı bir kitap çevirisi 
ile 2.Abdülhamid’in bu kararını tersine 
döndürmüş ve aynı okulda eğitimine 
devam etmiştir. İngilizce ve Fransızca 
tahsil eden Halide Edip, bu liseden li-
sans derecesi ile mezun olan ilk müs-
lüman kadın olmuştur.

Halide Edip ilk evliliğini okuldan 
mezun olmadan hemen önce tanıştığı 
matematik öğretmeni Salih Zeki Bey 
ile yapmıştır. 1903 yılında ilk oğlu Aye-
tullah, bundan on altı ay sonra da ikinci 
oğlu Hasan Hikmetullah Togo dünyaya 
gelmiştir. İkinci oğluna Japon Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo He-
ihachiro’nun ismini vermesinin sebebi 
1905 yılında gerçekleşen Japon-Rus 
savaşında Japonların Rusya’yı yenme-
sinin verdiği sevinçtir. Halide Edip’in 
çok genç yaşta yaptığı bu evlilik uzun 
sürmemiş ve 1910 yılında sona ermiş-
tir.

İyi derecede yabancı dil bilen yazar, 
ünlü İngiliz matematikçilerin yaşam öy-
külerini Türkçeye çevirmiştir. Ayrıca 
birkaç Sherlock Holmes hikâyesinin 
de çevirisini yapmıştır. Fransız yazar 
Emile Zola’nın ve Shakespeare’in ya-
pıtlarına büyük ilgi duymaya başlamış-
tır. Bunun üzerine Hamlet adlı yapıtın 
çevirisini yapmıştır.

2.Meşrutiyet sonrasında yazın ha-
yatına hızlı bir giriş yapan Halide Edip, 
kadın hakları konusundaki yazılarını 
yayınlamaya başlamıştır. Gazetede 
yayınlanan ilk yazısı Tevfik Fikret yö-
netimindeki Tanin’de çıkmıştır. Yazıları 
bazı kesimlerden ağır eleştiriler alan 
Halide Edip, 31 Mart Ayaklanması 
sonrasında aldığı ölüm tehditleri nede-
niyle çareyi iki oğluyla Mısır’a gitmekte 
bulmuştur. Oradan İngiltere’ye gide-
rek kadın hakları konusundaki yazıla-
rı nedeniyle kendisini tanıyan İngiliz 
gazeteci Isabelle Fry’ın evinde konuk 
olmuştur. İngiltere’ye gidişi o dönem-
de kadın-erkek eşitliği konusunda sü-

rüp giden tartışmalara tanık olmasına, 
Bertrand Russell gibi fikir adamlarıyla 
tanışmasına vesile olmuştur. 1909’da 
İstanbul’a geri döndüğünde siyasi içe-
rikli yazılarını yayınlamaya devam et-
miştir.

Kız Öğretmen okullarında öğret-
menlik ile vakıf okullarında müfettişlik 
görevlerinde bulunmuştur. İleride ya-
zacağı “Sinekli Bakkal” adlı ünlü ro-
manı, bu görevler gereği İstanbul’un 
eski ve arka mahallelerini tanıması 
sayesinde ortaya çıkmıştır.Eşinden 
boşandığı 1910 yılında “Seviyye Ta-
lip” adlı romanını yayımlamıştır. Bu ro-
man, bir kadının kocasını terk ederek 

sevdiği erkekle yaşayışını anlatır ve 
feminist bir eser olarak değerlendirilir. 
Bu nedenle basıldığı dönemde birçok 
eleştiriye maruz kalmıştır. Teali-i Nis-
van Cemiyeti’nin (Kadınları Yükseltme 
Derneği) kuruculuğunu yaptığı Balkan 
Savaşı yıllarında “Son Eseri” adlı aşk 
romanını yayımlamıştır.Amerikalı dü-
şünür ve eğitimci Herman Harrell Hor-
ne’un eserlerinden yararlanarak Talim 
ve Edebiyat adlı kitabı yazmıştır. Bu 
kitapta öğretmenlik mesleğini gere-
ği olarak eğitim konularına yönelmeyi 
amaçlamıştır.Yeni Turan ve Turancılık 
ile tanışması ve Ziya Gökalp, Yusuf Ak-
çura, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Sup-
hi gibi yazarlar sayesinde Turancılık 

fikrini benimsemesi ile Halide Edip’in 
edebi değerden çok bir tez sunmayı 
önceleyen romanı Yeni Turan, Turancı-
lık fikrini benimseyen kadın kahramanı 
ile Türkçülük eserlerinin yanında yerini 
almıştır. 

1.Dünya Savaşı yıllarında Kız Mek-
tepleri Umumi Müfettişliği görevini sür-
düren Halide Edip, Arap eyaletlerine 
giderek orada iki kız okulu ve bir ye-
timhane açmıştır. Bu yıllarda aile dok-
torları Adnan Adıvar ile nikahlanmıştır. 
1918 yılında işgal sonrasında İstan-
bul’a dönmüştür. Hayatının bu dönemi-
ni “Mor Salkımlı Ev” kitabında kaleme 
almıştır. 

Milli Mücadele yılla-
rında Amerikan mandası 
fikrini benimsemiştir ve 
bu tezi Sivas kongresi ha-
zırlıklarında olan Mustafa 
Kemal’e sunmuştur fakat 
Halide Edip beklediği ya-
nıtı alamamıştır. Manda-
terliğe karşı olduklarını 
belirten Mustafa Kemal’in 
düşüncesi yıllar sonra 
Halide Edip’in “Mustafa 
Kemal Paşa haklıymış.” 
sözleri ile tasdiklenmiştir. 

15 Mayıs 1919 günü 
İzmir’i Yunanların işgal 
etmesi üzerine İstan-
bul’da ardı ardına pro-
testo mitingleri düzen-
lenmekteydi. İyi bir hatip 
olan Halide Edip, 19 Ma-
yıs 1919 günü Asri Kadın-
lar Birliği’nin düzenlemiş 
olduğu ve kadın hatiplerin 
de konuşmacı olduğu ilk 
açıkhava mitingi olan Fa-
tih Mitingi’nde kürsüye çı-
kan ilk konuşmacı olarak 
attığı nutuk ile belleklerde 
büyük iz bırakmıştır. Son-
rasında 20 Mayıs’ta Üsküdar Mitingi, 
22 Mayıs’ta da Kadıköy Mitingi’ne ka-
tılmıştır. Bunları Halide Edip’in baş-
kahramanı haline geldiği Sultanahmet 
Mitingi izlemiştir. 

İngilizlerin İstanbul’u 16 Mart 
1920’de işgal etmelerinin ardından 
hakkında idam emri çıkardıkları ilk kişi-
ler arasında Halide Edip ve eşi Dr. Ad-
nan da vardır. İdam kararı öncesinde 
yola çıkan ve 2 Nisan 1920 günü Anka-
ra’ya ulaşan Halide Edip ve eşi Adnan 
Bey yolda Yunus Nadi Bey ile karşılaş-
mıştır. Ankara yolunda iken kararlaş-
tırdıkları gibi Anadolu Ajansı isimli bir 

haber ajansının kurulması Mustafa Ke-
mal Paşa’dan onay görünce ajans için 
çalışmalara başlamıştır. Anadolu Ajan-
sı’nın muhabiri, yazarı, yöneticisi olan 
Halide Edip bu ajansta haber derleyip 
millî mücadeleye ilişkin bilgileri telgrafı 
olan yerlere telgrafla iletmek, olmayan 
yerlerde cami avlusuna afiş olarak ya-
pıştırılmalarını sağlamak, Avrupa bası-
nını takip edip batılı gazetecilerle ileti-
şim kurmak, Mustafa Kemal’in yabancı 
gazetecilerle görüşmesini sağlamak, 
bu görüşmelerde tercümanlık yapmak, 
Yunus Nadi Bey’in çıkardığı Hakimi-
yet-i Milliye gazetesine yardımcı olmak 
ve Mustafa Kemal’in diğer yazı işleri ile 
ilgilenmek gibi her türlü işte aktif olarak 
görev almıştır.

Halide Edip orduya katılmakta is-
tekliydi. Bu isteğini Mustafa Kemal’e 
telgrafla iletmiş ve cephe karargâhın-
da görevlendirilmiştir. Sakarya Savaşı 
sırasında onbaşı olmuştur. Yunanların 
halka verdiği zararları incelemek ve 
raporlamakla sorumlu olan Tetkik-i 
Mezalim Komisyonu’nda görev al-
mıştır. Vurun Kahpeye adlı romanının 
konusu bu dönemde geçmektedir. 
Türk’ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Göm-
lek, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu adlı 
romanlarında Kurtuluş Savaşı’nın de-
ğişik yönlerini gerçekçi biçimde dile 
getirebilmesini savaştaki deneyimle-
rine borçludur.Savaş boyunca cep-

he karargahında görev yapan Halide 
Edip, Dumlupınar Meydan Muharebe-
si’nden sonra ordu ile İzmir’e gitmiştir 
ve bu dönemde rütbesi başçavuşluğa 
yükselmiştir. Ardından savaştaki ya-
rarlılıklarından ötürü İstiklal Madalyası 
ile ödüllendirilmiştir.

Halide Edip, cumhuriyetin ilanın-
dan sonra Akşam, Vakit ve İkdam ga-
zetelerinde yazmıştır. Bu dönemlerde 
Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa 
Kemal Atatürk ile siyasi fikir ayrılık-
ları yaşamıştır. Eşi Adnan Adıvar Te-
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
kuruluşunda yer almıştır. Bu nedenle 
iktidar çevresinden uzaklaşmışlardır. 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 

kapatılıp Takrir-i Sükun 
kanununun kabul edil-
mesiyle tek parti dönemi 
başlayınca, kocası Adnan 
Adıvar ile birlikte Türki-
ye’den ayrılmak zorunda 
kalarak İngiltere’ye git-
miştir. 1939 yılına kadar 4 
yılı İngiltere’de, 10 yılı da 
Fransa’da olmak üzere 14 
yıl yurt dışında yaşamış-
tır. İstanbul’a dönüşünün 
ardından İstanbul Üniver-
sitesi’nde İngiliz Filolojisi 
kürsüsünü kurmakla gö-
revlendirilmiştir ve 10 yıl 
kürsü başkanlığını yürüt-
müştür.

1950 yılında Demok-
rat Parti listesinden İz-
mir milletvekili olarak 
TBMM’ye girmiştir ve 
bağımsız milletvekili ola-
rak görev almıştır. Fakat 
5 Ocak 1954 günü Cum-
huriyet Gazetesi’nde Si-
yasi Vedaname başlıklı 
bir yazı yayımlayarak bu 
görevinden ayrılmış ve 
üniversitedeki görevine 

geri dönmüştür. 1955’te eşi Adnan Bey 
vefat etmiştir. 

Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, 
Vurun Kahpeye ve daha birçok değerli 
eserin yazarı, aynı zamanda milletve-
kili olarak görev yapan, birçok sıfatı 
tek bir hayata sığdırmayı başaran milli 
mücadelenin kadın kahramanlarından 
Halide Edip Adıvar, 9 Ocak 1964 yılın-
da İstanbul’da 80 yaşındayken böbrek 
yetmezliği sebebiyle hayata veda et-
miştir.

İpek Durmaz’22
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1921 yılı, Kastamonu... Kurtuluş Sa-
vaşı yılları, seferberlik hali... Herkesin 
kendi imkanlarında fedakarlık yaptığı ve 
ülkenin kurtuluşu için bir araya geldiği 
zamanlar...

Yer: İnebolu-Kastamonu karayolu 
üzeri Satı Köyü. Bir gün öncesinden tel-
lallar duyuru yapmış, İnebolu’ya gelmiş 
olan cephane ve silahların Ankara’ya ve 
daha sonrasında gerekli cephelere ulaş-
tırılması için köyden belirli kişiler görev-
lendirilmişti. Bunlar arasında genç yaşta 
evlendirilmiş ve çok zaman geçmeden 
eşini Kurtuluş Savaşı’nda kaybetmiş 
olan Şerife Bacı da vardı. Kocasının 
ölümü üzerine köyün yaşlıları onu savaş 
gazisi Topal Yusuf ile evlendirmişlerdi. 3 
yaşında Elif adlı bir kızı vardı. Kocası sol 
bacağını savaşta kaybetmişti ve bu yüz-
den çoğu işi Şerife Bacı üstleniyordu.

“Bir sonraki gün Şerife Bacı’nın kağ-
nısı İnebolu’da yüklendi ve Şerife Bacı 
yola çıktı. Köyde doğru düzgün bakacak 
kimsesi olmadığı için Elif’i de yanına al-
mıştı. Onu kağnıdaki top mermilerinin 
arasında açtığı bir yere yerleştirdi ve 
yün yorganını üzerine örttü. Yol güvenli-
ği açısından sıkıntı yoktu ama hava çok 
soğuktu. Kar şiddetle yağıyordu.

Öküzler kara yürümekte problem ya-
ratıyordu ama bir şekilde bu sorunu da 
çözdü Şerife Bacı. Elif’ine baktı, uyuyor-
du kızı mermilerin arasında. Şerife Ba-
cı’nın kağnısı gittikçe yavaşlıyordu. Tipi 
başladıktan sonra öküzler artık soğuğa 
direnemez olmuşlardı. Durmanın ölüm 
olduğunu bilen Şerife Bacı öküzleri 
elinden geldiğince zorladı fakat kendisi 
de soğuğa dayanamıyordu. Bacakları 
uyuşmuştu ve sesi kısılmıştı. Giderek 
halsizleşiyordu.

Daha sonrasında Genelkurmay Baş-
kanlığı’ndan öğrenildiğine göre, kağnı 
şehir dışındaki Kastamonu kışlasına ka-
dar gelebilmiş ve oradaki askerler tara-
fından fark edilmişti. Kağnının arkasında 
hareketsiz şekilde yatıyormuş ve sanki 

kendisini bir şeye siper ediyormuş gibi 
gözüküyormuş. Askerler onu kaldırıp 
karlar üzerine yatırdıklarında bir çocu-
ğun mermilerin altından gelen ağlama 
sesini duymuşlar. Anlaşıldığı üzere Şe-
rife Bacı, kendi hırkasını da ıslanmasın-
lar diye mermilerin üzerine örtüp kendisi 
yavrusu üzerine abanmıştı. Şerife Bacı, 
daha 21 yaşında, mermiler ve çocuğu 
uğruna kendini feda etmişti.

İnebolu Sahili’ndeki parkın içinde 
2001 yılında yaptırılmış bir Şerife Bacı 
Anıtı bulunmaktadır ve İnebolu’dan Kas-
tamonu’ya cephane taşıyan kahraman 
Türk kadınlarını simgelemektedir. Gü-
nümüzde de birçok kurum ve kuruluş 
ismini Şerife Bacı’dan almaktadır.

İrem Şengül’22

KAYNAKÇA
http://www.biyografya.com

Şerife Bacı Kara Fatma

“Keşke Bütün Kadınlar Senin Gibi Olsa, Kara Fatma!”

İbrahim Yahya Efendi’nin kızı 
Fatma Seher Hanım 1888 yılında 
Erzurum’un Aşkale ilçesinde bu-
lunan Çay köyünde dünyaya geldi. 
Fatma Seher Hanım Balkan Sava-
şı, I. Dünya savaşı ve Kurtuluş Sa-
vaşı olmak üzere sayısız cephede 
yer aldı. O bir politikacı, siyasetçi 
değildi; sadece vatansever, na-
muslu bir halk kahramanıydı. Kara 
Fatma Kuva-yı Milliye’nin baş ka-
dın kahramanları arasında göste-
rilebilir.

Subay olan eşi Vanlı Ezdeşin 
Bey ile birlikte ilk kez Balkan Sa-
vaşı’nda ( 8 Ekim 1912-10 Ağustos 

1913) Osmanlı Balkan topraklarını 
paylaşmak isteyen Yunanlılar, Sırp-
lar, Karadağlılar ve Bulgarlarla mü-
cadele etti. Savaş sırasında Edir-
ne’delerdi.  Erzurumlu Şükrü Paşa 
komutasında Edirne sivil halkı ve 
askeriyle 6 ay boyunca düşmana 
karşı mücadele verdi. Şehirde yiye-
cek bittiğinden açlıktan insanların 
ağaç kabuğu yemek zorunda kal-
dığı dahi anlatılır. I. Dünya Savaşı 
sırasında ailesinden yaklaşık 19 
kadınla beraber ilk taarruz cephesi 
olan Kafkas Cephesi’nde Ruslarla 
savaştı. Binbaşılığa terfi eden eşi 
Ahmet Bey Enver Paşa’nın kararı 
üzerine 1914 senesinde başlatılan 

Sarıkamış Harekâtı’nda ağır hava 
şartları ve ordunun uygun ekip-
manlara sahip olmaması nedeniy-
le şehit olan 35 bin askerden biri 
oldu. 1919 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk ile tanışmak ve kurtuluş 
mücadelesinde yerini almak için 
Sivas’a gitti. Fatma Seher hanım, 
bu dönemle ilgili anılarını 1944 yı-
lında yapılan bir röportajda şu şe-
kilde anlatmaktadır:

Atatürk’ün Sivas’ta faaliyete 
geçtiğini haber aldığım dakikadan 
itibaren duyduğum sevinci tariften 
acizim ve ilk işim kısa bir hazırlık-
tan sonra Sivas’a müteveccihen 
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hareket etmeyi kararlaştırdım; he-
men yola çıktım ve Gülcemal Vapu-
ru’yla Samsun’a oradan da Sivas’a 
vardım.  Mustafa Kemal’in huzuru-
na çıkabilmek için muhtelif kıyafete 
girerek üç günlük bir mücadeleden 
sonra, devamlı bir takibin neticesi 
olarak, Sivas’ta öğle yemeğine da-
vetli bulunduğu bir yere giderken 
yolda yakaladım. Üzerimde çarşaf 
vardı, yüzüm de peçe ile kapalı idi. 
Kendisiyle bir mesele hakkında 
görüşmek istediğimi söyleyince, ilk 
defa sert bir lisan kullanarak, “Ne 
görüşeceksin?” mukabelesinde 
bulundular. Kalbimdeki vatan aşkı 
bu sert muameleye galip gelerek 
derhal peçemi kaldırdım ve İstan-
bul’dan buraya kadar kendisiyle 
görüşmek için geldiğimi, maruza-
tımın bir dakika için dinlenmesini 
rica ettim. Bunun üzerine pek ya-
kında bulunan bir lokantaya beni 
kabul ettiler.

Mustafa Kemal bu görüşme sı-
rasında ona adını, silah kullanma-
yı, ata binmeyi bilip bilmediğini, sa-
vaştan korkup korkmadığını sordu. 
Cevaplarından sonra Fatma Se-
her Hanım’ın cesaretinden ve az-
minden etkilenen Mustafa Kemal 
Atatürk onu Milis Müfreze Komu-
tanı olarak Batı Cephesine atadı 
ve siyahlar içindeki kadının gözü 
karalığının altını çizen sonrasında 
kalıplaşan tarihi sıfatı dile getirdi  
“Keşke bütün kadınlar senin gibi 
olsa Kara Fatma!” Bu olaydan son-
ra Fatma Seher Hanım’ın adı Kara 
Fatma olarak kaldı.

Kara Fatma İstanbul’da silah 
ve adam kaçırma görevleri yaptı. 

Komutasında 300 kişilik bir birlik-
le Yunan işgaline karşı I. İnönü ve 
II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan 
Muharebesi ve Dumlupınar Mey-
dan Savaşı’nda mücadele etti. 
Büyük Taarruz’un ilk günlerinde 
Yunan General Trikupis’in birliğine 
esir düştü fakat sonrasında kur-
tulmayı başardı ve cepheye geri 
döndü. Bursa’nın Yunan işgalinden 
kurtulmasında büyük bir rol oyna-
dı. Onbaşı rütbesini taşırken çoğu 
kadınlardan oluşan birliği ile düş-
manın cephesinin gerisine düzen-
lediği saldırıda bir Yunan subayı da 
dâhil 25 askeri esir aldı. Kurtuluş 
savaşı kazanıldıktan sonra üsteğ-
men rütbesi ile emekli oldu. Askeri 
başarılarından ötürü farklı zaman-
larda üç tane madalya kazandı: 
cesaret örneği gösteren askerlere 
verilen İmtiyaz Madalyası, topluma 
örnek olan sivillere verilen Likayat 
Madalyası ve kurtuluş savaşında 

yaralılık gösteren vatandaşlara ve-
rilen İstiklal Madalyası. Para için 
savaşmadığını belirten Kara Fat-
ma emeklilik maaşını Kızılay’a ba-
ğışlamıştır.

Rus elçisi Seymon İvanoviç 
Aralov Kara Fatma’yı kitabı “Bir 
Sovyet Diplomatının Türkiye Anı-
ları, 1922-1923”te şöyle betimle-
miştir: “ Fatma Çavuş bir çetenin 
başında bulunuyordu. Yunanlarla 
ve asilerle dövüşmüştü. Kısa boy-
lu zayıf, enerjik yüzlü, kara gözlü, 
yaşlıca bir kadındı. Bir defasında, 
yine bir çeteci olan ve annesiyle 
birlikte savaşlara katılan oğlu ile 
elçiliğe geldi. Fatma’nın sırtında si-
yah uzun bir ceket, ayağında çizgili 
bir terlik vardı.”

 Kara Fatma’nın iki oğlu da sa-
vaşta şehit olmuştur ve sorumlu-
luğunu üstlendiği ablasının kızı 

Küçük Fatma tek elini savaşta 
şarapnel parçaları yüzünden kay-
betmiştir. Savaşta yaşadıkları ne-
deniyle akli dengesini kaybeden 
küçük Fatma çocuklarına bakama-
yınca Kara Fatma onları torunları 
ve küçük Fatma’yı da kızı gibi bü-
yütmüştür. Ne kadar iş bulmaya ça-
lışsa da 50 yaşından büyük olduğu 

için kimse iş vermemiştir ve ancak 
geçici işlerde çalışabilmiştir. Çare-
siz kalan Kara Fatma 1933 yılında 
İstanbul Galata’daki eski Rus ma-
nastırına kızı ve torunlarıyla sığın-
dı. Bir süre halkın gözünden uzak 
kalan ve unutulan Kara Fatma ünlü 
gazeteci Mekki Sait Esen’in onu 
bulması ve röportaj yapması ile 
tekrar toplumun dikkatini üzerine 

çekti. Gazetede “Kara Fatma  yar-
dım bekliyor” başlığı altında halk-
tan Kara Fatma’ya yardım eli uzat-
ması istendi. Fakir bir hayat süren 
ve torunlarını geçindirebilmek için 
farklı işlerde çalışmak zorunda ka-
lan kadın sonrasında 1954’te gelen 
devletin ona maaş bağlama isteğini 
gene de reddetti fakat kadının aksi 
yönde ısrarlarına rağmen aylık 170 
TL maaş verilmeye başlandı. Kars 
ve Rize Mebusu Tezer Taşkıran ile 
İzzet Akçal’ın TBMM Başkanlığa 
Fatma Hanım’a maaş bağlanması 
adına verdiği dilekçede belirtilen 
gerekler şöyledir:

 

Bundan bir sene sonra 21 Ha-
ziran 1955’te Darülaceze’ye yatı-
rıldı. Tam 11 gün sonra, 2 Temmuz 
1995’te, kalp yetmezliği nedeniyle 
hayatını kaybetti. Cenazesi Ka-
sımpaşa’daki Kulaksız mezarlığına 
defnedilse de sonrasında bu me-
zarlık kaldırılıp yerine yol yapıldığı 
için Kara Fatma’nın kemiklerinin 
hala tespit edilememiştir.

Gülümser Hale Alkan’20

Milli Mücadele’ye 350 mü-
cahid akıncı ile iştirak ederek, 
On sekizinci Fırka’nınYirminci 
Hucüm Taburu Süvarı Bölüğü 
Kumandanlığı’nı yapmış ve bu 
hizmet karşılığında kendisine 
Milis Subayı ünvanı verilmiş olan 
Erzurumlu Milis Kara Fatma, ya-
şının yetmişi aşması, kendisine 
bakacak kimsesi bulunmaması 
dolayısıyla İstanbul’da bir kulübe-
de yaşamakta ve büyük bir sefa-
let içinde kıvranmaktadır.

Bu kahraman kadın, vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsis 
için Büyük Millet Meclisi’nin atıfe-
tine sığınmıştır.

Dilekçeyi Veren: 
Kars Mebusu Tezer Taşkıran, 

Rize Mebusu İzzet Akçal

Mucib Sebepler

Kara Fatma’nın 
şehit olan oğullarından biri

Şekil 1:  İmtiyaz Madalyası Şekil 3: İstiklal MadalyasıŞekil 2: Likayat Madalyası

KAYNAKÇA
• https://www.haberturk.com/yasam/haber/1483989-kara-fatma-kimdir#

• http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-42/bursanin-kurtulusuna-imza-atmis-bir-mucahit-kadinimiz-kara-fatma-fatma-seher

• http://www.hurriyet.com.tr/kara-fatma-21416957
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Bu yazıda sizlere hem anaokuluma 
adını veren hem de kendisini ve vatanın 
canı pahasına korumuş bir kadın kahra-
manımızdan Senem Ayşe’den bahsede-
ceğim. Özellikle Kahramanmaraş’ın “kah-
raman” olmasını sağlayan insanlardan 
biridir. Maraş’ın Kayabaşı (veya Kabaili) 
Mahallesinde oturan Bitlis Defterdarı’nın 
eşi olarak bilinen adsız bir Türk anasıdır. 
Şehirde masum kanların boşuna akıtıl-
masına ve birçok yuvanın, ocağın yıkılıp 
sönmesine tahammül edemeyerek evin-
de açtığı mazgaldan İslam mahallelerine 
saldıran din düşmanlarına ateş açarak se-
kiz düşman askerini öldüren, aynı günün 
akşamı da erkek elbisesi giyerek silaha 
sarılan kadındır. Mücahitler adına Musta-
fa Kemal Paşa tarafından Sivas kadınları 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne gönderilen 
bir telgrafta olay şöyle anlatılmaktadır:

Maraş, 22 Şubat 1919’da İngilizler. 
Ekim 1919’da da Fransızlar tarafından 
işgal edilir. Fransız kumandanı General 
Querette 13 Aralık 1919’da şehirde yöne-
time el koyar. Ulu Cami’nin kapısına bir 
beyanname astırarak göreve başladığını 
bildirir, “Osmanlı ülkesindeki kanunlara 
uyacağız ve hürmet ettireceğiz” vaadinde 
de bulunur. Fakat Fransız işgal kuvvetle-
rinin, yardakçıları Ermenilerin desteğinde 
yapmadıkları zulüm ve çapulculuk yoktur. 
Ayrıca General Querette “ Niçin taşıdığını 
bile tahkike lüzum görmeksizin üzerinde 
bir rovelver çıkan bir adam bila sual (sorul-
maksızın) kurşuna dizilecektir. Bir karga-
şalık zuhurunda telef olacak (ölecek) veya 
yaralanacak bir Fransıza mukabil yerliden 
iki adam kurşuna dizilecek, bunlar kura ile 
intihab edilecek” gibi emirler de yayınlatır. 
Maraşlılar artık kadın erkek demeden can, 
mal, namus ve aile fertlerini koruma dava-
sının peşine düşmüşlerdir. Kendilerinin en 
büyük destekçisi de Heyet-i Temsiliye Re-
isi Mustafa Kemal Paşa’dır. Maraş’ın Küm-
bet Mahallesinde oturan Senem Ayşe’nin 
eşi Ramazan da Haveydi aşireti (Avşarlar) 
mensuplarını mahallesi ve ailesi efradı-
nı toplar. Ermenilere ve Fransızlara karşı 
çete harbine başlar. Senem Ayşe de bazen 
evde yemek yapar, bazen de yaralıların te-
davisine koşar, onlara şifa vermeye çalışır. 
Ramazan mücadelesinin beşinci günü, bir 
sokak çalışmasında Ermeniler tarafından 
alnından vurularak şahadet şerbetini içer. 
Onun çetesi mensuplarından birisi koşa-

rak evine gelir, Se-
nem Ayşe’ye “Bacı, 
Ramazan Ağa şehit 
oldu” kara haberini 
verir. Senem Ayşe 
evde bulunan fişek-
likleri kaptığı gibi, 
kocası Ramazan’ın 
başucuna gelir. Ona 
sarılır, akan kanla-
rını yüzüne sürer, 
kocasının mavzerini 
aldığı gibi, sevinç 
çığlıkları atan Erme-
nilere basar kurşunu, 
sonra çete ile birlikte 
savaşa devam eder. 
Bir gün cephaneleri 
tükenir, Haznedarlı 
semtinde çadır ku-
ran Mustafa Kemal 
Paşa’nın kumandanı 
Kılıç Ali Paşanın hu-
zuruna çıkar, ondan 
silah ve cephane 
ister, Kılıç Ali Paşa “Bacı, sen evine git; 
biz erkekler savaşırız” mukabelesinde 
bulunur. Senem Ayşe’nin ısrarı üzerine, 
kendisine bir bedel gösterirler; kahra-
man kadın onu tam on ikiden vurur, Kılıç 
Ali Paşa hayretler içinde kalır ve Bacı’ya 
gereken her şeyin verilmesi emrini verir. 
Bol cephane ile evine dönen Senem Ayşe 
kendi evinin yakınındaki bir Ermeni evinin 
cephane deposu olarak kullanıldığını fark 
edince, kendi evine gaz dökerek yakar, 
cephane deposu olan ev de havaya uçar. 
Mahallesine ve sokağına hakim olan Se-
nem Ayşe Kümbet Mezarlığı’nın batısında 
bulunan Hemhane Kilisesi’ne girip orada 
bulunan ve Türklere top ve makineli tüfek 
ile ateş açan Ermeniler ve Fransız asker-
lerine imha planı kurar. Yanına üç çete 
mensubunu alarak mezarlığın en yüksek 
ve kiliseye hakim yerine çıkarak oradan 
aşağıya ateş açarlar. Dikkati o tarafa çe-
kilen düşman, kendilerine ateşle karşılık 
verir. Bu karşılıklı müsademe sırasında, 
diğer çete efradı gizlice kilisenin bahçesi-
ne sızarlar ve uzun zorlu bir çatışmadan 
sonra kiliseyi zapt ederler.

Artık kadın erkek el ele veren Kahra-
manmaraşlılar kendi şehirlerine hâkim 
duruma geçmişlerdir. Neticede bu aman-
sız, sabırlı, vatanperverine mücadele 12 

Şubat 1920’de Fransızların mağlubiyeti 
kabullenerek geriye çekilip gitmeleri ile 
sonuçlanır. Bir kısım çeteler bu defa An-
tep müdafaasına koşarlar. Elbette, vatan 
bir bütündür, düşman varsa herkes bütün 
gücü ile oraya koşacak, düşmanı geldiğine 
pişman edecektir. Senem Ayşe, köyüne 
yolladığı oğlu Ökkeş’i getirtir. Baba ocağı, 
yanan evini tamir ettirir. Yaptıkları çoktan 
unutulup gitmiştir. Fakirlik ve yoksulluk 
içinde ömrünün geri kalan kısmının kâh 
kocakarı ilaçları yaparak, kâh kırık çıkık 
sararak kazandığı paralarla tamamlama-
ya çalışır. 8 Şubat 1954’te, yani Maraş’ın 
kurtuluşunun 34. Senesi arifesinde hayata 
gözlerini yumar.

Yalnızca Maraş‘ın değil, Anadolu’nun 
her yanı şehitlerin kanı ile sulanmıştır. 
Bunlar arasında erkekler, kadınlar, koca-
lar, kardeşler, çocuk yaşta olanlar vardır. 
Hepsi isimsiz kahramanlardır, fakat gönül 
huzuru ile kalpleri iman ateşi ve yurt sevgi-
si ile göçüp gitmişlerdir. Senem Ayşe, Ha-
lime Hatun, Gül Hanım, Nene Hatun gibi 
niceleri de bazen bir isim bile bırakmadan, 
ama varını yoğunu bu vatan uğruna verip 
mutluluğa ermişler. Tüm kahramanlarımızı 
bir kez daha minnetle anıyoruz.

Sueda Gökçen Çam’22

Senem Ayşe İstiklal Harbi‘nin Lojistiğine   
Kısa Bir Bakış

Lojistik Konuların Dayandığı Seferiye Nizamnamesi Esasları ve Projeler:

1916 (Hicri 1332) basımlı “Seferiye 
Nizamnamesi” ile, cepheden memle-
ket içine kadar uzayan arazi şu bö-
lümlere ayrılmaktaydı.

Muharebe Bölgesi  ]Harekat Alanı

Menzil Bölgesi        ]

Bu nizamnamede  her türlü her 
türlü lojistik tesislerin, birliklerin ve 
bunların işletme şekilleri gösterilmiş-
tir.

Nizamnamenin esasları, Birinci 
Dünya Savaşı ile İstiklal Harbi’nde 
esas kurallar olarak uygulanması; 

ancak zapt olunan bir araziye ve bu-
rada kurulacak lojistik tesislere lo-
jistik tesislere ihtiyaç kalmadığından 
(Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru 
Kafkas Harekatı hariç) nizamname-
nin esasları genel olarak muharebe, 
menzil ve memleket içi bölgeleri ola-
rak uygulanmıştı.

Genel:

Dört yıllık uzun ve yıpratıcı bir sa-
vaştan yenilerek çıkan Osmanlı İmpa-
ratorluğu, siyasi ve askeri bakımdan ve 
özellikle moral yönünden zayıf düşmüş 
bulunmaktaydı. İtilaf Devletleri, ordu-
nun bütün silah, cephane, malzeme ve 
diğer maddelerine el koymuş ve Türk 
milletini iş göremez bir hale getirmiş-
lerdir.

Kaldı ki, İstiklal Harbinde uygulanan 
lojistik prensip ve esaslar, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında yayınlanmış olup henüz 
gelişmemiş ve denenmemiş bulunan tü-
zük ve talimnamelere dayanmakta idi.

İstiklal Harbinin bir özelliği de, kay-
bedilmiş bir savaşın sonunda yeniden 
bağımsızlık savaşına girişilmiş olması 

idi. Bu nedenle, önceleri Kuvayi Milliye 
devrinde lojistik destek, daha çok daha 
çok yerinden sağlanıyordu. 

Ancak hükümet kurulduktan son-
ra, hem ordu kurulmuş hem de bütün 
memleket kaynaklarından ve dış yar-
dımlardan faydalanma yoluna gidilerek 
lojistik destek sağlanmıştı.
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Bu seferiye nizam-
namesinden başka, 
daha bir miktar tali-

matname ve talimat ile bölükten baş-
lamak üzere, yukarıya doğru bütün 
muharip birliklerle menzil tesislerinin 
lojistik birlik kadro ve faaliyetlerinin 
düzenlenmesi yoluna gidilmişti.

Yukarıda açıklanan esaslar için-
de, İstiklal Harbi’nde ordu yeniden 
kurulurken gereken tedbirler eldeki 
olanaklara göre alınmış ve geri hiz-
met faaliyetleri yürütülmeye başlan-
mıştı.

1. Menzil Hizmetleri:

Seyyar ordunun muharebe gücü-
nü korumak için, erler ve hayvanlar 
gibi muharebe kuvvetlerinin ve diğer 
her türlü ihtiyaçların hiç kesilmeden 
ikmal edilmesine ve ordunun harp 
gücünün bozulmasına sebep olan 
(hasta, yaralı, kullanılamaz harp mal-
zemesi, esir vb.) şeylerden kurtarıla-
rak bunların geriye gönderilmesine 
ihtiyaç vardı.

Bu görev, menzil hatları memurlar 
tarafından yapılıyor, menzil hatları 
yurt içini ordulara bağlıyordu.

Menzil Bölgesi; muharebe saha-
sının hemen gerisinde bulunan arazi 
bölgesidir.

Başkomutanlık; menzil hatlarını, 
orduların menzil dairelerini, zapt ve 
istila olunan memleketlerde teşkil 
edilen hükümet bölgesini tayin ve sı-
nıflandırma ile görevli ve sorumludur.

Askeri harekat sırasında ordu 
komutanları, muharebe sahası ile 
menzil bölgesi arasındaki hattı, yani 
“hatt-ı fasıl”ı (ayırıcı hat) tayin etmek-
tedir.

Bir harekat alanı için bir menzil, 
bir de demiryolu müfettişi atanır. Bu 
müfettiş, ordu kurmay yarbaşkanın-
dan yönerge alır; aynı şekilde her 
harekat alanı için aynı derecede so-
rumlulukta bir seyyar ordu levazım 
başkanı bulunur. Bu başkan; iaşe, 
para ve muhasebe faaliyetlerinin en 
büyük makamıdır. İaşe araçlarının 
celp, ikmal ve yollanması hususlarını 
da genel olarak düzenlemektedir.

Her orduda bir menzil müfettişliği 
vardır; bu müfettişliğin levazım me-
murları yığınak bölgesinde derhal 
görev yapmaya başlar.

Her kolordu için demiryolu istas-
yonu, iskele veya bu gibi önemli bir 
yer menzil başlangıç noktası olarak 
seçilir. Bu menzil başlangıç nokta-
larından orduya doğru yapılan her 
türlü sevkiyat, harekat sahasından 
pek uzak olmayacak şekilde kurulan 
depolama istasyonlarında toplanıp, 
harekat alanı harekat alanı üzerinde 
her ordu bir menzil merkez noktası 
seçer. Bu merkez noktası, harekatın 
cereyan tarzına göre yer değiştirir; 
menzil merkez noktası ile kolordular 
arasındaki yol üzerine menzil hatları 
ve bunların üzerinde her yirmi iki kilo-
metrede bir menzil noktaları bulunur.

2. İaşe İkmali:

Seferde erler ve hayvanlar konak-
lara yerleştirilmiş olduğu zaman, pa-
rası ödenmek veya mahsup edilmek 
şartı ile ya konak sahipleri tarafından 
iaşe edilir ya da iaşe işi, beraber taşı-
nan veya satın alınan ve harp tekalifi 
(harp yükümlülüğü) suretiyle tedarik 
veyahut ambarlardan getirilen erzak-
la sağlanır.

Harekat alanında bulunan bütün 
birlik amirlerinin görevlerinden biri 
de, birliklerinin imkan derecesinde 
iyi iaşesine dikkat etmek ve bu iaşe-
yi gerektiğinde kendi kendine gerekli 
tedbirler alarak sağlamaktır.

Sefer sırasında, harekete başlan-
dığı günden itibaren askeri birliklerin 
daima yanlarında bulunması gereken 
yiyecek ve yem, tayinat olarak verilir. 
Erzak, süvari birliklerine iki, diğer bü-
tün sınıf ve birliklere üç yedek tayını 
olarak verilir.

Bu tayınlar erler üzerinde taşınır, 
durum uygun olursa adı geçen tayın-
lardan birer günlüğü hayvan ve ara-

ba üzerinde taşınabilir.

Çeşitli birliklerin yedek olarak ta-
şıdıkları yem (yalnız arpa) tayınları 
şöyledir: Süvaride binek  hayvanla-
rına  birer  günlük  yem,  sahra top-
çu birliklerinde iki günlük yem, bütün 
topçu koşumlarına, makineli tüfek ve 
koşum hayvanlarına, cephane koşum 
hayvanlarına, mekkarilere ikişer gün-
lük yem ve diğer koşum hayvanlarına 
üçer günlük yem verilir. Yük, erzak 
ve yem tayınlarına iaşe imkanı tama-
men kalktığı zamandan başka haller-
de kesinlikle dokunulmayacaktır. Bu 
tayınlar, birliklerin iaşeleri ile sorumlu 
olan amirlerin (tabur komutanları ve 
bağımsız müfreze komutanları dahil) 
kesin emirleri ile yedirilir ve yenilenir.

Bu halde dahi amirler yalnız bir 
günlük erzak ve yem sarfına izin ve-
rebilirler. Ve bu durum üst makamla-
ra bildirilir.

Yedek tayınların artanlarının sarfı, 
ancak muharebe ve harekatta hazır 
bulunak zorunluluğu ile mümkün ola-
bilir. 

Büyük ağırlıklarda bulunan erzak 
ve yem araba ve mekkareleri, normal 
tüketim için tayınları taşırlar.

Erzak araba ve mekkarelerinin en 
az tam bir günlük erzak tayını ile dolu 
olması esas kuraldır. Bundan başka 
adı geçen araba ve mekkarelerde 
piyadelerin binekleri için bir günlük 
yem ve süvaride ikinci yedek erzak 
tayını taşır.

Bir günlük er tayını şunlardır:

Ekmek: 960 gram ekmek veyahut 

640 gram peksimet , veya 640-704 
gram un;

Bir günlük katık tayını:

Et olarak; 256 gram taze et veya-
hut yarısı kadar kavurma, pastırma, 
sucuk veya konserve et, sebze ve-
saire olarak 86 gram pirinç, 10 gram 
yağ, 20 gram soğan, 20 gram tuz, 
¼kg ete karşılık nohut, fasulye gibi 
erzak veya patates, sebze konserve-
si veya yaş sebze verilir.

Hareket sırasında kuvvetli bir at 
kendi yemlerinden başka en çok 100, 
bir katır 130, bir deve 250; çift atlı bir 
araba 500, dört atlı araba 1000 kilo 
taşıyabilmektedir.  

Hafif ve Ağır Erzak Kolları:

İhtiyaca göre menzil nakliyat kol-
ları ile veya harp yükümlülüğü yön-
temi ile tedarik olunmuş arabalarla 
takviye edilir. Bu kollar büyük komu-
tanların elinde hareket eden bir iaşe 
ambarı yerini tutarlar. Hafif erzak kol-
larının sürati fazla olduğundan ihtiyaç 
zamanlarında istenilen yere derhal 
ulaşabilmeleri olanağı vardı. Bunla-
rın konserve veya buna benzer uzun 
zaman bozulmadan kalabilecek gıda 
maddeleri ile doldurulması uydundur.

Muharebe sahasında bulunan 
kolordu ve tümenler tarafından ku-
rularak etraftan bulunan ve geriden 
gönderilen erzakla doldurulan sah-
ra ambarları, ikinci bir yedeği teşkil 
ederler. Hızlı harekat sırasında sahra 

ambarları kurulmasına zaman ve ola-
nak bulunmazsa bu takdirde dağıtma 
merkezleri kural olarak tümen başına 
bir adet olmak üzere kurulur. Bu mer-
kezlere erzak, özellikle erzak kolları 
tarafından götürülür.

Daha geride menzil ambarları ku-
rulur; buraya memleket içinden geti-
rilen ve menzil bölgesinde bulunup 
toplanan erzaklar doldurulur.

Büyük ağırlıkta bulunan erzak 
ve yem arabaları veya mekkareler, 
askeri birliklerle erzak kolları ve da-
ğıtma merkezleri arasında ulaştırma 
aracılığı yapmaktadır.

Muharebe sahasından iaşe sağ-
landığı takdirde bu arabalar ulaştır-
ma hizmeti yaparlar.

Birliklerin iaşesi sadece satın 
alma ve erzak kollarına, dağıtma 
merkezi ve arabalara dayansa bile, 
birliklerin erzakı yine doğrudan doğ-
ruya kural olarak kendi taşıma araç-
ları ile alınır.

Erzak ve yem arabaları tarafından 
her gün boşaltılan erzak, mümkün 
olunca hemen geciktirilmeksizin sa-
tın alma ve milli yükümlülük (tekalifi 
milliye) ambarlarından veya erzak 
kollarından veya dağıtım merkezle-
rinden veyahut ambarlardan ikmal 
olunur.

En önemli gıda, ekmektir. Bunun 
tedariki çok büyük zorluklarla sağ-
lanır. Çünkü halkın elindeki ekmek 

genel olarak ihtiyaçları kadardır. 
Kural olarak, seyyar ekmekçi kolları 
ile ekmek hazırlanır; ekmekçi kolla-
rının kapasitesi çoğaltılarak büyük 
faydalar sağlamak için bu kolları bir 
yönde birkaç gün bırakarak devamlı 
işletmek ve sonra tekrar kaldırarak 
ilerletmek aynı bölgeden başka böl-
geye göndermek tavsiyeye değer bir 
yöntemdir.

Et tayinatının sağlanması daha 
kolaydır. Gereken hayvanlar müm-
kün olduğu kadar bulunulan bölge-
den tedarik edilir.

Birliklerin bulunduğu bölgeden 
satın alma yapılması ordu komutan-
larının emrine bağlıdır. Ordu komu-
tanı kural olarak fiyat ve değeri dahi 
emreder. Yalnız, yığınak bölgelerin-
de büyük komutanların iznine gerek 
yoktur.

Erzak ve yem, ancak büyük ko-
mutanların emriyle yok edilebilir. 
Bunu genel  olarak askeri harekatı 
idare eden amir bildirir.

3. Sıhhiye (Sağlık) Hizmeti:

Her birliğin sağlık kurulu ile sıh-
hiye erleri vardır. Teskerecilik için 
piyade ve nişancı taburlarından 16 
teskereci yetiştirilir. Diğer birlikler-
de yeteri kadar er, teskereci yamağı 
olmak üzere eğitilir. Bundan başka 
genel olarak mızıkacı ve mızıka ya-
maklarından teskereci yamağı için 
faydalanılır. Bunlar, özel bir emirle bu 
görevde kullanılır.

Her erin ceketinin ön sol taraf 
eteğinde iki sargı paketi, her sağlık 
astsubayı (tımarcı) ile teskereci sağ-
lık çantası ve matarası, her tabip bir 
ustunç (ufak cerrahi müdahale takı-
mı) taşır.

Her piyade ve nişancı taburların-
da, tıbbi malzeme taşımak için iki 
mekkare bulunur. Bu mekkarelere 
sargı malzemesi, ilaç ve dört teskere 
ile iki sağlık çantası yüklenir.

Süvari alayında da sağlık teçhizatı 
ile teskereleri taşımak için iki mekka-
re bulunur.

Sağlık Teşkilatı:

Sağlık bölüğü iki takıma bölünebi-
lir. Her takımda dört hasta arabası ile 
iki sıhhiye arabası bulunur; her hasta 
arabası iki veya dört yatarak ve iki 
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oturarak toplam altı 
yaralı eri taşıyabilir. 
Sıhhiye arabalarında 

tıbbi malzeme, sargı ve ecza (ilaç) 
taşınabilir.

Süvari tümeninin sıhhiye teşkilatı 
yoktur. Bir muharebe bekleniliyorsa, 
sıhhiye bölüğü yerine geçmek üzere 
tümenin sıhhi kurulunun 1/3ü oranın-
da ve süvari sıhhiye arabalarından 
meydana gelen bir sağlık kademesi 
teşkil olunabilir.

Her tümene sıhhiye bölüğünden 
başka dört adet seyyar hastane ve-
yahut kolorduya icabında lüzumu ka-
dar tümenlere katılmak üzere sekiz 
kadar seyyar hastane verilebilir. Bu 
seyyar hastanelerin her biri iki takı-
ma bölünebilir ve 200’er yataklı bir 
kapasiteye sahip bulunabilirler.

Muharebede ve Muharebeden 
Sonra Sağlık Hizmeti:

Muharebede, birliklerde fazla 
kayıp verildiği zaman derhal sıhhi-
ye arabaları  veya tıbbi ilaç sandık-
ları ile kıta sargı yeri hazır bulunur. 
Önceden atanması  gereken sağlık 
subayları ve astsubayları bu yerlere 
katılırlar. Daha muharebenin başlan-
gıcında birkaç sargı yerini birleştir-
mek yararlı olabilir.

Gerçekten muharebe olacaksa, 
piyadenin teskerecileri sıhhiye ara-
balarının yanında toplanırlar; bunlar 
kendi çantalarını kıta sargı yerinde 
bırakarak teskere ve sıhhiye çantala-
rı ile ileri giderler.

Kıta sargı yeri, gözden ve müm-
kün olduğu kadar ateşten, hiç olmaz-
sa tüfek ateşine örgütü ve bununla 
beraber muharebe hattına yakın, git-
mesi kolay olan bir yerde bulunması 
gerekir. Yakınında su bulunması ol-
dukça yararlıdır.

Tümen tabibi, askeri birliğin ko-
mutanından alacağı emre göre sıh-
hiye bölüğü sargı merkezini kurarak, 
burada kıta sargı yerlerinin yaralılara 
sağlayabileceği tıbbi yardımı yapar. 
Bunlardan başka sıhhiye bölüğü, 
yaralılarını seyyar hastanelerine gö-
türmekle yükümlüdür. Sargı yerleri 
seçilmesinde kıta sargı yerlerinde ol-
duğu gibi hareket edilir.                                                                     

Sıhhiye bölük komutanı, teske-
recilerin dağıtılmasını, bölünmesini 
idare eder ve hasta arabalarını çok 

zaiyat olan yerlere gönderir veya bu 
arabaları bir yerde toplayarak araba 
durak yeri kurar.

Sargı merkezinde yaralıların ba-
kımı, iaşesi, geçici olarak barınması 
veya geriye gönderilmeleriyle hasta-
ların tedavisi ve her türlü gerekli iş-
lem yapılır.

Yaralıların toplanması ve taşın-
ması için birlik komutanının izni ile 
boş erzak arabalarından yararlanılır.

Süvari tümeninin sargı yeri mer-
kezi muharebe durumunun gereğine 
göre sıhhiye kademesi ile kurulur.

Sargı yerinin yürüyebilen yaralı-
lardan boşaltılması için, erkenden bir 
hafif yaralılar toplanma yeri seçilir ve 
bildirilir. Burası kolay bulunacak bir 
yere kurulur.

Tedavileri bitmiş olan yaralılarsa 
birliklerine geri gönderilir ya da en 
yakın menzil mevkiine gönderilir. 

Bir muharebe bekleniyorsa, sey-
yar hastanelerin ileri alınmaları ge-
reklidir. Bu hastaneler, sargı yer-
lerinden veya doğrudan doğruya 
muharebe meydanından gönderilen 
yaralıları tedaviye almakla yükümlü-
dürler. Henüz açılmamış ve kurulma-
mış olan seyyar hastanelerin sağlık 
kurulu, yardım sebebi ile sargı yerle-
rine veya hafif yaralılar toplanma ye-
rine alınabilir.

Seyyar hastaneler, muharebenin 
yapıldığı bölgenin dışında, meskun 
yerlerde veya bu yerlere bitişik ve ya-
kın olmak üzere kurulur. Bunlar, çadır 
ve baraka ile genişletilebilir.

Teskereci olmayan erlerin, bir su-
bayın emri olmaksızın kendiliklerin-
den yaralı taşımaları kesin bir surette 
yasaktır.

Seyyar hastaneyi mümkün olan 
süratle tekrar harekete elverişli hale 
koymak için menzil memurları bu 
hastanenin sağlık kurulu ve sarf olu-
nan veya bırakılacak olan malzeme-

sini değiştirerek onları sabit bir hale 
getirirler.   

4. Veteriner Hizmeti:

Atlı birliklere, cephane kollarına 
ve ulaştırma katarlarına gereği kadar 
veteriner atanır. Bunların görevleri 
hastalanan hayvanları tedavi etmek 
ve nalbantları göz altında bulundur-
maktır. Bundan başka elde edilen 
hayvan sürülerinin muayenesinde, 
veterinerlerin düşünceleri alınır.

Hastalığı hafif olan hayvanlar bir-
likler yanında tedavi edilir, ağır has-

talar menzilde bulunan hayvan de-
polarına gönderilir. Tedavisi mümkün 
olmayanlar satılır veya öldürülür.

5. Cephane İkmali:

Her rütbedeki amirler, bir yandan 
cephanenin akıllıca tasarruf ve idare-
sine, öte yandan zamanında ikmaline 
çalışmakla görevlidirler.

Muharebede askere cephane ye-
tiştirmek için her çareye başvurulur. 
Çünkü, muharebe şansı ateşin de-
vam ve sürdürülmesine bağlıdır.

Kolordu içinde cephanenin nasıl 
ikmal edileceği genel olarak kolordu 
karargahı tarafından düzenlenir. Mu-
harebeye girerken piyade ve topçu 
cephane kolları, kolordu komutanının 
emir ve tertibine göre cephane kolu 
komutanları tarafından ileriye yanaş-
tırılır, kısmen muharebe meydanına 
sokulur. Cephane kolları tümenlere 
katıldığı zaman bunun düzenlenmesi 
tümen komutanlarına düşmektedir. 
Cephane kollarının varacağı muhte-
mel yer ile bunun zamanı ast komu-
tanlara bildirilir.

Büyük bir muharebede cephane 
kolları, emir beklemeksizin muha-
rebe meydanına koşarlar. Cephane 
kolları, ait oldukları birliklere bağlı 
olmayan birlikler tarafından cephane 
için yapılacak başvurmaları da du-
rumlarına uygun olarak sağlamakla 
yükümlüdürler. Fakat hafif cephane 
kollarının diğer birliklere böyle bir 
yardımı, kıta komutanın özel emrine 
bağlıdır.

Memleket içinden cephane gön-
derilmesi, Harbiye Nezareti ( Milli 
Savunma Bakanlığı ) tarafından em-
redilir ve adı geçen cephanenin bir-
liklere ulaştırılması, menzil idaresi 
tarafından yapılır.

Piyadede Cephane İkmali:

Muharebe girişmiş askerlerin cep-
hanesi mümkün olduğu kadar ateş 
hattına sürülen her takviye birliğinin 
aracılığı ile yenilenir. Kural dışı olarak 
fazladan cephane erlere gönderile-
cek ise, bunları ateşe girmemiş bir-
liklerden almak gerekir. Ateş hattında 
bulunan erlerin cephane almak üzere 
geriye gönderilmesi doğru değildir. 
Bir ateş mevziinde çokça kalınaca-
ğı olasılığı varsa, yedek cephanenin 
ateş hattına konulup hazırlanması 
gerekmektedir.

    Yaralan ve şehit olanların cep-
hanesi alınır ve kullanılır. Cephane 
darlığı, ateş hattından geriye verile-
cek işaretlerle anlatılarak bildirilir.

    Birliğin yanında cephanenin 
yalnız nizami sayısında bulunmasıy-
la yetinilmeyerek, mümkün olduğu 
kadar çok miktar da cephane sağlan-
ması gerekmektedir.

    Küçük ağırlıktaki cephane yüklü 
araba ve mekkareler, muharebe sıra-
sında komutanlarının emri ile muha-
rebe eden birliklerin mümkün olduğu 
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kadar yakını gerisinde 
saklı olarak yer alır-
lar; önemli durumlar-

da kayıplara bile katlanmak gerekir. 
Boşalan cephane araba ve mekka-
relerinin çabuk doldurulmasını tabur 
komutanı emreder.

Süvari Makineli Tüfek, İstikham, Telg-
raf Bölüklerinde Cephane İkmali:

Süvari tümenine katılan topçu bir-
liklerinin hafif cephane kollarında filin-
ta (çakmaklı tüfek) cephanesi bulunan 
birkaç araba veya mekkare bulunur.

Bundan başka süvari, istikham, 
telgraf ve baloncu birlikleri muhare-
be sırasında en yakın piyade cepha-
ne mekkarelerinden ve muharebeden 
sonra en yakın cephane kolundan ik-
mal yaparlar.

Süvari ve istikham birlikleri yanında 
bulunan tahrip cephanesi ve kolordu 
istikham ve köprücü takımları ile taşı-
nan cephane tahrip arabasından ikmal 
olunur.

Silah ve Sairenin İkmali:

Muharebede işe yaramaz hale ge-
len silah ve gereçler geriye alınarak 
askeri fabrikalarda onarılır ve bunların 
yerine gereken harp gereçleri menzil 
depolarından veya yurt içinden tedarik 

edilir. Bu nizamname, TBMM hükümeti 
kurulduktan sonra olanaklar oranında 
uygulanabilmiştir.

Sahra Topçusunda Cephane  
İkmali:

Cephane, ilk önce kademelerden, 
sonra hafif cephane kollarından ikmal 
olunur. Toparlaklar (top cephanesi taşı-
yan araba), kural olarak bir sütre (Düş-
man gözünden ve ateşinden korun-
maya yarar doğal veya yapma siper.) 
gerisine gönderilir. Fakat, önceden to-
parlaklarda bulunan cephane kısmen 
veya tamamen alınır.

Kapaklıların (kapaklılar iki kapaklı 
bir çeşit cephane arabası idi) ön ara-
baları ise daima boşaltılır.

Hafif cephane kolları topçu tabur-
larına bağlıdır. Hafif cephane kolları 
muharebe meydanında araziden fay-
dalanmak üzere taburlarının gerisinde 
yer alırlar. Ancak, ateş hattından 600 
metreden daha uzakta bulunmazlar.

Esas kural olarak, koşulu cephane 
arabaları düşman ateşinden ve gözün-
den korunmaya elverişli olduğu dere-
cede ateş hattına yaklaştırılmaya çalı-
şılır. Uygun bir yerde pek uzak olmayan 
mesafelerde cephane kolları erlerinin 
indirilmesi ve kapaklıların arka araba-
larının gerisinde gizlenmesi suretiyle 

bunları geriden iterek topların yanına 
kadar sürebilirler. Bu şekil mümkün ol-
mazsa cephane, arabalarından çıkarıl-
dıktan sonra topların yanına taşınabilir.

Kritik zamanlarda koşulu kapaklılar 
ve cephane arabaları düşman ateşi al-
tında da ateş hattına kadar ilerleyebilir-
ler. Birlik komutanları, topçu cephane 
kollarının muhtemel olan yer ve ulaşma 
zamanlarını topçu komutanlarına bildi-
rirler. Hafif cephane kolları ise muha-
rebe meydanında cephane kollarından 
ikmal yaparlar.

Muharebeden sonra bataryaların 
ve hafif cephane kollarının cephane, 
er, hayvan ve malzemece noksanları 
kural olarak topçu cephane kollarından 
ikmal edilir.

Ağır Topçuda Cephane İkmali:

Ağır topçu içinde sahra topçusu 
hakkında açıklanan kurallar genellikle 
geçerlidir. Cephane, kural olarak topla-
rın yanına konur, arabalar sütre gerisi-
ne giderler.

Ağır sahra obüs bataryalarında 
cephane arabaları kural dışında ko-
şumları çıkarılmak üzere ateş hattında 
kalabilirler.

Ömer Eren Dinç’22

1. Dünya Savaşı’nda yenik düş-
mesiyle, İtilaf Devletleri Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dört bir yanını 
işgal etmişti. Bu işgallere karşılık 
Samsun’dan bir kıvılcımla tutuşan 
Milli Mücadele ateşi, Anadolu’nun 
her bir bölgesini düşman işgalin-
den kurtarıyordu. Doğuda Ermeni-
leri, güneyde Fransızları batıda ise 
Yunanları mağlup ederek zafer üs-
tüne zafer kazanıyordu. Yunanların 
Türk ordusuna karşı mağlup ol-
masından ve İzmir’in Yunanlardan 
kurtarılmasından sonra Türk ordu-
su, yönünü Boğazlar bölgesine çe-
virmişti. Boğazlar bölgesi halen 4 
yıl önce oraya büyük bir kararlılık 
ve istekle gelmiş olan İngilizlerin 
elindeydi. Peki o zamanlar dünya-
daki en güçlü ülke olmasına rağ-
men, İngiltere neden bu bölgeyi tek 

bir kurşun bile atmadan Türk ordu-
suna bıraktı?

18 Eylül 1922 yılında Mustafa 
Kemal, Anadolu’daki Yunan ordu-
sunun kesin olarak yok edildiğini 
bildirdi. Bu gelişme İtilaf Devletle-
ri arasında paniğe neden oldu ve 
ortak bir kararla Türk ordusunun 
Boğazlar bölgesine girmeyip, böl-
genin tarafsızlığı ilkesine saygı 
göstermesini istediler. Boğazlarda-
ki ana kuvvet olan İngiliz ordusu, 
Londra’dan destek kuvvet istedi ve 
savaş durumuna geçti. Fakat İngi-
liz Ordusu Genelkurmayı, Türklere 
karşı yapılacak bir harekatta, de-
zavantajlı tarafın mevsim koşulları 
nedeniyle kendileri olacağını belir-
ten ve harekata karşı çıkan bir ra-
por yayınladı. Öte yandan İngilizler, 

Fransızlardan da Doğu Trakya’da-
ki  Yunan varlığının korunması için 
yardım istedi, ancak Fransızlar 19 
Eylül tarihinde Çanakkale Boğa-
zı’ndan çekildiler ve İngilizleri Türk 
ordusu karşısında yalnız bıraktılar.

Türk ordusu 24 Eylül 1922’de 
İtilaf Devletleri’nin uyarılarına kar-
şın Boğazlar bölgesine girdi. İngiliz 
kabinesinde fikir ayrılıkları oluşma-
ya başladı; bir grup savaş istiyor, 
içlerinde İtilaf Devletleri Komutanı 
Harrington’un da bulunduğu başka 
bir grup ise savaşmak konusunda 
istekli olmadıklarını belirtiyorlardı. 
Komutan Harrington, kendi asker-
lerinin Türk ordusuna ateş açması-
na engel oldu ve Türklere, herhan-
gi bir çatışma olmadığı takdirde, 
isteklerini barış görüşmeleriyle dile 

İngiltere İstanbul’u 
Neden Bıraktı?
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get irebi lecekler ini 
bildirdi. Aynı zaman-
da Komutan Harrin-

gton’un uyarıları sayesinde Yunan 
Kuvvetleri, Türklerin Boğazlar böl-
gesine girmesinden beş gün son-
ra, 27 Eylül tarihinde, İstanbul’dan 
ayrıldı ve Meriç Nehri’nin gerisine 
kadar çekildi. Artık İngiltere tama-
men yalnız kalmıştı.

İngiltere, 1. Dünya Savaşında 
hem ekonomik yönden büyük zarar 
görmüş, hem de 1 milyona yakın 
asker kaybetmişti. Bu sebepten, 
İngiliz kamuoyu savaşa hiç sıcak 
bakmıyordu ve savaş karşıtı gös-
teriler düzenleniyordu. O dönem 
İngiltere dünyanın dört bir yanında 
sömürgeye sahipti ve bu sömür-
gelerdeki insanlar da artık İngilte-
re adına daha fazla savaşmak is-
temiyorlardı. Özellikle Müslüman 
koloniler, örnek olarak Hindistan 
Müslümanları, Türklere karşı mü-
cadeleye çok sert bir biçimde karşı 
çıkıyorlardı ve Hindistan, İngilte-
re’nin kaybetmeyi göze alamaya-
cağı bir sömürgeydi. Böyle bir za-
manda İngiltere’nin destek kuvvet 
bulması imkansızdı.

Savaş sonrası Osmanlı İmpara-
torluğu ile yapılan Sevr Antlaşma-
sı’na göre Boğazlar, İtilaf Devletle-
ri’nden herhangi bir ülkenin değildi 
ve tarafsız bir bölge olarak nite-
lendirilmişti. Bu nedenle, eğer İn-
giltere Türk ordusuna karşı bir ha-
rekat düzenleyip saldırsaydı, Sevr 
Antlaşması’nı görmezden gelmiş 
olacaktı ki bu durum, İngiltere’nin 
diğer İtilaf Devletleri ile olan ilişki-
lerini zedeleyecekti.

Bütün bu durumlar göz önün-
de bulundurulduğunda, İngilizlerin 
İstanbul’da varlıklarını sürdürmesi 
olanaksızdı. 2 Ekim 1922 tarihinde, 
İngiliz ordusu, Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile el koymuş olduğu 
bütün cephaneyi Türklere teslim 
edip, Türk bayrağını selamlayarak 
rıhtımda onları bekleyen “Arabic” 
isimli vapura bindiler ve İstan-
bul’dan resmi olarak ayrıldılar. Bu 
olaydan dört gün sonra, 6 Ekim 
günü, şanlı Türk ordusu coşkulu 
törenler eşliğinde İstanbul’a girdi 
ve İstanbul düşman işgalinden tam 
olarak temizlenip, tekrardan Türk 
yurdu oldu.

Ömer Öztürk’22

Yazıyı okuyan kişi, seninle birlikte, 
tarihin geleceği şekillendirme gücünden 
yola çıkarak, bu derginin temasının 100. 
Yılı sebebiyle, değinmemiz gereken bir 
nokta olduğunu düşündüğümüz bir asır-
da bir milletin nasıl kurulduğunu konu 
alan, sıradan “Türkiye’nin Tarihsel Ge-
lişimi” konularından uzak kalarak Tür-
kiye’nin bir asırda bir millet olarak nasıl 
inşâ olunduğunu ele alacağız.

Bilimsel makalelerde, bir devletin ku-
rulması için bir insan topluluğu olması 
gerektiği belirtilir. Bir devletin kurulması 
için millet kavramı da insan topluluğu 
kadar önem taşır. Millet birbirlerine bir 
takım bağlar ile bağlanmış insanlar top-
luluğudur. Şimdi, bu bilgilerden yola çı-
karak alelade bir insan topluluğunu mil-
let haline getiren faktörleri inceleyelim. 
Bu temelde iki farklı anlayış mevcuttur: 

Objektif ve Sübjektif Millet Anlayışı.

Objektif millet anlayışına göre mil-
let, belli bir ırka mensup veya belli bir 
dili konuşan veyahut belli bir dine veya 
mezhebe mensup insanların oluşturdu-
ğu bir topluluktur. Sübjektif millet anla-
yışına göre ise millet, ortak bir maziye 
sahip olduklarını düşünen ve gelecekte 
de birlikte yaşama arzusuna sahip olan 
insanların oluşturduğu bir topluluktur.

Yukarıda bahsedilen iki anlayış da 
büyük insan topluluklarında büyük feda-
karlıklar, akıl almaz çalışmalar ve belki 
de ideolojik savaşlar getirir. Bir millet 
anlayışı oluşturmak da bir devletin ku-
rulması için en kritik noktadır.

Peki, Türk Milleti’ni oluşturan millet 
anlayışı nedir? Kimi zaman asırlar ge-

rektiren millet kurma işi bir asırda nasıl 
oldu? Türk milleti hangi faktörlerle be-
lirlenmiştir? Hangi unsurlarla birbirine 
bağlanmıştır? Osmanlı’dan sonra, Tür-
kiye’de kalan, uzun zaman birbirinden 
bağımsız yaşamış “insan topluluğu” na-
sıl bir “millet” haline gelmiştir?

Millet anlayışında Atatürk, materya-
list bakış açısından ziyade, “Millet” kav-
ramını sübjektif kısmından ele almıştır. 
Atatürk’ün millet hakkındaki görüşlerin-
de Ernest Renan’dan büyük izler açıkça 
görürsünüz. Atatürk’ün tanımında yuka-
rıdaki anlayışlarla yorumlanamayacak, 
kronolojilere ters bir ifade buluruz Türk 
Milleti’nde. “Türkiye Cumhuriyeti’ni ku-
ran Türkiye halkına Türk Milleti denir.”

Bu tanımdan yola çıkarak, Atatürk’e 
göre, bir kişi veya grup ortaya çıkıp mil-

Bir Asırda Yeni Bir Milletin  
Yeniden İnşâsı
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let kavramını ortaya koyamaz, kuramaz. 
Ancak o alelade insan topluluğu bir mil-
let ve bir devleti kurar. Türk Milleti’nin 
kuruluşunun yapı taşı budur. Çünkü, 
yukarıda yaptığımız Objektif ve Subjek-
tif Millet tanımları, Atatürk’e göre yeterli 
değildir. O dönemde, Ortadoğu tecrübe-
lerinde, aralarında ırk, dil ve din birliği 
olmasına rağmen kendilerini ayrı millet-
ten hissetmiş insan topluluklarına sıkça 
rastlanmıştır. Örneğin, Araplar böyledir. 
Buna karşılık bazen aralarında ırk ve dil 
bakımından birlik olmamasına rağmen 
kendilerini aynı milletten hissetmiş, aynı 
devlet çatısı altında toplanmış insan top-
lulukları da vardır.Örneğin Türk Milleti 
buna kısmi bir örnektir. Buradan da an-
layabileceğimiz gibi önemli olan, insan 
topluluklarının somut olarak hangi ırksal, 
dinsel veya dilsel özellikleri taşıdıkları 
değil, manevi olarak kendilerini ne ola-
rak gördükleri ve kendilerini nerede bir 
millet olarak hissettikleridir.

İşte size “Bir Asırda Devlet Nasıl Ku-
rulur?” un cevabı. Üzerine araştırmalar 
yapılmış Cumhuriyet anlayışı, Kayseri 
Uçak Fabrikası, Büyük Millet Meclisi 
böyle doğmuştur. Ekonomideki zorla-
yıcı durumlar dilin, dinin, ırkın malı ola-
rak değil milletin malı, milletin hizmeti 
anlayışıyla aşılmıştır. Bir asırda, birlik 
ile, sübjektif millet anlayışını temel alan 
ancak Türkiye’nin bu alelade insan top-
luluğunu birleştiren ve zamanında kop-
mak üzere olan bağları kesmeden, daha 
da güçlendirerek Türk Milleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti kuruldu. Türk milleti, birbi-
rine “Vatandaşlık bağı” ile bağlanmıştır.

Milli bütünlüğe sahip devletler, krizler 
karşısında büyük dayanıklılık göstere-
cek anlayışlara sahiplerdir. Türk milleti-
nin kuruluşunda ve ilerleyişinde, asimi-
lasyon ve tehcir çok zorunlu durumlarda 
yaşansa da (Türkiye – Yunanistan Mü-
badelesi) diğer milletlere karşılaştırıldı-
ğında Türk milletinin kuruluş stratejisin-
de yer almamıştır.

Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Sakar-
ya meydanında, İzmir’de… Bildiğimiz 
kahramanlıkların altında bu millete layık 
olabilme şerefine erişme anlayışı vardı. 
Bu ideolojiye sahip bir alelade insan top-

luluğu, monarşiyle yönetilemezdi. Kendi 
ayakları üzerinde durabilecek cevhere 
sahipti. Bu millete bir kıvılcım lazım-
dı, millet meşaleyi yakacaktı, hazırdı. 
1919’da Mustafa Kemal Paşa bu kıvıl-
cım için Samsun’a yola çıktı ve Kurtuluş 
ateşi yakıldı.

Türk milleti, bir Cumhuriyet devleti 
kuran bir insan topluluğudur, birbirine 
bu topraklar üzerinde sübjektif her yön-
den bağlıdır. O kurtuluş kıvılcımından, 
1919’dan 2019’a demografik olarak dün-

yanın en iyi bölgesinde, zeki ve çalışkan 
bir millet, bir asırda unutulmaz değişim-
ler gösterdi. Bu asır içinde kadın, çocuk, 
ekonomi, sosyal, toplum anlayışları ye-
niden çizildi, bilimsel anlayışlar önemini 
kazandı. İkinci asrın eşiğinde, bunlardan 
çok daha fazlası gerekli. Birliği muhafa-
za ederek, ayrışmadan, bahanelere, 
mazeretlere boyun eğmeden ulaşılmaz 
hedeflere ulaşmayı sürdürmeliyiz. Bir 
asır öncesinden daha çok çalışmalıyız 
ve her yönden büyümeyi gerçekleştir-
meliyiz. Dalgalanmaları millet birliğiyle 
aşmalı, üretmeli, elimizdeki ve içimizde-
ki ateşi devam ettirmeli. Türk milleti, “Ya-
pılmaz”, “İmkansız” gibi bahanelerin mil-
leti değildir, bahaneleri yok etmeli. İşte, 
ikinci asırda birinci asırdakiler mezarla-
rından kalksaydı, bu kudret ile o zaman 
yaptıklarından daha fazlasını yaparlardı.

Bu anlayış ve bağlar ile bir asrı ka-
patmışken, ikinci asrın eşiğinde, daha 
güçlüyüz. Beynimizi bu anlayışla yönet-
meli ve yaptığımız her işi bu anlamlarda 
sorgulamalıyız. Bu topraklar üzerinde, 
Cumhuriyet kurmuş ve onu yürüten biz-
leriz, sınırlarımız ve bahanemiz yok. 

İkinci asır;  gelişmenin vakti, baha-
neleri bitirmenin vakti, üretmenin vakti. 
Kendimizi ikinci asıra hazırlamanın vak-
ti. Gelecek her asırda muhtaç olduğu-
muz kudret, damarlarımızdaki asil kan-
da zaten mevcut.

Sevgiyle kalmanız ve çalışmaktan 
vazgeçmemeniz dileğimle,

Sude Emir ’21

Tarih boyunca milletler; kendileri 
üzerinde egemenlik kuran devlet, im-
paratorluk veya yerli halk ile uyuşma-
yan bir hükümetten kurtulmak ve ba-
ğımsızlıklarını kazanmak istemişlerdir. 
Bu bağımsızlık hareketlerinin sebebi 
Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan mil-
liyetçilik akımı kabul edilir. Milliyetçilik 
akımı, her milletin kendi kaderini tayin 
etmesi anlamına gelir. Bu akım yine de 
bütün bağımsızlık hareketlerinin sebe-

bini açıklamaya yetmez, çünkü bu akım 
öncesi oluşan veya aynı milletten farklı 
kıtalarda yaşayan insanların bağımsız-
lık arayışları vardır. Peki; milletler ne-
den bağımsız olmak, kurtulmak ister? 
Bu yazıda milletlerin kurtuluş fikrinin 
tarihini ve sebeplerini inceleyeceğiz. 

Milletlerin bağımsızlık isteğinin se-
bepleri tarih boyunca sürekli değişmiş-
tir. Bu yazıda milletlerin üst tabakadaki 

elit kesimin ve alt tabakada bulunan 
bireylerin düşüncelerini ayrı ayrı in-
celeyeceğiz. Bazı düşünürlerin konu 
hakkındaki fikirlerinden de yararlanmış 
olacağız.

Fransız Devrimi öncesi zamanlar-
da birden fazla milleti himayesinde 
barındıran imparatorluklar, bağımsız-
lık hareketlerinin hedef noktasıydı. Bu 
devirde insan psikolojisini anlamak 

MAZİPEREST
Kurtuluş Fikri
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için ekonomik duruma 
bakmak doğru olacak-
tır. Endüstrileşmeden 

önceki zamanlarda dünya ABD’li ikti-
satçı Lester Thurow tarafından ortaya 
atılmış sıfır toplam (zero sum)teorisi 
olarak da tasvir edilebilir. Sıfır toplumu 
üretimin tüketime eşit olduğu ve zen-
ginliğin ancak teknolojik gelişmelerle 
artabileceği bir toplumdur. Bu teorinin 
bizim için önemi ise bir kişinin fakir 
olmasını başka bir kişinin zengin ol-
masıyla açıklamasıdır. Teoriye göre 
toplam üretim toplam tüketime eşit ol-
duğu için zengin kişi fazladan bir de-
ğer yaratmamış, tam tersine başka bir 
insanın yarattığı değere el koymuştur. 
Aynı durum imparatorluklar ve yönet-
tikleri yabancı milletler arasında da 
geçerlidir. Bir imparator saraylarını, 
düzenlediği seferlerini ve çevresindeki 
yönetici sınıfını finanse etmesi gerekir. 
Kaynak için yönettiği halkı ağır vergi-
lere tutar (başka bir deyişle halkın ya-
rattığı değere el koyar).  Bu süreçte alt 
tabakadaki insanların bağımsızlık ya 
da reform gibi istekleri, imparatorlara 
vermeleri gereken vergi belirliyordu. 
Aynı ilişki Roma İmparatorluğu’nun yı-
kılmasından tutun ABD’nin bağımsız-
lığına kadar bağımsızlık hareketlerini 
belirledi. Elit tabakanın derdi ise çok 
farklıydı. Onlar zenginliklerini koru-

maktansa geliştirmek için bağımsızlık 
hareketlerini desteklediler. İmparator-
ların hayatlarına özendiler ve onların 
yerini almak için bağımsızlık hareketi-
ne başvurdular.

Fransız Devrimi sonrası ve endüst-
rileşmeden sonra dünya çok farklı bir 
yer haline geldi. Ekonomik model, sıfır 
toplamdan pozitif toplama geçti. Yani 
üretim tüketimi geçiyordu ve toplum-
ların zenginliği artıyordu. Ulaşım ve 
iletişim araçlarında görülen gelişme 
sayesinde devletler ve hükümetler 
yüksek otonomiden düşük otonomiye 
geçiş yapabildiler. Düşük otonomi, in-
sanların yaşam tarzlarına müdahale 
etmeye başladı. Alt tabaka kendi ya-
şam stilini korumak istedi ve bağımsız-
lık hareketlerine başvurdu. Elit tabaka 
ise John Locke ve Thomas Paine gibi 
aydınlanma çağı yazarlarının egemen-
lik ve demokrasi gibi fikirlerinden, Be-
nito Mussolini’nin Faşizm hareketinden 
veya Karl Marks’ın Komünist Manifes-
to’sundan etkilenmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen düşünürler-
den John Locke, bir sürü konuda ça-
lışmıştır ama biz bu yazıda yönetim 
üzerine iki inceleme (two treatises of 
government) üzerinde duracağız. Loc-
ke eserinde insanların temel haklarına 

değinmiştir. İnsanların en temel hak-
larını “Özgürlük, Yaşam ve Mülkiyet 
Hakkı” olarak gören Locke, bu hakları 
ihlal eden hükümetlere karşı gelmeyi 
insanlara hak ve sorumluluk bilmiştir. 
Locke’a göre insanların çıkarına ise 
hükümetlere boyun eğmeye, çıkarına 
değil ise hayattaki gelişimini ve mutlu-
luğunu elde etmek için eski hükümeti 
düşürüp yerine yenisini kurmaya hakkı 
vardır.  Locke’un düşünceleri Amerikan 
Bağımsızlığı’ndan Kurtuluş Savaşı’na 
kadar etkisini sürdürmüştür ve sürdür-
meye de devam etmektedir.

İnsanlar bağımsızlık hareketleri-
ne katılırken insanoğlunun en temel 
dürtülerine sahiplerdi. Kin tutmak ve 
istenmeyen bir durumun suçunu tanı-
madıkları bir kişiye atmak. Kin tutmak 
insanları eski zamanlarda aynı insan-
dan ikinci kez zarar görmemesini sağ-
ladı. Kin duygusu insanları tetikte tuttu. 
Suçu tanımadıkları bir kişiye atmak ise 
insanları rahatlattı. Halk yağmacı as-
kerleri, otoriter rejimlerin yaşattıklarını 
unutmadılar, acılarını ve başarısızlık-
larını hükümetlere bağladılar. Böyle 
bir psikolojik halde iken bağımsızlık en 
umut verici çözümdü. 

Ata Onur Turhan’20

Atatürk‘ün İdeal Köyü

Kurtuluş savaşından yeni çıkmış 
olan Türkiye, Cumhuriyetin ilanı ile hızlı 
bir gelişim ve değişim sürecine girmiş-
tir. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen 
pek çok önemli değişim ve kaydedilen 
önemli ilerlemeler ülkenin hızlı bir şe-
kilde toparlanmasının da önünü açmış-
tır. Savaştan yeni çıkmış ve hırpalan-
mış ülke kaynaklarının yeniden verimli 
kullanılır hale getirilmesi, tahrip olmuş 
kentler ve köylerin imar edilmesi, tica-
retin geliştirilip ekonominin desteklen-
mesi ve eğitimin topyekûn artırılması 
pek çok fedakârlığı gerekli kılmıştır. 
Cumhuriyetin kurulmasından sonraki 
dönemde hem Atatürk, hem de Cum-
huriyet ve Ülke için fedakârca çalışan 
herkes ilerleme ve büyümenin temel-
lerini atacak projeler geliştirmişlerdir. 
Köyler üretimin ön planda olduğu ve 
milli kalkınmanın önemli bir parçasıdır. 
Bu kapsamda köylerin önemli sorum-
lulukları mevcuttur. Ülkesel kalkınma 

da sorumlukların yerine getirilmesi 
ve üretim faaliyetlerinin devamlılığı ile 
kaynakların doğru kullanılması ile ger-
çekleşir.

1937 Yılında Atatürk’ün büyük kat-
kıları ve uzmanlarca ortaya koyulan 
İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi zama-
nın önemli bir köy projesidir. Atatürk, 
projenin uygulanmasını desteklemiş, 
ancak erken vefatı ile birlikte proje de 
yaygınlaşamadan kalmıştır. Proje içe-
risinde pek çok fonksiyon, detay ve 
özellik barındırmaktadır. Proje, üze-
rinde durulması ve değerlendirilmesi 
gereken kurgusal özelliklere sahiptir. 
Bu sistem içerisinde yer verilen üni-
te ve fonksiyonlar mekân kurgusu 
ve algısının şekillenmesinin önemli 
parçalardır. Bu çalışmanın da amacı; 
Türkiye’de köyler için geliştirilerek, pro-
jelendirilmiş ve uygulama aşamasına 
ulaşmış ilk çalışma olan; Atatürk’ün 

de önemle üzerinde durduğu ve bizzat 
geliştirilmesine katkı sağladığı “İdeal 
Cumhuriyet Köyü” projesinin mekân 
kurguları ve kuramları açısından de-
ğerlendirilmesidir. Böylece projenin 
mekânsal kurgusunun uygunluğu ve 
yeterliliğinin değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. Atatürk’ün üzerinde çalışarak 
uygulanmasını istediği bu proje, Afet 
İnan’ın “Devletçilik İlkesi” ve “Cumhu-
riyetin Ellinci Yılı İçin Köylerimiz”  adlı 
kitaplarında yer almıştır.

Çalışmanın materyalini 1937 yı-
lında çizilen, Trakya Umumi Müfettişi 
General Kazım Dirik tarafından Ata-
türk’ün manevi kızı Afet İnan’a verilen 
ve üzerinde mimarının ismi bulunma-
yan “İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi” 
oluşturmaktadır. Atatürk projeyle biz-
zat ilgilenmiş, üzerinde çalışmış ve uy-
gulanmasını desteklemiştir. Afet İnan, 
projenin aslını Türk Tarih Kurumu’na 
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bağışlamış, köy projesine de kendi 
kitapları olan; “Cumhuriyetin 50. Yılı 
İçin Köylerimiz” ve “Devletçilik İlkesi 
ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sa-
nayi Planı 1933”te değinmiştir. Çalış-
manın yöntemini; Köy Projesinin alan 
kullanımları ve yerleşim planı açısın-
dan incelenmesi ile Norberg-Schulz 
ve Lynch’in Mekân Algısı ve Gestalt 
Kuramı açısından değerlendirilmesi 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda önce 
proje ile ilgili veriler toplanmış, özellik-
le çalışma fikrini oluşturan Afet İnan’a 
ait “Cumhuriyetin 50. Yılı İçin Köyleri-
miz” ve “Devletçilik İlkesi ve Türkiye 
Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 
1933” isimli kitaplar değerlendirilmiş-
tir. Daha sonra, projenin mekânsal 
ve kurgusal değerlendirmesinin so-
mut temellere oluşturulması için Nor-
berg-Schulz ve Lynch’in Mekân Algısı 
ve Gestalt Kuramı seçilmiştir. Seçilen 
mekân kuramları doğrultusunda köy 
planı; “yol”, “yüzey”, “bölge”, “düğüm 
noktası” ve “yeryüzü işaretleri”, “mer-
kez veya yer”, “yön ve yol”, “alan veya 
sınır”, “şekil-zemin İlişkisi”, “yakınlık”, 
“tamamlama”, “benzerlik” ve “sürek-

lilik” ilkelerine göre tanımlanabilecek 
detaylarına ayrılarak her bir ilke kap-
samındaki çizimleri oluşturulmuştur. 
Bu sayede görseller üzerinden pro-
jenin incelenmesi ve yorumlanabil-
mesi sağlanmıştır. Kent plancısı olan 
Lynch (1918-1984) kentsel çevrelerin 
algısal formları hakkındaki çalışma-
ları ile tanınır. Lynch mekân algısını 
(1960) “yol”, “yüzey”, “bölge”, “düğüm 
noktası” ve “yeryüzü işaretleri” ba-
zında değerlendirir. Buna göre “yol”; 
kullanıcıların alıştığı ve potansiyel ola-
rak Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi 
“İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi”nin 
mekân kuramları açısından değer-
lendirilmesi değerlendirilen kanallar; 
“yüzey”, iki farklı bölüm arasında hat 
oluşturan, tek düzeliği kıran sahil, de-
miryolu, duvar gibi hatlar olup, kulla-
nıcılar tarafından yol olarak değerlen-
dirilmezler. “Bölge”, aynı ve kendine 
has özellikler gösteren alanlar; düğüm 
noktası, yolların kesişim veya birleşim 
noktaları; “Kent simgesi veya yeryüzü 
işareti” ise, alan içerisindeki genel ka-
rakterden farlılıklar ve değişimlerdir. 
İşaretler, kolayca ayırt edilebilir ve 

göze çarparlar. Norberg-Shulz’a göre 
mekân algısı (1972) “merkez”, “yön” ve 
“alan” kurgusunda gerçekleşir. “Mer-
kez veya yer”; merkez bir çevredeki 
referans noktasıdır. Bütün merkezler 
eylemlerin yeridir. Buna göre mer-
kezleri eylemin birim mekânı olarak 
tanımlamak mümkündür. “Yön ve yol”; 
her mekân içerisinde olan bir kav-
ramdır. Yön kişinin çevre içerisindeki 
hareketini tanımlar. Kişinin mekân içe-
risindeki pozisyonunu belirlemesi bu-
lunduğu noktadan ayrılması ile başlar 
ve seyahati boyunca yol kişinin amacı 
doğrultusunda ilerlemesine yardımcı 
olur. Algısal ve şematik olarak bir yo-
lun karakteristik özelliği sürekliliğidir. 
“Alan veya sınır”; alan içerisinde yolla-
rın tanımlandığı, strüktüre edilmemiş 
“zemin” olarak tanımlanabilir”. Gestalt 
Kuramı (20.yy) “şekil-zemin İlişkisi”, 
“yakınlık”, “tamamlama”, “benzerlik” 
ve “süreklilik” ilkelerini benimser. Şe-
kil-zemin ilişkisinde “algıda seçicilik” 
kuramına göre, dikkatin yoğunlaştığı 
obje şekil, diğer yüzeyler zemindir. 
“Şekil ve zemin” mutlak kavramlar de-
ğildir, dikkatin yoğunlaştığı noktaya 

göre şekil ve zemin değişir. “Yakınlık 
ilkesi”; duyusal anlamda birbirlerine 
yakın olan uyarıcılar bir küme olarak 
algılanır. Buradaki yakınlık daha çok 
zaman ve mekân anlamındadır. “Ta-
mamlama ilkesi”; duyusal anlamda 
eksik girdi içeren uyarıcılar tam olarak 
algılanır. “Benzerlik ilkesi”; bazı duyu-
sal özellikler benzer olan cisimler bir 
küme olarak algılanır. “Süreklilik ilke-
si”; belirli bir yönde ilerleyen uyarıcı-
lar bir bütün olarak algılanır. Projenin 
kuramlar açısından değerlendirilmesi 
sürecinde Lynch ve Norbergshulz’un 
bir birini karşılayan ilkeleri birlikte 
değerlendirilmiş, Gestalt kuramı ise 
farklılığı nedeniyle diğer ikisinden ayrı 
olarak incelenmiştir.

Afet İnan, aslını TTK’ya bağışladı-
ğı, Atatürk’ün “İdeal Cumhuriyet Köyü 
Projesi”nin belgesini, Trakya Umumi 
Müfettişi General Kazım Dirik’ten aldı-
ğını ve Atatürk’ün bu projeyi onaylayıp 
geliştirerek uygulanmasını istediğini 
belirtmiştir.

Afet İnan, Cumhuriyet’in 50 yılı ne-
deniyle 1970’lerde tekrar gündeme 
gelen projenin hayata geçirilmesi için 
Bayındırlık Bakanlığı ve valilere mek-
tuplar göndermiştir. 70’li yıllarda bu 
projenin hayata geçirilmesi için “ça-
lışma atölyeleri” bile kuran Afet İnan, 
finansman sorununun çözülmesi için 
Meclis’e yasa tasarısı sunulmasına da 
önayak olmuştur. Ancak proje bir türlü 
hayata geçirilememiştir.

Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü 
Projesi’nin amacı “çağdaş” ve “çevreci” 
bir köy yaratmaktır.

Proje dairesel düzende ve ışınsal 
akslarla kurgulanmıştır. Üç tane bi-
rincil, bir tane ikincil statüde dairesel 
yol planı projenin ana hatlarını oluş-
turmaktadır. Bu dairesel düzen içten 
dışa doğru merkezde köy meydanı ve 
kurumsal yapılar, çevreleyen dairede 
yaşam alanları ve sonrasında da kırsal 
alan kullanımlarını barındırmaktadır. 
Plan 138 haneli olarak kurgulanmış-
tır. Köyde 43 adet kuruma yer verilmiş 
olup, bu kurumlar bir köyde ihtiyaç du-
yulabilecek, eğitim, sosyal ve kültürel 
yaşam, üretim, depolama, satış ve yö-
netime dair unsurları barındırmaktadır. 
Beş adet ışınsal yol alanı baştanbaşa 
kat etmektedir. Bu yollar hem çevre 
köyler ile hem de köy katmanlarının 
kendi içlerindeki bağlantılarını kurmak-
tadır. Yerleşimin merkezinde bir mey-
dan oluşturulmuştur. Yollar merkezde, 
köy meydanına bağlanmaktadır. Köy 
projesinde pek çok farklı fonksiyona 
yer verilmiştir 

Aslı Türk Tarih Kurumu’nda muha-
faza edilen “İdeal Cumhuriyet Köyü 
Projesi”nde okul, cami, köy konağı, 
sağlık ocağı, otel–han, çocuk bahçesi 
ve fabrika dahil toplam 43 yapı bulun-
maktadır. Plana göre köyün orta yerine 
yapılacak anıtın etrafında sosyal tesis-
ler, terzi, bakkal, berber gibi mekânlar 
yer alacaktır.  

Planın tam merkezinde bir “anıt” 
vardır. Merkezin hemen sağına “Köy 
Meydanı” yerleştirilmiştir. Köy Meyda-
nı’nda ise “Köy Parkı” ve “Çocuk Bah-
çesi” vardır. Köy Parkının ve Çocuk 
Bahçesinin çevresinde ise oyun yeri, 
telefon, itfaiye, çeşme, havuz ve tuva-
let göze çarpmaktadır. Planın sağında, 
en dış çemberden dışa doğru açılan 
alanda çok geniş bir koruluk vardır. 
Koruluğun sonundaki çayın kenarın-
da kuzeyde değirmenler, güneyde ise 
“yaş ve kuru yonca ile hayvan pancar 
tarlası” görülmektedir.. Planın yine sol 
üst köşesinde “Kireç ve taş ocakları”na 
yer verilmiştir.

Altay Tuna Polat’21

• Kültürel mekânlar; Konferans 
salonu, ziraat ve el işleri müzesi 
• Sosyal mekânlar; Sosyal ku-
rumlar, halk odası, gençler kulü-
bü, köy gazinosu
• Ticarethaneler; Kooperatifler, 
köy dükkânları, pazar yeri ve köy 
zahire loncası, berber, terzi, nal-
bant, marangoz, kalaycı, demirci, 
fırıncı, arabacı 
• Konaklama; Konuk odası, han, 
köy konağı, otel
• Dini mekânlar; Cami, asri me-
zarlık 
• Üretim; Mandıra, fabrika, değir-
menler, kanara, kireç, taş, tuğla 
ve kiremit ocakları
• Su ile ilişkili elemanlar; Çeşme-
ler, hamam, artezyen, yunak yeri, 
umumi tuvalet, su deposu 
• Teknik yapılar; Telefon santrali, 
köy söndürgesi
• Sağlık; Ebe, Sağlık korucusu, 
revir, etüv makinesi, veteriner
• Rekreasyon; Çocuk bahçesi, 
köy parkı, panayır yeri, spor sa-
hası
• Eğitim alanları; Okul ve uygula-
ma bahçesi, okuma odası, öğret-
men evi 
• Hayvancılık; Hayvan sağlığı ko-
rucusu, Fenni ağıl, aşım durağı, 
tavuk, tavşan, arı istasyonları, 
damızlık ahır, hayvan mezarlığı 
• Tarım; Yonca ve hayvan pancar 
tarlası, koruluk, gübrelik, tarım-
başı, fidanlık, selektör binası

Hayvan mezarlığıyla, geniş 
yeşil alanlarıyla, koruluklarıyla, 
yaş ve kuru yonca, pancar tar-
lasıyla, tavuk, tavşan, arı, aygır 
ve boğa istasyonlarıyla, hayvan 
sağlığını koruma merkeziyle 
odağında insan, hayvan ve doğa 
olan bu proje “Cumhuriyet Köyü 
Projesi” günümüzde hala hayata 
geçirilememiş tarihin gizemli sarı 
yapraklarının arasında değer ka-
zanıp gerçekleşeceği günü bek-
lemektedir.

 Atatürk’ün 
İdeal Cumhuriyet 
Köyü’nde yer alan 
kurumlar, yapılar 

ve alanlar şunlardır:
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Milli Mücadele döneminde halkımı-
zın verdiği mücadeleler ve daha son-
rasında da İstiklal Mücadelesinin haklı 
galibiyeti sonucu Cumhuriyet’in ilanı, 
tarihin tozlu sayfaları arasında önemli 
bir yer tutmaktadır.

Temel unsuru insan olan edebiyat, 
tarihte gerçekleşmiş çeşitli olaylardan 
etkilenmiştir. Edebiyatçılar, duygu ve 
düşüncelerini anlatırlarken ister istemez 
yaşadıkları dönemin koşullarının ve o 
dönemde cereyan eden olayların etkisi 
altında kalmışlardır. Türk tarihinde bir 
dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı da 
dönemin edebiyatçıları tarafından sıkça 
kaleme alınmış bir konudur.  Birinci  el-
den bu kaynaklar sadece dönemin in-
sanlarını etkilemekle kalmayıp gelecek 
kuşaklara da dönemi değişik bakış açı-
larıyla değerlendirme imkanı vermiştir. 

Halide Edip Adıvar , Kurtuluş Sava-
şı üzerine yazılan romanların ilki olan 
“Ateşten Gömlek” adlı eserini 1922’de 
kaleme almıştır. Romanda, eserin baş-
kahramanı olan Ayşe’nin  İzmir İşgali 
sırasında eşini ve  çocuğunu kaybet-
mesinin ardından İstanbul’a gelişi ve 
ardından  da Anadolu’ya geçerek  Kuv-
va-yı Milliye’ye katılması anlatılmıştır.  
Bir yanda Yunan işgali ve mezalimi 

diğer yanda Bolu, Düzce ve Adapazarı 
ayaklanmaları tarihî gerçeklerle okuyu-
cuya aktarılmıştır. 

Milli Mücadele’yi Akşam ve İkdam 
gibi gazetelerde yazdığı makale ve hi-
kayelerle destekleyen ve TBMM üye-
liği ile Milli Mücadele’nin bizzat içinde 
bulunmuş olan Yakup Kadri, 1932’de 

“Yaban” adlı romanını yayımlamıştır. 
Romanda, Milli Mücadele yılları bir köy 
üzerinden anlatılmıştır. Bir Anadolu  
köyünde yaşayanları, köyün durumu 
ve Milli Mücadele’ye ilişkin tavırların 
incelendiği eser, I. Dünya Savaşı’nın 
bitiminden  Sakarya Savaşı’nın sonuna 
kadar olan süreyi kapsamaktadır.

 

Milli Mücadele’yi  konu edinmiş bir 
başka romansa Tarık Buğra’nın kale-
me aldığı “Küçük Ağa”dır. Olaylar, Ak-
şehir’de başlar ve gelişir. Kitapta, bu 
Anadolu kasabasından yola çıkılarak, 
Kurtuluş Mücadelesi’nin bir bölümü 
anlatılmaktadır. İsyanlar ve işgaller yü-
zünden zayıf duruma  düşmüş Osman-
lı Devleti’nin eski gücünü ve azametini 
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte kaybet-
mesinin ardından halkın düştüğü zor 
durum ve Milli Mücadele, gerçekçi bir 
anlatımla kaleme alınmıştır.

 

İlk kez 1952 yılında  “Yeni İstan-
bul” gazetesinde tefrika olarak ya-
yınlanmış olan Kemal Tahir’in “Esir 
Şehrin İnsanları” romanı, İstanbul’un 
işgali sırasında Türklerin tavrını an-
latır. Romandaki çatışma, üç tip in-
sanın olaylara bakışından oluşur. 
İstanbul Hükümetinin tarafını tutan-
lar, Kuvva-yı Milliyeciler  ve her şeyi 
oluruna bırakan vurdumduymaz in-
sanlar. Kitabın kahramanı olan Pa-
şazade Kamil Bey’in içine düştüğü 
ekonomik sıkıntılar sebebiyle Avru-
pa’dan ana vatanına dönmek zorun-
da kalması, milli kimliğini hatırlaya-
rak Milli Mücadele’ye katılması ve 

sonrasında yaşanan olaylar kitabın 
konusunu teşkil etmektedir. Üç ki-
taptan oluşan “Esir Şehir Üçlemesi” 
bu kitapla başlar.

Milli Mücadele yıllarında vatan-
sever kalemler dergi ve gazeteler-
deki yazıları aracılığıyla Anadolu 
hareketinin sesi olmuşlardır. Bu ses 
Türk milletinin kurtuluş mücadelesi-
ne olan inancını, umudunu ve azmini 

güçlendirmiştir. Bu sebepten ötürü 
henüz  Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık 
aşamasındayken bile Mustafa Ke-
mal milli basının oluşmasına büyük 
önem vermiştir. Edebiyat ve tari-
hin birbirleriyle bağlantılı olduğunu 
Atatürk’ün şu sözlerinden anlamak 
mümkün: “Söz, bir gazeteye veya bir 
kitaba geçerse düşünce saptanmış 
olur, bütün dünyada okunur ve böy-
lelikle gelecek kuşaklara aktarılır. 

“Her azamız ko-
puncaya kadar 
İzmir yolunda kılı-
cımızı kınına koy-
mayacağız.”
   
 Halide Edip

(Ateşten Gömlek)

“Ve bugün tekerlek 
kırılmıştı. Ümit ar-
tık İstanbul’da değil 
Ankara’daydı ve bu 
ümit pırıl pırıldı, 
muhteşemdi, insanı 
hayata yeniden ka-
vuşturacak kadar 
kudretliydi.”

Tarık Buğra
(Küçük Ağa)

“Bir milletin kadın-
ları, erkeklerle aynı 
safta dövüşe girer-
lerse o milleti yen-
mek hiç mümkün 
mü?”

Kemal Tahir
(Esir Şehrin İnsanları)

“Türkiye‘nin ka-
ranlık semasında 
Mustafa Kemal adlı 
bir şafak yıldızı gibi 
parlıyor.” 

Yakup Kadri
(Yaban)

Kurtuluş 
Savaşı 
ve Milli 

Mücadele 
Döneminin 

Sanata 
Etkisi
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Saptanan ve hızlı bir 
biçimde yayılan dü-
şünceler, bütün in-

sanlığın ilerlemesine ve tarihe büyük 
hizmetler verirdi.”

Tarihimizde önemli bir yer tutan 
Kurtuluş Savaşı ve İstiklal mücade-
lesi, o dönemlerde sanata da epey 
yansımıştır. O dönemin ressamla-
rının sanat eserleri ve tablolarının 
Kurtuluş Savaşındaki hüzün, acı, 
mücadele ruhu ve cesur yürekli Türk 
toplumunun verdiği mücadelelerin 
eseri olduklarını görebiliriz. Bu dö-
nemdeki ressamların asıl amacı sa-
vaştaki acı ve hüznü, milli mücadele 
ruhu ve ulusallık ile bir bütün olarak 
sanat eserlerinde yansıtmaktır.

İçerdiği anlam ve mesaj açısın-
dan bu dönemde resmedilmiş en 
dikkat çeken sanat eserleri arasında 
Halil Dikmen’in “İstiklal Savaşı’nda 
Mermi Taşıyan Kadınlar” adlı tab-
losu yer almaktadır. Halil Dikmen’in 
bu tablosunda yalın ayak bir şekilde 
mermi taşıyan kadın figürleri dikkat 
çekmekle birlikte Kurtuluş Mücade-
lesindeki kadın figürünün önemini ve 
kadınların bu mücadeledeki destek-
leri vurgulanmıştır. Ayrıca kadınlarla 
birlikte çocukların da mermi taşıma-
sı Milli Mücadeledeki birlik ve bütün-

lüğün gücünü anlatmaktadır.

Bir başka eseri inceleyecek olur-
sak Ali Cemal’in “Yaralı Düşman As-
kerine Yardım Eden Türk Askeri” adlı 
eseri, Türk milletinin yıllar boyu süre 
gelen yardımseverliğini sembolize 
etmektedir. Türk sanat eserlerindeki 
dışavurumculuğun ilk örnekleri ara-
sında yer alan Ali Cemal’in bu resmi 
Türk milletinin mücadele dönemin-
deki diğer milletlere nazaran düşma-
nına bile yardım eli uzatmasını ser-
gilemiştir.

Bu dönemde savaş, cephede 
olduğu kadar cephe gerisinde de 
hükmünü ve etkisini sürdürüyordu. 
Asker yetersizliğinden dolayı köy-
lülerden ve Türk halkından da bir 
ordu kurulmuştu ve öküzlerle birlik-
te kağnı çeken köylüleri anlatan bu 
tablo;  mücadele dönemindeki Türk 
halkının, köylüsüne kadar tamamının 
azim dolu mücadelesini ve iradesini 
gözler önüne seriyor.

İçerdiği konu bakımından duygu-
sal olan bu eser, Türk askerinin ev 
ve yurt hasretini anlatmaktadır ve 
aynı zamanda savaştaki asker psi-
kolojisine ayna tutar. Eserde dört 
tane asker figürü resmedilmiştir ve 
bir tanesi diğerlerinin arasında onla-

ra mektup okumaktadır. Yanı başla-
rında savaş olurken bir yandan elle-
rinde silahlarla, mektuplar ile hasret 
gidermeye  çalışan askerin hali ve 
ortam atmosferi, izleyiciye gerçekçi 
bir şekilde yansıtılmıştır.

Sanatın toplumsal olaylara bağlı 
gelişmesi, sanatçıların tek bir nok-
tadan hareketle kendi iç dünyaları-
na ve hayal güçlerine göre yaratma 
kabiliyetleri sonucu savaş, ortak bir 
dil olmuş ve resim sanatı ile yeniden 
vücut bulmuştur.

Bugün belki de zamanında veril-
miş milli mücadeleyi ve bu mücade-
ledeki ruhu, halkın yaşamış olduğu 
acıyı, halkın canı pahasına vermiş 
olduğu vatan mücadelesini, milliyet-
çiliği en iyi görüp anlayabileceğimiz 
yer o dönemde verilmiş sanat eser-
leridir. Bize Milli Mücadele dönemini 
en iyi bir şekilde hissedip anlayabil-
memiz için sanat yoluyla aktarmaya 
çalışmış olan ressamlara ve usta ka-
lemlere teşekkür borçluyuz. 

Elif Özsoy’22

Neris Çalışkan’22

İspanya İç Savaşı

İspanya 1931 yılında bir cumhu-
riyet oldu ama ülkede farklı gruplar 
arasında ciddi bir bölünme vardı. Bu 
sadece solcu ve sağcı gruplar arasın-
da ara sıra meydana gelen çatışmalar 
değildi. İspanya 1932 yılında Katalon-
ya bölgesinin otonomluğunu tanıdı ve 
bu ciddi bir milliyetçi protestoya yol 
açtı. Ama 1938’deki Falanjist işgaline 
kadar Katalonya otonomluğunu ko-
rudu. Aynı zamanda 1936’da kurulan 

Sovyet güdümlü Bask Cumhuriyeti iç 
savaşı kaçınılmaz yapmıştı. Zaten iç 
savaş da aynı yılın yazında, 17 Tem-
muz 1936’da başladı.

Hükümet de yaşananların far-
kındaydı ve ciddi sorunların ortaya 
çıkmaması için reformlar yaptı, ama 
hiçbiri işe yaramadı aksine milliyet-
çiler ve komünistler sokaklarda çar-
pışmaya başladı. Sokak savaşları ve 

ayaklanmalar ülkeyi kasıp kavuruyor-
du. Manuel Azana’nın cumhuriyetçi 
hükümeti kontrolü kaybediyordu, as-
lında kaybetmişti bile. Son çare olarak 
şüpheli generallerin rütbe ve görev 
yerlerinde değişikliğe gidildi. Bunla-
rın arasında General Franco da vardı. 
Kendisi genelkurmay başkanlığından 
Kanarya Adaları Ordusu kumandanlı-
ğına atandı. 

1936 yılının Temmuz ayında 
Castillo isimli bir solcu öldürülünce 
cumhuriyetçiler intikamlarını maliye 
bakanlarından Calvo Sotelo’yu öl-
dürerek aldı. Ama sağcıların sessiz 

kalma ihtimali kalmamıştı artık.

İç savaş patlak verdiğinde İspan-
yanın güney ve batı kesimleriyle Fas 
Falanjistlerin kontrolündeydi. Buna 

karşılık Cumhuriyetçiler İspanyanın 
geri kalanını ama en önemlisi Mad-
rid ve Barselona’yı kontrol ediyordu. 
Aynı zamanda iç savaşın başlaması 
dünya ülkelerinin ilgisini İber Yarı-

İç Savaş Öncesi İspanya

İç Savaş Başlıyor
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madasına çekmişti. 
Falanjistler savaş bo-
yunca faşist İtalyan 

ve Nasyonal Sosyalist Alman hükü-
metinden ciddi biçimde yardım aldı. 
Cumhuriyetçilerse arkalarında sa-
dece dünyanın değişik ülkelerinden 
gelen gönüllüleri ve kendisi de sıkın-
tılarla boğuşan Sovyet hükümetinin 
minik çaplı yardımlarını buldular. 
İngiltere ve Fransa gibi Demokratik 
ülkeler ise savaşan iki tarafı da des-
teklemeyip sadece silah satışında 
bulundular. 

Almanlar ise İspanya iç savaşını 
bir güç gösterisi olarak kullandılar. 
Yenilenen Alman uçak, tank ve diğer 
ağır silah teknolojileri İspanyayı yer-
le bir etti. Buna verilebilecek en iyi 
örnek ise Guernica şehrinin Luftwaf-
fe tarafından kesin suretle yok edil-
mesi ve bu vahşetin Alman hüküme-
ti tarafından “milli ruhun” yüceliğini 
anlatmak için kullanılmasıdır.

İç Savaş
Savaş başında Almanya İs-

panyaya Henkel-111lerden oluşan 
(He-111E) bir filo yollarken bunun 
yanında toplamda 200.000 asker 
Milliyetçilere yardıma yollandı. 

Cumhuriyetçilerse Almanya, İtal-
ya ve Orta Avrupa’nın başka yerle-
rinden kaçarak gönüllü bir şekilde 
savaşan 35.000 kişiden destek aldı. 

Gerçek sıkıntı şuydu ki İspanya’nın 
ordusu neredeyse tamamen milliyet-
çi taraf için savaşıyordu yani cumhu-
riyetçi ordu tamamen eğitimsizdi. Bu 
da yetmezmiş gibi ortak bir ideal için 
savaşmıyorlardı. Tabi ki temel hedef 
Milliyetçilerin yenilmesini sağlamak-
tı. Ama bunun için önerilen yollar 
çok farklıydı. Örneğin Anarşistler 
savaşın sadece savaşılarak kaza-
nılacağına ve cesaretten başka bir 
şeye ihtiyaç olmadığına inanıyordu, 

anorko sendikalistler sendikaların 
birleşmesiyle zaferin geleceğine 
inanırken, Ortodoks Komünistler 
Demokratik Cumhuriyetin değerle-
rini korumayı öneriyordu. Goşistler 
gerillaları, Troçkistler ise 1917’deki 
Bolşevik devrim ruhunu korumayı 
öneriyordu. Sonuçtaysa asla bir ka-
rara varılamıyordu. Ancak tüm bu 
uğursuzluklara rağmen Cumhuriyet-
çiler 3 yıl boyunca onurlarını korudu-
lar ve kahramanca savaştılar.

KAYNAKÇA
• Oxford Çocuklar İçin Dünya Tarihi, s. 132,133

• Alfa Yayınları, Resimli Dünya Tarihi Atlası; s. 228,229

• Vikipedi, İspanya İç Savaşının Modern Kültüre Etkisi

İspanya İç Savaşının Sonu

1937 yılından itibaren savaşın 
yönü Milliyetçi cephe lehine dönme-
ye başladı. Zira Cumhuriyetçiler ken-
di aralarında bölünmüş bir şekilde 
savaşıyorlardı. Yıl 1938 olduğunda 
ise artık Cumhuriyetçilerin umutları 
yok olma derecesindeydi. Cumhuri-
yetin ekonomisi çökmüştü. Fabrika-
lar ve madenler milliyetçilerin eline 
geçmişti ve cumhuriyetçilerin cep-
haneleri gün geçtikçe azalıyordu. 
En sonunda yalnızca Barselona ve 
Madrid kalmıştı cumhuriyetçilerin 
elinde. Ve Bahamonde muharebe-

sinin de bitmesiyle iç savaş sona 
gelmişti. Madrid ve Barselona’da di-
renişte bulunan insanlar toplu şekil-
de katledildiler. Sadece 400.000 kişi 
Paris’e kaçarak hayatlarını kurtar-
dılar. Bahamonde zaferi sonrasıysa 
Franco kendisinin 1975’teki ölümü-
ne kadar sürecek diktatörlüğünü 
kurmuştu. 

Franco kendisini bir haçlı şöval-
yesi olarak görüyordu ve İspanyayı 
Komünizmden koruduğuna inanı-
yordu. 

 
İspanya İç Savaşıyla İlgili Ekstra Bilgiler

Ünlü yazar George Orwell savaş-
ta rol almış ve hatta savaşa katılışı-
nın ilk gününde gırtlağından vurul-
muştur.

Amerikalı Yazar Ernest Hemin-
gway “Çanlar Kimin İçin Çalıyor?” 

adlı romanında İspanya iç savaşı sı-
rasında dağlarda savaşan bir gerilla 
grubundan bahseder. 

İspanyol ressam Picasso ünlü 
tablolarından birinde Guernica’yı 
resmeder. Ancak resmin Franco ha-

yatta olduğu sürece İspanya’ya geti-
rilmemesini ister. Eser ancak Franco 
öldükten sonra ABD’den İspanya’ya 
getirilir. Günümüzde Centro de Arte 
Museo Reina Sofia’da sergilenmek-
tedir.

İç Savaşın Modern 
Kültüre Etkileri

İspanya iç savaşı gerek politika-
da gerek dünya ekonomisinde ge-
rekse modern kültürde derin izler bı-
raktı. Konuyla alakalı pek çok filmler 
[Çanlar Kimin İçin Çalıyor? (Ernest 
Hemingway’in aynı isimli eserinden 
uyarlanmıştır.), L’Espoir-Sierra de 
Teruel, Ay Carmela (Aynı isimli şar-
kıdan adını alıyor), La Lengua de las 
Mariposas, Libertarias] ve pek çok 
şarkılar [Metallicanın 1984 tarihli 
“Ride The Lightning” adlı 2. albü-
münden “For Whom the Bell Tolls” 
adlı şarkı, Himno de Riego (Cum-
huriyetçilerin Milli Marşı), Viva la re-
publica!, Ay Carmela!, A las Barrica-
das, No pasaran!] oluşturulmuştur. 

Hamdi Cankat
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Özgür Ruhlar

Siyahîlerin insan yerine koyul-
madığı ve zalimler tarafından mal 
gibi alınıp satıldığı zamanlar... Batı 
Afrika’dan Amerika’ya gemilerle 
götürülen köleler küçük havasız 
alanlarda tutuluyorlar ve yeterince 
beslenemiyorlardı. Ölüm ve has-
talıklar çok yaygındı. Sağ kalanlar 
Amerika’da tarla sahiplerine satı-
lıp zorla çalıştırılıyordu.

Ancak bazı cesur köleleri on-
ları alıkoyanların silahları ve gücü 
korkutamadı. 1699-1865 yılları 
arasında köle gemilerinde 50’den 
fazla isyan çıktı. Bu isyanların en 
ünlülerinden biri de bağımsızlığa 
düşkünlüğü ve başkaldırmalarıy-
la bilinen İgbo Kabilesi’nden 75 

kölenin isyanıdır. Bu köleler 1803 
yılında Nijerya’dan alınarak İspan-
yol gemisi Wonderer ile Georgia 
(Amerika’nin batısında bir eya-
let)’ya götürüldü ve John Couper 
ve Thomas Spalding adlı iki tar-
la sahibine yüzer dolara satıldı. 
Daha sonra küçük bir gemiye nak-
ledildiler ve istikametlerine doğru 
yola çıktılar. Fakat İgbo köleleri 
kaderlerini kabullenmediler. Yol-
culukları sırasında isyan çıkardı-
lar. Onları esir alanları denize at-
tılar. Gemiyi St. Simons Adası’nda 
karaya oturttular. Köle olmaktansa 
ölmeyi yeğleyen İgbolar şeflerinin 
liderliğinde Dunbar Nehri’nin sula-
rına yürüdüler.

O sırada yakında bir tarlada 
bulunan RoswellKing olaya şahit 
oldu ve daha sonra olayı kayda 
geçirdi. Kaptan Patterson ile bir-
likte sadece 13 cesede ulaşabildi. 
Bazıları sularda kayboldu. Bazıla-
rının da hayatta kaldığına inanılı-
yor.

Olay hakkındaki efsaneler halk 
arasında yayılmış. Yerlilerin söy-
lediğine göre kölelerin ruhları hala 
Dunbar Nehri’nde dolaşıyor. “Suda 
Yürüyen Afrikalılar” efsanesini an-
latan yaşlı bir Afrikalı şöyle diyor: 
“ İgbo Sahanlığı’nı duydunuz mu? 
Orası İgboları köle gemileriyle ge-
tirdikleri yer. Oraya ulaştıklarında 
orayı sevmemişler ve şarkı söyle-

yerek nehre yürümüşler, Afrika’ya 
geri dönebilmek için. Ama oraya 
varamamışlar. Boğulmuşlar.” Baş-
ka bir efsane ise “Uçan Afrikalılar”: 
1903 yılnda görüşülen yaşlı bir Af-
rikalının anlattığına göre sahiple-
ri tarafından kırbaçlanan İgbolar 
birlik olmuşlar ve sahiplerine karşı 
çıkmışlar. Daha sonra gökyüzüne 
yükselip şahinlere dönüşerek Afri-
ka’ya geri dönmüşler.

Yaklaşık 200 yıl boyunca bu 
olayın sadece bir halk hikayesi ol-
duğuna inanıldı. Ama araştırmalar 
olayın gerçek olduğunu kanıtladı.

2002 yılında Dunbar Nehri’n-
de Afrikalı Amerikalılar tarafından 
2 günlük bir anma ve geçit töreni 
düzenlendi. Törene Amerika’dan, 
Nijerya’dan, Brezilya’dan ve Ha-
iti’den siyahîler katıldı. Toplu in-
tiharın gerçekleştiği bölge kutsal 
kabul edildi.

İgboların yürüyüşü birçok Af-
rikalı sanatçıyı etkilemiştir. Nobel 
ve Pulitzer ödüllü Toni Morrison 
İgboların cesaretinden esinlene-
rek “Süleyman’ın Şarkısı” adlı ro-
manı yazmıştır. Alex Haley “Kök-
ler” adlı kitabında bu olayı anlatır. 

Ünlü şarkıcı Beyonce “Love Drou-
ght” şarkısının klibinde bir grup 
siyahî kadınla denize yürüyerek 
olayı canlandırmıştır.

Günümüzde yürüyüşü Ameri-
kan Birleşik Devletleri’nin tarihin-
deki ilk özgürlük yürüyüşü olarak 
adlandırılır ve Afrikalı Amerikalı-
lar için çok önemli bir semboldür. 
Irkçılıkla mücadele eden siyahiler 
için bir cesaret ve onur kaynağıdır.

Aysel Zeynep Kılıçarslan’19

KAYNAKÇA
• https://face2faceafrica.com/article/the-tragic-yet-resilient-story-of-igbo-slaves-who-committed-mass-suicide-off-u-s-coast-in-1803

• Donovan Nelson Valentine Sanat Müzesi

• https://www.blackpast.org/african-american-history/igbo-landing-mass-suicide-1803/

https://www.pulse.ng/lifestyle/food-travel/the-igbo-landing-how-75-nigerians-who-revolted-against-slavery-chose-to-drown-in-the/r780g17.amp
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İEL

Sinemanın büyük gururu, sarı siya-
hın onuru büyük büyük abimiz Sadri 
Alışık… Bu yazımda halkın içinden 
gelip kahramanı olduğu karakterleriyle 
kalplerimize yer etmiş Sadri Alışık’ın 
hayatını elimden geldiğince anlatmaya 
çalışacağım. Bu vesileyle kendisini bir 
kez daha rahmet ve minnetle anıyo-
rum.

Sadri Alışık –gerçek adıyla Meh-
met Sadrettin Alışık- 5 Nisan 1925’te 
doğdu. Gerçek adı Sadrettin olması-
na rağmen ailesi ona hep “Sadri” diye 
seslendi. Babasının kaptan olması do-
layısıyla küçükken onunla ve kız karde-
şiyle genellikle annesi ilgilendi. Küçük 
Sadri yaramazlık yapmayı pek severdi. 
Namaz kılan aile büyüklerini secdeye 

varamasınlar diye bellerindeki kuşak-
larla kapı kollarına bağlar, bahçedeki 
civcivleri oltalarla yakalayıp yukarı çe-
ker, kedilerin patilerine ceviz kabukları 
yapıştırırmış.

Küçüklüğünde arkadaşları oyun 
oynarken o, piyesler hazırlayıp arka-
daşlarına sunardı. O zamanlardan beri 

Sadri Alışık

tiyatroya bağlıydı. Ailesi en başta ona 
karşı çıkmıştı lakin sonradan onun çok 
istediğini görünce destek vermeye baş-
ladılar. Babası ona küçükken “Sana bir 
nasihatim, aynı zamanda da vasiyetim 
olsun. Artık yeni bir hayata atılıyorsun. 
Bundan sonraki yaşamında işini elinle 
değil, canınla yap.” sözünü kendine ilke 
edinmiş ve oyunculuk onun için hep bir 
gönül işi olmuştur.

 

Tiyatro aşkıyla beraber ilkokul 
üçüncü sınıftayken ilk piyesini oynadı. 
İlkokulu bitirdikten sonra ailesi Cağa-
loğlu’na taşındı ve o da İstanbul Erkek 
Lisesi’nde okumaya başladı. Bu yıllar-
da yakındaki Cağaloğlu Halk Evi’nde 
Küçük Sahne’de –şimdiki adı Sadri Alı-
şık Tiyatrosu- tiyatrolara katıldı. 1946 –
kimi kaynaklara göre 1944/1945- sine-
maya ilk adımını attı ve Faruk Kenç’in 
yönettiği Günahsızlar filminde rol aldı. 

Sadri Alışık, tam bir sanat adamıy-
dı. Üniversiteyi Güzel Sanatlar Akade-
misi Resim Bölümünde okudu (devam 
zorunluluğu olmamasının tiyatro açı-
sından büyük bir etkisi oldu).  Tiyatroy-
la uğraşırken yine kendisi gibi oyuncu 
olan Neriman Esen’le evliydi. İleride 
karısı olacak olan Çolpan İlhan’la bu-
rada tanıştı. Şöyle anlatıyor Çolpan 
İlhan:

 

Küçük Sahne’nin bir sahnesinde 
karşılaşıyorlar. “O ‘Çayhane’de oy-
nuyor. Kapıdan bir adam girdi; yanık, 
esprili, güleç yüzlü, hoş bir adam. Her-
kes hücum etti, öpüştüler falan. O gece 
‘Çayhane’ temsili için Sadri defter-ka-
lem arıyor. ‘Bende var’ dedim. Baktı, 
‘Bu küçük kızları tiyatroya kim almış?’ 
diye espri yaptı. Bana ilk lafı budur.”. 
1959 yılında beraber oynadıkları Yal-
nızlar Rıhtımı filminden sonra evlendi-
ler. Birkaç sene sonra oğulları Kerem 
Alışık dünyaya geldi. 

1964 yılında, o zamanın birçok sa-
natçısının yaptığı gibi, Avare/Dalgamı-
za Bakalım ve Tophane Rıhtımında/Tu-

rist Ömer adında iki tane plak çıkardı. 
Yıllar sonra bir tane daha çıkaracaktı. 
1966 yılında Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Ah 
Güzel İstanbul” filmi ile Sonrema Bod-
rig Hera Güldürü Filmleri Şenliğinden 
Gümüş Ağaç Plakası özel ödülünü al-
mıştır.

1964 yılından itibaren canlandırdığı 
Turist Ömer ve Ofsayt Osman tiple-
meleriyle ve burada seyirciyi derinden 
etkileyen replikleriyle onların gönlünde 
taht kurdu. Turist Ömer tiplemesi ilk 
kez seyirci karşısına Ayhan Işık’ın baş-
rolde olduğu “Helal Olsun Ali Ağbi” fil-
minde çıkmıştır. Ayhan Işık’ın gezmeyi 
çok seven ve bu yüzden “Turist” lakabı 
takılan arkadaşını canlandırmıştır. Tı-
raş olmayan, delik fötr şapka takan ve 
avare dolaşan bir adamdır Turist Ömer. 
Hazırcevaptır, espriyle karışık sözleriy-
le kimse onunla laf yarıştıramaz. İçme-
yi çok sever, kadına düşkün değildir ve 
yemek yemek ancak karnı acıktığında 
aklına gelir. Beceriksiz ve sakardır, 
bu yüzden de insanlar onu sevimli ve 
cana yakın bulur. 

“Seni öyle bir severim ki denge-
ni kaybedersin, kiliseye girer ‘sela-
münaleyküm’ dersin.”

“…bu akşam affınıza mağru-
ren biraz şeyim. Efkarlıyım ağa-
beyler, efkarlı…”

 “İyi ya, mademki hepimiz 
günün birinde çekip gideceğiz, o 
halde bunca matem, bunca kahır 
niçin? Sizinkisi matem değil za-
ten, korku, korku! Hayat demek, 
ölümü beklemek demektir. Az çok 
hepimiz denizi, yıldızları, ağaçla-
rı işte falanları filanları göreceğiz, 
birçok şeyin tadına bakacağız, 
sonra da ister istemez ‘gidiyorum 
elveda’ şarkısını söyleyeceğiz. Öy-
leyse, gidenin de kalanın da gönlü 
hoş olsun.”

Avare filminden:
“Arkadaş, gidecek yerim yok 

arkadaş. İnsanlar parası olmayanı 
adam yerine koymuyorlar. Benim 
senden farkım ne? Senin de paran 
yok, benim de. İkimiz de serseriyiz. 
Ne demek serseri? Başıboş, aklına 
eseni yapan, istediği yere giden, 
kimseye bağlanmayan demek… 
Bırak esnemeyi de bak, şu evlere 
bak, içleri rahat, sıcak, herkesin 
dalgası yerinde ama bana göre 
değil. Benim dostum şu kaldırım-
lar. Kimsesizlerin dostu. Beni bu 
kaldırımlar anlar arkadaş, öyle bir 
dost olduk ki ne o beni bırakır, ne 
ben onu.”

Konuştuğu bir köpektir. Ve 
o esnada yoldan geçen bir adam 
köpeğe tekme atar. Alışık, adama 
köpekten özür dilettirir ve ekler:

“Sokak köpeklerine selam ver-
mek, adam olmaya çeyrek var de-
mektir.”
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Bundan sonraki 
en önemli tipleme-
si Ofsayt Osman’dır 

ki lakabını hayatında bir kez bile 
gol atamamasından almıştır. Turist 
Ömer’e karşın Ofsayt Osman, haya-
tında bir şeyleri amaç edinmektedir 
lakin istekleri bir türlü yerine geleme-
mekte, attığı toplarla bir türlü kaleyi 
isabet ettirememektedir. Şanssız bir 
adamdır. “Bu da mı gol değil hâkim 
bey” repliğini hepiniz hatırlarsınız. 
Hayatında bir baltaya sap olamamış 
diye itilip kakılan Ofsayt Osman’ın 

 

toplum vicdanını, eşitliği ve gerçek 
hukukun, adaletin ne olduğunu sor-
gulayışını hepiniz hatırlarsınız. Su-
çun ne demek olduğunu parası pulu 
veya gücü olmadan yalnız yüreğiyle 
ölçüp tartması bütün belleklerde yer 
etmesi gereken bir durumdur. Ki bu 
da en başta Sadri Alışık’ın ne kadar 
büyük bir oyuncu olduğunu tüm ger-
çekliğiyle yüzümüze çarpar. 

İçki içmeyi seven Sadri Alışık, en 
yakın arkadaşı Ayhan Işık’ın ölümün-
den sonra iyice içkiye düştü ve kara-
ciğer yetmezliği baş gösterdi. Ame-
rika’da ameliyat olmuş ve o zaman 
için geçmiş olan hastalığı ilerleyen 
zamanlarda tekrar nüksedecekti.

Son rolü “Yengeç Sepeti” adlı 
dizide oynadığı baba karakteriydi. 
Bu rolüyle 1994 yılında Antalya Al-
tın Portakal Film Festivali’nde En İyi 
Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Hayatı 
boyunca 500’ün üzerinde filmde rol 
alan Sadri Alışık, yüreğinin kuvve-
tini aynı zamanda sanatla birleştir-
miş, bir şiir kitabı çıkarmış ve aynı 
zamanda yağlı boya ve kara kalem 
tablolara da imza atmıştır. 18 Mart 
1995 yılında ise karaciğer, böbrek 
ve solunum yetmezliğinin yanı sıra 
kemik iliği hastalığı nedeniyle hayata 
gözlerini yumdu. 

Kendisine Allah’tan gani gani rah-
met diler ve sözlerime Sadri Alışık’ın 
büyük aşkı Müjgan’a yazdığı şiiriyle 
son vermek isterim:

Buse Sultan Gumru’19

“Sevgimizin bir tanesiydin Müjgan
Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür
Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivertti
Ve de her ne hikmetse o da bana gönüllüydü 
Öyle bir sevdim ki Müjgan’ı
Dünyamı şaşırdım, haddimi bilemedim
Evleniriz gibi geldi bana
Evimiz, yuvamız olur, ışığımız yanar
Fakir soframız kurulur gibi geldi
Sahil bahçesinde gazoz içerekten
Gizli gizli mal-ü hülya kurardı
Sonra da çarşılara giderdik
Eşya beğenirdik elden düşme
Aynalı konsolumuz
Topuzlu karyolamız bile olacaktı
Müjgan’ın her an her bir daim yanında olacaktım
Ama olmadı gitti
Nereye mi?
Paraya gitti abicim paraya
Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni
Her akşam bekledim yollarını
Elbet bir gün biz yuva kurarız derken
Duydum evlenmişsin sen zengin bir gençle
Zengin olsaydım sensiz kalmazdım
Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım
Param olsaydı aşkım kalırdın
Seve seve yanımda benimle yaşardın
Nikâh resimlerimizi de çektirdiydik
Sonra karpuzcu Reşit ağabeyinin 
Kayınbiraderine borç ederekten 
Nişan yüzüklerimizi de yaptırmıştık
Ama Müjgan takmadı bunu
Takamadı uçuverdi elimden
Meğer gizlice altın bir kafes bulmuş kendine
Müjgan’ın gelinliğini hususi diktirmişler
Benim gibi kiralık tel duvak almaya kalkışmamış-
lar yani
Öyle sevindim ki
Mesut ve bahtiyar olsun diye dualar ettim her 
gece
Sonra mı ne oldu
Müjgan gibi ben de 
Birbirimize ettiğimiz sözleri
Ettiğimiz yeminleri unuttum
Bir daha mahalleye gelmedi Müjgan
“Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyor-
muş.”  dediler
“Senede birkaç ay zaten Avrupa’daymış.” dediler
“Zaman şifalı bir ilaçtır unutursun.” dediler
Unuttum ben de unuttum
Hiç aklıma gelmedi
Hatırlamıyorum Müjgan’ı
Hatırlamıyorum şimdi
Bu şiiri de ben yazmadım zaten
Unuttum abi, ben de unuttum
Hatırlamıyorum şimdi
Müjgan’ın gözleri ne renkti”

“Hayatta yaşarken ölmüş ol-
manın acısını bilirim ben. Dünya-
da hiçbir ölüme benzemez, hiç. Hiç 
günahın yoktur, günahkâr bilirler 
seni. Hakaret ederler, suratına 
tükürürler, kendini savunamaz-
sın; ‘ben günahsızım’ diyemezsin. 
Kaçıp kurtulsan; başka bir yer-
de, başka bir hayat kursan, belki 
kendine başka bir mutluluk bu-
lursun. Ama serde erkeklik vardır, 
kaçamazsın; kuzu gibi beklersin 
gelip seni öldürecekleri günü. Bi-
rini, birini seversin, ‘kalbini açsan 
dünyada tek, tek sevdiğim sensin, 
ne olur beni anla’ diye yalvarsan, 
kim bilir belki anlayacaktır seni. 
Belki sana acıyacak yüzünü okşa-
yacak, gözyaşlarını silecektir. Ama 
onun hayatını zehretmemek için 
diyemezsin. Yaşayamazsın, seve-
mezsin hayatta, canlı canlı ama 
ölülerden beter gezersin…”

23 Nisan 1920’de bugün Kurtuluş 
Savaşı Müzesi adını taşıyan I. TBMM 
Binası önünde binlerce kişiden oluşan 
kalabalık heyecan içinde Millet Mecli-
si’nin açılışını bekliyordu. İstiklal Müca-
delesi’nin haklılığını ispat etme gerek-
liliği üzerine fikir birliğine varmış 115 
temsilcinin ilk defa 23 Nisan 1920 tari-
hinde çatısı altında toplanacağı bina, 15 

Ekim 1924’e kadar Meclis’e ev sahipliği 
yapmakla kalmayacak Ankara’nın baş-
kent ilan edilmesi ve belki de en önemli-
si 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanına 
sahne olacaktı. Yazımızda, bugün Kur-
tuluş Savaşı Müzesi olarak ziyaretçileri-
ni ağırlayan bu binanın mimari tarihine 
bir bakış atacağız.

Ankara Ulus Meydanı’nda konuşlan-
dırılmış binanın mimarı evkaf mimarı 
Salim Bey’dir. Esasen İttihat ve Terakki 
Fırkası kulüp binası olarak tasarlanmış 
projenin yürütülmesi görevi İttihat ve Te-
rakki Fırkası Ankara temsilcisi Memduh 
Şevket (Esendal) Bey’e verilmiştir. Bina-
nın inşaatına Kolordunun Askeri Mimarı 
Hasip Bey nezdinde başlanmış ancak 

1. TBMM Binasının Mimari 
Tarihi 
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Hasip Bey’in Kurtuluş Savaşı’nda şehit 
düşmesi üzerine bina yarım kalmıştır. Ni-
tekim 23 Nisan 1920 günü bina hala ta-
mamlanmamıştı. Meclisin açılışı sonrası 
I. TBMM’ye ev sahipliği yapan binanın 
inşası Necati Bey gözetiminde Ankara-
lıların evlerinden getirdikleri malzemeler 
ve Ulucanlar’daki Numune Mektebinden 
(bugünkü Cumhuriyet İlköğretim Okulu) 
getirilen kiremitlerle tamamlandı. Meclis 
Toplantı Salonunda yer alan kürsü, An-
karalı bir marangoz tarafından yapılarak 
meclise armağan edilmiştir. Yine aynı 
salondaki sıralar Muallim Mektebi (An-
kara Öğretmen Okulu) ile şimdiki Atatürk 
Lisesinin ilk binası olan Ankara Mektebi 
Sultanisinden (Taş Mektep), iki petrol 
lambası ile sac sobalar çevredeki kahve-
hanelerden, büro malzemeleri ise resmi 
dairelerden getirilmiştir. Bu nedenledir ki 
Milli Mücadelenin ruhu I. TBMM binası-
nın duvarlarına işlemiş, Türk milletinin 
geleceğini şekillendiren önemli kararla-

rın alındığı bina yine Türk milletinin kat-
kılarıyla tamamlanmıştır.

I. TBMM binası Türk mimari stilinde 
tasarlanmıştır. Klasik Osmanlı ve yer yer 
Selçuk mimarlığına ait barındırdığı geniş 
saçaklar ve sivri kemerli pencereler gibi 
birtakım öğelerle I. Milli Mimarlık Döne-
minin Ankara’daki ilk örneklerindendir. İki 
katlı binanın en önemli özelliği duvarla-
rında kullanılan pembe-mor renkli Anka-
ra’ya özgü andezit taşlarıdır. Binanın dış 
cephesinde dikkat çeken bir diğer unsur 
ise ahşap payandalardır. Bu payandalar, 
diğer bir adıyla “eli böğründeler”, esasen 
eski ahşap evlerde cumbaları alttan des-
teklemek için kullanılmakla beraber süs-
leme etkisi de taşıyorlardı. 

Binanın içerisi 22x42 metre ölçüleri-
ne sahip. 42 metre uzunluğundaki kori-
dorun iki tarafında bugün Kurtuluş Sava-
şı’na dair yağlı boya tablolar, karakalem 
çalışmalar ve fotoğraflar sergileniyor. 
Koridorun sol tarafında sırasıyla Riyaset 
Divanı (Bakanlar Kurulu Odası), Encü-
men (Komisyonlar) Odası, Kulis (Din-
lenme Odası), Şeriye Encümeni Odası 
ve Risayet Divanı Odası bulunmaktadır. 
Sağ tarafta ise Mescid, Reis Odası, Ge-
nel Kurul Salonu, Başkatip Odası ve İda-
re Odası sıralanmıştır.

23 Nisan 1920’den 15 Ekim 1924’e 
kadar I. TBMM binası olarak hizmet ve-

ren bina daha sonraları ise Cumhuriyet 
Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk 
Mektebi olarak kullanılmıştır. 1952 yı-
lında bina Maarif Vekaletine devredildi. 
1957 yılında binanın müzeye dönüştürül-
mesi için çalışmalara başlandı. 23 Nisan 
1961’de bina “TBMM Müzesi” adıyla hal-
ka açıldı. Atatürk’ün doğumunun 100. Yı-
lını kutlama programı çerçevesinde bina 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 
çeşitli restorasyon çalışmaları sonucu 
23 Nisan 1981’de “Kurtuluş Savaşı Mü-
zesi” adıyla yeniden ziyarete açıldı. Gü-
nümüzde hala Kurtuluş Savaşı Müzesi 
olarak ziyaretçilerini ağırlayan bu bina 
gerek tanık olduğu tarihi olaylar gerek 
mimari özellikleriyle Ankara Ulus Mey-
danı’nda bütün görkemini sergilemeye 
devam ediyor.

Bilge Bengisu Kontaş’19

KAYNAKÇA
• https://www.kulturportali.gov.tr/portal/kurtulussavasimuzesi 
• ACER, Özlem, I. Ulusal Mimarlık Akımı
• https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/tbmm_binalari_tr_20102016.pdf
• http://www.kultur.gov.tr/TR-96356/ankara---kurtulus-savasi-muzesi-i-tbmm-binasi.html
• http://v3.arkitera.com/g160-meclis-binalari.html?year=&aID=2838

İstiklal ve Hürriyet

İstiklal, Arapça ّلق kökünden 
türemiştir. Bu kök Arapça’da “azal-
mak” anlamında kullanılır. İstik-
lal kelimesinin ilk anlamı yine bu 
kökle aynı anlam doğrultusunda; 
küçümseme, saymama, hiçe say-
madır. İkinci anlamı ise -bu keli-
me için daha çok kullanılır- isyan 
etme, bağını koparma, bir hüküm-
dara itaat etmemedir. Görüyoruz 
ki kelime günümüzde olumlu kul-
lanımının aksine, geçmişte olum-
suz anlamda kullanılmıştır. Bunu 
da insanlığın gelişen yaşam tarzı-
na bağlayabiliriz. Geçmişte insan 
toplulukları hükümdarlar tarafın-
dan yönetildiğinden hükümdara 
karşı çıkmak aynı zamanda düze-
ne karşı çıkmak anlamına geldi-
ğinden “istiklal” aşkı olumsuz gö-

rülmüştür. Günümüzde ise bütün 
ırklar kendilerine özel devletler 
kurduğundan, zaten “istiklal” in-
sanların yaşam tarzı haline gelmiş 
durumda. Bu yüzden “istiklal” aşkı 
her topluluğun en büyük hakkı ola-
rak görülüp olumlu anlamda kulla-
nılmaya başlamıştır. 

    İstiklal kelimesinin dilimizde-
ki karşılığı ve eş anlamlısı bağım-
sızlık kelimesidir. “Bağımsızlık” 
kelimesinin kökü “‘ bağ”a tarihte 
ilk rastlandığı yer Orhun Kitabe-
leridir ki bu da kelimeyi Öz Türk-
çe yapar lakin aldığı ekler bakı-
mından “bağımsızlık” kelimesi Öz 
Türkçe sayılmaz. Bağımsız keli-
mesinin tam anlamı tabi olmayan, 
müstakildir. Müstakil kelimesinin 

de “istiklal” ile aynı kökten geldi-
ğini görebiliyoruz. Türklerin kendi 
yaşam tarzından da aslında “is-
tiklal” ve “bağımsız” kelimelerinin 
olumlu anlama geldiğini görebili-
riz. Bu husustaki sözlerime “İstik-
lal Şairi”nin sözleriyle son vermek 
isterim:

“Doğduğumdan beridir, 
aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş
değil altın lale!”
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Hürriyet Arap-
ça’da köle veya ba-
ğımlı olmayan, asil, 

soylu anlamlarına gelen ّرح “hurr” 
kökünden türemiştir. Hürriyet ise 
köle olmama durumu, azatlık an-
lamlarına gelmektedir. Dilimizde 
bu kelimenin eş anlamlısı olarak 
“özgürlük” sözcüğünü kullan-
maktayız. Özgürlük kelimesinin 
kökü ise “öz”dür ki bu sözcüğe ilk 
defa Orhun Yazıtları’nda rastlan-
maktadır, yani Öz Türkçedir. “Öz” 
sözcüğü benlik, kendi anlamla-
rına gelmektedir. Sonuna aldığı 
“-gür” ekinin ise işlevi tam olarak 
bilinmemektedir. Bu ekin Arap-
ça hurr sözcüğünden esinlenile-
rek birleşik kelime oluşturulduğu 
düşünülmektedir. Bu düşünceye 
göre “özgür” kelimesi kendisi ba-

ğımsız olan anlamına gelir. Ko-
nuya Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün sözleriyle son vermek 
isterim:

“Özgürlük ve bağımsızlık be-
nim karakterimdir. Ben milletimin 
en büyük ve ecdadımın en değer-
li mirası olan bağımsızlık aşkı ile 
dolu bir adamım. Çocukluğum-
dan bugüne kadar ailevi, hususi, 
ve resmî hayatımın her safhasını 
yakından bilenler, bu aşkım ma-
lumdur. Bence bir millete şerefin, 
haysiyetin, namusun ve insan-
lığın vücut ve beka bulabilmesi 
mutlaka o milletin özgürlük ve 
bağımsızlığına sahip olmasıyla 
kaimdir. Ben şahsen bu saydığım 
vasıflara, çok ehemmiyet veririm. 
Ve bu vasıfların kendimde mev-

cut olduğunu iddia edebilmek 
için milletimin de aynı vasıfları 
taşımasını esas şart bilirim. Ben 
yaşayabilmek için mutlaka ba-
ğımsız bir milletin evladı kalma-
lıyım. Bu sebeple milli bağımsız-
lık bence bir hayat meselesidir. 
Millet ve memleketin menfaatle-
ri icap ettirirse, insanlığı teşkil 
eden milletlerden her biriyle me-
deniyet icabı olan dostluk ve si-
yaset münasebetlerini büyük bir 
hassasiyetle takdir ederim. An-
cak, benim milletimi esir etmek 
isteyen herhangi bir milletin, bu 
arzusundan vazgeçinceye kadar, 
amansız düşmanıyım.”

Buse Sultan Gumru’19 Unutma İEL’li,
“Muhtaç olduğun 

kudret damarlarındaki 
asil kanda 

mevcuttur!”
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