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ATATÜRK VE SÖZ SÖZCÜĞÜ  

 

Dr. Mukadderi GÜNERİ 

Bağımsız Araştırmacı, ORCID ID: 0000- 0002-4384-6183    

 

ÖZET 

Başlangıçtan bugüne Genel Türk Tarihi ve kültür tarihine baktığımızda, yaşadıkları dönemin önemi nedeniyle 

Bilge Kağan((683-734), Gazi Zahiruddin Muhammet Babur Padişah(1483-1530), Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk( 1881-1938), bu üç liderin Türk devleti kurucuları olarak çoğu yönden benzerlikleri olduğu görülür. 

Bu üç liderin yaşadığı yüzyıl ve coğrafya aynı değildir. Onların ortak noktası, Türk devletinin dağılma 

sürecinde yaşamış olmaları ve yeniden devlet olma mücadelesi vermiş ve başarmış bir milletin liderleri 

olmalarıdır. Yalnız Atatürk’ü diğer liderlerden ayrılan özellik, onun benzer tüm olumsuzlukların yanı sıra yedi 

düvele karşı zafer kazanan bir milletin lideri olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk’e ana kaynak Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün yaptıklarını ve Türk millet olarak yapılanların tümünü(15-20 Ekim) 1927 tarihinde, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde yapmış olduğu yaklaşık 36,5 saat süren söylevinin yazılı hali olan 

Nutuk(Söylev)’tur. Söz a. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Söylem 

a.1. Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. 2. Kalıplaşmış söz, klişeleşmiş söz, ifade. 3. Bir veya birkaç 

cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez. Söylev a. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla 

söylenen uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe(2011: 2151-2158). Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 

1919 tarihinde Samsun’a çıktığından10 Kasım 1938 tarihine kadar bir millet olarak, o günün koşulları gereği 

öncelikle askeri yedi düvele karşı verilen vatan savunmasın da, daha sonra ekonomik, idari, kültür, sanat, 

siyasi, sosyal ve bu gibi her alanda top yekun yeniden diriliş mücadelesi veren bir milletin lideri olarak, hemen 

hemen konuştuğu her söz, ister söylem ister söylev diye adlandırılsın, hiç önemini yitirmemiş, aksine gün 

geçtikçe daha da değer bulmuştur. Bunun ana kaynağı kişisel ve toplumsal yaşanılanlar, bilgi ve deneyimin 

Türk toplumunun liderinin geleceği görme yetisiyle birleşmesi sonucu söze dönüşmesidir. Bir başka ifadeyle 

Türk toplumunun yüz yıllardır millet olma ve yaşama dair birikiminin sözlü tezahürüdür.  

Bu düşünceden hareketle, klasik bir yöntem izlenmek suretiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün  10 Şubat 1902- 

19 Mayıs 1920 yılları arasındaki söylemlerinden örnekler verilmek suretiyle insani ve liderlik yönünün 

vurgulanması yolunda bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Atatürk, Osmanlı Devleti, Söz, Söylem, Türk Milleti,  

 

1. GİRİŞ 

1.1. Mustafa Kemal(1881-1938)’in annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendir. Atatürk yedi yaşında 

babasını kaybeder. Öğrenim çağına geldiğinde Hafız Mehmet Efendinin mahalle mektebinde başladığı 

öğrenim yaşamına, babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebinde sürdürür. Daha sonra sırası ile Selanik 

Mülkiye Rüştiyesi, Askeri Rüştiyesi, Askeri İdadi, İstanbul Harp Okulu, Harp Akademisini yüzbaşı rütbesiyle 

tamamlar(1905).  

1.2. II. Abdülhamit Osmanlı Devletinin başındadır. Tüm dünyada yeni fikir akımları, yeni teknolojik 

gelişmelerin yansımaları, başta Pay-ı taht İstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarının tümünde askeri, 

ekonomik, idari, kültürel, siyasi ve sosyal etkileri görülür. Osmanlı içte dışta mücadelesini en etkin bir şekilde 

sürdürmektedir. 

1.3. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam 5. Ordu( 30. Süvari Alayı, 1905)’dır. Daha sonra sırası ile 

Kolağası(kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle Manastır III. Ordu(1907), Kurmay Başkan olarak İstanbul’ a giren 

Hareket Ordusu(1909), İstanbul Genel Kurmay Başkanlığı(Picardei Manevralarına katıldıktan sonra(Fransa-

1910), Trablusgarp Tobruk, Derne Bölgesi Komutanlığı(Tobruk Zaferi 1911, 1912), Gelibolu, Bolayır 

Birlikleri Dimetoka, Edirne’nin geri alınması, Balkan Savaşı(1912, 1913), Sofya Ateşemiliterliği 

görevi(1913), 19. Tümen Komutanlığı(Tekirdağ) 1915, Çanakkale Zaferi( I. Dünya Savaşı sonrası, Fransız ve 



 

 

İngilizlere karşı.), Edirne, Diyarbakır görevi(1916), Tümgeneral Atatürk, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alınışı. 

Şam, Halep görevleri(1917), Veliaht Vahdettin Efendiyle Almanya inceleme gezisi(1917, 1918), Halep 7. 

Ordu Komutanlığı(1918), Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı(Mondros Mütarekesi imzalanınca kaldırılır). 

Mondros mütarekesi imzalanmasını takip eden günlerde, İhtilaf devletleri, Osmanlı ordularını tesirsiz hale 

getirmek üzere işgalleri başlatırlar.  

1.4. Harbiye Nezaretinde olan Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında 

genel durum Nutuk’ta şöyle ifade edilmektedir: Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu grup(itilaf devletleri) 

harbi umumide mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zarar görmüş, şartları ağır, ateşkes imzalanmış, 

Büyük Harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumiye ye 

sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler........”( Nutuk 1927: 3 ). 

 

2. SÖYLEMLER 

(10 Şubat 1902- 19 Mayıs 1920) 

2.1. 

2.1.1. ASKERİ 

2.1.1.1.“Ordumuzun içinde bulunan Cemiyet arkadaşlarımız, politikada devam etmek istiyorlarsa, ordudan 

çıkmalı, Cemiyetimizin halk içindeki teşkilatı arasına girmelidirler. Bu suretle gün bile kaybına meydan 

vermeyerek, ordumuz politikadan uzaklaşmalıdır ve ordu içinde kalan dostlarımızda artık politika ile meşgul 

olmamalı ve bütün gayretlerini ordumuzun kuvvetlenmesine çevirmelidirler. Cemiyetimiz de bir an önce 

teşkilatımızı halkın içinde genişletilerek, milletimize dayanan siyasi bir parti haline gelmelidir.” İttihat ve                    

Terakki Cemiyeti 2. Büyük Kongresinde Trablusgarp delegesi olarak konuşması 22 Eylül 1909(1963: 41,42; 

2007: 12).   

2.1.1.2. “İnşallah karşımızdaki düşmana son kesin darbeyi vuracağız.. …… 29 Nisan 1915. 19. Tümen 

birliklerin komutanı ve subaylarına emri 7 Mayıs 1915 Arıburnu(2007: 44 ).  

2.1.1.3. “Subaylar ve küçük subayların, ateş yönetimine pek ziyade önem vermelerini ve hücum sürelerinde 

komşu birliklerin daha ziyade dikkat etmelerini kesinlikle isterim.” 7 Mayıs 1915. Atatürk’ün 19. Tümen 

birliklerine emri. Çanakkale(2007: 116).  

2.1.1.4. “Son erimize kadar ölmek hücuma ve yahut karşımızdaki düşmanı bir fert kalıncaya kadar denize 

dökmek amacıyla taarruz ve hücuma hazırlanacaktır....” Bölge Komutanlarına emri. 13 Mayıs 1915. 

Çanakkale(2007: 44 ).  

2.1.1.5. "Bu son sözlerimi hulasa etmek lazım gelirse, diyebilirim ki ben, milletin vicdanında ve istikbalinde 

ihtisas ettiğim büyük tekamül istidadını, bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey, bütün heyeti 

içtimaiyemize tatbik ettirmek mecburiyetinde idim. Şimdi Efendiler, ilk olmak üzere bütün ordu ile temasa 

gelmek lazımdır."(1927: 11). Alınan cevaplardan bir örnek; "Yirmi Üçüncü Fırka,  düşmanın bir işgal vaziyeti 

karşısında mevkiini terk etmeyecek ve duçarı tecavüz olursa, ahali mahalliyeden alacakları takviye ile mevkiini 

müdafaa edecektir."(1927: 12) 

2.1.1.6. “Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve koruması, bizlerin de mümkün 

olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır.” Ali Fuat Paşa ile 

görüşmesinin özü. 5 Kasım 1918( 1953: 28, 2007:  116 ). 

2.1.2. ADLİ 

2.1.2.1. “Vatan ve millet için temiz ve masum duygularla ve her türlü mahrumiyet ve müşkilat  içinde namus 

vazifesini hakkıyla yapan Osmanlı ordularını haydut ve aynı mahrumiyet ve müşkilata maruz ve yegane 

dayanağı namus ve haysiyetinden ibaret olan adı geçen ordular komutanlarını sefil ve haydut başkanlık 

nitelemek ve teşhir etmek ne büyük ahlaksızlık ve ne sefil vicdansızlıktır. Osmanlı ordularını, onun namuslu 

komutanlarını bu surette teşhir edebilmek kabiliyeti, ancak vatan ve milletin çöküşünü ve yok olmasını arzu 

eden bir alçakta bulunur.” Hukuk-u Beşer Gazetesinde çıkan bir yazıya istinaden, Harbiye Nezaretine 

gönderdiği yazısı. 14 Mart 1919( 2007: 124 ).  

 



 

 

 

 

 

2.1.2.2. "İtilaf Devletleri milletimizin hukuk ve istiklaline riayetkar kaldıkça ve millet, vatanın tamamii 

masuniyetinden emin bulundukça anasır gayri müslimenin duçarı haşyet olmasına hiçbir sebep yoktur ve bu 

bapta devlete karşı her türlü mesuliyeti taahhüt ve buna tamamiyle emniyet buyrulmasını istirham 

ederim."(1927: 16). "Sadrazam Paşa Hazretlerinin konferans huzurunda hukuku Osmaniye’yi müdafaa için 

bezli himmet buyuracakları tabiidir."(1927: 18)  

 

2.1.3. EKONOMİK 

2.1.3.1. “Toros tünellerinin müttefikler tarafından işgali hakkında maddenin açıklanması gerekir.....işgalin 

mahiyeti tünel işletmesini de kapsamakta mıdır? Yoksa muhafaza tertibatından mı ibaret kalacaktır? Toros 

tünellerini tutacak işgal kuvvetlerinin miktarı nedir ve nereden gelecektir. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya 

hitaben, Adana. 3.Kasım.1918( 2007: 116; 1963: 180 ). 

 

2.1.4. İDARİ 

2.1.4.1. “Bugün zat-ı alileriniz ve Talat Bey, birçok üyesi eksik bir hükümette, millettin ruhunu ve devletin 

çıkarlarını büyük bir hassasiyetle takip ederek başarı ihtimalinin güçlenmesini sağlıyor ve çeşitli nezaretlerin 

işlerini yürütmeye mecbur kalıyorsunuz. Ancak böyle bir anda Fethi Bey’in Sofya Büyükelçiliğinde tutularak 

ihmal edilmesi, kabul edilemeyecek bir durumdur.”Bahriye Nazırı Cemal Paşa’ya mektubu. Sofya.9 Kasım 

1914(2007: 33). 

2.1.4.2. “Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki mütareke şartları arasında yanlış yorum ve anlamayı ortadan 

kaldıracak önlemler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, 

ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır.” Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya mektubu 5 Kasım 1918(1 

963: 182;2007: 116).  

2.1.4.3. "Vaziyetin dehşet ve vahameti karşısında, her yerde, her mıntıkada birtakım zevat tarafından mukabil 

halas çevreleri düşünülmeye başlanılmış idi. Bu düşünce ile alınan teşebbüsat, bir takım teşekkülleri doğurdu. 

Öncellikle bu zeminde tüm cemiyetleri aynı gayede toplayarak, halkı top yekun temsil edecek "Heyeti Temsili" 

oluşturmak."(1927: 4) 

2.1.5. İNANÇ 

2.1.5.1. “Burada hayat o kadar sakin değil..........Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür 

askerlerim pek cesur ve düşmandan daha dayanıklılar. Bundan başka hususi inançları, çok defa ölüme sevk 

eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Gerçekten onlara göre iki semavi netice mümkün: 

Ya gazi ya da şehit olmak.” Madam Corinne’ye cevabı 2. Ağustos 1915. Arıburnu(2007: 54).  

2.1.5.2. “Geldikleri gibi giderler.”Yaveri Cevat Abbas(Gürer)’a söylediği söz. İstanbul. 13 Kasım 1918(1963: 

188; 2007: 118). 

 

2.1.6. KÜLTÜREL 

“2.1.6.1. General Litzmann’dan çevirdiği “Takımın Muharebe Talimi” adlı askeri eğitimle ilgili kitabı 

Selanik’te yayımlanır. 23 Şubat 1908. İstanbul’da ikinci baskısı yapılır. 1912-22(2007: 6, 22). 

2.1.6.2. Tabiye Tatbikat Seyahati adlı kitabı Selanik’te yayımlanır.1911. Selanik(2007: 18). 

2.1.6.3. “Sizin bana verdiğiniz Almanca derslerini asla unutmadım. Sizi temin ederim ki top gürültüleri ve 

mermi yağmuru altında mühim muharebe günlerinde dahi hayatımın en güzel hatıraları, bu güzel dostane 

saatlerdi. Düşmanlarımızı yere serdikten ve sevgili vatanımızı rahata kavuşturduktan sonra hemen sizi ziyarete 

koşacağım.”6 Haziran 1915 Madam Hilda Christianus’un mektubuna cevabı. Maydos( 2007: 51 ). 



 

 

2.1.6.4. Zabıt ve Kumandan’la Hasbihal adlı kitabı Mayıs 1914’de Selanik’te, ve sonra İstanbul’da 

yayımlanır(Nuri Conker’in konferanslarını içeren eseri üzerine onunla sohbet şeklinde). Aralık1918( 2007: 

121).   

 

2.1.7. SİYASİ 

2.1.7.1. “Genel durum hakkında görüşümü soruyorsun. Bu husustaki görüşüm sadece sende kalmak şartıyla 

yazıyorum. Ben Almanların bu harpte muzaffer olacaklarına kesinlikle emin değilim. Bu vazifeye atanmam 

için Harbiye Nazır’ına yazdım. Ateşemiliterlikte kalmak istemediğimi, millet ve memleketin büyük bir savaşa 

hazırlandığı bu sırada benim de herhangi bir kıtanın başında bulunmak istediğimi bildirdim. Henüz cevap 

alamadım. Salih Bozok’a cevabı. Kasım 1914. Sofya( 2007: 33 ). 

2.1.7.2. "Ve mukadderata hakim, bir iradei milliyenin, ancak Anadolu’dan zuhur edebileceğini tasrih ettim ve 

iradei milliyeye müstenit bir şurayı milli tesisini ve kuvvetini iradei milliyeden alacak bir hükümetin teşkilini, 

ilk hedefi mesai olarak gösterdim."(1927: 68). 

 

2.1.8. SOSYAL 

2.1.8.1. “Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri. Fakat bu ihtiraslar, yüksek yerleri işgal etmek veya 

büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili değil. Ben bu ihtirasların gerçekleşmesini 

vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyakatle yapılmış bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek, 

büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşta sahip oldum 

ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım.”Madam Corinne’ye mektubu. 25 Ocak 1914. 

Sofya(2007: 27, 28). 

2.1.8.2. “Hayatın çeşitli yönlerinden bir kaçını görenler, evlendikten sonra keşfedilmemiş yönlerini de ister 

istemez gözlemlerler. Bu gözlem pek tatlı olabileceği gibi pek acı da olabilir. Biz Fuat için latif ve saadetli 

manzaralarla evlilik hayatının taçlanmasına dua edelim. Fuat Bey’e cevaben.31 Ekim 1914. Sofya( 2007: 32). 

 

2.1. 9. SANAT 

2.1.9.1. "Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak istiklali tamme 

malikiyetle temin olunabilir. Ne kadar zengin olursa olsun istiklalden mahrum bir millet, beşeriyeti 

mütemeddine muvacehesinde uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye kesbi liyakat edemez."(Yaşam 

Sanatı, 2027: 9). 

 

3.DEĞERLENDİRME 

Yukarıda kısıtlı verilen örneklerden anlaşılacağı üzere;  

3.1. Atatürk’ün en belirgin özelliği, hedefi yalnız belirlemesine karşın tüm milletin ortak gelecek bilincinde 

buluşmasının zafere gidecek en sağlam yol olduğunu görüp bu yolda enerjisini harcaması. 

3.2. Askeri, adli, ekonomik, sanat, siyasi, sosyal ve bu gibi alanlarda koşullar ne olursa olsun belirlediği 

stratejisini yaşamı boyunca sürdürerek başarıyı yakalayacağından emin olması.  

3.3. Yaşam yolunda, güçlü inanç, kendisine ve çevresine güven, sabırlı olması. 

3.4. İç ve dış koşulları akılcı ve gerçekçi olarak değerlendirmesi. 

3.5. Koşulsuz çok çalışma ve sonuç alana kadar hedeften sapmama. 

3.6. Devletin ve milletin sürekliliği için tavizsiz yoluna devam etmesi. 

3.7. Koşulları, konumu nasıl olursa olsun okuma öğrenmeden vazgeçmeyen bir birey olması. 

3.8. Hızlı karar alma ve uygulamaya koyması. 

3.9. Vatanı ve milleti koşulsuz sevmesi. 



 

 

3.10. Bugün yaşam boyu öğrenmenin, bir birey ve bir lider olarak geçmişteki örneğini sergilemesi. 

 

SONUÇ 

Mustafa Kemal Atatürk, altı yüz yıldan daha fazla askeri, adli,  kültürel, siyasi ve sosyal, sanat ve bu gibi 

alanlarda derin birikime sahip bir devlet sisteminin içinde yetişmiş bir asker. Bu nedenle, engin deneyimi 

nedeniyle, alt ve üst tüm takım arkadaşlarıyla özellikle ülke sorunu söz konusu ise iletişim çok mükemmel. 

Başarıyı asla kendine mal etmeyen, takım arkadaşlarıyla, milletiyle paylaşan bir lider. Toplum yararına her 

alanda kararlılığıyla kendini ispatlamış ve yedi düvelle birçok cephede birden savaşarak zafer kazanmış bir 

milletin lideridir. 
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ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısının, askerlik, liderlik ve komutanlık özelliklerinin şekillenmesinde; 

yetiştiği siyasi, toplumsal ve askerî ortamın, aldığı eğitimlerin, yürüttüğü askerî vazifelerin ve katıldığı 

muharebelerin önemli etkileri bulunmaktadır.  

Atatürk; Osmanlı İmparatorluğunun zayıfladığı, savaşların, isyanların, toprak kayıplarının ve göç 

hareketlerinin yaşandığı bir dönemde, çok kültürlü ve kozmopolit yapıdaki Selanik, Manastır ve İstanbul 

şehirlerinde kesintisiz, düzenli ve modern bir eğitim süreci (1893-1905) yaşamıştır. Askerî okullardaki eğitimi 

esnasında; Rousseau, Voltaire gibi filozoflar yanında, başta Namık Kemal olmak üzere aydın Türk şairlerini 

ve yazarlarını da okumuş, böylelikle vatan, hürriyet, millet, çağdaşlaşma, milli devlet gibi konularda fikirleri 

şekillenirken, ülke sorunlarına olan ilgisi de artmıştır.  

Meslek hayatına başlamayı müteakip, ordunun çağın gereklerine uygun olarak eğitilmesinin ve harbe hazırlık 

seviyesinin arttırılmasının gerekli olduğunu gören Atatürk; askerlik hayatının ilk yıllarında (1909-1912) 

özellikle askerî eğitim konuları üzerine odaklanmış, katıldığı eğitim ve tatbikatlardaki gözlemlerini mesleki 

bilgi ve tecrübeleriyle birleştirerek basılı eserler hâline getirmiş, diğer taraftan güncel askerî talimname 

tercümeleri yapmıştır. Rütbe ve makamının artmasıyla birlikte, özellikle 1914’ten itibaren kaleme aldığı 

eserlerinde, katıldığı muharebelerde elde ettiği tecrübeler yanında politik ve toplumsal konular hakkındaki 

düşüncelerini de ifade etmeye başlamıştır. 

Atatürk, 1908-1918 döneminde hazırladığı toplam 12 eserden sekizini askerî, ikisini askerî tercüme, ikisini 

hatıra notları tarzında kaleme almış ve özellikle askerî tarzdaki kitaplarının basılarak subayların kullanımına 

sunulmasını hedeflemiştir. 

Atatürk’ün, 1908-1918 döneminde hazırladığı eserleri incelendiğinde; aslında asker ve devlet adamı kişiliğini 

belirleyen düşünce yapısının bu dönemde şekillendiği ve söz konusu eserlerde belirtilen düşüncelerin gerek 

Milli Mücadele döneminde yaşanan gelişmelerde, gerekse Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen devrim 

hareketlerinde hayat bulduğu dikkat çekmektedir. Bu yönüyle, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak için kaleme 

aldığı eserleri incelemenin ilk ve önemli adımlardan birisi olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk’ün Basılı Eserleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Asker Kişiliği, Atatürk ve 

Liderlik, Karlsbad Hatıraları, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal. 

 

ABSTRACT 

Political, social and military environment where Mustafa Kemal Atatürk grew up, his education and military 

duties and the wars he joined have important influences on shaping his ideas,  leadership, commandership and 

military skills. 

Atatürk took modern, regular and uninterrupted education in multicultural and cosmopolitan cities, Selanik, 

Manastır and İstanbul, in 1893-1905 when Ottoman Empire declined and wars, riots, lose of soil and migrations 

took place. During his military education, he read philosophers like Rousseau, Voltaire and being Namık 

Kemal in the first place, Turkish poets and writers, hereby his ideas regarding homeland, liberty, nation, 

modernisation, nation-state were shaped and his interest in country problems increased. 



 

 

Atatürk, after beginning his military career, noticed the necessity that the Army must be trained in line with 

the needs of the current age and the war readiness level must be increased, so he focused on military trainning 

in the early years of his military life (1909-1912) and made printed works by combining his observations in 

military trainning and exercises with his military experience, besides he translated actual field manual. By 

getting higher ranks and positions, beginning from 1914, he expressed his ideas about politic and social issues 

together with his experiences gained in the wars. 

Atatürk, wrote 12 books – 8 military, 2 military translation, 2 memory style – in 1908-1918 and especially 

aimed to made military books available to other officers.  

When aforementioned works are reviewed, it will be seen that the frame of mind which specifies Atatürk’s 

military and statesman personality was shaped in 1908-1918, and the specified ideas were put into practice in 

Turkish Independece War and the revolutions in Turkish Rebuplic period. From this aspect, it is thought that 

reviewing his printed works will be the first and one of the most important steps to understand Atatürk. 

Keywords: Atatürk’s Printed Works, Military Personality of Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk and Leadership, 

Karlsbad Memories, Reflections upon the Officer and Commander. 

 

GİRİŞ 

1908-1918 dönemi, Mustafa Kemal Atatürk’ün asker kişiliği ile komutanlık ve liderlik özelliklerinin öne 

çıkmaya başladığı bir dönemdir. Atatürk; bu dönemde aldığı askerî eğitim ile özellikle harp sanatı ve tarih 

konularında sahip olduğu bilgiler temelinde, görev yaptığı yerlerde ve katıldığı muharebelerde elde ettiği bilgi 

birikimini ve tecrübelerini, başka subayların da istifade edebilmesi düşüncesiyle hazırladığı kitaplara 

yansıtmıştır.  

Söz konusu kitaplar; genel itibarıyla eğitim ve tatbikat gözlemleri, yabancı talimname tercümeleri, taktik 

mesele ve askerî karar verme dokümanı, muharebe raporu, tarihçe ve hatıralar şeklinde tasnif edilebilir. 

Atatürk, 1908-1918 döneminde yazdığı ve tercüme ettiği eserlerde; ağırlıkla askerî eğitim, komutanlık ve 

liderlik konularındaki esaslar ile birlikte, özellikle hatıralarında döneme ilişkin tespitleri yanında, gelecekte 

gerçekleştirmeyi tasarladığı toplumsal yapı ve devrim hareketlerine yönelik fikirlerini de ortaya koymaktadır. 

Atatürk’ün söz konusu eserleri hazırlarken, askerlik kişiliğini şekillendiren; dönemin politik, askerî ve kültürel 

ortamının, aldığı eğitimlerin, elde ettiği muharebe tecrübelerinin ve liderlik özelliklerinin de etkili olduğunun 

dikkate alınması uygun olacaktır.1 

Bu çalışmada; Mustafa Kemal Atatürk’ün 1908-1918 döneminde hazırladığı on iki eserinin; sahip olduğu bilgi 

birikimi, düşünce yapısı ve muharebe tecrübelerinin de dikkate alınarak incelenmesi, böylelikle komutanlık ve 

liderlik özellikleri yanında fikir yapısının anlaşılmasına yönelik bulguların tespit edilmesi hedeflenmektedir. 

 

1.Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişiliğini ve Düşünce Yapısını Şekillendiren Etkenler 

Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğini ve düşünce yapısını; yetiştiği ailesi ve çevresi yanında, Osmanlı 

İmparatorluğunun son döneminde yaşanan savaşlar, göç hareketleri, toprak kayıpları, isyan hareketleri, asayişi 

bozan gelişmeler ile çok kültürlü etkileşim ortamı doğrudan etkilemiştir.2 

Askerlik mesleğine ilişkin kesintisiz, düzenli ve sistemli bir eğitim hayatı yaşayan Atatürk,3 askerî dersler 

dışında tarih, iktisat ve felsefe gibi konularda da eğitim almıştır.4 

 
1 Suat İlhan, Atatürk ve Askerlik - Düşünce ve Uygulamaları-, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1990, 

s. 22. 
2 İlhan, a.g.e., s. 23. 
3 A.g.e., s.25. 
4 Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, Kasım 1990 (11.Basım),   s. 

26. 



 

 

Atatürk, kişilik ve liderlik özelliklerine yön veren askerî okul eğitimine çok uluslu ve kozmopolit yapıdaki 

Selanik’te5 bulunan askerî rüştiyede başlamıştır (1893).6 Sonrasında, Yunan ve Slav çetelerinin bölücü 

faaliyetlerinin yaşandığı sınır şehri Manastır’da askerî lise eğitimini tamamlarken (1896-1899), bu dönemde; 

1897 Türk-Yunan Savaşında yaşanan gelişmelerden etkilenmiş,7edebiyata ve hitabete merak sarmış, bazı 

Fransız filozoflarının kitaplarını okuma fırsatı bulmuştur.8 

Mustafa Kemal Atatürk, müteakiben modern tarzda eğitim veren Harp Okulu’nda eğitimine devam etmiş 

(1899-1902), bu dönemde; İstanbul’un geri kalmışlıkla Batı tarzı yaşantıyı içeren karmaşık yapısı içinde; 

askerî eğitim yanında Rousseau, Namık Kemal, Babanzade İsmail Hakkı gibi yazar ve şairleri okuma fırsatı 

bulmuş; böylelikle cumhuriyet, millet, milli egemenlik, milli devlet, vatan, hürriyet, çağdaşlaşma gibi 

konularda fikirleri şekillenirken, ülke sorunlarına olan ilgisi de artmıştır.9 

Harp Okulu eğitimini Piyade Teğmen rütbesi (10 Ocak 1902)10 ile tamamlamayı müteakip, Erkan-ı Harbiye 

(Harp Akademisi)’den kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur (11 Ocak 1905). Bu okullarda; siyasi 

düşünceleri biçimlenmeye başlamış, hürriyetçi fikirlerin etkisiyle bazı arkadaşları ile birlikte hazırladığı dergi 

/ gazetede ülkedeki yönetimi ve siyasi durumu eleştiren yazılar kaleme almıştır.11 

Yüzbaşı Mustafa Kemal, İstanbul’da tayin beklediği süreçte siyasi faaliyetleri sebebiyle tutuklanarak birkaç 

ay hapiste kalmasını müteakip staj yapmak üzere Şam’daki 5’inci Ordu bölgesine bir nevi sürgün mahiyetinde 

gönderilmiştir.12Şam’daki görevi esnasında;13 Havran’da meydana gelen Dürzi isyanının bastırılmasında görev 

almış, ayrıca “Vatan” adlı gizli bir cemiyet kurmuştur.14 Bu arada, kısa bir süre gizlice gittiği Selanik’te 

cemiyetinin bir şubesini açarak ismini “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” olarak değiştirmiş, ardından 5’inci Ordu 

bölgesindeki stajını tamamlamayı müteakip 30 Eylül 1907’de15Selanik’teki 3’üncü Ordu Karargâhına tayin 

edilmiştir.16 Selanik’te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki Komitesine katılan (Şubat1908)17 Yüzbaşı 

Mustafa Kemal; başlangıçta Makedonya demiryollarının denetlenmesi, Trablus’taki karışıklıkların önlenmesi, 

ilhak edilen Bosna’da gizlice inceleme yapılması gibi kısa süreli görevlere gönderilmeyi müteakip, Ocak 

1909’ta Selanik’teki 19’uncu Redif Tümeni Kurmay Başkanlığına atanmıştır.18 

Bu dönemde; Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bir tümenin kurmay başkanı olarak İstanbul’da yaşanan 31 

Mart ayaklanmasının bastırılmasında rol almış, İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrılma kararı vermiş ve 

Selanik’teki Üçüncü Ordu Karargâhına atanarak gayretlerini eğitim faaliyetlerine yönlendirmeye 

başlamıştır.19Fransa’da katıldığı Picardie manevraları (Eylül 1910) sonrasında, önce Selanik’teki görevlerine 

 
5 Temuçin Faik Ertan, “Çoklu Zekâ Kuramı ve Askerî Okul Hayatı’nın Liderliğine Etkileri”, Ankara Üniversitesi Türk 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 60, Bahar 2017,  s. 60-62, 64. 

6 Mustafa Kemal Atatürk, Bölüğün Muharebe Talimi, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), Kopernik Kitap, İstanbul, 

Haziran 2020 (1.Baskı), s. 30 (Hazırlayanın bilgi notundan); Ertan, a.g.m., s.63. 
7 İlhan, a.g.e., s. 25-26; Ertan, a.g.m., s. 65, Kinross, a.g.e., s. 28. 
8 Kinross, a.g.e., s. 29, İlhan, a.g.e., s. 26.; Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1881-1919 Cilt 1, 

Remzi Kitabevi, İstanbul, Kasım 2012 (Habertürk Gazetesi için 35. Özel basım), s. 65-66.; Andrew Mango, Atatürk, 

Sabah Kitapları, İstanbul, Nisan 2000, s. 54. 
9 Kinross, a.g.e., s. 34.; Ertan, a.g.m., s. 68-69; Atatürk Ansiklopedisi, adı geçen biyografi (a.g.b.); Haldun Eroğlu, 

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili Bazı Görüşler”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 27-28, Mayıs-Kasım 2011, s. 287-289,    292-293; Bölüğün 

Muharebe Talimi, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), s. 32-36. 
10 Atatürk Araştırma Merkezi, “Atatürk, Gazi Mustafa Kemal (1881-10 Kasım 1938) biyografisi”,Atatürk 

Ansiklopedisi, ataturkansiklopedisi.gov.tr., Erişim tarihi 27 Nisan 2022. 
11 Kinross, a.g.e., s. 35-36; Atatürk Ansiklopedisi, a.g.b.. 
12 Kinross, a.g.e, s. 36-37; Aydemir, a.g.e., s. 80-81. 
13 Atatürk Ansiklopedisi, a.g.b.; Yüzbaşı Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam’daki 5’nci Ordu 30’uncu Süvari Alayıdır. 
14 “Yeni kurmay subaylar piyade, süvari ve topçu birlikleriyle eğitim yapmak zorundaydılar”. Mustafa Kemal, Şam’daki 

süvari eğitimini tamamlamayı müteakip piyade stajı için Yafa’daki Nişancı Taburuna gitmiştir. (Kaynak:Mango, 

a.g.e., s. 62) Yüzbaşı Mustafa Kemal; Yafa, Kudüs ve Beyrut’ta Vatan cemiyetinin şubelerinin açmıştır. 
15 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
16 Kinross, a.g.e., s. 38-44. 
17   Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
18 Kinross, a.g.e., s. 45-52.; Atatürk Ansiklopedisi, a.g.b.; Mango, a.g.e., s. 84. 
19 Kinross, a.g.e., s. 53-59. 



 

 

(5’inci Kolordu Karargâhı ve 38’inci Piyade Alay K.lığı) bir süre daha devam etmiş, ardından İstanbul’daki 

Genelkurmay Birinci Şubeye atanmıştır.(13 Eylül 1911).20 

Mustafa Kemal, ilk önemli harp tecrübesini İtalyanlara karşı Trablusgarp Savaşında yaşamış, Tobruk ve 

Derne’de (19 Aralık 1911-24 Ekim 1912) yerli kabileleri teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı başarılı sonuçlar 

almıştır. Binbaşı Mustafa Kemal’in21 Trablusgarp Savaşında uyguladığı; durumun muhafazası için keşif 

kollarının çıkarılması, ikmal ve bakım tedbirlerinin alınması, kıyıda durdurulan düşmana her fırsatta taarruz 

edilmesi, kesin sonuç yerinde bizzat bulunma, gece harekâtından yararlanma gibi taktikleri aynı zamanda 

Çanakkale muharebelerinde de tatbik ettiği dikkat çekmektedir.22 

Binbaşı Mustafa Kemal, İstanbul’a döndüğünde önce Genel Karargâh emrine alınmış,  daha sonra Gelibolu’da 

konuşlu Akdeniz Boğazı Mürettep Kuvvetleri K.lığı Harekât Şube Müdürlüğüne atanmış (25 Kasım 1912)23, 

müteakiben Bolayır Kolordusu adını alan birliğin Kurmay Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Bu dönemde, 

Edirne’nin alınması harekâtında İstanbul’dan gelen birliklerin başında Yarbay Enver, Gelibolu’dan taarruz 

eden süvari tugayının başında ise Binbaşı Mustafa Kemal yer almıştır.24 

Mustafa Kemal, Balkan Savaşı sonrası Sofya Askerî Ataşeliğine atanmış (20 Kasım 1913’de göreve başlamış, 

01 Mart 1914’te Yarbay olmuştur),25 Çanakkale Savaşı öncesinde (20 Ocak 1915)26ise 19’uncu Tümen 

K.lığına görevlendirilmiştir.27Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale kara muharebelerindeki komutanlık 

görevleri esnasında kıyı savunmasının en başarılı örneklerini vererek, düşmanın Gelibolu Yarımadası’nın 

hâkim bölgelerine ulaşmayı hedefleyen ileri hareketini karşı taarruzlarla engellemiştir.28(01 Haziran 1915’te 

Albaylığa terfi etmiştir.)29 

Albay Mustafa Kemal; Çanakkale Savaşı sonrası Edirne’deki 16’ncı Kor. K.lığına atanmış,30 müteakiben, 

kolordusuyla birlikte Doğu Cephesinde görev yapmak üzere Diyarbakır’a hareket etmiştir.(27 Mart 1916’da 

Diyarbakır’a ulaşmış, 01 Nisan 1916’da Tümgeneralliğe terfi etmiştir.)31Mustafa Kemal Paşa, bu cephede; 

dağlık arazide, geçitlerde, kar ve şiddetli soğuk ortamında savunma, geri çekilme ve karşı taarruz harekâtının 

başarılı örneklerini vererek Muş, Bitlis ve Tatvan’ı Rus işgalinden kurtarmış; Rusların Diyarbakır ve Bingöl 

üzerinden yaptıkları taarruzları durdurmuş, ayrıca 2’nci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.32 

Mustafa Kemal Paşa; Birinci Dünya Savaşında son olarak Filistin ve Suriye Cephesinde 7’nci Ordu ve Yıldırım 

Ordular Grup K. olarak görev yapmış, emrindeki birlikleri düşmana kaptırmaksızın üstün düşman kuvvetlerine 

karşı çöl koşullarında örnek teşkil eden stratejiler uygulamıştır. Mütareke sonrası İskenderun’u İngilizlere 

teslim etmek istememesi ve 07 Kasım 1918’de Yıldırım Orduları Grup K.lığının ve 7’nci Ordu’nun 

lağvedilmesi üzerine İstanbul’a Harbiye Nezareti emrine alınmıştır.33 

 

2.Mustafa Kemal Atatürk’ün 1908-1918 Döneminde Yazdığı ve Tercüme Ettiği Eserler 

Atatürk, ifade edilen mesleki bilgi ve tecrübelerinden istifade ile 1908-1918 döneminde aşağıda belirtilen 

eserleri hazırlamıştır: 

 
20 Kinross, a.g.e., s. 60-64 ; Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.; Mango, a.g.e.,s. 570 (Kronoloji). 
21 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b., Mustafa Kemal, 27 Kasım 1911’de Binbaşılığa terfi etmiştir. 
22 İlhan, a.g.e., s. 37-42. 
23 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
24 İlhan, a.g.e.,  s. 45-46. 
25 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
26 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
27 Kinross, a.g.e., s. 81-182, 95. 
28 İlhan, a.g.e., s. 47-51. 
29 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
30 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b..; Albay Mustafa Kemal, 27 Ocak 1916’da Edirne’ye ulaşmış, burada görkemli bir 

törenle karşılanmış, sokaklara “Arıburnu ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal çok yaşa!” yazılı dövizler 

asılmıştır. 
31 Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
32 İlhan, a.g.e., s. 53-58; Atatürk Ansiklopedisi,  a.g.b.. 
33   İlhan, a.g.e., s. 58-65;Atatürk Ansiklopedisi, a.g.b.. 



 

 

• Takımın Muharebe Talimi (23 Şubat 1909) (Tercüme) 

• Cumalı Ordugâhı (12 Eylül 1909) 

• Beşinci Kolordu Ta’biye Tatbikat Seyahati (Taktik Tatbikat Gezisi) (1911) 

• Birinci Ta’biye Meselesinin Halli (Birinci Taktik Meselesinin Çözümü)(03 Haziran 1911) 

• Bölüğün Muharebe Talimi (1912)(Tercüme) 

• Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl (Subay ve Komutan ile Konuşmalar)(1914) 

• Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe (1915) 

• Arıburnu Muharebeleri Raporu (1916) 

• Ta’biye Mes’elesinin Halli ve Emirlerin Sûret-i Tahrîrine Dâir Nasâyih (Taktik Meselesinin Çözümü 

ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler) (1916)   

• Ta’lim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar (Askerî Talim ve Terbiye Hakkında 

Görüşler) (1916) 

• Hatıra Notları (1916) 

• Karlsbad’da Geçen Günlerim (Karlsbad Hatıraları)(1918)  

Söz konusu eserler, müteakip maddelerde incelenerek değerlendirilmektedir. 

 

2.1.Takımın Muharebe Talimi (23 Şubat 1909) 

Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in tercüme yoluyla hazırladığı “Takımın Muharebe Talimi 

(Eğitimi)” adlı eser, Berlin Askerî Akademisi eski müdürlerinden General Karl Litzmann'a34 ait "Seferber 

Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri" adlı kitabın birinci bölümüdür.35 

13 Ocak 1909’da Selanik’teki 3’üncü Ordu Redif Fırkası Kurmay Başkanlığına atanan Kıdemli Yüzbaşı 

Mustafa Kemal; o dönemde değişmiş olan Piyade Talimnamesinin tatbikine katkı sağlamak üzere, Litzmann’ın 

söz konusu eserinin takım bölümünü Almancadan Türkçeye tercüme etmiş ve kitap ilk kez Selanik Orta Çarşı 

Asır Matbaasında basılmıştır.36 

General Litzmann’ın talimnamesi37 biri Takım, biri Bölük ve ikisi Tabur seviyesinde olmak üzere dört 

meseleden (askerî durumdan) oluşmaktadır. Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, takım meselesinin tercümesi 

olan kitabının kendisinin hazırladığı önsözünde özetle; 

• Osmanlı Devleti’nin kullandığı talimnamenin zamanın eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bu 

nedenle günün koşullarına uygun ve geniş kapsamlı bu dokümana gereksinim duyulduğunu,  

 
34 General Karl Litzmann (1850-1936): Alman General ve Politikacı. 1867’de Potsdam Harp Akademisinden mezun 

oldu. 1870 Fransa-Prusya savaşına Piyade Teğmen olarak katıldı. Mesleğinde ilerleyerek 1902’de Berlin’deki Harp 

Akademisinin (Kriegsakademie) başına getirildi. Üç yıl bu görevi yürüten Litzmann, Piyade Generali rütbesi ile 

Birinci Dünya Savaşı’na katılarak birliği (40’ncı Yedek Subay Birliği) ile Lodz savaşında büyük başarı elde ederek 

liyakat nişanı aldı (Kasım 1914). 1915 Masurian Kış Savaşı ve Kowno Kalesi’nin alınmasında etkili oldu. Savaşın 

sonuna kadar; Ukrayna, Karpatlar ve Galiçya bölgelerinde görev yaptı. Birliği Ocak 1918’de Batı cephesine 

gönderildi. Ağustos 1918’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. (Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk,  Takımın 

Muharebe Talimi, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), Kopernik Kitap, İstanbul, Aralık 2019 (1.Baskı), “General 

Litzmann ve Mütercim Yüzbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) üzerine” başlıklı bölüm, s. 17-21). 
35 Mustafa Kemal Atatürk, Takımın Muharebe Eğitimi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2008, s. V. (Kitap 

incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.); Açıklama: Kitap, bir adet harita içermektedir. 
36 Takımın Muharebe Talimi, s. 13. 
37  Talimname: Savaşta uygulanan türlü manevraları, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını, her sınıfın görev ve 

davranışlarını belirten kuralların toplandığı kitap. (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, sozluk.gov.tr, Erişim 

tarihi 27 Nisan 2022) 



 

 

• Öncelikle; birlikleri angarya ile yıpratan, subayları atıl bırakan ve kamuoyunu yanıltan yanlış gelenek 

ve uygulamaların terk edilmesine ihtiyaç olduğunu, 

• Talimnamedeki “Muharebede komuta ve ateş idaresinde en küçük birlik kaideten takımdır.” ifadesi 

ile aslında ilk dersin verildiğini ve talimnamenin bu amaca uygun özellikler taşıdığını, 

• İhtiyaç üzerine, öncelikle takım eğitimine ilişkin ilk meselenin hazırlandığını, kullanım kolaylığı için 

kişi ve yer isimlerinin Türkçe ifade edildiğini belirtmektedir. 

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in, “Takımın Muharebe Talimi” adıyla tercüme ederek yayımladığı 

dokümanda;  

• Bir piyade takımının ve liderlerinin, farklı arazi kesimlerinde ve muharebe ortamına uygun koşullarda 

uygulamalı olarak muharebe eğitimi yapması, 

• Uygulamalara ilişkin görüş ve eleştiri içeren bölümlerle hataların giderilmesi hedeflenmektedir. 

Mustafa Kemal’in henüz Yüzbaşı rütbesinde olmasına rağmen; 

• Eğitimin daha iyi bir seviyeye ulaştırılması gayretinde olduğu, bu nedenle dönemin en iyi 

talimnamelerinden birisini tercüme ederek birliklerin kullanımına sunmak istediği, 

• Yenilikleri takip ettiği ve birliğini o dönemde Makedonya’da cereyan eden ayrılıkçı hareketlere karşı 

hazır hâle getirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, kullanım kolaylığı için yer ve kişi adlarını Türkçe olarak ifade etmesi, tercüme çalışmalarının 

milli yapıya uydurulması gerektiği yönünde bir mesaj mahiyetindedir. 

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in Almanca bir dokümanı tercüme edebilmesi, Almanca yeterliliğinin 

anlaşılması yanında diğer subaylar için de örnek teşkil etmektedir. 

Genel bir esas olarak; bir Alman talimnamesinin tercüme edilmesi, 1908 döneminde Osmanlı kara ordusunun 

eğitiminde Alman ekolünün hâkim olduğunu ve Osmanlı Ordusu’nun mevcut talimnamelerindeki yetersizliği 

giderme yönünde tedbir almaya çalıştığını da göstermektedir. Dokümanda belirtilen uygulamalı eğitim 

mantığının, günümüzde de örnek teşkil edecek mahiyette olduğu düşünülmektedir. 

 

2.2.Cumalı Ordugâhı (12 Eylül 1909) 

Selanik, II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında bir Ordu merkezi olması itibariyle askerî ve siyasi gelişmelerin 

yoğun olarak yaşandığı bir bölge olmuştur. Bu dönemde; Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, 

Selanik’teki Ordu Karargâhında Eğitim ve Öğretim Kısım Amiri olarak görev yaparken Ordu sorumluluğunda 

birçok tatbikat icra edilmiştir.   

Osmanlı Ordusu’na eğitim konularında destek veren Alman Mareşali Von Der Goltz, 1909 yılı Kasım ayında 

yapılması planlanan garnizon tatbikatının icrası için 1909 yılı yaz aylarında Selanik'e gelmiştir. Bu dönemde; 

birliklere askerî durumlar uygulatılarak, söz konusu garnizon tatbikatına hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 

İşte, Cumalı Ordugâhı'nda yapılan süvari tugayı eğitimi ve tatbikatı da bu hazırlık çalışmalarından birisidir. 

Makedonya bölgesinde, Köprülü - İştip yolu üzerinde (Selanik’in yaklaşık 185 km kuzeybatısında) bulunan 

Cumalı Ordugâhı bölgesinde, 3’üncü Süvari Tümen Komutanı Suphi Paşa'nın emrindeki bir süvari tugayı 

tarafından eğitim ve tatbikat faaliyeti icra edilmiştir. On gün süreli bu tatbikatta bulunan Kıdemli Yüzbaşı 

Mustafa Kemal, süvari tugayının eğitimine ve tatbikatına ilişkin gözlem ve tespitlerini "Cumalı Ordugâhı" 

isimli kitabında toplamıştır.38 

Atatürk; “Cumalı Ordugâhı”ndan Nutuk adlı eserinde de bahsetmekte ve tatbikat sonunda subaylar önünde 

Suphi Paşa’ya yönelik yaptığı tenkidin, Suphi Paşa’yı rahatsız ettiğini, üzdüğünü ancak Suphi Paşa’nın 

gücenmediğini ifade etmektedir.39 

 
38   Mustafa Kemal Atatürk, Cumalı Ordugâhı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2009 (2.Baskı), s. V-VI.  
39 Mustafa Kemal Atatürk,  Nutuk, Yapı Kredi Yayınları,  İstanbul, Şubat 2021, (11. Baskı), s.396-397. 



 

 

Yüzbaşı Mustafa Kemal, bu eserinde aynı zamanda kendisinin Çanakkale muharebelerinde rastlayacağımız 

askerlik anlayışını da yansıtmaktadır.40 

Kitap; eğitim ve tatbikata ilişkin teorik bilgiler yanında, gözlem notlarını, birliklere verilen askerî durumları, 

komutanların eleştirilerini ve bir genel harita ile 7 adet krokiyi içermektedir.  

Yüzbaşı Mustafa Kemal, kitabının önsözünde; 

• Cumalı Ordugâhı’nın; Köprülü - İştip yolu üzerinde ve Köprülü'nün 10 kilometre kuzeydoğusundaki 

Cumalı ve Karacalı köyleri yakınında bulunduğunu, 

• Ordugâhta eğitim ve tatbikat için iki Süvari Alayından (Köprülü’den 15’inci ve İştip’ten gelen 16’ncı 

Süvari Alayları) teşkil edilen bir Süvari Tugayının, Üçüncü Süvari Tümen Komutanı Suphi Paşa 

komutasında konuşlandığını, bu tugayın denetlenmesi için Ordu Kurmay Başkanı Ali Paşa’nın 

yanındaki ekipte kendisinin de bulunduğunu, 29 Ağustos-08 Eylül 1909 tarihleri arasında tatbikatı 

gözlemlediğini, 

• Bir Süvari Tugayının uzun zamandan beri ilk kez böyle bir faaliyet için toplandığını, Ordu Komutanı 

ve Kurmay Başkanı’nın tatbikat bölgesine gelmelerinin çok karşılaşılan bir durum olmadığını ifade 

etmektedir. 

Kitap; ordugâh bölgesinde yapılan muhtelif eğitimler yanında, süvari birliklerine verilen askerî durumları 

krokilere dayalı olarak vermekte, birliklerin bu durumlara yönelik uygulamalarını, doğru ve hatalı hareket 

tarzlarını ve komutanların uygulamalara ilişkin eleştirilerini içermektedir.  

Kitaptaki ifadelerden; 31 Ağustos’ta tatbikat bölgesinden ayrılan Ordu Kurmay Başkanı’nın,               03 

Eylül’de Ordu Komutanı Hadi Paşa ile birlikte yeniden ordugâh bölgesine geldiği, 04 Eylül’de eğitimleri takip 

eden Hadi Paşa’nın subaylara hitabında; ordugâhtaki düzenden duyduğu memnuniyet yanında, Ordu 

bölgesinde ilk defa yapılan süvari tugay tatbikatındaki başarı sebebiyle katılanlara teşekkür ettiği ve umutla 

döndüğünü vurguladığı dikkat çekmektedir.  

Suphi Paşa’nın ise cevaben; üzerinde tatbikat icra edilen vatan topraklarının geçmişte süvari sınıfı sayesinde 

alındığını, ancak süvari sınıfının son dönemdeki durumunun herkesçe bilindiğini ve ilerleme kaydedilmesi için 

çok çalışılması gerektiğini ifade ettiği görülmektedir. 

Kitabın yazıldığı zaman dilimi, II. Meşrutiyet döneminin henüz başlangıcıdır. Söz konusu dönemde; 

İstanbul’da 31 Mart vakası yaşanmış, Makedonya bölgesinde ayrılıkçı hareketler hız kazanmıştır. Kıdemli 

Yüzbaşı Mustafa Kemal’in böyle bir ortamda, ordunun hazırlıklı ve eğitimli olması gerektiğini ve tatbikatta 

uygulanan hareket tarzlarının diğer birliklere de katkı sağlayacağını düşündüğü değerlendirilmektedir. 

Cumalı Ordugâhındaki tatbikatın özellikle süvari birliklerine yönelik olması dikkat çekicidir. Muharebede 

kesin sonuç alınacak yer ve zamanda kritik rol oynayabilecek süvari sınıfının o dönemde iyi bir seviyede 

olmadığı, uzun zamandan beridir ihmal edildiği ve tedbir olarak yeniden canlandırılmasına çalışıldığı 

anlaşılmaktadır. Ordu Komutanı’nın tatbikata katılması da bu gayretlere verilen önemin bir göstergesidir. 

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in; birliklere verilen durumları ve uygulamaları krokilerden istifade ile 

ayrıntı olarak ifade etmesi, ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu, eğitimlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin 

bakış açısını ve üst seviyedeki taktik bilgisini de ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, komutanlık ve liderlik 

anlayışına ilişkin olarak; Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde de uyguladığı, düşmanı uzaktan 

karşılayarak bütün kuvvetlerle süratle düşman üzerine atılmak, inisiyatif kullanarak emir beklemeksizin hızla 

hareket etmek ve kararlı olmak gibi prensiplerin de söz konusu eserde vurgulandığı görülebilmektedir. 

 

2.3.Beşinci Kolordu Ta’biye Tatbikat Seyahati (1911) 

Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, “Ta’biye Tatbikat Seyahati (Taktik Tatbikat Gezisi)” adlı bu eserini 

Selanik’te konuşlu 5’inci Kolordu (Kor.)’da Harekât Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde yazmıştır.  

 
40 Mustafa Kemal Atatürk, Cumalı Ordugahı, (Yayına hazırlayan Selma Günaydın),  Kopernik Kitap, İstanbul, Şubat 

2020 (1. Baskı), (Eserin Konusu Bölümü),  s. 12. (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 

 



 

 

Selanik’teki Askerî Matbaada basılan kitap, Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in, 5’inci Kolordu lider 

personelinin katılımıyla 19-20 Nisan 1911’de Selanik - Kılkış41 arasında icra edilen savunma ve taarruz 

uygulamalarına yönelik tatbikattaki gözlemlerini, değerlendirmelerini, komutanların tatbikata ilişkin 

eleştirilerini krokilerle destekli olarak açıklamaktadır.42 Tatbikatın, kıtasız olarak sadece görevlendirilen 

subayların katılımıyla yapıldığı ve arazide lider eğitimine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir tatbikatta; genel esas olarak kırmızı kuvvetler düşmanı, mavi kuvvetler ise dost birlikleri temsil etmektedir. 

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, kitabın başında mavi ve kırmızı kuvvet teşkilatını ve tatbikata katılan 

subayların listesini vermektedir. Buna göre, taktik tatbikat gezisine; 5’inci Kor.  Komutanı Hasan Tahsin Paşa, 

5’inci Kor. Karargâhından Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, Küçük Zabit Okulu Komutanı Kurmay 

Yüzbaşı Mehmet Nuri ve Kurmay Yüzbaşı Sabit Bey’in gözlemci olarak katıldığı ve tatbikatta farklı 

sınıflardan (Piyade, Süvari, Topçu ve Makineli Tüfek), kırmızı kuvvetleri temsilen Teğmen-Yüzbaşı rütbesinde 

14, mavi kuvvetleri temsilen Teğmen-Binbaşı rütbelerinde 18 subayın ve ayrıca Kılkış’tan katılması planlanan 

ilave 8 subayın görev aldığı görülmektedir.  

Tatbikat ile takım, bölük, tabur ve alay seviyesinde farklı askerî sınıflarda lider/komutan eğitiminin 

hedeflendiği dikkat çekmektedir. Kitapta ifade edilen bilgilere göre; 

• Tatbikata katılacak subayların koordine maksadıyla 18 Nisan’da Selanik Askerî Gazinosunda bir araya 

geldiği ve kendilerine taktik mesele hakkında bilgi verildiği,  

• Subayların, 19 Nisan sabahı, Kolordu Komutanı karşısında toplandığı, kırmızı kuvvet komutanının 

Kolordu Komutanı’na yürüyüş emrini sunduğu,  

• Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in; yürüyüş emrini taktik yönden eleştirdiği ve taktik kurallara dayalı 

tavsiye mahiyetindeki düşüncelerini sunduğu (Komutanların her türlü olasılığa göre planlama 

yapması, gelişen durum hakkında astlarını bilgilendirmesi, durum ve amacın farkında olunması vb.),  

• Eğitime ilişkin durumların anlaşılmayı kolaylaştırmak maksadıyla krokilerle birlikte verildiği (toplam 

üç durum krokisinin ve bir genel haritanın bulunduğu), 

• Arazide verilen sözlü emirlerin ve uygulamaların tenkit edildiği ve düzeltici düşüncelere yer verildiği 

(Muharebede dost ve düşmanın temas anında birbirilerinin durumu hakkında bilgi elde edebildiği, 

harekât türünün duruma bağlı olarak belirlenebileceği, kuşatma için birinci şartın düşmanın 

durdurulması olduğu vb.), 

• 19 Nisan akşamı Kılkış’a gelindiği, Kolordu Komutanı’nın askerin kıyafetini, silahını ve koğuşlarını 

kontrol ettiği, bazı ihtiyat ve redif askerlerinin battaniye serili döşeme üzerinde yatmasına üzüldüğü,  

• 20 Nisan’da Kılkış’tan katılan subaylar ile birlikte atlı olarak Karapınar’a hareket edildiği, bu safhada 

özellikle süvari harekâtı ve piyade birliklerinin savunma görevleri üzerinde durulduğu, her aşamada 

tenkit ve düşüncelerin ifade edildiği (muharebe beklenmedik hâl olunca komutanın kesin sonuç 

alınıncaya kadar devam ya da çekilme kararına odaklanması gerektiği vb.), 

• Tatbikata ilişkin olarak yapılan genel değerlendirmede; komuta, sevk / idare ve liderlik ile ilgili 

düşüncelerin ifade edildiği görülmektedir.  

Tatbikata karargâhı adına gözlemci olarak katılan Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in, bu vazifesinin ötesinde 

tatbikatı taktik esaslara göre değerlendirerek alınan derslerden diğer subayların da istifade etmesini hedeflediği 

görülmektedir. Dokümanda ifade edilen taktik düşünceler ve eleştiriler; Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in 

mesleki bilgisinin ileri seviyede olduğuna işaret etmektedir. 

Kolordu Komutanı’nın katılımı, faaliyete verilen önemi ortaya koymakta ve lider personelin eğitilmesine 

yönelik örnek bir uygulama teşkil etmektedir. Ayrıca, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin, sınırdaki konumu ve 

bölgesindeki tehdit durumu (ayrılıkçı hareketler,  komşu ülkeler arasındaki ittifaklar vb.) itibarıyla kritik olan 

 
41 Kılkış, Selanik şehir merkezinin yaklaşık 50 km kuzeyinde yer alan konumuyla o dönemde Selanik Vilayeti Merkez 

Sancağına bağlı bir kaza idi. 
42 Mustafa Kemal Atatürk, Taktik Tatbikat Gezisi 1, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2011 (2. Baskı), Sunuş bölümü. 

(Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 

 



 

 

Üçüncü Ordu sorumluluk sahasında yapılması birliğin muharebe seviyesinin arttırılması gayretlerini de ortaya 

koymaktadır.  

 

2.4.Birinci Ta’biye Meselesinin Halli (03 Haziran 1911)  

Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı; karargâh subaylarının eğitilmesi maksadıyla Birinci Şube Müdürü Albay 

Pertev Bey’in hazırladığı (08 Şubat 1911)“Birinci Ta’biye Meselesi (Birinci Taktik Meselesi43)”nde yer alan 

taktik soruların cevaplandırılarak gönderilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine, o dönemde 5’inci Kolordu 

Karargâhında görevli olan Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, 03 Haziran 1911 itibarıyla taktik 

meselede belirtilen sorulara cevaplar hazırlamıştır. Harita ve kroki içermeyen çalışma; “Birinci Ta’biye 

Meselesinin Halli” adı altında kitap hâline getirilmiştir.44 

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından hazırlanan çalışma; “Birinci Ta’biye Meselesinin Halli İçin 

Notlar” ve “Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Birinci Şu’besi Tarafından Birinci Ta’biye Mes’elesi Olarak 

Gönderilen Mes’elenin Sûret-i Hallidir” başlıklarını içeren iki bölümden oluşmaktadır. 

Taktik mesele; Şimal Hükümeti kuvvetlerinin 14 Mayıs 1911’de Cenup Hükümeti kuvvetlerine savaş ilan 

ederek Edirne’yi kuşattığı ve Makedonya bölgesinde taarruza başladığı, Şimal-i Garbi Hükümetinin de 17 

Mayıs 1911’de savaşa dâhil olduğu faraziyesine dayandırılmıştır. Taktik meselede, düşmanın ve Cenup 

Hükümeti (Osmanlı Devletini temsil eden) kolordularının mevcut durumu verilerek; 

• Bölgedeki Cenup Ordusu Komutanı olarak askerî durumun değerlendirilmesi, muharebenin sevk ve 

idaresine ilişkin hareket tarzlarının ve askerî kararın bildirilmesi, 

• Bölgedeki 2’nci Kolordu Komutanı olarak da karar ve hazırlıkların iletilmesi talep edilmiştir. 

Taktik meseleler, farazi ve kurgulanmış durumlara dayanmakla birlikte, aslında muharebede olması muhtemel 

durumlara hazırlık amacı taşımaktadır. Ordu ve Kolordu seviyesinde askerî karar verme sürecinin işletilmesine 

yönelik olan taktik meselede; Şimal Hükümeti’nin Bulgaristan’ı, Şimal-i Garbi Hükümeti’nin Sırbistan’ı ve 

Cenup Hükümetinin de Osmanlı Devleti’ni temsil ettiği anlaşılmaktadır. 

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal’in; taktik meseledeki sorulara cevap vermeden önce, meselenin çözümüne 

ilişkin esasları içeren notlar hazırladığı ve bu notları kitap içinde bir bölüm olarak topladığı görülmektedir. Bu 

bölüm (“Birinci Ta’biye Meselesinin Halli İçin Notlar”), taktik meseledeki sorulara verilen cevapların 

dayanağını sunmaktadır. Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, bu kapsamda; 

• Meselenin düşmana taarruz edilmesini gerektirdiğini belirterek, taarruz harekâtına ilişkin muhtemel 

hareket tarzlarının fayda ve mahzurlarını değerlendirmekte, hasım ülkelerin birlikte hareket etme 

ihtimaline karşı vakit kaybedilmeksizin taarruza geçilmesi gerektiğini vurgulamakta, 

• Arazi ve yol durumunun gece harekâtını riskli kılacağını, yapılan tatbikatların komutanların ve 

birliklerin gece harekâtı icra edebilecek seviyede bulunmadığını ortaya koyduğunu, Japon-Rus 

savaşında (1904-1905) cereyan eden Mokden muharebesinde Japonların genellikle gündüz 

koşullarında ve 20-25 kilometre yürüyebildiğini, Osmanlı Ordusu’nun ise bu mesafeden daha fazlasını 

yürümek mecburiyetinde olacağını, 

• Taktik mesele çözümünün ordunun mevcut durumunun dikkate alınarak gerçekçi yapılmasının uygun 

olacağını belirtmeyi müteakip, muhtemel askerî kararın nasıl olması gerektiğini ifade etmekte ve bu 

karara uygun olarak birliklerce alınması gereken muharebe düzenine ilişkin hazırlıklardan 

bahsetmekte, 

 
43 Taktik mesele; genel durum, dost ve düşman durumunu içeren bir metin ile genellikle verilen duruma ilişkin harita 

üzerinde kullanılabilecek tatbik krokisinden oluşan ve durum değerlendirmesi, vazife, uygulanacak hareket tarzları ve 

askerî kararın verilmesi gibi karargâh çalışması yapılmasını hedefleyen eğitim dokümanıdır. Bu tür çalışmalar, 

komutan ve karargâh subaylarının askerî karar verme sürecini uygulamasına imkân sağlamaktadır. 
44 Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Ta’biye Meselesinin Halli, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2011, Sunuş bölümü. 

(Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.); Açıklama: Söz konusu kitaba, eserin orijinalinde 

bulunmayan “3’üncü Ordu Bölgesi 1911” başlıklı bir harita bilgi maksatlı olarak eklenmiştir. 

 



 

 

• Kitabın ikinci bölümünde ise askerî meselenin çözümüne ilişkin hâl tarzını sunmaktadır. 

Taktik meselenin, Doğu Rumeli / Makedonya bölgesine yönelik olması, o dönemde bu bölgelerde bir 

çatışmanın beklendiğini ve Osmanlı Devleti’nin de muhtemel risk ve tehdit durumuna yönelik tedbir alma 

gayretinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu düşünceden hareketle; taktik meselenin, o dönemde Selanik’te 

konuşlu olan 3’üncü Ordu ile 5’inci Kolordu’nun muhtemel bir harekâta hazır edilmesine yönelik olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Henüz yüzbaşı rütbesinde olmasına rağmen,  Kolordu / Ordu seviyesinde durum değerlendirmesi yaparak, 

hareket tarzlarını, askerî kararı ve yapılması gereken hazırlıkları içeren çalışmayı birliği adına hazırlaması; 

onun askerî bilgisini, üst görevlere hazır olma durumunu ve kendisine duyulan güveni açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Dokümanda sunulan taktik mesele ile mesele çözüm tarzının günümüzdeki askerî karar alma süreciyle 

benzerliklerinin olduğu görülmekte, bu yönüyle çalışmanın yapıldığı dönemde Osmanlı kurmay subay 

eğitiminin çağının gereklerine uygun bir metoda dayandırıldığı anlaşılmaktadır. 

 

2.5.Bölüğün Muharebe Talimi (1912) 

Kurmay Önyüzbaşı Mustafa Kemal’in kullanıma sunduğu Bölüğün Muharebe Talimi adlı eser, Berlin Askerî 

Akademisi eski müdürlerinden General Litzmann'a ait "Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun 

Muharebe Talimleri" eserinin bölük eğitimine ilişkin ikinci bölümünün tercümesidir. Kitabın ilk basımı 

1912’de İstanbul’da yapılmıştır.45 

Bölük seviyesinde piyade eğitimine ilişkin talimname; savunma, taarruz ve meskûn mahallerde muharebe 

eğitimine ilişkin bilgiler ve askerî durumlar içermektedir. Talimnamenin; özellikle yeni bir harekât türü olarak 

meskûn mahallerde muharebe konusunu kapsaması güncel bir doküman olduğunu göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir. 

“Takım Muharebe Talimi” talimnamesinde olduğu gibi yer ve kişi isimleri anlaşılmayı kolaylaştırmak için 

Türkçe olarak verilmiştir. Değişik arazi koşullarına yönelik durumlar, eğitimin icrasına ilişkin ifade edilen 

eleştiriler ve görüşlerle birliklerin uygulamalı olarak eğitilmesi hedeflenmiştir. 

Önyüzbaşı Mustafa Kemal, bu kitabında General Litzmann'a ait talimnamenin bölük eğitimine ilişkin 

kısımlarını tercüme ederek aslında daha önce takım eğitimine ilişkin yaptığı çalışmanın devamını 

gerçekleştirmiştir. 

Önyüzbaşı Mustafa Kemal’in; muharebede düşmanla ilk temas edecek ve tehditlere karşı ilk tedbirleri 

getirecek birliklerin takım / bölük seviyesindeki kuvvetler olacağı gerçeğinden hareketle, söz konusu 

talimnamenin takım / bölük bölümlerini tercüme ettiği ve birliklerin kullanımına sunduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

2.6.Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1914) 

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı eserini 1914’te Ataşe olarak görev 

yaptığı Sofya’da kaleme almıştır. Kitap, çocukluk arkadaşı Kurmay Binbaşı Nuri (Conker) Bey’in Nisan 

1914’te yazdığı “Zabit ve Kumandan” isimli kitabına bir cevap niteliğindedir. 

Kurmay Binbaşı Nuri Bey; “Zabit ve Kumandan” adlı kitabında, Osmanlı Ordusu’nun uzun zamandan beridir 

devam etmekte olan başarısızlıklarının nedenlerini ve bu duruma karşı çözüm önerilerini ifade etmektedir. 

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ise söz konusu kitaba ilişkin düşünce ve tekliflerini “Zabit ve Kumandan ile 

Hasbihal” adlı kitabında belirtmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın araya girmesi nedeniyle basımı geciken 

 
45  Mustafa Kemal Atatürk,  Bölüğün Muharebe Eğitimi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2009 (2.Baskı), s. VI-VII-

VIII. (Kitap incelemesi bu kaynaklar üzerinden yapılmıştır), Açıklama: Söz konusu kitapta, bir adet harita yer 

almaktadır.; Bölüğün Muharebe Talimi, Kopernik Kitap, s. 22-23. 

 



 

 

kitap, ilk kez Aralık 1918’te Mustafa Kemal Paşa’nın Fethi Bey (Okyar) ile birlikte yayımladığı Minber 

gazetesinde yayımlanmıştır.46 

“Zabit ve Kumandan ile Hasbihal”in yapılan baskıları genellikle “Zabit ve Kumandan” isimli kitabı da 

içerdiğinden öncelikle, Binbaşı Nuri Bey’in “Zabit ve Kumandan” adlı eserinden özetle bahsetmek uygun 

olacaktır. Binbaşı Nuri Bey; söz konusu kitabını, 1913 yılı kış döneminde 1’inci Tümen’in ümera47 ve 

subaylarına verilen konferansları daha kapsamlı bir şekilde bir araya getirip değerlendirerek hazırlamıştır.48 

“Zabit ve Kumandan”, özellikle Balkan Harbi’nde yaşanan yenilgiyi vurgulayarak komutanlık ve liderlik ile 

Türk ordusundaki komuta sorunları konularında49, bir önsöz ve dört bölüm içerecek şekilde kaleme alınmıştır. 

Kitap; 

• Birinci Bölüm, “Kendini hiçe sayma ve fedakârlık duygusu”, 

• İkinci Bölüm, “Subayların, erlerin kalp ve güvenlerini kazanmaları ve morallerini yükseltmeleri”, 

• Üçüncü Bölüm “Taarruz kavramı”, 

• Dördüncü Bölüm, “Kendiliğinden iş görmek ve sorumluluk üstlenmek” başlıklarını içermektedir. 

Kitabın esin kaynağı “Zabit ve Kumandan” adlı eserdir. Aslında,  mahiyetleri itibarıyla birbirini bütünleyen 

her iki kitap da emir ve komutada yaşanan zafiyetleri ve ordunun bir ülkenin kaderini nasıl şekillendirdiğini 

tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.50 

“Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” ise altı bölümden oluşmaktadır. Üslup olarak, Yarbay Mustafa Kemal’in, 

Binbaşı Nuri Bey’le ve onun yazdığı eserle söyleşi yapması tarzındadır. Yarbay Mustafa Kemal, kitabında; 

birkaç kez okuduğunu ifade ettiği “Zabit ve Kumandan”daki görüşlere genel itibarıyla katılmakta, bu 

görüşlerden de ilham alarak ilave görüş ve düşünceleri yanında, katılmadığı hususları da vurgulamaktadır. 

Birinci bölüm; “Zabit ve Kumandan”ın önsöz bölümüne cevaptır. Diğer bölümlere göre daha kapsamlı olarak 

hazırlanmıştır. Yarbay Mustafa Kemal, bu bölümde; 

• Binbaşı Nuri Bey’in Balkan Savaşlarında yaşanan yenilginin acı bir gerçek olduğu ve hayal kırıklığı 

yaşandığı yönündeki görüşüne ilişkin olarak, aslında böyle bir felaketin yaşanacağının önceden belli 

olduğunu, 

• Bu konuya ilişkin olarak kendisinin, Selanik’teyken (30 Haziran 1911) Kolordu Komutanı’na –ki bu 

kişi Selanik’i savaşmadan düşmana teslim etmiştir-51; acemi er eğitimlerinin sonuç alınamadan 

tamamlandığı, komutanların eğitim hedeflerinden haberdar olmadığı, Tümen Komutanı’nın görevini 

bilmediği, Tümen ve Alay komutanlarının eleştirme ve denetleme yeteneğinin bulunmadığı, bu 

durumun astlar arasında güvensizlik yarattığı, bu özellikteki komutanların birliklerini yönetemeyeceği 

ve bu duruma bir çare bulunması gerektiği şeklinde bir rapor sunduğunu ve söz konusu raporun Ordu 

Komutanı’na kadar iletildiğini, 

• Ordu Komutanı’na ayrıca sunduğu dilekçede ise komuta kademesinde dirayetsiz komutanlar 

bulundukça eğitim, öğretim, disiplin ve itaatin olmayacağını vurguladığını, 

• Meşrutiyet döneminde Edirne’de hakem (denetçi) olarak katıldığı bir tatbikatta, Tümen Komutanı’nın 

sorulan sorulara cevap veremediğini, duruma ve verdiği emirlere hâkim olamadığını, bir Alay 

Komutanının da verilen emirlerden habersiz ve amaçsız olarak birliğinin başında bulunduğunu, gece 

koşullarında birlik hâkimiyetinin kaybedildiğini, verilen durumlara birliklerin doğru reaksiyon 

gösteremediğini, bu gelişmelerin de aslında bir felaketin habercisi olduğunu, 

 
46 Mustafa Kemal Atatürk,  Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, Ekim 2021 (22. 

Basım), Sunuş bölümü. (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 
47 Ümera: Eskiden Miralay, kaymakam, binbaşı gibi paşa unvanını almamış büyük subaylar; üstsubaylar (sozluk.gov.tr), 

Erişim tarihi 27 Nisan 2022. 
48 Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, s. XIV. 
49   Kemal Arı, “Atatürk’ün Yazarlığı ve Gazeteciliği”,ÇTTAD,  V/13, (2006/Güz), s. 9. 
50   Arı, a.g.m., s.10. 
51 Selanik’i savaşmadan Yunanlılara teslim ettiği (08 Kasım 1912) belirtilen Kolordu Komutanı, Hasan Tahsin Paşa’dır.  



 

 

• Bu durum karşısında “Bir kıta ve bahusus zabitan heyeti, yalnız hüsn-i misal olacak rehberlerle 

yetiştirilir…”52 sözünü ifade ettiğini ve yapılacak işin nitelikli ve dirayetli olanlardan bir Komuta ve 

Subay Heyeti teşkil etmek olduğu, bilgisiz ve eğitimdeki amaçtan habersiz komutanların orduda 

barınmaması gerektiği, iyi ordularda iyi komutanların bulunmasına ihtiyaç olduğu hususlarını 

belirttiğini,  

• Savaşta komutanın cesaret ve kahramanlığının yeterli olmayacağını,  komutanların öncelikle durumu 

takip ederek durumdan haberdar olmalarına lüzum olduğunu, mertlik ve özverinin önemli olmakla 

birlikte her zaman sonuç vermeyeceğini,  

• Harp Okulu’nda alınan eğitimin subay için yeterli olamayacağını “…Mekteb-i Harbiye’den alınan 

şahadetname genç mülazımın, bölük kumandanı efendinin, daire-i terbiyesinde kabule şayan olduğuna 

dalalet eder.”53 sözleri ile belirttikten sonra, asıl ilerlemenin birliklerde sağlanacağını, askerlik 

sanatını asıl öğretip uygulatacak olan yüksek rütbeli komutanların gerçek eğitmenler olduğunu, 

uygulamalı bir okul olan ordunun ancak bu şekilde makamına layık komutanlar yetiştirebileceğini 

belirtmektedir. 

İkinci bölüm; “Zabit ve Kumandan”ın “Kendini hiçe sayma ve fedakarlık duygusu” başlıklı birinci bölümüne 

cevaptır.   

• Yarbay Mustafa Kemal; Binbaşı Nuri (Conker) Bey’in, subaylığın kendini ve canını feda etmek demek 

olduğu ve çatışmada her atılan kurşunun isabet etmeyeceği sözlerinden esinlenmek suretiyle, 

kendisinin çokça bilinen “Muharebede yağan mermi yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri, 

ürkenlerden daha az ıslatır”54 ifadesini de vurgulayarak, böyle olmasaydı yoğun ateş nedeniyle 

Trablusgarp Savaşı’na katılanların İtalyanların karşısında kemiklerinin bile kalmamış olacağını, ancak 

bu kahraman ekibin Balkan Savaşlarının son döneminde de imkân dâhilinde varlık gösterdikleri 

belirtmekte,   

• Binbaşı Nuri Bey’in kitabında ifade ettiği, subayların komuta ettiği kişilerden daha dayanıklı ve cesur 

olması gerektiği sözünün akıllarda yer etmesi gerektiğini vurgulayarak, sadece dayanıklı ve cesur 

subayların askerlerini ateş altına gönderme hak ve yetkisine sahip olabileceğini ifade etmektedir. 

Üçüncü bölüm; “Zabit ve Kumandan”ın,“Subayların, erlerin kalp ve güvenlerini kazanmaları ve morallerini 

yükseltmeleri” başlıklı ikinci bölümüne cevaptır. Bu bölümde; 

• İnsanları istediği gibi kullanabilen kuvvetin, düşünceler ile bu düşünceleri onlara anlatabilen ve 

topluma yayabilenlerden oluştuğu, düşüncelerin ise zamanla duygularla bütünleşerek inanca 

dönüştüğü, 

• Komuta edilen askerlerin ruhunu kazanmanın bir görev olması yanında, askerlere de bir ruh, emel ve 

kişilik kazandırmanın gerekli olduğu, ancak milletin kişiliğine sadece kendisi olmak koşuluyla şekil 

verilebileceği, milli kişiliğe dışarıdan yapılacak biçimlendirmelerin sonuçsuz kalacağı 

belirtilmektedir. 

Dördüncü bölüm; “Zabit ve Kumandan”ın “Taarruz Kavramı” başlıklı üçüncü bölümüne cevaptır.  Bu 

bölümde; başarı için en güvenilir yöntemin taarruz olduğu kabul edilerek, bir taarruzun Japonların 1904’te 

sergilediği taarruz ruhuna uygun olması, yani görevini düşünme ve ölümü kabullenme esasına dayanması 

gerektiği ifade edilmektedir. 

Beşinci bölüm; “Zabit ve Kumandan”ın “Kendiliğinden iş görmek ve sorumluluk üstlenmek” başlıklı 

dördüncü bölümüne cevaptır.  Bu bölümde; 

• Yapılan eğitimlerle usta bir asker olunamayacağı, muharebede karşılaşılacak durum ve koşulların barış 

zamanındaki eğitimlerden farklı olacağı,  

 
52 Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, s. 7. 
53 A.g.e., s. 10. 
54 A.g.e., s. 11. 



 

 

• Küçük birliklerdeki subay, astsubay ve erlerin, komutanlarından hiçbir emir ve fikir alamadığı 

durumlarla karşılaşabilecekleri, bu nedenle kendiliğinden düşünce üreterek iş görebilecek yetişmiş 

personele sahip olunduğuna emin olunmadan bir ordunun güvenilir bir güç olamayacağı, 

• İnisiyatif kullanmanın önemli olduğu, ancak aşırıya kaçılmaması gerektiği, aksi takdirde itaatin ve 

disiplinin bozulacağı belirtilmektedir. 

Altıncı bölümde, Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’ndaki komutanlık görevinden ve o dönemde emrinde 

bulunan personelden gurur duyduğu, bu nedenle bu durumdan muharebe raporlarından da örnekler vererek 

bahsetmek istediği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda; 

• Trablusgarp Savaşı’nda, Sirenayik’te55 komuta ettiği birliklerde moral gücünün, taarruz kavramının ve 

inisiyatifin var olduğu vurgulanmakta, 

• Ayrıca “Zabit ve Kumandan”da gündeme getirilen hayatı hiçe sayma, taarruz etme ve kendiliğinden 

hareket gibi kavramlara örnek teşkil edecek şekilde, Trablusgarp Savaşı’nda emrinde çarpışan Derne 

bölgesi kuvvetlerinden ve muharebeye ilişkin notlarından istifadeyle muharebede yaşananlardan 

bahsettiği görülmektedir. 

Yarbay Mustafa Kemal’in, “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı kitabında mesleki birikiminin yanı sıra, 

Trablusgarp ve Balkan Harplerinden elde ettiği tecrübeleri de yansıttığı dikkat çekmektedir. 

Kitapta; Osmanlı İmparatorluğunun özellikle Balkan Savaşlarında yaşadığı sıkıntıların tesadüfî olmadığı 

belirtilirken, Balkan Savaşı öncesinde komutanların liyakatsizliği, bilgisizliği, birliklerini denetim ile sevk ve 

idaredeki yetersizliği, birliklerin eğitim eksikliği gibi problem sahalarına dikkat çekilerek başarısızlığa aslında 

bu zafiyet alanlarının yol açtığı ifade edilmektedir.  

Eserde, Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde öne çıkan komutanlık ve liderlik 

anlayışına ilişkin olarak; iyi yetişmiş, bilgili, dirayetli, cesur, dayanıklı komutanların yetiştirilmesi, subayların 

birliklerinde eğitilerek üst görevlere hazır edilmesi, liderliğin önemi, düşünce ve duyguların yönlendirilmesi, 

inisiyatif kullanma, göreve odaklanma ve hayatını feda edebilme gibi esaslara yer verildiği görülmektedir. 

 

2.7.Arıburnu Muharebeleri Raporu (1916) 

Atatürk; Çanakkale’deki ilk muharebelerini Yarbay rütbesi ile önce Arıburnu cephesinde yaşamış, 

muharebeler sonrasında Harp Tarihi Şubesinin talebi üzerine, “Arıburnu Muharebeleri Raporu”nu 

hazırlamıştır. Rapor; Mustafa Kemal’in 19’uncu Tümen Komutanlığı görevini devralmasını müteakip 

Arıburnu bölgesine yapılan ilk çıkarma harekâtından (25 Nisan 1915), Anafartalar Grup Komutanlığına 

atandığı tarihe (08/09 Ağustos 1915) kadarki dönemde Arıburnu cephesinde yaşanan gelişmeleri, ayrıntılı bir 

şekilde, muharebe mesajlarından da istifadeyle sunmaktadır.56 

Mustafa Kemal Paşa, Doğu Cephesinde 16’ncı Kolordu Komutanı iken kaleme aldığı hatıralarında; “Arıburnu 

Muharebeleri Raporu”nun hazırlanmasına 03 Aralık 1916’da başlandığını, 03-06 Aralık’ta raporun 

hazırlanmasına ilişkin bilgileri not ettirdiğini, 10-12 Aralık 1916 döneminde hazırlanan raporu yardımcısına 

okuttuğunu ifade etmektedir.57Bu durumda, söz konusu raporun muhtemelen on günlük bir zaman sürecinde 

hazırlanmış olabileceği değerlendirilmektedir. 

Raporun ilk baskısını 1968’de hazırlayan Uluğ İğdemir’in önsözündeki ifadesinde; raporun el yazısının 

Atatürk’e ait olmadığı, yalnızca giriş ve son sayfasında imzasının yer aldığı dikkate alındığında, raporu kendi 

yönlendirmeleriyle başkalarına yazdırdığı belirtilmektedir.58 

 
55 Sirenaik/Sirenayka, Libya’nın doğu kıyılarına eskiden verilen ad. 
56 Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu, (Yayıma Hazırlayan İsmail Çakmak Kopernik Kitap, 

İstanbul, Kasım 2018 (2. Baskı), s. 10. (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 
57 Mustafa Kemal Atatürk, Hatıra Notları 1916, (Yayıma Hazırlayan Hakan Türkkan), Kopernik Kitap, İstanbul, Ekim 

2020 (3.Baskı),  s. 71-77, 85-89.  
58 Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 11. 



 

 

Anı tarzında gün esasına göre ve üç kısım olarak kaleme alınan raporun birinci kısmı, Yarbay Mustafa 

Kemal’in 19’uncu Tümen Komutanlığına atanmasından ilk kara muharebelerinin yaşandığı 25 Nisan 1915’e 

kadar geçen döneme ilişkindir. Bu dönemde yaşanan kritik gelişmeler kapsamında; 

• Sofya Askerî Ataşeliğinden Tekirdağ’da kurulmakta olan 19’uncu Tümen Komutanlığına atandığı (20 

Ocak 1915) ve Tümen’in Maydos (Eceaabat)’a hareket ettirilerek önce Maydos Bölge K.lığı adıyla 

teşkilatlandırıldığı, 

• Balkan Savaşı’nın son dönemindeki görevi sebebiyle bölgedeki kıyıları tanıdığı ve muhtemel çıkarma 

bölgeleri hakkında isabetli fikirler yürütebildiği, 

• Her fırsatta birliklerini bizzat arazide denetlediği ve düzenlemeler yaptığı, 

• 18 Mart’ta yaşanan deniz muharebelerini takip ettiği ve başarısız olan düşmanın kara harekâtı 

başlatacağını değerlendirerek savunma tedbirlerini arttırdığı, 

• 5’inci Ordu Komutanı Liman Von Sanders’in;  kıyıda az kuvvet bulundurarak gerideki güçlü 

ihtiyatlarla düşmana karşı taarruz esasına dayalı taktiği sonrası, komuta ettiği 19’uncu Tümen’in Ordu 

ihtiyatı görevine memur edildiği görülmektedir. 

Raporun ikinci kısmı, 25 Nisan - 17 Mayıs 1915 dönemine ilişkindir. Bu dönemdeki gelişmeler kapsamında; 

• Düşmanın Arıburnu bölgesine çıkarma yapması (25 Nisan) üzerine bir alayı (57’nci Alay) ile düşmana 

müdahale emrini verdiği, önce Kocaçimen Tepe’ye, müteakiben Conkbayırı’na hareket ettiği, bu 

esnada Conkbayırı istikametine çekilmekte olan 27’nci Alay müfrezelerine süngü taktırarak taarruz 

emri verdiği ve bu hamle sonrası düşmanın geri çekildiği,  

• Her zaman birliklerine yakın mesafede olduğu, sıklıkla ateş hattına giderek birliklerine yerinde emirler 

verdiği, özel keşifler yaptırarak değişen duruma ve zayiata göre tertiplenmede değişiklikler yaptığı, 

gece taarruzlarına önem verdiği, durumu yakından takip ederek üst komutanlıktan zamanında takviye 

kuvvet istediği,  

• Birliklerinin başarısı durumunda övgüyü esirgemediği, ancak hatalarda katı tedbir almaktan imtina 

etmediği; birliklerine açık, kesin ve kısa emirler verdiği,  

• Komutanların birliklerine hâkim olması ve düzeni sağlaması, her fırsatta karşı taarruz yapılması ve 

geri adım atılmaması esasını benimsediği,  

• Emrindeki birliklerin 01 Mayıs itibarıyla bir Kolordu seviyesine ulaştığı, 

• Haberci sisteminin etkin şekilde işletildiği, ast, komşu ve üst birlikle irtibatın sürekli devam ettirildiği, 

kritik görevler için gönüllülerden oluşan fedai müfrezelerinin düşman hatlarına gönderildiği, 

• Emir komuta güçlükleri, arazinin yapısı, gece koşullarının etkisi ile sık sık birlik düzenlerinin 

bozulduğu ve birliklerin birbirine karıştığı, 

• Düşmanın, keşif uçakları ve balonlarla gözlem yaptığı; gemi topçusu ve makineli tüfek ateşlerinin 

zayiatın artmasına ve moralin bozulmasına yol açtığı, 

• Yapılan düzenleme sonrası, Yarbay Mustafa Kemal’in “Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı” görevini 

devraldığı (07/08 Mayıs), Arıburnu Kuvvetleri Komuta Yerine gelen Başkomutan Vekili Enver 

Paşa’ya 25 Nisan-11 Mayıs 1915 dönemini özetleyen bir rapor sunduğu59 ve ağır toplar ile ilave bir 

tümeninin verilmesini istediği, Kolordu’nun takviye kuvvet gelinceye kadar muharebe için iaşe 

erlerini göndermesini uygun bulmadığı, 

• Yeni bir düzenleme ile 17 Mayıs’tan itibaren bu kez 19’uncu Tümen Komutanı olarak Arıburnu 

bölgesindeki sağ kanattan sorumlu olduğu, bu düzenleme sonrası, Arıburnu Kuvvetleri K.lığı 

dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede; askere sıcak yemek verildiği, iaşenin, su ve cephane 

 
59 Söz konusu raporda özet olarak; düşmanın beş tugay kuvvetine ve donanmasına dayanarak, mevcut tahkimat 

imkânlarıyla dar bölgede barınabildiği, daha çok geceleri yapılan saldırılarla düşman mevzilerine girmeye çalışıldığı,  

mevzilerin düşmana olan mesafesinin 10-300 metre arasında olduğu, şimdiye kadar yaklaşık 20.000 kayıp verilerek 

bulunulan mevzilere ulaşılabildiği, saldırı için mevcudun yeterli olmadığı belirtilmiştir. (Bkz. a.g.e, s. 144-149.) 



 

 

ikmalinin aksatılmadığı, bölgesinde bulaşıcı hastalıkların meydana gelmediği, sıhhiye hizmetlerinin 

başarıyla yürütüldüğü ve düşman hücumlarını karşılayabilecek bir tahkimat sistemi oluşturulduğu 

konularının vurgulandığı görülmektedir. 

Raporun üçüncü kısmı, 18 Mayıs - 08 Ağustos 1915 dönemine ilişkindir. Bu dönemdeki gelişmeler 

kapsamında; 

• Albay Mustafa Kemal’in, Tümen birlikleriyle ihtiyaç hâlinde komşu birlik bölgesini de desteklediği, 

bu kapsamda Anafartalar Grubunda yaşanan başarısızlığa yönelik tedbir aldığı, (Mustafa Kemal, 01 

Haziran 1915’te Albaylığa terfi etmiştir. Bu durumdan raporda bahsedilmemektedir.) 

• Düşmanın 29 Haziran’da Merkeztepe bölgesine yaptığı kritik saldırıya tedbir için Kolordu’ya bilgi 

vererek karşı taarruz yaptığı, Kolordu’nun başarıyı görerek bölgeyi takviye ettiği, bu esnada Enver 

Paşa’nın da bölgede bulunduğu, ancak Cesaret Tepe bölgesinde yaşanan zayiat sonrası Albay Mustafa 

Kemal’in taarruzun durdurulması emrini vermesinden iki hafta sonra, Enver Paşa’nın personel, 

malzeme ve cephane israfı yapılmaması konusundaki ikaz yazısından Mustafa Kemal’in rahatsız 

olduğu, komutan olarak sorumluluğu üstlendiği, ancak harekâttan haberdar olan Kolordu’nun 

sorumluluktan kaçtığını vurguladığı, 

• 19’uncu Tümen’in kuzeyindeki komşu Ağıldere bölgesinde gelişen düşman taarruzunun Conkbayırı 

yakınlarına ulaştığı (06-08 Ağustos), bu durumun 19’uncu Tümen’i de tehdit ettiği, Ordu Kurmay 

Başkanı Albay Kazım (İnanç) Bey’in Conkbayırı’ndaki komuta zafiyetini gündeme getiren Albay 

Mustafa Kemal’den görüşlerini bildirmesini istediği, telefonda;  

“…kendisinin “Çare kaldı mı?” sorusuna verdiğim cevapta bütün mevcut kuvvetlerin kumandama 

verilmesinden başka çare kalmadığını söyledim. O, “Çok gelmez mi?” sözüyle karşılık verdi. “Az 

gelir” dedim. Bu suretle telefon konuşması kesildi...”60 

şeklinde yaşanan görüşme sonrası Albay Mustafa Kemal’e Anafartalar Grup Komutanlığı görevinin verildiği 

ifade edilmektedir. 

Raporun, Arıburnu muharebelerini ayrıntılı bir şekilde açıklaması sebebiyle önemli bir harp tarihi vesikası 

olma özelliği taşıdığı görülmektedir. Rapor, ayrıca Albay Mustafa Kemal’in komutanlık ve liderlik 

özelliklerinin tüm açıklığı ile anlaşılmasını da sağlamaktadır.  

 

2.8.Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe  (1915) 

Albay Mustafa Kemal’in bu eseri, aslında “Arıburnu Muharebeleri Raporu”nun devamı niteliğindedir. Kendi 

el yazısı ile bir okul defterine yazdığı tarihçe, olayları ayrıntılı ve cereyan ettikçe yansıtması bakımından dikkat 

çekicidir. Nitekim not defterinde muharebede yaşanan durumlara bağlı olarak ruh hâlini yansıtacak şekilde el 

yazısındaki değişimler görülebilmektedir. 

Bu eseri ilk kez yayıma hazırlayan Uluğ İğdemir’in elindeki kopya 116 sayfadır ve hatıratın ilk kısmını 

oluşturan bu bölüm Conkbayırı taarruzu (10 Ağustos 1915) ile sona ermektedir. Tarihçenin ikinci bölümünün 

ise başka bir deftere, başka bir yazıyla eseri cedid kâğıtlarına yazıldığı görülmektedir. Eser, olayların yaşandığı 

döneme yakın yazılması sebebiyle klasik hatıra kitaplarından farklı özellikler taşımaktadır.61 

Tarihçe; bir giriş kısmı ile iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 18 Haziran 1915 ile Albay Mustafa 

Kemal’in Anafartalar Grup K.lığına atandığı 08/09 Ağustos 1915 arasındaki gelişmeleri; ikinci bölüm ise 

Anafartalar Grup K.lığını devralmasından 10 Aralık 1915’te hastalığı sebebiyle komutanlık görevini Fevzi 

(Çakmak) Paşa’ya devretmesi arasındaki dönemi ve Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) 

Bey’in 27 Aralık 1915 tarihli raporunu içermektedir. 

Tarihçenin giriş kısmında; Albay Mustafa Kemal’in, Arıburnu Cephesinde 19’uncu Tümen Komutanı 

olduğu dönemde yaşadığı sorumluluk sahası problemine ilişkin görüşlerinin yer aldığı, bu kapsamda; 

sorumluluk bölgesinin genişlediği bir dönemde Anafartalar Grubunun sorumluluk sahasındaki Ağıldere 

 
60 A.g.e., s. 238. 
61 Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), Kopernik 

Kitap, İstanbul,  Eylül 2018 (1.Baskı), s. 9-10. (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 



 

 

bölgesinin de 19’uncu Tümen’e verilmesinin arazi yapısı sebebiyle komuta güçlüğüne yol açtığı, teklifi (09 

Haziran) üzerine Ağıldere bölgesinin 19’uncu Tümen sorumluluğundan alınarak doğrudan Kolordu emrine 

verildiği görülmektedir. 

 

Birinci bölümdeki gelişmeler kapsamında; 

• Üst komutanlığın önemli bir yaklaşma istikameti olan Sazlı Dere’yi kıyı esasına göre Anafartalar Grubu ile 

19’uncu Tümen arasında paylaştırdığı, Albay Mustafa Kemal’in, komuta kolaylığı bakımından kritik olan 

Sazlıdere bölgesinin sadece bir komutanda kalmasını istediği,  

• Bunun üzerine, Kolordu Komutanı Esat Paşa’nın Albay Mustafa Kemal ile arazi üzerinde inceleme yaptığı, 

Albay Mustafa Kemal’in düşmanın Anafartalar Grubu bölgesindeki Suvla limanından Kocaçimen Tepe 

istikametinde ilerleyebileceği değerlendirmesi üzerine, Esat Paşa’nın, ”Merak etme Beyefendi Gelemez!”62 

karşılığını verdiği, ancak düşmanın 06 Ağustos’taki taarruzunun Albay Mustafa Kemal’i haklı çıkardığı, 

Esat Paşa’nın öngörüsüzlüğünün eleştirildiği,  

• Düşmanın 06/07 Ağustos gecesi Anafartalar Grubu bölgesindeki Ağıldere’ye girdiği, üst komutanlık 

tarafından takviye edilmesine rağmen Conkbayırı’nda komuta birliğinin sağlanamadığı, o sırada Arıburnu 

cephesinde görevli Albay Mustafa Kemal’in bu durumu “Savaşta kuvvetten çok, kuvveti hedefe uygun sevk 

ve idare etmenin önemli olduğu düşünülmüyordu.”63 ifadesi ile eleştirdiği, gelişen durum üzerine Albay 

Mustafa Kemal’in, Anafartalar Grup K.lığına atandığı (08/09 Ağustos) ve 19’uncu Tümen K.lığını 27’nci 

Alay Komutanı Yarbay Şefik (Aker) Bey’e teslim ettiği belirtilmektedir. 

 

İkinci bölümdeki gelişmeler kapsamında; 

• Albay Mustafa Kemal’in, öncelikle; 06 Ağustos-08/09 Ağustos döneminde Arıburnu bölgesinde vazifeli 

olduğunu ve bu dönemde Anafartalar bölgesindeki durumdan sorumlu olmadığını vurguladığı, 

• 08/09 Ağustos gecesi Anafartalar Grup K.lığı karargâhına ulaştığı, karargâhından durum hakkında 

açıklayıcı bilgi alamadığı, birliklerine telefon ve haberciler ile ulaşmaya çalıştığı, irtibat subayları 

gönderdiği, durum raporları isteyerek eksikliklerin giderilmesi için uğraştığı,  

• Anafartalar Grubunda, 5 Tümen (35.000 mevcut) ile Ece Koyu - Ağılderesi / Sazlıdere arasındaki geniş bir 

bölgeyi savunduğu,  

• Düşmanın elinde bulunan Conkbayırı’nın yeniden alınmasına önem ve öncelik verdiği; karargâhının yeterli 

kuvvetin bulunmadığı ve birliklerin yorgun olduğu gerekçesiyle bir taarruz yapılmaması teklifine rağmen, 

emrine verilen iki alay ve bölgedeki birlikler ile 10 Ağustos’ta Conkbayırı’na süngü ile gece taarruzu 

yapılması emrini verdiği; taarruz öncesinde birliklerinin önüne çıkarak,“Askerler! Karşımızdaki düşmanı 

mağlup edeceğimize hiç şüphem yoktur. Fakat siz acele etmeyin. İlk önce ben ileri gideyim. Siz, ben 

kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden saldırısınız!”64sözleriyle birliğinin moralini olumlu yönde 

etkilediği ve kırbacının hareketiyle birliklerini taarruza geçirdiği, 

• Conkbayırı’nı ele geçirmeyi müteakip, durumu izlemek üzere bulunduğu Conkbayırı’nda bir şarapnel 

parçasının göğsünün sağ tarafına çarparak cebindeki saati parçaladığı ve kan lekesi bıraktığı,65 

• Bu dönemde; düşmanın, Kireçtepe (16 Ağustos), Yusufçuk Tepe (21 Ağustos) ve Kayıcıkağılı (27 Ağustos) 

bölgelerine yaptığı taarruzların sonuçsuz bırakıldığı, sonrasında 10 Aralık 1915’e kadar cephede kritik bir 

muharebe yaşanmadığı,  

 
62 A.g.e., s. 63. 
63 A.g.e., s. 77. 
64 A.g.e., s. 120. 
65 Albay Mustafa Kemal, paramparça olan bu saati Liman Von Sanders’e hediye etmiş, o da karşılık olarak aile asalet 

armasını içeren saatini kendisine vermiştir.(Bkz. a.g.e., s.121.) 



 

 

• Albay Mustafa Kemal’in, sağlık sebebiyle 10 Aralık 1915’te Anafartalar Grup K.lığı görevini Fevzi 

(Çakmak) Paşa’ya teslim ettiği,  

• Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey’in tarihçenin sonunda yer alan, 27 Aralık 1915 

tarihli raporunda; düşmanın çekilmeye başladığını gösteren emare ve gelişmelerin anlatıldığı ve düşmanın 

ateş gücünden ve sisli hava koşullarından istifadeyle 15 gün süren bir çekilme sonucu 19/20 Aralık 1915 

gecesi kalan güçlerini bölgeden çektiği ifade edilmektedir. 

“Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe”; Anafartalar bölgesinde yaşanan çetin muharebeleri, düşmana göre 

daha az olan kuvvetle yürütülen savunmanın direncini ve karşı taarruzlarla düşmanın yıpratılmasını sağlayan 

kararlılığı ortaya koymakta ve neticede düşman üstün muharebe gücüne rağmen taarruzdan vazgeçerek 

Gelibolu Yarımadası’ndan çekilmektedir. 

Albay Mustafa Kemal’in; muharebelerdeki isabetli öngörüleri, askerini motive eden cesareti ve kararlılığı, 

kritik yerlerde birliğinin bizzat başında yer alması, aldığı kritik kararlar ve düzenlemelerle sonuca doğrudan 

etki etmesi, onun özellik arz eden liderlik ve komutanlık gücünü sergilemektedir. 

Conkbayırı ve Kocaçimen Tepe üzerinden Çanakkale Boğazı’na ve müteakiben İstanbul’a ulaşmayı 

hedefleyen düşman, Çanakkale muharebelerinin son aylarında taarruzlarını bütün gücüyle Anafartalar 

bölgesinde yoğunlaştırmış ve yinelemiştir. Ancak, Albay Mustafa Kemal’in zamanında aldığı isabetli kararlar 

ve yerinde uyguladığı tedbirlerle düşmanın bu hedefine ulaşması mümkün olamamıştır.  

 

2.9.Ta’biye Mes’elesinin Halli ve Emirlerin Sûret-i Tahrîrine Dâir Nasâyih (1916) 

Albay Mustafa Kemal, bu eserinde Çanakkale kara muharebelerinden edindiği tecrübelerden de istifadeyle 

taktik meselelerinin çözülmesi ve emirlerin yazılması konularındaki tavsiyelerini tüm subayların istifade 

etmesi gereğini vurgulamak suretiyle ifade etmektedir.  

Nitekim Mustafa Kemal Atatürk, 16’ncı Kolordu Komutanı olduğu dönemde, subayların broşürdeki esasları 

titizlikle incelemesini tavsiye etmiştir. Yedi sayfadan oluşan broşür, 1916’da Edirne Sanayi Mektebi 

Matbaasında basılmıştır.66 

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm taktik meselelerin çözülmesine, ikinci bölüm ise emirlerin 

yazılmasına ilişkin tavsiyeleri içermektedir. 

Birinci bölümde taktik meselelerin çözümüne ilişkin olarak; 

• Önce taktik meselenin sakin kafayla birkaç defa okunması, önemli yerlerin kırmızı ve mavi kalemle 

çizilerek harita üzerine aktarılması,  

• Daha sonra, karara ulaşılmasını sağlayacak olan durumun muhakeme edilmesine geçilmesi, 

düşüncelerin sıralanması, aceleci davranılarak ilk akla gelenin hemen karar olarak düşünülmemesi, 

• Meselenin çözümünde görev ve durumun dikkate alınması, kararın alınmasında elde edilmek 

istenenlerin hedeflenmesi, sadece düşmanın kuvvetine ve amaçlarına bağlı kalınmaması, 

• Düşmanın niyetinin anlaşılması için kendimizin onun yerine konulması ve o şekilde düşünülmesi, 

• Araziyi değerlendirirken, arazinin düşmana da yardımcı olabileceğinin dikkate alınması, belli 

mevzilere bağlı kalınması fikrinin terk edilmesi, 

• Ulaşım hatları ve taarruz istikameti ilişkisinin önemsenmesi, 

• Birlik seviyesi büyüdükçe durum değerlendirmesinin de daha kapsamlı yapılması, 

• Napolyon ve Moltke’nin belirttiği esasların67dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. 

 
66 Mustafa Kemal Atatürk, Taktik Meselesinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler, Genelkurmay 

Basımevi,  Ankara, 2011, (3. Baskı), Sunuş Bölümü. (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 
67 Özetle; Napolyon’un zafer için dikkatin düşmana odaklanması ve araziye çok önem veren düşmanın kaybedeceği 

düşüncesi ile Moltke’nin keşif raporlarının incelenerek fayda sağlayacak noktaların belirlenmesi kuralından 

bahsedilmektedir. (Bkz. a.g.e., s. 9.) 



 

 

İkinci bölümde, emirlerin yazılmasına ilişkin olarak; 

• Emrin uygulanabilir olması, emir verilmeden önce astın mevcut durumuna göre sorgulanması, emir 

verenin kendini astlarının yerine koyması, 

• Emrin; amaca uygun harekete geçilebilmesi için astların bilmesi gerekenlerin tümünü içermesi,  kısa, 

açık, kesin, emri alanın yetenek ve bilgisi ile orantılı olması gerektiği belirtilmektedir. 

Eserin, her seviyede komutan ve karargâh subayına askerî karar verme süreci ve verilen kararın emre 

dönüştürülerek sözlü veya yazılı olarak astlara iletilmesi aşamalarında katkı sağlayacak tarzda yazıldığı dikkat 

çekmektedir. Albay Mustafa Kemal, bu sebeple de bütün subayların söz konusu eserini okumalarını ilk kez bir 

yazılı çalışması için tavsiye etmektedir. 

 

2.10.Ta’lim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar (1916) 

Albay Mustafa Kemal, “Ta’lim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar” adlı eserini Şubat 1916’da 

Edirne’de 16’ncı Kolordu Komutanı iken yazmıştır. Eserde genel olarak; askerî eğitim ve disiplinin önem 

derecesi, amacı ve nasıl uygulanması gerektiği konuları üzerinde durulmaktadır. Kitap, ilk kez 1916 yılında 

Edirne Sanayi Mektebi Matbaasında basılmıştır.68 

Albay Mustafa Kemal; kitabının başında, askerî talim ve terbiyenin kaç şekilde sağlanabileceği, her birinin 

gaye ve önem derecesinin ne olduğu sorusunu talimname maddelerinde belirtilen esasları değerlendirerek ve 

yakın harp tarihinden örnekler vererek cevaplandırmaktadır. Bu kapsamda, kitapta; 

• Harpte istenilen sonucun alınması için askerin disiplinli olması yanında maddi / manevi gücünün 

arttırılması gerektiği,  

• Eğitim faaliyetlerinin sade ve basit usullerle tam bir emniyet sağlanıncaya kadar yapılmasına ihtiyaç 

olduğu, 

• Sporun talim ve terbiyede tek başına yeterli olmasa da tamamlayıcı rol oynadığı,  

• Harpte disiplinin yerini cesaretin alamayacağı, disiplinin özellikle geri çekilmelerde önem arz ettiği,  

• Disiplin anlayışının, eğitimlerin şiddetli ve cesaretle uygulanması sonucu uzun süreli çaba ve 

gayretlerle sağlanabileceği,  

• Talim ve terbiye uygulamalarında, askerlerin bilgi ve anlayışları dâhilinde eğitilmesinin güveni ve 

disiplini arttıracağı,  

• Subayın, birliğine tesir edebilmesi için insanın yapısını anatomik açıdan tanıması ve psikoloji ilminin 

etkisini ve ilişkisini bilmesi gerektiği, 

• Muharebede maddi (bedeni) gücün azaldığı dönemlerde manevi gücün devreye girmesine ihtiyaç 

olduğu, 

• Bir askerde vatanseverlik ve vatan savunması duygusunun önemli olduğu,  

• Askerlere; öğretilecek birçok şey olacağı için sadece birlik ve beraberlik, saygı, karşılıklı sevgi, güven 

gibi duyguların verilmesiyle yetinilmemesi gerektiği konuları vurgulanmaktadır. 

Albay Mustafa Kemal’in bu kitabında; daha önce “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı eserinde bahsettiği 

konuları daha ayrıntılı bir şekilde incelediği, diğer bir deyişle yıllar içinde edindiği ilave tecrübeleri de 

yansıttığı dikkat çekmektedir. 

  

 
68 Mustafa Kemal Atatürk, Ta’lim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar, Genelkurmay Basımevi, 

Ankara, 2011, Sunuş bölümü. (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.) 

 



 

 

2.11.Hatıra Notları  (1916) 

Mustafa Kemal Paşa tarafından 1916 yılında kaleme alınan eserin orijinalinin kapağında “Muhtıra Defteri” 

ibaresi yer almaktadır. Notlar, 07 Kasım - 25 Aralık 1916 dönemini kapsamaktadır. 

Mustafa Kemal; Çanakkale Savaşı sonrası Edirne’deki 16’ncı Kolordu Komutanlığına atanmış, 16’ncı 

Kolordu’nun Edirne’den Doğu Cephesine hareketi üzerine Diyarbakır, Muş ve Bitlis bölgelerinde görev 

yaparak Ruslara karşı icra edilen harekâta katılmıştır. Muhtıra kapağında          1915 yazdığından, bu yıla ait 

notlar olsa bile hatıraların Doğu Cephesinde tutulduğu düşünülmektedir. Ayrıca, hatıra notlarının yarım bir 

cümle ile sona ermesi devamının olabileceği düşüncesini kuvvetlendirmektedir.69 

Mustafa Kemal, Doğu Cephesindeki görevine 27 Mart 1916’da başlamış, 01 Nisan 1916’da ise bu bölgede 

Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Dolayısıyla hatıra notlarını kaleme aldığı dönemde, Doğu Cephesindeki 

görevinde yaklaşık 7 ayını tamamlamış olduğu dikkate alınmalıdır. 

Hatıra notlarının başlangıcında, Mustafa Kemal Paşa; 07 Kasım 1916’da beraberinde emrindeki 5’inci 

Tümen’e tayin olan Albay Fuat (Cebesoy) Bey, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey ve iki subay vd. ile 

birlikte 5’inci Tümen’in komuta değişikliğinde bulunmak üzere Silvan’dan Bitlis’e hareket etmektedir.  

Hatıralarda dikkat çeken konular olarak; 

• Yol üzerinde açıkta yatan göçmenleri ve hayvan leşlerini görerek, hatıra defterine “insanlar ve hayvanlar 

açlıktan ölüyor”70 ifadesini not ettiği, 

• Sorumluluk bölgesinde ilerlerken hasta (şiddetli öksürük) olmasına rağmen teftişler yaptığı ve teftiş için 

personel görevlendirdiği, 

• Bitlis’te kendisini Refet (Bele) Paşa’nın karşıladığı, cephedeki alayları denetlediği, birlik komutanlarına 

arazide durumlar vererek eğitimlerine katkı sağladığı, cephe koşullarında akşam rakı büfesi hazırlanmasını 

uygun bulmadığı ve ikaz ettiği,  

• Yolda rastladığı aç olduklarını söyleyen 300 milisin doyurulmasını emrettiği, 

• Fırsat bulduğunda kitap okuduğu71, annesine ve arkadaşlarına kartpostal gönderdiği,  

• Bölgedeki aşiret reisleri ile irtibat hâlinde olduğu ve aşiretlerin hediyelerini kesinlikle kabul etmediği, 

• 19 Kasım’da sağlık durumunun iyileştiği ve 21 Kasım’da Bitlis’ten ayrıldığı, yolda; komutanların bizzat 

birlik içine girerek askerinin ruh hâlini görmesi, askerleriyle sohbet etmesi, onları serbest konuşmaya 

alıştırması, muhakeme ve ifade ediş tarzlarını bilmesi gerektiğini zihninden geçirerek, bazı askerî konularda 

astlarının ve üstlerinin de görüşünü alarak “Ruhi Terbiye ve Askerî Danışma Yöntemleri”72 adıyla bir kitap 

yazmaya karar verdiği,  

• 22  Kasım  akşamı,   Kurmay   Başkanı   İzzettin Bey  ile  örtünmenin  kaldırılması  ve sosyal hayatın 

düzenlenmesi konularında sohbet ettiği, konuşmasında; güçlü ve hayata vakıf anne yetiştirme, kadınlara 

serbestlik verme, kadınlarla genel ortamda bir arada çalışmanın erkeklerin ahlakı, düşüncesi ve hisleri 

üzerinde etkili olduğu gibi konuları vurguladığı, 

• Bölgedeki teftişlerine devam ederek ulaştığı Siirt’te vali, öğrenciler ve halk tarafından coşkuyla 

karşılandığı, Garzan ve Silvan’a uğradığı,  

• Arıburnu Muharebeleri hakkında raporunu bu dönemde hazırlatmaya başladığı, 

 
69 Hatıra Notları 1916,  s. 9-11 (Kitap incelemesi bu kaynak üzerinden yapılmıştır.). 
70 A.g.e., s.17. 
71 Mustafa Kemal Paşa’nın hatıralarını kaleme aldığı dönemde; “Allah’ı İnkâr Mümkün müdür?”, “Felsefeye Başlangıç 

(Mebadi-i Felsefe)” ve “Siyasi ve Edebi Makaleler (Makâlât-ı Siyasiyye ve Edebiyye)” isimli kitapları okuduğu 

görülmektedir.  
72 A.g.e., s. 47. 



 

 

• İzzet Paşa’nın izinli olması sebebiyle 2’nci Ordu Komutanlığına vekâlet emrini alması üzerine (12 Aralık), 

Ordu merkezine hareket ettiği, Diyarbakır ve Ergani üzerinden ulaştığı Sekerat batısında (Elazığ civarı) 

İstanbul’a gitmekte olan İzzet Paşa ile görüştüğü                   (16 Aralık), 

• Ordu’ya vekâleti döneminde birliklerin Genç-Darahini-Hun-Gökdere Dağları-Çile Dağı hattına çekilmesi 

emrini verdiği (17 Aralık), cephe hattında (Elazığ Gökdere Dağı bölgesi) incelemelerde bulunduğu (24 

Aralık), 

• Hatıraların; “Bugün savunma bölgesinin sol tarafını…”73 şeklinde yarım cümle ile sona erdiği (25 Aralık) 

ve son sayfada Ziya Gökalp’in şair Ömer Naci için yazdığı bir şiirin yer aldığı görülmektedir. 

Hatıraların; kısa bir döneme ilişkin olmakla birlikte Atatürk’ün askerlik anlayışı ve fikir yapısı hakkında 

bilgiler verdiği, ayrıca Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesindeki durum hakkında ipuçları sunduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

2.12.Karlsbad’da Geçen Günlerim  (1918) 

Mustafa Kemal Paşa; Veliaht Vahdettin’in ile birlikte bulunduğu Almanya ziyaretinden dönüşünde sol 

böbreğinden rahatsızlanmış, bir ay yatak istirahati sonrası iyileşemeyince arkadaşı Dr. Rasim Ferit’in tavsiyesi 

ile 25 Mayıs 1918’de, emir eri ile birlikte tedavi için Viyana’ya hareket etmiştir. Viyana’da Cottage 

Sanatoryumu’nda tedavi görmüş, ancak doktorunun tavsiyesi ile kaplıca tedavisi için 30 Haziran 1918 günü 

Karlsbad’a hareket etmiştir. Mustafa Kemal Paşa,  Karlsbad’da doktor kontrolünde tedavisine devam etmiş, 

ancak tedaviye rağmen tam olarak iyileşememiştir.  

Mustafa Kemal Paşa’nın, Karlsbad’da bulunduğu dönemde kaleme aldığı altı defterden oluşan günlük, manevi 

kızı Afet İnan tarafından 1931’de Çankaya’daki eski köşke ait kütüphanede bulunmuş, bunun üzerine Atatürk 

günlüğü sonradan yayımlanmak üzere kendisine vermiştir.74 

Mustafa Kemal Paşa’nın ziyaret ettiği dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde yer alan 

Karlsbad (Karlovy Vary), günümüzde Çek Cumhuriyeti’nde Prag’a 1,5 saatlik mesafede kaplıcalarıyla ünlü 

turistik bir yerleşim merkezidir.75 

Kitap; Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Haziran 1918’de Viyana’dan Karlsbad’a gelişinden, 27 Temmuz 1918’de 

Viyana’ya dönüşüne kadar geçen dönem ile Viyana’da kaleme aldığı bir günlük 28 Temmuz 1918 tarihli hatıra 

notlarını içermektedir. Mustafa Kemal Paşa’nın; bu dönemde hatıralarını düzenli olarak tutmadığı ve 

hatıraların iki gününü (13-14 Temmuz 1918) Fransızca yazdığı dikkat çekmektedir. 

Karlsbad’da tedavisini üstlenecek olan Doktor Werner tarafından Mustafa Kemal Paşa adına Rudolfs Hof adlı 

binada haftalığı 140 kron ücretle bir salon, bir yatak odası ve bir oda (yanındaki emir eri Şevki Bey için) 

kiralandığı;  Mustafa Kemal Paşa’nın kiralanan bu yerden başlangıçta memnun olmadığı, ancak daha sonra bu 

alana ofis maksatlı bir oda daha eklettiği, ayrıca kiraladığı alanı tarif ettiği şekilde tanzim ettirdiği ve alanın 

perde ile diğer bölgelerden ayrılmasını sağladığı görülmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın; Karlsbad’da doktoru tarafından verilen tedavi programını uyguladığı, fırsat 

bulduğunda Karlsbad’ın seçkin mekânlarında vakit geçirdiği, bulunduğu ortamlara uygun giyindiği, Karlsbad 

içinde ve civarında kısa mesafeli gezintiler yaptığı, kitap okuduğu, Almanca ve Fransızca özel dersler aldığı, 

o sırada Karlsbad’da bulunan bazı Türklerle ve tanıştığı yabancılarla görüştüğü, bu görüşmelerde askerî, siyasi 

konular ile toplumsal hayata ilişkin görüşlerini ifade ettiği görülmektedir. 

Hatıra notlarında dikkat çeken konular olarak; 

• İstirahat zamanlarında Andre Beaunier’in Revolte (İsyan) adlı eserini okuduğu, 
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• Miralay Emin Bey ile yaptığı bir görüşmede (02 Temmuz); Bulgaristan’ın politikalarına 

güvenilemeyeceğini vurgulamanın yanında, Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya yaptığı seyahatte Almanlar 

ile ilgili olumsuz kanaatlerinin güçlendiğini belirttiği ve Almanlara karşı yürütülen politikaya ilişkin olarak; 

 “Bir devlet adamı, kendi insani hislerine tabi olarak devlet meselelerini halledemez, o salahiyete sahip 

değildir. Memleket kimsenin malikânesi değildir. Yalnız, biz Türkler memleket ve milletin idaresini elimize 

aldığımız zaman, kendi şahsi davranışlarımızdaki cömertliği, devlet meselelerinin ecnebilerle hallinde 

düstur ediniyor, bir çocuk gibi aldanıyoruz.”76 ifadelerini kullandığı, 

• Padişah Mehmet Reşat’ın vefat ettiği ve yerine veliaht Vahdettin’in tahta çıktığı haberini alması üzerine 

(05 Temmuz), Vahdettin ile Almanya ziyaretindeki tanışıklıklarıyla bağlantılı olarak,“…Kendisi ile 

başlamış olan münasebeti, en üst derecede ilerletmek fırsatı elimde iken tok gözlü davrandım. Bir defadan 

başka ziyaretine gitmedim. Hatta bu defa İstanbul’dan ayrılırken veda dahi etmedim. İşte yazıklanma 

bundan geliyor…”77 ifadelerini kullandığı, 

• Karlsbad’daki Imperial Hotel’de Miralay Emin Bey ve eşi ile birlikte bulunduğu akşam yemeğinde (06 

Temmuz), komutanlık ve liderlik özellikleri ile geleceğe yönelik düşünceleri hakkında bilgiler verdiği, 

otelde dans edenleri görerek, “Bu hayatın bizde de kurulması ne kadar zor” ifadesini kullanmayı müteakip; 

“Ben her vakit söylerim, burada da bu vesile ile arz edeyim: Benim elime büyük yetki ve güç geçerse ben 

toplumsal hayatımızda arzu edilen inkılabı bir anda, bir darbe ile tatbik edeceğimi zannederim. Zira ben, 

bazıları gibi alt tabakanın ve ulemanın zihnini, yavaş yavaş benim zihnimde tasarladıklarım derecesinde 

arzu ve tefekkür ettirmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılacağını kabul etmiyor ve böyle hareket etmeye 

karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben, bu kadar senelik yüksek tahsil gördükten, medeni ve toplumsal hayatı 

inceleyip hürriyeti tatmak için hayatımı ve zamanımı harcadıktan sonra, alt tabakalar mertebesine ineyim? 

Onları kendi mertebeme çıkarayım; ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar…”78 sözlerine yer 

verdiği, 

Türk kadınlarının toplumsal hayata girememesi hakkında “…bu derece sıkı şartlara tabi yaşayacak 

kadınlarımızın hayat hakkında, medeniyet hakkında, hürriyet hakkında fikirleri, ihtisasları ne 

olabilecektir?”79 sorusunu sorduktan sonra, okulda verilen eğitimin yeterli olmayacağını, hayata, 

medeniyete ve her şeye ilişkin bilgilerin genel hayata katılıp insanları, ülkeyi inceleyerek kazanılacağını 

vurgulayıp, “Velhasıl netice: Bu kadın meselesinde cesur olalım. Vesveseyi 

bırakalım…Açılsınlar…Onların dimağlarını ciddi ilim ve sanat ile süsleyelim…”80 sözleriyle kadınlara 

yönelik bakış açısını ortaya koyduğu, 

• Karlsbad’da bulunan Seyfi Bey’in eşi Mebruke Hanım’la eğitim konusunda yaptığı konuşmada (07 

Temmuz);“…Her yeni yetişen kendinden eskisini beğenmeyecek kadar yükselirse o zaman, ancak o zaman 

gelecek nesiller bir diğerinden kademe kademe yüksek seviyede silsile vücuda getirebilir ki insanlığın 

ilerlemesinin gayesi budur. Onun için genç kızlarımızı ve genç erkeklerimizi fikren, ilmen maziye bağlı 

bırakarak belirli bir geri sınırın ilerisine geçmesine engel olma fikrini tercih etmeyelim…”81 ve “Benim de 

en çok üzüldüğüm şey kızlarımızın memleketimizde tahsil görmemeleridir. Yetişen hanım kızlarımız bizi 

beğenmiyorlar…”82 demek suretiyle eğitim konusundaki görüşlerini ifade ettiği, 

• Enver Paşa’nın kendisine yönelik politikası ve buna karşı alınması gereken karar, yeni padişahın nasıl bir 

tutum alabileceği, Talat Paşa ile Cemal Paşa arasındaki soğukluğun sebebi, Cemal Paşa’nın konumu ve 

servetinin kaynağı gibi soruları hatıralarına kaydettiği, ancak cevaplarını vermediği (08 Temmuz), 

• Yaptığı görüşmeler sonrası; üzerinde düşündüğü anlaşılan Mısır’da öşür vergisinin tahsil şekilleri, Türklük 

ülküsü, Osmanlı Devleti’nin nasıl bir siyaset gütmesi gerektiği, Arabistan ve Türkistan hakkında takip 
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olunacak siyaset, devlet adamlarının (Maliye Bakanı Cavit Bey’i işaret ederek) memleket işlerindeki 

vukufiyeti, Cemal Paşa meselesi, İsmail Hakkı Paşa meselesi gibi başlıkları not ettiği (09 Temmuz), 

• Fransızca öğretmeni Madam Heiniche’nin yanına gittiği gün hatıralarını Fransızca kaleme almaya başladığı 

(13 Temmuz, hatıraların Fransızca yazıldığı birinci gün), 

• Karlsbad’da tanıştığı Matmazel Brandner’in son dönemdeki harplerle ilgili olarak nereden personel 

bulunduğu sorusu üzerine; İtalyanların Libya’da bir yıl boyunca başında birkaç Türk subayının yer aldığı 

çöl göçmenlerden darbe yediği ve Türk Ordusu’nun bu savaşta sağlam kaldığı, Balkan Savaşı’nda komuta 

zafiyetlerinin yaşandığı, ordunun örgütlenemediği ve seferberlik yerine terhislerin yapıldığı, eski durumuna 

gelinmesinin bir yılı aldığı, Enver Paşa’nın ilk ve en büyük hizmetinin orduyu eski subaylardan kurtarmak 

olduğu ve Birinci Dünya Savaşı’nda böylelikle başarılar kazanıldığı, Bulgaristan’ın Çanakkale Zaferi’ni 

görerek Türklerin yanında savaşa girdiği, Almanların Türk Ordusu’nun Galiçya’da verdiği destekle Rusları 

durdurduğu, Kafkasya, Mezopotamya ve Kafkaslarda düşmanı tutan Türk Ordusu’nun Almanların savaşta 

dayanmasına yardımcı olduğu            (14 Temmuz, hatıraların Fransızca yazıldığı ikinci gün), 

• Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey ile yaptığı konuşmada; Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşlerini açıklarken, 

inisiyatifin İngiliz ve Fransızların eline geçmesinden endişe duyduğu, Rusların İngilizler yanında yer 

alabileceği, Avusturyalıların artık bir şey yapamayacağı, Bulgarların siyasetinin dikkat çekici olduğu 

konularını gündeme getirdiği, 

• Hatıralarının sonunda; “Karlsbad’da geçen günlerimin hatıratını tamamen ve olduğu gibi bu defterlere 

geçiremedim. Bunun iki sebebi var: Birincisi lüzumu kadar yazı yazmak için vakte sahip olmadım. İkincisi 

de düşündüğümü, her yaptığımı yani bütün fikir ve hayat sırlarımı bu defterlere nasıl güvenle teslim 

edebilirdim?...”83 sözleriyle düzenli bir hatıra defterinin bulunmadığını, ancak hayatının her safhasını tüm 

ayrıntılarıyla hafızasında tutabildiğini, Karlsbad’dan umduğu gibi istifade edemediğini ve rahatsızlıklarının 

devam ettiğini vurgulamakta (27 Temmuz), 

• 27 Temmuz’da Karlsbad’dan ayrıldığını, 28 Temmuz’da Viyana’da Otel Bristol’a yerleştiğini ve yeni satın 

aldığı kitaplardan birine başlamak istediğini belirterek hatıralarını sonlandırdığı görülmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa, Karlsbad hatıralarında gelecekte yapmayı düşündüklerinin şifrelerini vermektedir. 

Mustafa Kemal; toplumda ani değişikliğe sebebiyet verebilecek devrim hareketini savunmakta, özellikle 

kadınların eğitilmesinin ve toplumsal hayata katılımlarının önemini vurgulamaktadır. Hatıralardan, Mustafa 

Kemal Paşa’nın;  

• Ülkede ve dünyada meydana gelen askerî ve siyasi gelişmeleri yakından takip ettiği ve çevresindekilerle 

fikir alışverişinde bulunduğu, 

• Karlsbad’daki yaşantısıyla yurt dışında temsiliyetin önemine işaret ederek Türk insanının imajını olumlu 

yönde yansıtmaya çalıştığı,  

• Komuta ve liderlik konularında ise özellikle sorumluluk üstlenme, askerin manevi gücünün yükseltmesi, 

Balkan Savaşındaki teşkilatlanma ve komuta zafiyeti konularına dikkat çektiği görülmektedir. 

 

SONUÇ  

Atatürk’ün 1908-1918 döneminde hazırladığı eserlerinin askerlik kişiliğini, komutanlık ve liderlik 

özelliklerini, siyasi ve toplumsal konulara ilişkin düşünce yapısını ortaya koyduğu görülmektedir. 

Rütbe ve makamının yükselmesine ve bulunduğu dönemin özelliklerine bağlı olarak kitaplarının içeriğinin 

değiştiği, hazırladığı eserlerde; Yüzbaşı iken eğitim ve tatbikat, üst subaylık döneminde (Binbaşı-Yarbay-

Albay) muharebe tecrübeleri, komuta ve liderlik, general iken mesleki bilgi ve tecrübeleri yanında, siyasi ve 

toplumsal konulardaki düşüncelerini ifade ettiği dikkat çekmektedir. 

Askerî eserleri ile komutanların daha iyi yetişmesine ve daha etkin birlikler hazırlamalarına katkı sağlamayı 

hedefleyen Atatürk; eğitimlerin, güncel talimnamelerden istifade ile arazide ve komutanların nezaretinde 
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uygulamalı olarak yapılması, doğru karar ve etkili emir verme esasına dayalı komutan ve lider eğitimine önem 

ve öncelik verilmesi prensibini savunmaktadır. 

Söz konusu eserlerde Atatürk’ün komutanlık ve liderlik özelliklerine ilişkin olarak; sorumluluk almaktan ve 

inisiyatif kullanmaktan çekinmediği, kritik durumlarda cesaretini ve kararlılığını sergilediği, daima birliklerin 

yanında ve yakınında yer aldığı, personeline güvendiği ve moral / motivasyonuna önem verdiği ve emirlerinin 

uygulanmasında tutarlı ve kararlı davrandığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, Atatürk’ün; askerî ve siyasi durumu yakından takip ettiği, ülkesindeki toplumsal sorunları 

dikkate alarak çözüm önerileri düşündüğü, kadınların eğitilmesini ve toplumsal hayata kazandırılmasını, 

toplumdaki değişimlerin ani ve üstten yapılacak devrimlerle gerçekleştirilmesini hedeflediği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak; Atatürk, çalışmalarını istifade edilebilmesi düşüncesiyle kaleme almış, ancak kendisi de söz 

konusu eserlere yansıttığı birikim ve tecrübelerinden gerek Birinci Dünya Savaşında, gerek Milli Mücadele ve 

gerekse Cumhuriyet döneminde istifade ederek başarılı olmuştur. Bu yönüyle, söz konusu eserlerin Atatürk’ün 

gerçekleştirdiği zaferlerin, yenilik ve değişim hareketlerinin anlaşılması bakımından önem arz ettiği 

düşünülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Arı, Kemal; “Atatürk’ün Yazarlığı ve Gazeteciliği”, ÇTTAD, V/13, (2006/Güz). 

Atatürk, Mustafa Kemal; Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), 

Kopernik Kitap, İstanbul,  Eylül 2018 (1. Baskı). 

------------------------; Arıburnu Muharebeleri Raporu, (Yayıma Hazırlayan İsmail Çakmak), Kopernik 

Kitap, İstanbul, Kasım 2018 (2. Baskı). 

------------------------; Birinci Ta’biye Meselesinin Halli, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2011. 

------------------------; Bölüğün Muharebe Talimi, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), Kopernik Kitap, 

İstanbul, Haziran 2020 (1.Baskı). 

------------------------; Bölüğün Muharebe Eğitimi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2009 (2.Baskı). 

------------------------; Cumalı Ordugâhı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2009 (2.Baskı). 

------------------------; Cumalı Ordugahı, (Yayına hazırlayan Selma Günaydın),  Kopernik Kitap, İstanbul, 

Şubat 2020 (1.Baskı). 

------------------------; Hatıra Notları 1916, (Yayıma Hazırlayan Hakan Türkkan), Kopernik Kitap, İstanbul, 

Ekim 2020 (3.Baskı). 

------------------------; Karlsbad’da Geçen Günlerim, (Yayıma Hazırlayan Selma Günaydın), Kopernik Kitap, 

İstanbul, Ekim 2020 (3.Baskı). 

------------------------; Nutuk, Yapı Kredi Yayınları,  İstanbul, Şubat 2021, (11. Baskı). 

------------------------; Takımın Muharebe Talimi, (Yayına Hazırlayan Halil Aslantürk), Kopernik Kitap, 

İstanbul, Aralık 2019 (1.Baskı). 

------------------------; Takımın Muharebe Eğitimi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2008. 

------------------------; Taktik Meselesinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler, Genelkurmay 

Basımevi,  Ankara, 2011, (3. Baskı). 

------------------------; Taktik Tatbikat Gezisi 1, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2011 (2.Baskı). 

------------------------; Ta’lim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar, Genelkurmay Basımevi, 

Ankara, 2011. 

------------------------; Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, Ekim 2021 

(22. Basım). 



 

 

Atatürk Araştırma Merkezi; “Atatürk, Gazi Mustafa Kemal (1881-10 Kasım 1938)” maddesi, Atatürk 

Ansiklopedisi, ataturkansiklopedisi.gov.tr., Erişim tarihi 27 Nisan 2022. 

Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam Mustafa Kemal 1881-1919 Cilt 1, Remzi Kitabevi, İstanbul, Kasım 

2012 (Habertürk Gazetesi için 35. Özel basım). 

Eroğlu, Haldun; “Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili Bazı 

Görüşler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 27-28, Mayıs-

Kasım 2011. 

Ertan, Temuçin Faik; “Çoklu Zekâ Kuramı ve Askerî Okul Hayatı’nın Liderliğine Etkileri”, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,  Sayı: 60, Bahar 2017. 

İlhan, Suat; Atatürk ve Askerlik - Düşünce ve Uygulamaları-, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara, 1990. 

Kinross, Lord; Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar Basımevi, İstanbul, Kasım 1990 

(11.Basım). 

Mango, Andrew; Atatürk,  Sabah Kitapları, İstanbul, Nisan 2000. 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, sozluk.gov.tr., Erişim tarihi 27 Nisan 2022. 

Uzun, Hakan; “Yazdığı Eserlerde Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak: Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad 

Hatıraları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,  Sayı: 59, Güz 

2016. 

 



 
 
 
 

ULUSAL BASINDA 1960-1962 DÖNEMİ 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENLERİ 

NOVEMBER 10 ATATURK’S COMMEMORATION CEREMONIES FOR THE 1960-1962 PERIOD IN 

THE NATIONAL PRESS 

 

Özlem YILDIRIM KIRIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (ORCID: 0000-0001-8901-4190) 

 

ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 de vefat 

etmiştir. Atatürk’ün ölümü Türkiye’de önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ölümünün ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine İsmet İnönü seçilmiştir. Atatürk’ün 

ölümü sonrası 10 Kasım tarihi her yıl farklı şekillerde anılarak Atatürk’e duyulan özlem, Atatürk’ün eserleri 

ve ülkeye sağladığı kazanımlar dile getirilmiştir. 1950 seçimleri sonucunda Demokrat Parti iktidara gelmiş ve 

Cumhurbaşkanlığı görevine Celal Bayar seçilmiştir.  İsmet İnönü dönemi ve ardından gelen Demokrat Parti 

döneminde 10 Kasım’da Atatürk’ü anma törenleri gerçekleştirilmiştir. 1960 Askeri Müdahalesi sonucu Cemal 

Gürsel Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu tarihe kadar her yıl anılan Atatürk’ün ölüm yıl dönümleri, 1960 yılından 

itibaren 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada 1960-1962 yılları 

arası Atatürk’ün ölüm yılının ulusal basında nasıl yankı bulduğu değerlendirilmiştir. Siyasetçiler, aydınlar, 

dernekler, üniversiteler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve müesseslerin 10 Kasım’a 

yönelik duygu ve düşüncelerinin ulusal basındaki akisleri incelenmiştir. Basında ağırlıklı olarak Atatürk'ün 

gerçekleştirdiği inkılapların ülke ve millet için ne denli önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. Atatürk'ün siyasi, 

sosyal ve iktisadi tüm sahalarda yapmış olduğu icraatlere yer verilmiştir. Başta gençlik olmak üzere tüm ulus 

10 Kasım anma törenleri ile Atatürk'e olan sevgi ve minnetini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Atatürk Haftası, Basın. 

 

ABSTRACT 

Mustafa Kemal Atatürk, the founding leader and first President of the Republic of Turkey, died on November 

10, 1938. Atatürk's death constituted an important turning point in Turkey. After the death of Mustafa Kemal 

Atatürk, İsmet İnönü was elected as the President of the Republic of Turkey. After Atatürk's death, November 

10 is commemorated in different ways every year, and the longing for Atatürk, his works and the gains he has 

made for the country are expressed. As a result of the 1950 elections, the Democrat Party came to power and 

Celal Bayar was elected as the President.  Atatürk’s commemoration ceremonies were held on November 10 

during the İsmet İnönü period and the following Democrat Party period. As a result of the 1960 Military 

Intervention, Cemal Gürsel became President. Atatürk's death anniversary, which has been commemorated 

every year until today, has been named as Atatürk Week between 10-16 November since 1960. In this study, 

it has been evaluated how Atatürk's death year between 1960-1962 had an echo in the national press. The 

reflections of the feelings and thoughts of politicians, intellectuals, associations, universities, journalists, non-

governmental organizations and other institutions and establishments on November 10 in the national press 

were examined. Atatürk's actions in all political, social and economic fields are included. The whole nation, 

especially the youth, showed their love and gratitude to Atatürk with the 10 November commemoration 

ceremonies. 

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, November 10, Ataturk Week, Press. 

 

1. GİRİŞ 

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrası her yılın 10 Kasım’ında yurt genelinde anma törenleri yapıldı. Anma 

törenlerine basında yer verilerek yaşanan duygu ve düşünceler sütunlara yansıdı. Atatürk’ün ölümünün birinci 



 

 

yıldönümü nedeniyle İsmet İnönü tarafından Türk milletine hitaben bir beyanname yayınlanmıştır. İsmet İnönü 

tarafından Büyük Türk Milletine diye başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etmiştir: 

“Atatürk tarihte uğradığımız en zalim ve en haksız ittiham gününde meydana atılmış Türk 

milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. İlk önce ehemmiyeti 

kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna 

nüfuz etmiştir. En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü yalnız Türk 

milletinin haklarını, insaniyete ebedi hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat 

etmekle geçirmiştir.” (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) 490-1-0-0/1434-741-1/7).  

 1954 yılı Atatürk’ün ölümünün on altıncı yıl dönümüydü. Anma törenleri çerçevesinde Anıtkabir’de büyük 

bir tören yapılmıştı. Tören 8.50’de Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın gelişi ile başlamış Bayar’ın Anıtkabir’e 

çelenk koymasının ardından törende hazır bulunanlar iki dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlardı. Askeri 

bandonun çalmaya başladığı İstiklal Marşı ile saygı duruşu sona ermişti. (Akşam, 10 Kasım 1954, s.1,2) 

Akşam gazetesinde Hikmet Bayur tarafından kaleme alınan “Geçmişe Bir Bakış” başlıklı yazı Atatürk’le 

ilgiliydi. Bayur, geçmişe bakıldığında, Türk milletinin yazgısının şekillendiği 1920 yılı öncesi ve sonrası 

zamanlar arasında esaslı farklar olduğunun görüleceğini ifade etmişti. Bayur, Atatürk’ün eserlerine gençlerden 

çok ihtiyarların bağlı olması gerektiğine değinerek buna gerekçe olarak da yaşça büyük olanların eski yıkımlar 

devrini yaşamış ve acısını tatmış olmaları olarak açıklamıştı.(Bayur, Akşam, 10 Kasım 1954, s.1.).  

Atatürk’ün ölümünün 16’ıncı yıl dönümü münasebetiyle Beyazıt Kütüphanesinin çocuk bölümü salonunda 

“Atatürk Kitapları Sergisi” açılacağı bildirilmişti. Sergide Atatürk hakkında yazılmış Türkçe ve yabancı 

dillerle basılmış beş yüzden fazla kitap sergilenecekti. (Akşam, 10 Kasım 1954, s.1). Cemal Refik tarafından 

“Milli Matem” başlıklı köşe yazısında milli matemin on altıncı yılında sürekli ve günden güne artan ağır bir 

ıstırabın içerisinde olunduğu ifade edilmiştir.  Atatürk’ün ölüm gününü asırların ve devirlerin silemeyeceği 

kadar derin olduğunu belirtilmiştir. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmekle ona olan 

itimadını gösterdiğini, Türk gençliğinin de bu emanete liyakatini ve yeminine sadakatini ispat etmiş olduğunu 

ifade etmiştir. (Refik, Akşam, 10 Kasım 1954, s.3). Türkiye Milli Talebe Federasyonu, Cumhuriyetin kurucusu 

büyük Atatürk’ün ölümünün 16’ncı yıl dönümü nedeniyle Ankara’da büyük bir anma mitingi düzenlemiştir. 

(Akşam, 11 Kasım 1954, s.1). “Bütün Millet Atatürk’ü Saygı ile Anıyor” başlıklı yazıda Atatürk’ün 17’inci 

ölüm yıl dönümü münasebetiyle yurt içinde yapılan anma etkinliklerine yer verilmişti. Ankara’da yapılan 

törende Cumhurbaşkanı,  Meclis Reisi, Başbakan ve vekillerin Anıtkabirdeki törende hazır bulundukları 

belirtilmişti. (Akşam, 10 Kasım 1955, s.1).  

“Bir Devrin Büyük İnsanı” başlığıyla yer verilen haberde, Atatürk’ün perişan bir yurdun harap gövdesinden 

milleti çekip çıkardığı, kuvvet verip canlandırdığı, memleketi kurtarılıp yepyeni bir vatan kurduğu 

aktarılmıştır. Hiçbir işinde tereddütte düşmeyen Atatürk’ün azim ve iradesini kendi ifadesiyle milletten aldığı 

belirtilmiştir. Atatürk’e olan bağlılığın her şeye rağmen milli birlik ve beraberliğin elden bırakılmaması ile 

mümkün olduğuna temas edilerek milletçe Atatürk’e verilen sözün Türkiye Cumhuriyetini ebede kadar 

yaşatmak olduğu ifade edilmiştir. (Tan, 10 Kasım 1955, s.1). Hıfzı Timur, Cumhuriyet gazetesinde Atatürk’ 

dair: “Büyük Millet demek, büyük adamlar yetiştiren ve onları unutmayan millet demektir. Atatürk’e karşı 

minnetimizi her yılın 10 Kasım’ında candan tekrarlamayı ve onu anmayı, başladığı esere, gösterdiği hedef ve 

şartlarla devam etmek kararının bir ifadesi saymakla ancak değerlendirmiş olabiliriz” denilmiştir. (Timur, 

Cumhuriyet, 10 Kasım 1955, s.1). Hasan Ali Yücel, “Bir Yıl Daha yakından” başlıklı yazısında; memlekette 

büyük küçük milyonların Ata’nın ölümüne ağladığını, Atatürk’te büyüleyici bir kudret olduğunu aradan on 

yedi yıl geçmiş olmasına rağmen bu etkinin azalmadığı, arttığı ve derinleştiği dile getirilmiştir. (Yücel, 

Cumhuriyet 10 Kasım 1955, s.2).  

“Atatürk’ün 18’nci Ölüm Yıldönümündeyiz” başlıklı haberde bütün yurtta Atatürk’ün aziz hatırasının anıldığı 

bildirildi. (Cumhuriyet, 10 Kasım 1956, s.1). Yurt genelinde yapılan anma törenlerinde Atatürk’ün hizmetleri 

anlatılmış, cumhuriyeti ve inkılapları muhafaza için milletçe bir kez daha ant içilmişti. (Cumhuriyet, 11 Kasım 

1956, s.1). B. Felek “Atatürk’ü Anarken” başlıklı yazısında Atatürk’ün eşsiz bir kahraman, devlet adamı ve 

devlet kurucusu olduğunu belirtmişti. Olayların içinde yaşayanlar olayın neticelerini dışardan görenler kadar 

iyi müşahede edemezler diyen Felek, Osmanlı Devleti yıkılmış, kuvvet namına bir şeyi kalmamış her yeri işgal 

altında iken “bir adam kalkıyor. Olamaz diyor. Milletin başına geçip istediğini yaptırıyor” demiştir. Osmanlı 

Devletine galip gelmiş Birinci Cihan Harbinde ki devletler mağlup edilerek Osmanlı İmparatorluğu 

enkazından Türkiye’nin kurtarıldığını ifade etmiştir. (Felek, Cumhuriyet, 10 Kasım 1956, s.3).  



 

 

“Büyük Matem Günümüz” başlıklı haberde Atatürk’ün aziz hatırasının tüm yurtta törenlerle anıldığı 

bildirilmiştir. Teknik Üniversite’de, Kadıköy Eğitim Derneği’nde törenler yapılmıştı. (Akşam, 10 Kasım 1956, 

s.1). Cemal Refik tarafından “18 Yıl Oldu” başlıklı yazıda, Atatürk’ün 18 yıl önceki ölümüyle yüreklerdeki 

sızının aynı şiddetiyle devam ettiği ve Türk milletinin ebediyet yolunda bu matemi yüreğinde taşıyacağı 

vurgulanmıştı. (Refik, Akşam, 10 Kasım 1956, s.3). 

 

2. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATI SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ 

GELİŞMELER 

10 Kasım 1938 tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası oldu. Yeni ve genç Türkiye 

Cumhuriyeti önderini Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmişti. Atatürk’ün ölümü üzerine Anayasa’nın 33. 

Maddesince, TBMM Başkanı Abdülhalik Renda’nın Cumhurbaşkanlığına vekâlet edeceği bildirildi. TBMM 

Başkanı Renda, TBMM’ni yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere 11 Kasım’da toplantıya çağırdı. (Tuncer, 

2012, s.33, 34). Yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı adayının, Meclis ve ordu tarafından desteklenen İsmet 

İnönü olacağı genel kanı idi. (Okyar ve Seyitdanlıoğlu, 1997, s.59). 11 Kasım günü toplanan TBMM, oylamaya 

katılan 348 üyenin oy birliğiyle Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 

Cumhurbaşkanı olarak seçti. (Tuncer, 2012, 33,34). Cumhuriyet Halk Partisi 26 Aralık 1938 de gerçekleşen 

Olağanüstü Kurultayı’nda CHP tüzüğünün 3. Maddesinde değişiklik yapmış İsmet İnönü’nün ‘Milli Şef’ 

unvanını almasına karar vermişti. (Albayrak, 2004, s.17).  

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı ve Milli Şefliği ile beraber İkinci Dünya Savaşı başlamış Türkiye için 

sıkıntılı ve tehlikeli süreç belirmişti. (Goloğlu, 1982, s.25). Savaş yıllarında alınan tedbirler CHP’nin 

toplumdaki pek çok grup arasında popülaritesinin azalmasına neden olmuş ve bu gruplar muhalefet yolları 

aramaya başlamışlardı. (Ayata, 1992, s.77). II. Dünya Savaşı sonrasında dünyada yaşanan birtakım siyasi, 

sosyal ve ekonomik değişimlerden Türkiye’de etkilenmişti. İç politikasında Türkiye demokratikleşme 

gereksinimi hissetmeye başladı. 7 Ocak 1946 da CHP’den ayrılan bazı milletvekilleri Celal Bayar’ın 

öncülüğünde Demokrat Parti (DP) kuruldu.( Varlık ve Ören, 2001, s.82,83).  

27 Mayıs 1960’da Milli Birlik Komitesi adında ve çoğunluğu genç subaylardan oluşanlar bir askeri darbe 

gerçekleşti. Milli Birlik Komitesinin (MBK) 38 üyesi bulunmaktaydı ve MBK üyeleri DP’li milletvekillerini 

tutuklamışlardı. Yassıada da Yüksek Adalet Divanı tarafından yapılan yargılamalar sonucu üç kişinin idam 

cezası MBK tarafından onaylandı. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 

eski Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu. MBK Temsilciler Meclisinden oluşan Kurucu Meclis, 6 Ocak 1961 

de çalışmalarına başladı. (Akşin, 2012, s.241). 25 Mayıs 1961’de Kurucu Meclis yeni seçim kanununu 

tamamladı. Anayasa tasarısı da tamamlanarak 9 Temmuz 1961 de halkoyuna sunuldu. Oylamaya katılmış 

olanların yüzde 61.5’i tarafından kabul edilmiş ve T.C. Anayasası olmuştu. (Erkan, 1990 ,s.52). Temmuz 1961 

Ekiminde seçimler yapılmış CHP’si birinci parti olduysa da Mecliste çoğunluğu sağlayamadığı için, 1965 

başına kadar İsmet İnönü’nün başkanlığında koalisyon hükümetleri kurulmuştu. (Akşin, 2012, s.241). 

 

3. 1960 YILI ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENLERİ 

1960 yılında tüm yurt genelinde 10 Kasım dolayısıyla anma törenleri düzenlenmiş bu törenler dönemin 

basınında geniş bir şekilde yer almıştı. “Ata’yı Anıyoruz” başlıklı yazıda Atatürk’ün ölümünün 22’nci yıl 

dönümü için bütün yurtta anma törenlerinin yapıldığı aktarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarafından, her yıl 

olduğu üzere Fen Fakültesi konferans salonunda bir ‘Atatürk’ü Anma’ günü düzenlenmiştir. (Akşam, 10 

Kasım 1960, s.1). Başlama saati 9 olarak belirlenen törende saygı duruşunda bulunulacağı ve Prof. Tayyip 

Gökbilgin tarafından Atatürk’ün hayatı isimli bir konuşma yapılacağı belirtilmiştir. (Akşam, 10 Kasım 1960, 

s.3). Üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve kalabalık bir davetli kitlesinin katılımıyla gerçekleşen tören 

Sıddık Sami Onar’ın konuşmasıyla başlamıştır. Saat 9.05’te saygı duruşunda bulunulmuş daha sonra Prof. 

Tayyip Gökbilgin “Atatürk ve Devrimleri” başlıklı bir konuşma yapmıştır. İstanbul Üniversitesi adına Öztürk 

Akın’ın “Gençlik ve Ata’ya Bağlılık” başlıklı konuşması büyük ilgi toplamıştır. Atanın Gençliğe hitabesinin 

okunmasının ardından İstanbul Üniversitesi öğrenci birliği başkanı Ayhan Toraman törene katılanları ant 

içmeye çağırmıştır. Antta: “Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve 

devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden 

ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığı geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, 



 

 

kendimizi büyük Türk ulusuna adarız” sözleri ile gençlik tarafından Atatürk ilkelerine duyulan bağlılık dile 

getirilmiştir. (Akşam, 11 Kasım 1960, s.1).84 Törenden sonra çeşitli fakülteler tarafından hazırlanan çelenklerin 

merkez bina bahçesinde bulunan heykele götürüleceği ifade edilmiştir. Galatasaray Lisesinde kadın 

teşekkülleri tarafından da bir anma töreni yapılacağı bildirilmiştir.  

Günün en büyük töreni Milli Gençlik Teşkilatı tarafından Atlas Sinemasında tertip edilmiştir.  Kadıköy Halk 

Eğitim Merkezi tarafından da Kadıköy’deki yurt sinemasında bir tören düzenlenmiştir. Törende şair Behçet 

Kemal Çağlar’ın okuyacağı şiirler dışında eski muharipler birliği, ordu, MTTB (Türkiye Milli Talebe Birliği) 

ve TMTF’nin (Türkiye Milli Talebe Federasyonu) temsilcilerinin konuşma yapacakları bildirilmişti. Törenin 

sonunda Atatürk’ün kendi sesinden ‘Onuncu Yıl Nutku’ dinlettirileceği ve Atatürk’e ait filmin gösterileceği 

bilgisi verilmiştir. Ankara’da Büyük Sinema da Milli Türk Talebe Birliği tarafından anma töreni 

düzenlenmiştir. Törende Milli Birlik Komitesi üyesi Muzaffer Özdağ, Prof. Aydın Yalçın, Prof. Ahmet Şükrü 

Esener ve Bülent Ecevit Atatürk devrimlerini anlatacakları ifade edilmişti. Konuşmalardan sonra Atatürk’ün 

Bursa Nutku, Gençliğe Hitabesi ve şiirler okunacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserler verecekti. 

(Akşam, 10 Kasım 1960, s.3). 

Devlet Başkanı Cemal Gürsel yapmış olduğu konuşma ile anma töreni ve Atatürk 

Haftası’nı açtı. Konuşmasında şu ifadelere yer vermiştir: “Atatürk için birçok yerlerde, çok 

şeyler söylendi. Fakat Atatürk söylenenlere ve meydan nutuklarına sığacak ve bu 

konuşmalarla anlatılacak bir varlık değildir. Onun için bizler, bir hitapta ancak onun bir 

kısmına temas edebiliriz. Atatürk’ün vücudu aramızdan ayrılmış, fakat O, hakikatte 

aramızdan ayrılmamıştır. Fikir olarak, ruh olarak milletimizin kalbine yerleşmiştir. Ona 

ağlamamalıyız. Fakat onun izinden ve yolundan şaşarsak kendimize ağlamalıyız. Ona, 

bütün milletçe inandığımız gün, O bahtiyar olacak ve Türk milleti ile beraber 

yaşayacaktır.” (Akşam, 11 Kasım 1960, s.5). 

Devlet Başkanının konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Fahri Özdilek bir konuşma 

yapmıştır. Özdilek: “Atatürk’ün büyüklüğü, mütareke devri, milli mücadele diye andığımız, tarihimizin 

şüphesiz en güç ve ölüm tehlikesiyle dolu devrini karşılayan ve onu mutlak bir zaferin aydınlığına götüren tek 

insan olmasındadır” diyerek zorlu yıllara ve milli mücadeleye atıfta bulunmuştur. (Akşam, 11 Kasım 1960, 

s.5).85 ‘Atatürk Haftası Başlıyor’ başlığıyla yer alan haberde ise 10 Kasım 1960’dan başlamak üzere 17 Kasıma 

kadar devam edecek hafta Atatürk haftası olarak kabul edilmiştir. Bu konu ile ilgili bir toplantı yapılmış ve 

Atatürk haftasında yapılacak işlerin programı hazırlanmıştır. Hafta içinde Atatürk’ün hayatı ve inkılapları 

konusunda radyoda, okullarda konferanslar verileceği, sergiler açılacağı bildirilmiştir. İlkokullarda bir hafta 

derslerin bu konu çerçevesinde olacağı ve radyoda özel programlar yapılacağı belirtilmiştir. Atatürk pullarının 

çıkarılacağı, şehrin belli başlı yerlerinde Atatürk’e ait vitrinlerin hazırlanacağı, ışıkla Atatürk’ün çeşitli 

portreleri ve inkılaba ait çeşitli hareketler canlandırılacağı ifade edilmiştir. (Akşam, 10 Kasım 1960, s.1). 

Atatürk ölümünün 22’nci yıl dönümünde İzmir’de yapılan törenlerle de anılmıştır. İzmir Konak Meydanında 

yapılan törene, Komite Azası Rıfat Baykal, üniversite temsilcileri ve NATO’dan bir bölük katılmış, Atatürk 

heykeline çelenkler konulmuştur. (Akşam, 11 Kasım 1960, s.5). Muzaffer Gökman tarafından kaleme alınan 

“Büyük Atatürk 22 Yıl Önce Aramızdan Ayrılmıştı” başlıklı yazıda, Atatürk’ün hastalığındaki son günlerine 

değinilmiştir. Söz konusu yazıda: 

“1938 yılı Kasım ayının ilk haftası Türk milleti Atasından iyi bir haber alabilmek için 

bekliyor. Son üç aydan beri sinsi hastalık, her gün biraz daha kötüye gidiyor. Kasım ayının 

ilk günlerinden itibaren gazetelerde yer almaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliğinin tebliği, dudaklar titremeden, gözler yaşarmadan okunmuyordu artık. 

Ağızları bıçaklar açmıyor, içler bir alev gibi yanıyor, bütün gözler Dolmabahçe Sarayında. 

 
84 Bkz.“Atatürk’ü Dün Milletçe Andık” başlıklı haberde gençlerin Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha belirttikleri 

ifade edilmiştir, “Atatürk’ü Dün Milletçe Andık”, Akşam, 11 Kasım 1960, s.1. 
85 Bkz. Özdilek’in Konuşması: ”Her milletin tarihinde birçok zaferler vardır. Ve bu zaferlerle ilgili ünlü kumandanlara 

sık sık rastlanır. Bunlar kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmiş şerefli, imanlı insanlardır. Fakat bazı zaferler 

vardır ki, tarihine mal olduğu milletin hayatında gerçek bir dönüm yeri olur. Bunlar bütün zarların atıldığı, bütün 

hesapların iflas etmiş göründüğü karanlık devirlerde kazanılan zaferlerdir. Tarih her milleti böyle bir tecrübeye ancak 

bir iki defa maruz bırakır. Eğer böyle vahametli vaziyette onu bütünüyle karşılayacak insana rastlanırsa, bütün 

zorluklar halledilmiş olur ve tarihin zinciri koptuğu sanılan yerden tekrar birleşir”, “Aziz Atatürk Dün Milletçe 

Anıldı”, 11 Kasım 1960, s.5.  



 

 

19 milyonluk bir millet çocuğu, büyüğü, genel ihtiyarı,  erkeği kadının tek düşündüğü şey 

O’dur. Saat 9.05. Dolmabahçe Sarayının üzerinde aylardan beri mahzun ve melül 

dalgalanmakta olan Cumhurbaşkanlığı forsu yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyor. Beklenen 

fakat konuşulmayan son gelmiş, Türk milleti büyük yasa bürünmüştür. Ata, Mustafa Kemal 

her fani gibi ölmüş, O da bütün insanlar gibi büyük mukadder önünde boynunu bükmüştür. 

Günlerden beri gözlerini sarayın forsundan ayırmayan İstanbul halkı, böylece acı haberi 

öğrenmiş oluyor.” (Gökman, Akşam, 10 Kasım 1960, s.3). 

Denilerek Atatürk’ün vefatının ilk akisleri ifade edilmiştir. Acının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acının 

aynı şiddetiyle hala Türk milletinin içinde olduğu belirtilmiştir. Tarihte milletine, insanlığa Atatürk tarafından 

yapılan hizmetlerin binde birini yapmış bir kimse var mıdır? Sorusunu yönelterek ‘Birinci Dünya Savaşının 

bittiği, mütarekenin imzalandığı o kara günleri düşünüz, öldü zannedilen bir millet, istilaya uğramış bir vatan, 

hayat hakkı kapatılmış bir toplum içinde Atatürk’ün kendisi gibi düşünenlerle neler yaptığını bir hatırlayınız’ 

ifadelerine yer verilmiştir. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı, Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaptığı, taşıdığı 

apoletleri atarak bir vatandaş gibi çalıştığı, içerden ve dışardan gelen tehlikelere göğüs gererek devleti kurduğu, 

Milli Mücadeleyi kazandığı belirtilmiştir. Atatürk’ün Lozan’ı devrimleri getirdiği aktarılmıştır. Diplomasi ve 

devrim sahasındaki isteklerin tümünü yerine getirmiş olan Atatürk, parçalanmış olarak bulduğu bir topraktan, 

yepyeni genç bir Türkiye Cumhuriyeti meydana getirdiği ifade edilmiştir. “Onda derin ve uzak bir görüş, 

devamlı ve yılmayan bir irade vardı” denilerek bu milletin ruhunu en iyi Atatürk’ün anladığı ve başarılarının 

sırrını Türk milletine olan sarsılmaz güveninde bulduğu dile getirilmiştir. Bir milletin tarihinde Atatürk kadar 

içten sevilmiş, hizmetlerine karşı ileri derecede minnet duyulmuş bütün dünyada bu kadar takdir edilmiş ikinci 

bir liderin gösterilemeyeceğine temas edilmiştir. (Gökman, Akşam, 10 Kasım 1960, s.3).  

Yılmaz Tunçkol tarafından “Atatürk Kitapları Sergisi Tertiplendi” başlıklı bir habere yer verilmiştir. 

Atatürk’ün ölümünün 22. Yıl dönümü nedeniyle Gazeteciler Cemiyetinde Avukat İsmail Arar’ın bir kitap 

sergisi açtığı bilgisi verilmiştir. Bu sergide Atatürk’e, devrimlere, Kurtuluş Savaşına ve Cumhuriyet 

Türkiye’sine ait kitaplara, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan hatıra, röportaj ve makale ile Türkiye’deki 

Atatürk anıtı fotoğraflarının sergilendiği belirtilmiştir. İsmail Arar’ın Atatürk’ün yakın arkadaşlarından olan 

ve hükümetçe Atatürk’ün hastalığını takiple görevlendirilen Dr. Asım Arar’ın oğlu olduğuna değinilerek 1925 

yılından beri bütün çocukluk ve gençlik hayatı Ankara’da geçtiği için İsmail Arar’ın Milli Mücadele sonrası 

havayı iyi tahlil eden biri olarak büyüdüğü belirtilmiştir. Gördükleri ve duyduklarının İsmail Arar’ı büyük bir 

Atatürk hayranı yaptığı ve Atatürk ait dinlediği olaylar hakkında kitap toplamaya başladığı bu sayede zengin 

bir kitap koleksiyonuna sahip olduğu ifade edilmiştir. Arar, Atatürk’le ilgili tam bir bibliyografyanın 

yapılamadığını, bu konuda ilk bibliyografyanın Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi profesörlerinden Alman 

Herbert Melzig tarafından hazırlandığını daha sonra 1953’te Milli Kütüphanede açılan Atatürk Kitapları 

sergisinde teşhir edilen kitaplar için bir katalog bastırıldığını, 1957 yılında Muzaffer Gökman’ın bir 

bibliyografya yayınladığını belirterek her üçünde de eksiklikler olduğunu ifade etmiştir. (Tunçkol, Akşam, 10 

Kasım 1960, s.3).86 

 

4. 1961 YILI ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENLERİ 

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 23.’ncü yıl dönümü “Atamızı Saygıyla Anıyoruz” başlığıyla verildi. 

Anıtkabir’de gerçekleşecek törenin saat 9.05’te başlayacağı ve Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burada da 

bayrağın yarıya indirileceği belirtilmiştir. Anma törenine Cumhurbaşkanı, Senato ve Millet Meclisi Başkanları, 

 
86 Bkz. “Dünyanın hemen her dilinde Çince ’den Estonca ’ya ve hatta Çekçe ’ye kadar Atatürk hakkında kitap 

yayınlandığını, bunların sayılarının bilinmediğini belirten İsmail Arar, ‘ilk kitabı 1921 yılında Fransız kadın 

yazarlarından Gaulle’ yazdı diyor ve anlatmaya devam ediyor… Rusya’da da Atatürk hakkında birçok kitabın 

yayınlandığını İsmail Arar, son yıllarda Amerikan Üniversitelerinde ‘Yakın Şark Tetkik Enstitüleri’, kurulduğunu 

bunların Türkiye ile de yakından ilgilenerek Atatürk, devrimler ve Kurtuluş Savaşımız hakkında yayınlanan eserleri 

topladıklarını, ellerinde bizim kütüphanemizde bile bulunmayan kitapların mevcut olduğunu anlatıyor ve diyor ki: 

‘Atatürk’ün hatıraları maalesef tam olarak yayınlanamamıştır. Atatürk düşündüklerini ve yaptıklarını günü gününe 

not eden bir insandı. Bu notların pek az kısmı yayınlandı. Geri kalanı Halkevlerinin mallarına hükümet tarafından el 

konulurken alındı ve halen Ankara’da Ziraat Bankası’nın kasalarının birinde muhafaza edilmektedir. Bu notların ilmi 

usullere uygun olarak yayınlanması, bilhassa lüzumludur” Yılmaz Tunçkol, “Atatürk Kitapları Sergisi Tertiplendi”, 

Akşam, 10 Kasım 1960, s.3. 



 

 

hükümet üyeleri, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvetler Kumandanları, Senato ve Millet Meclisi Başkan 

vekilleri, siyasi partilerin başkan ve genel sekreterleri, askeri ve mülki erkân, üniversite rektörleri ve öğretim 

üyeleri, kurum temsilcileri, üniversite öğrencileri ile diğer illerden gelen vatandaşların katılacağı 

duyurulmuştur. Önce Cumhurbaşkanı ve sırasıyla onu takip eden protokol Anıtkabir’i ziyaret edecek ve saat 

9.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Daha sonra da Anıtkabir’in Ankaralı ziyaretçilere 

açılacağı ifade edilmiştir.  

Büyük Sinemada MTTB tarafından tertip edilecek törene Devlet Tiyatroları sanatçılarının da katılacağı ve 

Atatürk hakkında yayınlanan bazı kitapların davetlilere dağıtılacağı belirtilmiştir. Atatürk’ün portresini ihtiva 

eden küçük boyda plastik Türk bayrakları da şehrin çeşitli yerlerine yapıştırılarak vatandaşlar gençliğin ‘ 

Atatürk’ü Anıyoruz’ kampanyasına davet edileceklerdir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Büyük Tiyatro’da 

birer anma töreni düzenlenmiştir. Bu törende Atatürk’ün hayatı ve şahsiyeti hakkında konuşmalar yapılarak 

Atatürk’ü yakından tanıyanlar tarafından hatıralar anlatılacaktı. (Milliyet, 10 Kasım 1961, s.1) Bu toplantıda 

Enver Ziya Karal, Mahmut Cahit Conker, Senatör Ahmet Yıldız, CHP Ankara milletvekili Bülent Ecevit, CHP 

Erzurum milletvekili Cevat Dursunoğlu, CHP Manisa milletvekili Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve diğer başka 

konuşmacılar Atatürk’ün devrimciliği ve kişiliği konusunda konuşmalar yapmışlardır. Toplantının sonunda 

Atatürk’e ait bir film gösterilmiştir. (Ulus, 11 Kasım 1961, s.5). İstanbul Fen Fakültesi salonunda da bir anma 

programı yapılmıştır. İzmir ve Sivas’ta da anma etkinlikleri yapılmış Sivas da Atatürk’ün Sivas Kongresi 

sırasında kaldığı oda ile Sivas kongresinin yapıldığı salon ziyaret edilmiştir. (Ulus, 11 Kasım 1961, s.5). 

Atatürk’ün ölümünün 23.’ncü yıl dönümü münasebetiyle yüzlerce öğrencinin Taksim Meydanında ellerinde 

meşalelerle sabaha kadar nöbet tuttukları belirtilmiştir. (Milliyet, 10 Kasım 1961, s.1). Çetin Altan tarafından 

“Atatürk’ün Sosyal Görüşleri” başlıklı bir yazı kaleme alınmıştır. Altan ‘Türkiye’nin Gerçek Sahibi’ alt 

başlığıyla verdiği yazıda Atatürk’ün 1 Mart 1922 de Büyük Millet Meclisinin üçüncü toplantı yılını açarken 

yaptığı konuşma için halkçılık edebiyatının bir şaheseri ve Türk tarihinin en büyük gerçeği değerlendirmesinde 

bulunmuştu. Yazının devamında Atatürk’ün Meclisteki konuşmasına atıfta bulunarak: 

“Efendiler adliye siyasetimizden sonra milli hayatımızın en çok ilgili bulunduğu iktisadımız 

hakkındaki fikirlerimi de arz edeceğim. Bu konuya girmeden önce görüşümü açıklamış 

olmak için yüksek heyetinizden ve bütün cihandan bir sual sormama müsaade buyurunuz. 

Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal ve birlikte verelim: 

Türkiye’nin hakiki sahibi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. O halde herkesten 

daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Binaaleyh, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyaseti bu asli gayeyi sağlamaya matuftur” 

Sözleriyle Atatürk’ün köylünün fedakârlığı üzerinde durarak hak ettiği değeri görememesinin düşünülmesi 

gerektiğine değinmiştir. Altan, Atatürk’ e sorulan Büyük Millet Meclisi Hükümetinin sosyal karakteri nedir? 

sorusuna Atatürk’ün 1 Aralık 1921 de Milli Mücadele Hükümetinin sosyal karakterini açıkladığı konuşmasıyla 

yanıt verdiğini belirtmiştir. 

“Bu hükümet demokrat bir hükümet midir, sosyalist bir hükümet midir yani şimdiye kadar 

okuduğumuz kitaplarda ismi geçen hükümetlerden hangisidir,  diye soruyorlar. Efendiler 

bizim hükümetimiz demokratik bir hükümet değildir, sosyalist bir hükümet değildir. Ve 

gerçekten kitaplarda mevcut olan hükümetlerin ilmi mahiyeti itibariyle hiç birine 

benzemeyen bir hükümettir. Fakat milli hâkimiyeti, milli iradeyi yegâne tecelli ettiren bir 

hükümettir. Bu mahiyette bir hükümetin sosyoloji ilmi yönünden bizim hükümetimizi ifade 

etmek gerekirse ‘Halk Hükümeti’ deriz.”(Altan, Milliyet 10 Kasım 1961, s.4). 

“Yokluğunun Tesellisi İzinde Olmamız” başlıklı yazıda Mustafa Kemal Atatürk için yurt genelinde birçok 

tören ve toplantının yapılacağı duyurulmuştur. Ayrıca bu tören ve toplantıların programlarına dair saat ve yer 

bilgisi verilmiştir. Aynı günkü gazetede Bülent Ecevit tarafından kaleme alınan “Yurtta Sulh” başlıklı yazı yer 

almıştır. Yazıda Atatürk’ün mühim sözlerinden biri olan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüne temas edilmiştir. 

Yazıda: 

“Bugün de Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünü hatırlamamızın zamanıdır. 

Şimdi çıkmaz gibi görünen bir durumdan çıkış yolunu bize, Atatürk’ün bu sözü 

göstermektedir. Ulusal varlığımızın korunabilmesi için göz önünde tutulması gereken bu 

ilkeyi Atatürk cümle dizgisinde ‘cihan da sulh’ dan da öne almıştır. Yalnız kendi varlığını 



 

 

koruyabilmek için değil, ‘cihanda sulh’a hizmet edebilmek için de bir ulus önce kendi iç 

barışını koruyabilmelidir” sözleriyle dünyada barışın sağlanması yolunun öncelikle 

milletlerin kendi iç barışını sağlaması ile mümkün olacağına değinmiştir.(Ecevit, Ulus, 10 

Kasım 1961, s.1)87 

Ali Rıza Erem tarafından “Milletin Minneti Ebedidir Sana” başlığıyla kaleme alınan yazıda Atatürk’ün her 

ölüm yıldönümünün bir anma ve şükran günü olduğunu belirtmiştir. Atatürk olmasaydı bugün bağımsız Türk 

milleti, vatanı olmazdı; Sevr muahedesinin zinciri altında millet yok olup giderdi diyerek Türk milletinin 

Atatürk’e ebediyen minnettar olacağını aktarmıştır. Erem, Atatürk’e ait düşüncelerine şu sözlerle devam 

etmiştir: “Atatürk biliyordu ki Türk vatanını düşman istilasından kurtarmak, gerçek bir kurtuluş olamazdı. Asıl 

gerçek kurtuluş, büyük milleti yüzyıllarca uyuşturucu, miskinleştirici, hurafeci, uydurma batıl inançların 

esaretinden sıyırıp, çağdaş medeniyet dünyasının şerefli bir ailesi olmaya layık bir millet olduğunu 

göstermekle mümkün olabilirdi.” (Erem, Ulus 10 Kasım 1961, s.2). Milli Eğitim ve Öğretim Birliği, Şapka ve 

Kıyafet Devrimi, Medeni Kanun ve Kadın Devrimi, Harf ve Kültür Devrimini ve bunun gibi gerçekleşen 

birçok önemli inkılabın Türk milletinin zihniyet ve medeniyet bakımından hür ve medeni batı dünyası 

memleketlerinden geri olmadığını ve bu hür ve demokratik medeni milletler ailesinin bir parçası olmaya layık 

olduğunu ispat etmek için başarılmış temel devrimler olduğunu dile getirmiştir. (Erem, Ulus 10 Kasım 1961, 

s.2). Aynı gazetede Atatürk’ün hastalığına ilk teşhisi koyan ve son gününe kadar yanında olan Prof. Nihat 

Reşat Belger’le yapılan bir mülakata yer verilmiştir. Mülakatın yapıldığı tarihten bir ay önce vefat eden 

Belger’in söz konusu açıklamaları 19 Şubat 1961 günü Bulvar Palas’taki odasında yaptığı belirtilmiştir. 

Mülakatı gerçekleştiren Dr. Muzaffer Utkan Kocatürk’ün sorularını Prof. Nihat Reşat Belger 

cevaplandırmıştır. Atatürk’ü ilk defa ne zaman, nerede muayene ettiniz? Hastalığı neydi? Sorusuna  Belger şu 

şekilde cevap vermiştir: 

“1937 senesinde Yalova kaplıcalarının hekimiydim. O sıralarda Atatürk’te birkaç aydan 

beri Yalova’da istirahat buyuruyordu. Bir gün beni kalmakta olduğu daireye çağırttı. Bir 

müddetten beri kaşıntıdan şikâyet ettiğini söyledi. ‘Müsaade ederseniz sizi önce bir 

muayene edeyim’ dedim ve ettim. Muayenemde, bilhassa bacaklarında ki kaşıntıdan 

mütevellit tırnak izleri müşahede ettim. Palpasyonda (elle muayenede) karaciğerin kosta 

(kaburga kemiği) kenarını üç parmak kadar geçmiş olduğunu ve sertleştiğini tespit ettim. 

Muayene esnasında hiç konuşmadık. Kendisine muayenin bittiğini bildirdiğim zaman, 

Atatürk kaşıntı sebebinin ne olduğunu sordu. ‘Efendim dedim bu kaşıntı kanaatimce 

yemekle daha doğrusu içmekle ilgilidir’. Atatürk önce inanmak istemedi. Beni imtihan 

etmek istercesine ‘Buna kati olarak emin misiniz?’dedi. Evet efendim dedim karaciğeriniz 

normale nazaran büyük ve sert, kaşıntının sebebi budur.” (Kocatürk, Ulus, 10 Kasım 1961, 

s.3). 

Mülakatın devamında teşhisten sonra Atatürk’e neler yapıldı? Sorusuna cevap vermiştir. Belger, kendi 

teşhisinden sonra Atatürk’ün Prof. Neşet Ömer’e de muayene ettirilip görüşünün alındığı ve bu görüşünde 

kendi görüşüyle aynı doğrultuda olduğunu söylemiştir. Kendisinin Neşet Ömer ile müşterek teşhis hakkında 

görüştüğünü belirtmiştir. Yazının devamında Atatürk’e uygulanan tedavi, kullanılan ilaçlar ve tedavi sürecinde 

yer alan diğer doktorlara dair bilgiler aktarılmıştır. (Kocatürk, Ulus, 10 Kasım 1961, s.3). “Atatürk’ün Rejime 

 
87 Bkz. “Bu o kadar güç bir iş midir? Bir ulusun kendi yurdunda, kendi kendisiyle barış halinde yaşaması o kadar çetin 

bir mesele midir? Dün akam Türk-Amerikan Derneğinde Atatürk’e Kurtuluş savaşımıza dair bir film gösterildi. Filmin 

bir yerinde Yunanlılarla savaşmamız görülüyordu. Sandallarla, gemilerle Anadolu’dan kaçan Yunanlı askerler, 

Anadolulu Rumlar görülüyordu. Kaçarken bütün İzmir’i ateşe vermişlerdi. Boğaz boğaza gelmiş iki millet ateşler 

içinde birbirinden kopup gidiyordu. O günü yaşayanlar günün birinde Yunanlılarla dost olabileceğimizi belki 

hayallerinden bile geçirmezlerdi. Fakat savaştan sonra birkaç yıl içinde, iki millet birbirinin en yakın dost ve müttefiki 

olabilmiştir. Öylesine kanlı bıçaklı olmuş iki ulus bile, aralarındaki gerçekten acı geçmişi unutup ta dost olabilirken, 

bizim kendi aralarımızda ki kavgaların, anlaşmazlıkların hatırasına sımsıkı sarılmış olarak, bu hatıralara sarılı 

kalmayı, bazı partilerde,, parti üyeliğinin adeta şartı haline getirmiş olarak sanki ayrı cephelerden düşman gözlerle 

bakışmamız reva mıdır? Atatürk’e karşı türlü kusurlarımız olmuştur. Fakat herhalde bu kusurların hiçbiri Atatürk’ü, 

böyle adeta düşman cephelerde ayrılmış halimiz kadar muzdarip edemezdi. Bu yurt hepimizin yurdu.. bu devlet 

hepimizin devleti…Bu yurdun  bu devletin esenliği hepimizin esenliği… Bu yurtta, bu devlet içinde, birbirimize 

düşmanlığın, kendi kendimize düşmanlık, kendi devletimize düşmanlık demek olduğunu, hiçbir dış düşmanın bir ulusa 

onu kendi içinde böylesine ikiye bölmekte daha büyük edemeyeceğini hala anlamayacak mıyız?” Bülent Ecevit, 

“Yurtta Sulh”, Ulus, 10 Kasım 1961, s.1. 



 

 

Karşı Başkaldırışı Nasıl Başladı” başlıklı yazıda Atatürk’ün Kurmay Okulunda memleket idaresinde ve 

siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmesiyle başladığı belirtildi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu keşfi 

Harp Okulu öğrencilerine anlatmayı düşündükleri ve bu amaçla bir gazete çıkarmaya başladıklarına yer 

verilmiştir. TMGT (Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı) tarafından da bir tören hazırlanmıştır. Büyük Tiyatro 

salonunda yapılan törene Atatürk’ün fikir arkadaşı ve Ulus gazetesi başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

Prof. Yavuz Abadan, MBK üyesi Ahmet Yıldız, Agâh Sırrı Levend, Cevat Dursunoğlu katılarak Atatürk’le 

ilgili anılarını anlatacaklardı.( Ulus, 10 Kasım 1961, s.4). TMGT Atatürk’ün 23.’ncü yıldönümü için bir bildiri 

yayınlamıştır. Bildiride: 

“Aziz Ata, fani varlığının aramızdan ayrılışının yirmi üçüncü yıldönümündeyiz. Düştüğü 

geri durumdan kurtararak çağdaş uygarlık yoluna yönelttiğin büyük ulus ve kurduğun yeni 

düzeni, emanet ettiğin yenilmez gençliğin, sonsuz minnet ve şükran borcu ile seni arıyor. 

Her hamlemizde sen varsın. Düne değil, yarınlara sesleniyorsun. Bu sebeple her yeni genç 

kuşak seni daha iyi anlayacaktır. Düşünce ve ruh olarak her gençte yaşayacaksın. Çizdiğin 

aydınlık yoldan ayrılacaklar, büyük eserine ve Türk ulusuna ihanet edecekler çıkarsa 

onlara doğru yolu gösterecek, yanlış yolda direnenlerse ilk karşı koyacak yine Türk 

gençliği olacaktır. Bıraktığın emaneti yaşatacak bir Türk gençliği dünya durdukça 

bulunacaktır. Senden aldığımız güç ve inanla yolundayız. Bize güven” denilmiştir.( Ulus, 

10 Kasım 1961, s.5). 

Türk-Amerikan Derneğinde de bir Atatürk’ü anma merasimi düzenlenmiştir. Törende ilk olarak CHP Ankara 

milletvekili Bülent Ecevit ‘Atatürk Devrimleri ve Demokrasi’ başlıklı bir konuşma yapmıştır. Ardından da 

Atatürk’ün ilk Amerikan Büyükelçisiyle yaptığı görüşmeye dair d bir belgesel film gösterilmiştir.(Ulus, 10 

Kasım 1961, s.5). Yavuz Abadan tarafından “Atatürk ve Devlet Kuruculuğu Vasfı” başlıklı bir yazı kaleme 

alınmıştır. Abadan, devlet ve siyaset adamı olarak Atatürk’ün bıraktığı en büyük eserinin, Osmanlı 

İmparatorluğunun yıkıntıları üzerine temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etmiştir. Abadan 

yazısının devamında: “Memleketin aydın ve ilerici kuvvetlerine Atatürk’ü iyi anlamak, onun yüksek değer 

taşıyan ilke ve ülkülerini halk kütlelerine her gün artan bir gayretle bütün açıklığı ile anlatıp yaymak ödevi 

düşmektedir” demiştir. (Abadan, Ulus,12 Kasım 1961, s.2). Ulus gazetesinde Bülent Ecevit’in ‘Atatürk ve 

Demokrasi’ başlıklı yazısına tam sayfada yer verilmiştir.(Ulus, 12 Kasım 1961, s.3). 13 Kasım 1961 tarihli 

Ulus gazetesinde Cevat Dursunoğlu tarafından “Atatürk’ün İleri Görüşü” başlıklı bir yazı kaleme alınmıştır. 

Aynı tarihli gazetede MTTB Birliği’nin10 Kasım günü düzenlenen anma töreninde C. Senatosu üyesi A. 

Yıldız’ın yapmış olduğu konuşmaya yer verilmiştir.(Ulus, 13 Kasım 1961, s.3). 14 Kasım 1961 tarihli Ulus 

gazetesinde M. Erdost 1919’da Erzurum Kongresine katılmış olan Cevat Dursunoğlu’yla Atatürk’ün 

Erzurum’a gelişiyle ilgili yapmış olduğu röportaja yer verilmiştir.(Erdost, Ulus, 14 Kasım 1961, s.3). 

 

5. 1962 YILI ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENLERİ 

Atatürk’ün 24’ncü ölüm yıl dönümü ulusal basında geniş bir şekilde yer aldı.  Fetni Naci “Atatürk’le” başlıklı 

yazısında Atatürk yalnız 10 Kasım değil her gün anılıyor diyerek yazısının son bölümünde şu ifadelere yer 

verdi: 

“ Az gelişmiş bir ülke olan Türkiye, uygarlığın nimetlerinden yararlanabilmek için, kendi 

gerçeklerine uygun çözüm yolları bulmak zorundadır. Bütün ülkeler için geçerli olan temel 

ilkelerin yansıra kendi şartlarımızın gerektirdiği günlük ve somut ilkeler de vardır. Bu 

ikisini birlikte yürütmek, Atatürk’ün düşüncelerini değerlendirmekle mümkündür. Yapılan 

da budur. Bu ortaçağ kalıntısı düzeni olduğu gibi sürdürmek isteyenler Atatürk’ün adını 

ağızlarına almazken insanın insan gibi yaşayacağı bir toplumun kuruluşu için çalışanların 

Atatürk ilkelerine sahip çıkması bu gerçeğin ifadesidir.”(Naci, Vatan, 10 Kasım 1962, s.2). 

Vatan gazetesinde Selami Akpınar tarafından hazırlanan “24 Yıl Oldu” başlıklı yazıda Atatürk’le ilgili çeşitli 

zamanlarda farklı gazete ve dergilerde yayınlanan fıkra, yazı ve sözlere yer verilmiştir. “Takip Etmesinler, 

Kim Kurtardı?, Bir Mektup, Saat ve Karanfil” başlıkları altında Atatürk’le ilgili yazılara yer 

verilmiştir.(Akpınar, Vatan, 10 Kasım 1962, s.2). Erdoğan Yaşar, “Atatürkçülük Nedir?” yazısında “Bizce 

Atatürkçülük; Türk toplumunun ileri hareketi içinde sert bir dönüm noktası, kesin ve açık ifadeli bir inkılap 



 

 

dönemidir. Yani sosyal muhtevalı bir politik harekettir” değerlendirmesinde bulunmuştur. Turhan Tükel 

Atatürk’e dair “Barışçı ve İnkılapçıydı” başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Yazısında: 

“Atatürk’ün bütün kişiliklerin başında inkılapçı kişiliği gelir. O, modern inkılapçı tipinin 

ilk örneklerinden biridir. Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak, modern devrin 

kurtuluş hareketlerinin, bağımsızlık savaşlarının nasıl yapılacağı dersini vermiştir. Bu ders 

sadece bütün dünyada sömürülen, ezilen, emperyalizmin boyunduruğu altında inleyen 

milletlere değil; fakat bu milletleri ezen, sömüren emperyalistlere de verilmiştir. Bugün 

Atatürk’ün kime karşı neye karşı savaştığını, ezenlerle ezilenlerin gayet iyi bilmesi 

bundandır. Akıldan çıkarılmaması gereken soru: ‘Atatürk neye ve kimlere karşı 

savaşmıştır? İnkılaplarını yapmak için nelerle ve kimlerle savaşmıştı?’ sorusudur. Çünkü 

Atatürk’ün savaştığı unsurlar dünyada ve memleketimizde henüz yenilmemiştir.”(Tükel, 

Vatan, 10 Kasım 1962, s.2). 

Yazar sorunun en doğru cevabını da Atatürk’ün karşısında olduğu her şeyin karşısında olmak şeklinde 

açıklamıştır.(Tükel, Vatan, 10 Kasım 1962, s.2). 10 Kasım 1962 tarihli Vatan gazetesinde Şevket Süreyya 

Aydemir’in Atatürk ve Atatürk İdeolojisi hakkında ki konuşması gazetenin 4 sayfadan oluşan Vatan’ın Atatürk 

Ekinde yer almıştır.(Aydemir, Vatan, 10 Kasım 1962, s.3, 4). Aynı tarihli gazete de Tahir Alangu “Atatürk’ün 

Büyük Nutku ile Söylev ve Demeçleri”, Şaban Erik’in “Atatürk’le Uyanalım”, “Atatürk’ün Özlediği 

Türkiye’yi Kurabildik mi?” başlıklı yazılara yer verilmiştir.(Alangu, Vatan, 10 Kasım 1962, s.5). 11 Kasım 

1962 tarihli Vatan gazetesinde “Ata’yı Andık” başlıklı haberde Atatürk’ün 24.’ncü ölüm yılı dolayısıyla tüm 

yurtta anma törenlerinin düzenlendiği aktarılmıştır.(Vatan, 11 Kasım 1962, s.1). Aynı tarihli bir başka haberde 

İsmet İnönü’nün 24 yıl aradan sonra Atatürk ve Atatürk İlkeleri ile ilgili radyoda bir konuşma yaptığı bilgisi 

verilmiştir. İnönü radyo konuşmasında: 

“ Sevgili Vatandaşlarım, radyoda ilk defa olarak Büyük Atatürk üzerine konuşacağım. İlk 

defa konuşmanın sebebi, yalnız imkân meselesi değildir. 24 seneden beri Atatürk 

konusunda yapılan tefsirler, o süre içinde memleketimizde cereyan etmiş siyasi ve sosyal 

hadiseler Atatürkçülük üzerine şuurumda ve şuurumun altında birikmiş kanılar söylemenin 

zamanı olduğuna beni inandırmıştır” dedi.(Vatan, 11 Kasım 1962, s.1). 

İnönü, konuşmasının devamında; Atatürk’ün Türk devletinin bağımsızlığı için tüm dünyaya karşı ümitsiz bir 

mücadeleye atıldığını ve o mücadeleyi millete kabul ettirerek zafere ulaştığını söyledi. İnönü konuşmasına şu 

sözlerle devam etti: “Atatürk bu zafer sonunda Padişah ve Halife olabilirdi. Buna kendisini içerde ve dışarda 

çok teşvik edenler bulunmuştur. Atatürk bunlara hiç iltifat etmemiş, Cumhuriyet idaresine yönelmiş ve 

cumhuriyetin sade bir vatandaşı olarak dört senede bir kendisini seçime tabi tutmuştur.”(Vatan, 11 Kasım 

1962, s.5). 

Naim Tirali tarafından “Aydınlık Savaşı” başlıklı yazıda 150 CHP milletvekilinin hazırladıkları kanun 

tasarısını Atatürk’ün 24.ncü ölüm yıl dönümünde Meclise vermeleri aktarılmıştır.(Tirali, Vatan, 11 Kasım 

1962, s.1). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda yapılan törende eski MB üyesi Cemal 

Madanoğlu, Rektör Sıddık Sami Onar ile birlikte büyük bir kalabalık anma töreni için hazır bulunmuştur. 

Tören Rektör Sıddık Sami Onar’ın açılış konuşması ardından gerçekleşen saygı duruşu ve şehir bandosunun 

istiklal marşını çalması ile devam etmiştir. Daha sonra Prof. Tarık Zafer Tunaya günün anlam ve önemini 

belirten bir konuşma yapmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Talebe Cemiyetinden Saim Fikret Hekimoğlu 

söz alarak heyecanlı bir konuşma yapmıştır. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle gençlik toplulukları ve 

çeşitli dernekler tarafından anma toplantıları düzenlenmiştir.  

Türkiye Kemalistler Teşkilatının toplantısı Saray sinemasında, İstanbul Sosyal Hizmetler Koordinasyon 

Kurulunun toplantısının Galatasaray Lisesinde, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinin toplantısının Yurt 

sinemasında, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatının toplantısının Atlas sinemasında yapıldığı bilgisi verilmiştir. 

Konuşan gençlik temsilcileri, yazar ve şairlerin Atatürk’ün çeşitli yönlerini anlattıkları belirtilmiştir. Ayrıca 

TMG Teşkilatı tarafından da Radyoda Gençlik Saatinde özel bir “Atatürk Programı” yapılmıştır. Eyüp’teki 

Levazım Okulu ve Darüşşafaka Lisesinde Atatürk’le ilgili birer sergi açılmıştır. Türkiye Milli Talebe 

Federasyonu da Atatürk’ün ölümünün 24. Yılı dolayısıyla bütün dünya öğrenci birliklerine bir telgraf 

göndermiştir. Ankara ve Kıbrıs Lefkoşe’de törenler yapıldığı ifade edilmiştir.(Vatan, 11 Kasım 1962, s.5). 

  



 

 

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 de hayatını kaybetmesi tüm 

yurtta büyük bir üzüntü ve hüzne neden olmuştur. Bu tarihten sonra her yıl 10 Kasım farklı bölgelerde çeşitli 

törenlerle yâd edilmiştir. Basın, Atatürk’ün ölüm yılı anma törenlerinin geniş bir şekilde yer bulduğu önemli 

bir mecra olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, özlem ve saygı her kesimden insan tarafından 

ifade edilmiş bu ifadelerin yazılı vesikalarından birisi de gazeteler olmuştur. Atatürk’ün tüm vasıf ve 

kabiliyetlerine; askeri yönüne, devlet adamı kimliğine, inkılapçı ve yenilikçi uygulamalarına söz konusu anma 

yıldönümlerinde vurgu yapılmış, gazetelerde buna dair çok sayıda yazı kaleme alınmıştır. 1960 yılında alınan 

bir kararla, 10 Kasım 1960’dan başlamak üzere 17 Kasıma kadar devam edecek hafta ‘Atatürk Haftası’ olarak 

kabul edilmiştir. Atatürk’ün hayatı ve inkılapları konusunda radyoda, okullarda konferanslar verileceği, 

sergiler açılacağı duyurulmuştur. Her yıl gerçekleşen anma yılı programı ve törenlerinde, gazetelere yansıyan 

ifadelerde, Atatürk’e dair yapılan konuşmalarda Atatürk’ün kaybının yarattığı hüzne vurgu yapılarak, başta 

gençlik olmak üzere tüm ülke Atatürk’ün eserlerine ve değerlerine minnet ve saygısını ifade etmiştir. 

Atatürk’ün barışçı ve inkılapçı yönü de Atatürk’e dair dile getirilen duygu ve düşüncelerde vurgu yapılan nokta 

olmuştur. Atatürk’ün eğitime verdiği değer, kadına ve kadın haklarına verdiği önem O’na duyulan saygı, sevgi 

ve minnette her zaman ifade edilmiştir. İsmet İnönü döneminden başlayarak süre gelen zamanda 10 Kasım 

Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde törenler ve etkinlikler yapılmaya devam etmiştir. Bu günü anmak 

Atatürk’ü ve O’nun düşüncelerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Xülasə: 

Mustafa Kamal Atatürk  Türk Milli Qurtuluş Mübarizəsinin hərbi və siyasi lideri,  Türkiyə Cümhuriyyətinin 

qurucusu və ilk prezidenti, hərbi və siyasi xadimi olmuşdur.  Görkəmli ictimai-siyasi xadim Atatürkün   

ədəbiyyat ,elm ,mədəniyyət sahəsinə də  sevgisi danılmazdır.Onun haqqında istər öz zamanında, istər sə də 

sonrakı dönəmlərdə bütün türk dünyasının   tanınmış   şairləri ,yazıçıları , elm xadimlərı  gözəl şeirlər,əsərlər 

yazmış ,dəyərli fikirlər söyləmişlər.Müasir  Azərbaycan  poeziyasının tanınmış simaları   Rəfiq Zəka Xəndan 

,Bəxtiyar Vahabzadə,Z.Yaqub və başqalarının  Atatürkə həsr etdikləri şeirlərdə ona olan  böyük sevgi və rəğbət 

əks olunmuşdur.M.Müşfiq “Atatürk” şeirində  dahi Atatürkün şərəfinə sözdən  şanlı abidə ucaltdığını böyük 

fəxrlə yazmışdır. Rəfiq Zəka Xəndanın “İstanbulda bu gün nə var türkündür” ,”Atatürkiyə”,”Türkiyə 

türklərindir” ,”Azərbaycan türklərindir”,”Atatürk”  şeirlərində Türkiyənin  tarixinin qədimliyi ,türk xalqının 

əsrlər boyu qüdrətinin və əzəmətinin təsviri vardır.Türkiyənin keçmişi və bu günü müqayisəli şəkildə  

canlandırılmışdır.Şair Atatürkün adını  qəhrəmanlıq salnaməsi kimi təqdim etmişdir.Atatürkün Türkiyə 

qəhrəmanlıq tarixindəki yeri və rolu  bu şeirlərdə böyük rəğbətlə dəyərləndirilmişdir.                  

Müasir Azərbaycan poeziyasının günəşi Bəxtiyar Vahabzadə isə  “Atatürk” şeirində Atatürkü  türk millətinin  

atası hesab etmişdir. Şeirdə Atatürkün valideynlərinin     zəhmətkeş  ,vətənpərvər ruhlu,milli-mənəvi dəyərlərə 

sadiq sadə  xalq nümayəndələrindən olması xüsusilə vurğulanmışdır.Zaman ötdükcə bütün türk dünyası 

Atatürkün anasının qarşısında , türk millətinə belə bir dəyərli  oğul bəxş etdiyinə görə baş əymiş, səcdə 

etmişdir.Şairə görə xalqı bütün ruhu ilə yalnız zəhmətkeş təbəqədən çıxmış,xalqın bütün ağrı -

acısını,çətinliklərini görmüş şəxs anlaya  bilər, milli-mənəvi dəyərlərə ,vətəninə bağlı olanlar  yalnız tarixdə 

uğurlara imza ata bilər.  

Zəlimxan Yaqub Atatürkə ithaf etdiyi “Atatürk köşkündə keçən günlərim” şeirində  Atatürkün 

böyüklüyünü,qüdrətini, nəhəng  işğalçı xarici dövlətlərlə məğrurcasına mübarizə apararaq qalib gəlməsinı 

poetik boyalarla canlandırmış, Atatürkün varlığını Allahın türk millətinə  töhfəsi hesab etmişdir.Atatürk 

özünəməxsus dəsti -xətti ilə elə bir yol çəkmişdir ki,bu yol türk dünyasını aydın və işıqlı gələcəyə aparmışdır.  

Açar sözlər: Atatürk,B.Vahabzadə,Türk,xalq, şeir 

 

Summary 

Mustafa Kemal Ataturk was the military and political leader of the Turkish National Liberation Struggle, the 

founder and first president of the Turkish Republic, a military and political figure. Prominent socio-political 

figure Ataturk's love for literature, science and culture is undeniable.Well-known poets, writers and scientists 

of the whole Turkic world, both in his time and in the following periods, wrote beautiful poems, works and 

expressed valuable opinions about him.Well-known figures of modern Azerbaijani poetry Rafig Zeka 

Khandan, Bakhtiyar Vahabzade, Z. Yagub and others dedicated their poems to Ataturk, reflecting the great 

love and sympathy for him.In his poem "Ataturk", M. Mushfig wrote with great pride that he erected a glorious 

monument in honor of the great Ataturk.Rafig Zeka Khandan's poems "What is in Istanbul today are Turks", 

"Ataturkiya", "Turkey is Turks", "Azerbaijan is Turks", "Ataturk" describe the antiquity of Turkish history, 

the power and greatness of the Turkish people for centuries.Turkey's past and present are comparatively 

revived.The poet presented Ataturk's name as a chronicle of heroism. Ataturk's place and role in the history of 

Turkish heroism was highly appreciated in these poems. 

Bakhtiyar Vahabzadeh, the sun of modern Azerbaijani poetry, considered Ataturk the father of the Turkic 

nation in his poem "Ataturk". The poem emphasizes that Ataturk's parents were hardworking, patriotic, and 

loyal to national and moral values. Over time, the entire Turkic world bowed to Ataturk's mother for giving 



 

 

the Turkish nation such a valuable son.According to the poet, only those who come from the working class 

with all their souls, who have seen all the pains and difficulties of the people, can understand, and those who 

are attached to national and moral values and homeland can achieve success only in history. 

In his poem "My Days in Ataturk's Palace" dedicated to Ataturk, Zalimkhan Yagub vividly portrayed Ataturk's 

greatness, power, and victory over giant invading foreign powers. , this path has led the Turkic world to a clear 

and bright future.Atatürk drew a path with his own set of lines that led the Turkic world to a clear and bright 

future. 

Keywords: Ataturk, B.Vahabzade, Turk, people, poetry 

 

GİRİŞ 

Türk xalqı qədim  və zəngin tarixə ,mədəniyyətə  malik xalqdır.Tarixən türklər döyüş meydanlarında hünər 

göstərərək digər  dünya dövlətlərini öz qələbələri qarşısında diz çökdürməyə qadir olmuşlar. Türk xalqı  Mete, 

Atilla,Osman paşa, Ərtoğrul, Sultan Süleyman, Şah İsmayıl Xətai və s. kimi öğulları ilə bütün dünyanı lərzəyə 

salan tarixi şəxsiyyətlər yetişdirmişdir.Atalar gözəl deyib” Ot kökü üstündə bitər”.Əsrlər boyu türk tarixinə 

nəzər salsaq , keçmişinə , soykökünə ,milli dəyərlərinə bağlı , tarixə  qızıl hərflərlə yazılmış yeni səhifə açan, 

tarixi şəxsiyyətlərin mövcudluğunun şahidi olarıq. Bu şəcərə sonrakı dönəmlərdə də öz inkişafını davam 

etdirmişdir. Onlara Mustafa Kamal Atatürkü və  Ümummilli lider Heydər Əliyevi nümunə göstərə 

bilərik.Vətəninin ,millətinin,xalqının  yolunda  tarix yazan dahi şəxsiyyətlər unudulmur. Bu missiyanı yerinə 

yetirmək hər insana nəsib olmur və böyük cəsarət,hünər,uzaqgörənlik  tələb edir.”Ən böyük şəxslər özündən 

çox,mənsub olduğu xalqı düşünən , onun xoşbəxtliyi yolunda həyatını verən insanlardır”(M.K.Atatürk) .Yalnız 

belə əqidə ilə yaşayan insanlar həmin  ali zirvəyə ucala bilər. Həm M.K.Atatürkün ,həm də ümummilli lider 

Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu yolundakı xidmətlərinə nəzər salsaq,onların hər ikisinin  

vətəninin,xalqının yolunda qızıl qələmlə şanlı tarix yazdıqlarının şahidi olmuş oluruq. “Mustafa Kamal Atatürk  

bütün türk dünyasının tarixi şəxsiyyətidir.Bütün türk dünyasının əvəzsiz ,ölməz lideridir” -dahi şəxsiyyət, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin Atatürklə bağlı söylədiyi bu fikirdə böyük bir həqiqət vardır.  

Mustafa Kamal Atatürk  Türk Milli Qurtuluş Mübarizəsinin hərbi və siyasi lideri,  Türkiyə Cümhuriyyətinin 

qurucusu və ilk prezidenti, hərbi və siyasi xadimi olmuşdur.  Atatürk adı ona 1934-cü ildə Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin qərarı ilə verilmişdir.Antanta dövlətlərinin Osmanlı ərazilərini işğal etməyə başlamasından 

sonra Mustafa Kamal 19 may 1919-cu ildə Samsuna getmişdir. 1919-cu il 23 iyul-7 avqust tarixləri arasında 

Ərzurum, 4-11 sentyabr tarixləri arasında isə Sivas Konqresini çağıraraq ölkənin işğal olunan ərazilərinin geri 

qaytarılması üçün görülməsi lazım olan işləri müəyyənləşdirmişdir. 1920-ci aprel ayının 23-də Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin fəaliyyətə başlamasından sonra Türkiyə Respublikasının qurulması yolunda əhəmiyyətli 

addımlar atmışdır.Qurtuluş Mübarizəsi 24 iyul 1923-cü ildə imzalanan Lozanna müqaviləsi ilə sona çatmışdı. 

Beləliklə, Sevr müqaviləsi ilə Türkiyənin parçalanması nəzərdə tutulurdu, türk xalqına 5-6 vilayət 

böyüklüyündə ərazi verilməsi iddia olunurdu. Lakin  29 oktyabr 1923-cü ildə  Atatürk Türkiyə torpaqları 

üzərində, milli birliyə əsaslanan Türkiyə Cümhuriyyətini yaratdı və  dövlətin  ilk prezidenti seçildi.  Atatürkün 

qurduğu hakimiyyətin  əsas ideoloji şüarını  "Hakimiyyət qeyd-şərtsiz millətindir" və "Yurdda sülh, cahanda 

sülh"   fikirləri təşkil etdiyindən xalq hər zaman Atatürkü dəstəkləmiş və bir yumruq altında  birləşərək 

Türkiyənin düşmənlərinə qalib gələ bilmişlər. 

ARAŞTIRMA Görkəmli ictimai-siyasi xadim Atatürkün   ədəbiyyat ,elm ,mədəniyyət sahəsinə də  sevgisi 

danılmazdır. O, alimlərə,ziyalılara ,elm adamlarına böyük hörmətlə yanaşmışdır.Bir məqamı vurğulamaq 

istəyirik ki, Ziya Göyalp yaradıcılığının vurğunu olan Atatürk onu Ankaraya dəvət etmişdir. Atatürk    Ziya 

bəyi çox böyük hörmət və ehtiramla qarşılamışdır .Bu görüşmədə Ziya Göyalp da Atatürkə  heyran olmuşdur.  

Ziya Göyalp Atatürklə görüşündən  sonra  “ Doğru yol” adlı kitabça çap etdirmişdir. Bu  kitabça  Atatürkün  

yaratmaq istədiyi   “Xalq partiyasının”  prinsiplərinin təhlilinin  izahına  həsr  edilmişdir . Atatütkün qurucusu 

olduğu siyasi rejim   Ziya Göyalp ideyalarının çiçəklənib inkişaf etməsinə,gerçəkləşməsinə  təkan vermişdir. 

Ziya Göyalp  Mustafa Kamal Atatürkə  ünvanladığı  “Qazi Paşa Həzrətlərindən birinci xahiş”  , “Qazi Paşa 

Həzrətlərindən ikinci xahiş” adlı şeirlərininin mövzu dairəsi də maraqlı   məzmunu ilə seçilir.Ziya  Göyalp  

M.K. Atatürkü  xalqın  ümid  yeri , xilaskarı   hesab etmişdir. Onun fikirlərinə görə , Türkiyəni   düşdüyü  

acınacaqlı  vəziyyətdən , düşmən  caynağından  yalnız  Atatürk   xilas edə bilərdi. Bildiyimiz  kimi, Z.Göyalp  

Osmanlı dövrünün  müəyyən  məqamlarını  tənqid etmişdir .Belə ki , Z.Göyalp    bir sıra hallarda  Osmanlı  



 

 

dövrünün ictimai- siyasi  mühitini qaranlıq zindan adlandırmışdır.  Lakin  M.K.Atatürkün   dövlət yaradıcılığı  

ilə bağlı fikirlərini  alqışlamışdır .  Atatürkün  Türkiyədə  milli  hakimiyyətə  əsaslanan  cümhuriyyət  rejiminin   

qurulması istəyini   türkün   gələcəyi kimi dəyərləndirmişdir .  

                     Sən dahisən ,buna çoxdan inandıq... 

                     Məfkurəsiz  rəhbərlərdən  çox yandıq... 

                     Qərbdə şərqli yaşayışdan usandıq. 

                     Qurtar  bizi  bu qaranlıq zindandan . 

                     Göstər indi elmi,  harsi  hədəflər ... 

                     Alim ,şair , komandanda hər əsgər. 

                     Hər şey olar ,yalnız istə fərman ver. 

                     Qurtar bizi  miskinlikdən ,hirmandan. 

Z.Göyalp şeirlərində  Sultan  Əbdülhəmid dövrünü  tənqid etmişdir.    Z.Göyalp Sultan  Əbdülhəmidi   “Qara 

sultan”  adlandırmışdır. Z.Göyalp “Qazi Paşa Həzrətlərindən ikinci xahiş” şeirində də  birinci şeirdə olduğu 

kimi,  Atatürkü   Türk xalqının  Allahdan göndərilmiş  xilaskarı   adlandırmışdır . Eyni zamanda  Ziya Göyalp 

Türk xalqının cəhalət bataqlığından qurtuluş yolunu maarifdə gördüyü üçün  Atatürkün  maarifçilik  

düşüncələrinə də, hörmətini ifadə etmişdir. 

                        Qazi Paşa ! Ulu Tanrı eşqinə! 

                        Əlindən bu mülkü  çürük buraxma! 

                        Acı  qurtardığın yurdun xalqına , 

                        Öksüz kimi boynu bükük buraxma ! 

                        Məktəbində onu  oxut ,çalıştır. 

                         Yavaş-yavaş xalqçılığa alışdır. 

. Onun haqqında istər öz zamanında, istər sə də sonrakı dönəmlərdə bütün türk dünyasının   tanınmış   şairləri 

,yazıçıları , elm xadimlərı  gözəl şeirlər,əsərlər yazmış ,dəyərli fikirlər söyləmişlər.”Bir millət ,iki dövlətik” 

milli konsepsiyasına  dəyər verən xalqımızın görkəmli ədəbiyyat nümayəndələri də türk dünyasının dəyərli 

oğlu ilə bağlı gözəl şeir nümunələri,əsərlər yazıb ərsəyə gətirmişlər. Müasir  Azərbaycan  poeziyasının 

tanınmış simaları   Rəfiq Zəka Xəndan,Bəxtiyar Vahabzadə,Z.Yaqub və başqalarının  Atatürkə həsr etdikləri 

şeirlərini bu silsilədən hesab etmək olar. 

 

BULGULAR   XX əsrin birinci  yarısında  yazıb- yaradan  M.Müşfiq Azərbaycan ədəbiyyatının xalqına, 

millətinə  milli-mənəvi dəyərlərinə ,soykökünə   bağlı olan görkəmli nümayəndələrindən biridir.  Bu 

səbəbdəndir ki,öz milli əqidəsinə sadiq qalan gənc şairimiz qanlı repressiya illərinin qurbanına çevrilmişdir.  

Atatürkün türk millətinin  milli mücadilə yolundakı xidmətləri  , ürəyi milli azadlıq eşqi ilə çırpınan şairimizin   

qəlbində böyük yer tutmuşdur. Bu sevginin sədası ilə M.Müşfiq “Atatürk” şeirini ərsəyə gətirmişdir.Şeirdə  

gözəl  lirik ricətlərdən, bənzətmələrdən istifadə edilmişdir.Şair şeirdəki hər bir sözü  Atatürkün  yaratdığı  

orduya bənzədərək   sözdən ordu yaratdığını bildirmiş və bu hadisəyə böyük dəyər vermişdir.  

       Könlüm emr eyledi,men gulağ astım, 

       Bu şiiri ey dahi ,eşğinle yazdım! 

       Eşgin olmasaydı cephe boyunca, 

       Bu söz ordusunu sıralamazdım! 

       Onun her bendine izin almadan, 

      Sayısız milletlerin möhrünü bastım! 



 

 

Müşfiqin Atatürkə olan sevgisi ,böyük ehtiramı şeirin hər misrasında hiss olunur.Şair dahi Atatürkün şərəfinə 

sözdən  şanlı abidə ucaltdığını böyük fəxrlə yazmışdır. Məcburən Sovet əsarəti  altında yaşayan ,lakin qəlbi 

azadlıq eşqi ilə çırpınan Müşfiqin Atatürkə sevgisinin onun vətəni yolunda gördüyü xidmətləri ilə bağlanması 

açıq-aydın görünür.M.Müşfiq  Atatürk kimi  ,  bir gün doğma vətənində də əsarət zəncirlərini qıra biləcək gücə 

malik şəxslərin peyda olacağına  inam hissi ilə yaşamışdır.Və bu  hisslər  onun şerində də duyulur . 

Bu  şiiri yazmahla asırlar boyu, 

Dağlara ,daşlara adımı  kazdım! 

Ey ulu Atatürk ,diktim seninle 

Şanlı abideni söz veteninde! 

 

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının nümayəndələrindən biri olan  Rəfiq Zəka Xəndanın yaradıcılığında da 

Atatürkə ithaf etdiyi şeirlərə rast gəlmək mümkündür.Şairin “İstanbulda bu gün nə var türkündür” 

,”Atatürkiyə”,”Türkiyə türkərindir” ,”Azərbaycan türklərindir”,”Atatürk” kimi şeirlərini bunlara nümunə 

göstərə bilərik.Rəfiq Zəka Xəndan “İstanbulda bu gün nə var türkündür” adlı şeirində Türkiyənin yaxın 

keçmişinin tarixinə nəzər salmışdır.Qərb işğalçılarının Türkiyə torpaqlarını parçalayaraq ,onu xəritədən silmək 

istəklərini şair şeirdə tənqid etmişdir. Türkiyə məmləkətini  yağıların caynağından xilas edən Atatürkün şeirdə 

böyük rəğbətlə  təsviri verilmişdir.Beləki onun bircə əmri ilə xalq bir yumruq altında birləşərək yağı 

düşmənləri doğma torpaqdan qovmağa nail olmuşdur.  

        Dörd il illətdə,əsarətdə ulus ömr etdi, 

       Atatürk Ankaradan məmləkətə əmr etdi. 

       Dedi:Qalxın zəfər eşqiylə yanın ,yandı ulus! 

       Yadları yaxmaq üçün qalxdı, yaraqlandı ulus! 

       Qovdu düşmənləri yurddan ulu türkün ulusu, 

Atatürkdən öyüd almış  Atatürkün ulusu. 

Kimdi onlar? Əfələr,arpaçılar,misgərlər, 

Yıldırımlar kibi dağlardan enən əsgərlər! 

Rəfiq Zəka Xəndan Türkiyəni yadellilərdən xilas edən igidlərin  kimliyinə toxunarkən onların sadə xalqın 

nümayəndələrindən ibarət  olması məsələsi xüsusilə diqqətimizi çəkir.Şair şeirdə ildırım kimi düşmənin 

üzərinə şığıyan ,yenilməz igidlərin xalqın  hansı təbəqəsindən olması məsələsinə  toxunmaqla demək istəmişdir 

ki,ürəyində vətən eşqi olan,azadlıq sevgisi ilə yaşayan xalq hər bir çətinliyi dəf etmək qüdrətinə malikdir.Vətən 

yolunda canını fəda etməyə hazır olan bir xalqın varlığı da əbədi sürəcəkdir. 

               Kimdi onlar,hünəri dillərə düşmüş adlar? 

               Can verib məmləkətində şan alan övladlar!.... 

               Türkiyə şanlı şəhid ərlərinə yar olacaq, 

               Vətən övladları vardırsa, vətən var olacaq!... 

Şair “Atatürkiyə” şeirində Türkiyənin  tarixinin qədimliyi məsələsinə toxunmuşdur. Tarixən bu torpaqlara 

türklərin sahib olmasını şair Atatürkiyə sözü ilə çox gözəl əlaqələndirmişdir. Şeirdə türk xalqının əsrlər boyu 

qüdrətinin və əzəmətinin təsviri vardır. 

 

                            Bu məmləkət Türkiyədir, 

                            Türkiyəyə türk yiyədir, 

                            Türk oğlu türkəm deyənə, 

                            Bura Atatürkiyədir!... 



 

 

Şairin “Türkiyə türklərindir” şeirində Türkiyənin keçmişi və bu günü müqayisəli şəkildə  canlandırılmışdır.  

Bu torpaqların  türklərin   dədə-baba yurdu olması şeirdə xüsusilə vurğulanmışdır.Türklərin qədim 

mədəniyyətə malik olması, bu torpaqlarda yabançı xalqların deyil ,əsrlər boyu türklərin yaşayaraq öz milli 

adət-ənənələrini qoruması  şeirdə diqqət cəlb edən məqamlardandır. . Ulu əcdadlarımız milli  musiqi alətləri 

olan ud,qopuza önəm və dəyər vermişlər.  

                      Vardım bu ulu yurda  

                   Gördüm aləmi nurda 

                    Yoxdur yabançı burda 

                    Türkiyə türklərindir. 

                    Uda bax, qopuza bax, 

                    Aya bax, ulduza bax, 

                    Yurda bax, ulusa bax, 

                    Türkiyə türklərindir. 

Şeirdə Atatürkün adı qəhrəmanlıq salnaməsi kimi verilmişdir.Atatürkün Türkiyə qəhrəmanlıq tarixindəki yeri 

və rolu şeirdə böyük rəğbətlə dəyərləndirilmişdir.Türkiyənin  müasir dünyada mövqeyinin günü-gündən 

qüvvətlənməsi,inkişaf etməsi məqamları poetik boyalarla canlandırılmışdır. 

                   Bu ulus bir ordudur 

                   Hər oğlu bir qurdudur 

                   Atatürkün yurdudur 

                   Türkiyə türklərindir. 

Rəfiq Zəka Xəndanın  “Azərbaycan türklərindir” şeirində də digər şeirlərində olduğu kimi xalqımızın  

qəhrəmanlıq tarixindən,milli dəyərlərə bağlılığından  bəhs olunmuşdur. Şeirdə  Azərbaycan Türkiyə arasında 

mövcud olan dostluq,qardaşlıq əlaqəsinin tarixinin qədimliyinə də toxunulmuşdur.Tarixə nəzər salsaq Türkiyə 

dövləti hər zaman xalqımızın ən çətin günündə onun   arxa-dayağı ,xilaskarı olmuşdur.Şair şeirdə  Atatürkün 

adını igidlik,vətənpərvərlik simvolu kimi dəyərləndirmişdir.Onun türk tarixində imza atdığı uğurları bizlərə 

bir örnək kimi təqdim olunmuşdur. 

 Türkiyəyə olan eşqin   

         Sənin Simurq türklərindir. 

        Yer üzündə irqdaşların  

        Dar günündə ərklərindir 

        Atatürkün ana yurda  

        Öyüdləri görklərindir. 

Müasir Azərbaycan poeziyasının günəşi Bəxtiyar Vahabzadə isə  “Atatürk” şeirində Atatürkü  türk millətinin  

atası hesab etmişdir.  Atatürkün valideynləri     zəhmətkeş  ,vətənpərvər ruhlu,milli-mənəvi dəyərlərə sadiq 

sadə  xalq nümayəndələridir .Zaman ötdükcə bütün türk dünyası Atatürkün anasının qarşısında , türk millətinə 

belə bir dəyərli  oğul bəxş etdiyinə görə baş əymiş, səcdə etmişdir.Şairə görə xalqı bütün ruhu ilə yalnız 

zəhmətkeş təbəqədən çıxmış,xalqın bütün ağrı -acısını,çətinliklərini görmüş şəxs anlaya  bilər, milli-mənəvi 

dəyərlərə ,vətəninə bağlı olanlar  yalnız tarixdə uğurlara imza ata bilər.  

          

 Atatürkün atası!Adi cəfakeş bir ata, 

 Öz kiçik külfətinin cövrünü çəkmiş bir ata, 

                 Bir böyük millətə ancaq ata əkmiş bir ata! 



 

 

                          Atatürkün anası !Adi bir insan,bir ana. 

 Zaman ötdükcə nədən səcdə qılır hər kəs ona? 

Bir böyük millətə bir gün ata doğmuş o ana. 

B.Vahabzadə şeirdə Atatürkü  alınmaz qalaya bənzətmiş  , türk millətinin həm atası,həm də balası 

adlandırmışdır. 

                           Atatürkün sinəsi ,yurdun alınmaz qalası! 

 Atatürk millətinin həm atası,həm balası 

 

Müasir Azərbaycan poeziyasının nümayəndələrindən biri Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığında da Atatürk obrazı 

canlandırılmışdır. Şair Atatürkə ithaf etdiyi “Atatürk köşkündə keçən günlərim” şeirinin yazılma tarixçəsini 

öz xatirələrində  belə  qeyd etmişdir:”Almaniyaya müalicəyə gedirdim.Dostlarımın arzusunu nəzərə alaraq bir 

neçə günlüyə İstanbulda -Atatürk köşkündə qalmalı oldum.Bu köşk 1935-ci ildə Atatürkün sağlamlığını 

qorumaqdan ötrü  həkimlərin məsləhəti ilə 48 gün müddətində tikilib.Təəssüf ki,Atatürk burada iki il yaşaya 

bilib.Bu köşkün hər yerində,hər qarışında ulu öndərin xatirəsi canlanır.Mən burada qəhrəmanlıqlarla dolu bir 

ömrün müqəddəs,unudulmaz anlarını xatırladım...” (2.192)  Şair şeirdə Atatürkün böyüklüyünü,qüdrətini, 

nəhəng xarici dövlətlərlə məğrurcasına mübarizə apararaq qalib gəlməsinı poetik boyalarla 

canlandırmışdır.Z.Yaqub Atatürkün varlığını Allahın türk millətinə  töhfəsi hesab etmişdir. 

                 Tanrı qüdrətiydi,Allahdı,nəydi, 

                 Əyilməz başları önündə əydi 

                 Əlli il sürdüyüm bir ömrə dəydi 

                Atatürk köşkündə keçən günlərim. 

Şairin  bu köşkdə qaldığı hər dəqiqə,hər saat ona Atatürkün vətən yolunda apardığı şiddətli döyüşləri,şəhidlərin 

ruhunu  xatırladır.Z.Yaqub türkün totemi bozqurdu da unutmamışdır.Türk xalqı əsrlər boyu qəhrəmanlıq 

səhnələri ilə, uğurlu zəfərləri ilə tarixə öz möhrünü vurmuşdur.Şair türk oğlünun igidliyini,vətənə sonsuz  

sevgisini  onun genetik göstəricisi kimi dəyərləndirmişdir.. 

                       Bozqurda bəslənən qurd sevgisiydi, 

                       Torpaq ağrisiydı,yurd sevgisiydi. 

                       Türkü sevənlərin mərd sevgisiydi 

                       Atatürk köşkündə keçən günlərim.  

 

SONUÇ 

Atatürk bütün ömrünü vətəninin  yolunda şam kimi əridərək ,onun istiqlalı üçün,xalqının gələcəyi üçün böyük 

mücadilələr edərək  türk tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazmışdır.Bu dahi şəxsiyyətin ölümü də bütün türk 

dünyasını hüznə qərq etmişdir. Azər Turanın  “Ədəbiyyat” qəzetində nəşr etdirdiyi məqaləsində  Əli bəy 

Hüseynzadənin Atatürkün vəfatı ilə bağlı yazdığı "Onun vəfat tarixi" adlı şeiri diqqətimizi çəkdi. 

Ə.Hüseynzadə Atatürkün vurğunu olmuşdur.  1938-ci ildə Atatürk dünyasını dəyişərkən İstanbulda "Tibb 

dünyası" dərgisində dərc olunmuş "Onun vəfat tarixi" şeirində Ə.Hüseynzadə Atatürkü Rəhmanın Ərşində 

günəşə (Neyyiri-ərşi Rəhman) bənzədir, məqamını "Mükimi-ərşi Yezdan"da (Allahın ərşində) nişan verirdi. 

 

Söylədi tarixini 

Ona tapan bir ozan: 

Öldü ATATÜRK - dahi 

Mükimi-ərşi Yezdan! 

 

Tənvir eylədi fikri, 



 

 

Doğru yolu göstərdi: 

Kamal əfkar rəhbəri 

Neyyiri-ərşi Rahman! 

 

Gözələ aşiq idi, 

Sevgilisiydi vatan. 

Şimdi o yücə qazi 

Qəribi-hüsni canan. 

  

Əlibəy Hüseynzadənin qızı   Feyzavər xanım  atasının Atatürkə sonsuz sevgisini  ,ona  böyük rəğbətinin 

olmasını, ulu Atatürkün vəfat gününü  öz xatirələrində belə yad etmişdir.: "Atatürkün xəstəliyi uzun sürdü. 

Dolmabağça sarayının çatısında bir bayraq dalğalanırdı. Hər gün biz böyük həyəcan və xiffətlə o bayrağa 

baxırdıq. Bayrağın enməsini istəmirdik. Çünki bu enişlə Atatürkün artıq həyatda olmadığı bilinəcəkdi. 

Babamın yaxın dostu və eniştəmin qardaşı Akil Muxtar Özdən Atatürkün özəl həkimləri sırasındaydı. Daha 

çox o, hər gün babama Atatürkün səhhəti ilə bağlı məlumatlar gətirirdi. Bir səhər Akademidə dərsdəydim. Bir 

də gördük ki, bayraq enir. Hamımız sarsıldıq. Bayrağın enişi bütün Türkiyəni matəmə düşürdü. O zaman mən 

bundan daha müdhiş xəbər təsəvvür etmirdim. Hamıdan əvvəl babamı düşündüm. Bilirdim ki, bu xəbər onu 

sarsıdacaq, yıxacaq. Düşündüm, görəsən, babam dözə biləcəkmi? Nə yapacağımı bilmədim. Şaşırıb qaldım. 

Səlim abi məni tərk edib Dolmabağçaya getdi. Mən isə evə qaçdım. Gördüm, babam qapıda durub bəkləyir... 

Babam məni görən kimi ürkək səslə: "Atatürkdən nə xəbər?" - deyə soruşdu. Dedim ki, bayraq endi. Atatürkü 

itirdik. Yasa batdı, yıxıldı, sarsıldı. Evimizə matəm havası çökdü".  Ə.Hüseynzadə "Onun vəfat tarixi" adlı 

şeirini  bu sarsıntının ,  qəm,kədərin təsiri ilə  qəlbinin  süzgəcindən keçirərək  ərsəyə gətirmişdir. 

Atatürk cismən vəfat etsə də ,ruhən yaşayır.Onun səpdiyi toxumlar hələ cücərməkdə davam edir və 

edəcəkdir.Atatürk özünəməxsus dəsti -xətti ilə elə bir yol çəkmişdir ki,bu yol türk dünyasını aydın və işıqlı 

gələcəyə aparmışdır. Atatürk elə bir dahi şəxsiyyətdir ki,illər ,əsrlər keçsə belə unudulmayacaq,hər zaman türk 

dünyasında örnək olaraq yad ediləcəkdir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hâl” adlı eserinin eğitim açısından duygu analizi ve 

duygu içeriğinin diferansiyel denklemler aracılığıyla modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada karma araştırma 

deseni kullanılmıştır. Çalışmanın nitel kısmında kriter örnekleme yöntemi kullanılarak Atatürk’ün eğitimle 

ilgili görüşleri bağlamındaki kavramlar çerçevesinde 9 adet paragraf seçilmiş ve duygu analizi açısından 

pozitif, negatif ya da nötr olarak ele alınmıştır. Duygular ele alınırken doküman seviyesinde yorumda 

bulunulmuştur. Metinler iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Veriler analiz edildiğinde birinci 

araştırmacının 7 adet pozitif 2 adet negatif duygunun yer aldığını tespit ettiği bağımsız ikinci araştırmacının 

ise 8 adet pozitif 1 adet negatf duygu elde ettiği görülmüştür ve bu bakımdan kitapta pozitif duyguların görece 

ağır bastığı öngörülmektedir. Atartürk’ün eğitimle ilgili görüşleri incelendiğinde temel olarak yaşantı temelli 

öğrenme, değerler eğitimi, karakter eğitimi, duyuşsal alan, eğitimde faillik, sistem yaklaşımı, yansıtıcı 

öğrenme gibi kavramlara önem verdiği görülmüştür. Bu bakımdan eğitimle ilgili görüşlerinin çağdaş eğitim 

düşünceleriyle yakından paralellik arz ettiği söylenebilir. Eğitimde sistem yaklaşımı, yansıtıcı öğrenme, 

karakter eğitimi, faillik gibi kavramlar daha son 30 yılda gündeme gelen ve çalışılan kavramlar olduğu 

söylenebilir. Veriler nicel analiz edildiğinde toplamda 71 negatif 1555 nötr ve 92 adet pozitif kelime tespit 

edilmiştir. Atatürk’ün bu metindeki duygu durumu incelendiğinde negatif ifadelerindeki değişimin (denklem 

3) negatif ifade kullanmasının karaköküyle ters bağıntılı olarak ilişkili olabileceği çıkarılmıştır. Denklem 4 

incelendiğinde kitaptaki nötr ifadelerin değişiminin pozitif değerlerle ilişkisi olduğu görülmüştür. Yani pozitif 

ifadelerin arttığında (p0→∞)  nötr ifade değişiminin pozitif yönde sonsuza yakınsayacağı azaldığı (p0→0)  

yerde 19,52 sayısına yakınsayacağı söylenebilir. Denklem 5  incelendiği zaman incelendiğinde pozitif 

ifadelerindeki değişimin pozitif ifade kullanmasıyla ters bağıntılı olarak ilişkili olabileceği çıkarılmıştır. Yani 

pozitif ifadelerin arttığı  (Po→∞) yerde pozitif ifade değişiminin azalarak 0’a yakınsayacağı azaldığı (Po →0)  

yerde artacağı öngörülebilir. Buda Atatürk’ün yaşadığı çok zor koşullarda ve dönemde bile olayları pozitif bir 

şekilde ele aldığına işaret ediyor olabilir.  Eldeki veriler bize pozitif duygularla nötr duygular arasında bir 

dinamik olduğunu ve bu dinamiğin pozitif değerler arasında yer aldığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşleri, Duygu Analizi, Karma Desen, İçerik Analizi 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to model the emotion analysis and emotion content of Atatürk's work named “Zabit 

ve Kumandan ile Hasb-i Hâl” in terms of education through differential equations. Mixed research design was 

used in the study. In the qualitative part of the study, using the criterion sampling method, 9 paragraphs were 

selected within the framework of the concepts in the context of Atatürk's views on education and were analyzed 

as positive, negative or neutral in terms of sentiment analysis. While dealing with sentiments, comments were 

made at the document level. The texts were reviewed by two independent experts. When the data were 

analyzed, it was observed that the first researcher determined that there were 7 positive, and 2 negative 

emotions, and the second researcher, who was independent, obtained 8 positive and 1 negative emotions, and 

in this respect, it is predicted that the positive emotions outweigh the positive emotions in the book. When 

Atatürk's views on education were examined, it was seen that he gave importance to concepts such as 



 

 

experience-based learning, values education, character education, affective domain, agency in education, 

system approach, and reflective learning. In this respect, it can be said that his views on education are closely 

parallel to contemporary educational ideas since the concepts such as systems approach in education, reflective 

learning, character education and agency are the concepts that have been on the agenda and studied in the last 

30 years. When the data were analyzed quantitatively, a total of 71 negative, 1555 neutral and 92 positive 

words were identified. This may indicate that even in the very difficult conditions and times that Atatürk lived, 

he handled the events in a positive way. When Atatürk's sentiments in this text was examined, it was deduced 

that the change in negative expressions (equation 3) may be inversely related to the square root of his use of 

negative expressions. When Equation 4 is examined, it is seen that the change of neutral expressions in the 

book is associated with positive values. In other words, it can be said that when the positive expressions 

increase (p0→∞), the neutral expression change will converge to infinity in the positive direction and converge 

to 19,52 when it decreases (p0→0). When Equation 5 is examined, it has been found that the change in positive 

expressions may be inversely related to the use of positive expressions. In other words, it can be predicted that 

where positive expressions increase (Po → ∞), the change in positive expressions will decrease and converge 

to 0, and where it decreases (Po → 0) it will increase. The available data show us that there is a dynamic 

between positive emotions and neutral emotions and this dynamic is among positive values. 

Keywords: Atatürk's views on education, Sentiment Analysis, Mixed Method, Content Analysis 

 

1. GİRİŞ 

“Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan ziyade hissiyattır.”1 

Mustafa Kemal, Adana, 15 Mart 1923  

“Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” adlı eser Mustafa Kemal Paşa'nın 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle 

Sofya Askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabına karşılık olarak 

yazılmıştır. Nuri Conker'in ve Mustafa Kemal'in eserleri birbirinden farklı olmakla birlikte birbirini 

tamamlayıcı nitelikteydi. Her ikisi de komuta kademesindeki başarısızlıklarının bütün bir ordu ve ulus 

üzerindeki sonuçlarını tartışıyorlardı. Cesaret, bağımsızlık ve kendi kararlarını verme kapasitesi onun için 

bilimsel eğitim kadar gerekliydi... Mustafa Kemal Balkan Savaşı'ndan sonra kitabını yayınlamayı düşündü. 

Ancak Büyük Savaş nedeniyle bu konsepti hemen uygulamaya koyamadı. Kitap, Birinci Dünya Savaşı'ndan 

sonra ilk kez 1918'de İstanbul'da basıldı (Arı, 2006). Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” adlı eseri 

özellikle üç yönüyle günümüzü literatür açısından önem arz etmektedir.  

İlk olarak Mustafa Kemal bu eseri yazdığı zaman henüz Türkiye Cumhutiyeti’nin kurucusu sıfatını almamıştı. 

Bu bakımdan özellikle O’nun Osmanlı’nın çöküşünün en şiddetli bir şekilde yaşandığı bir dönemdeki 

düşüncelerini izlemek ve o dönemde yaşanılan fikir tartışmaları ve duygu durumunu ele almak açısından eser 

önem arz etmektedir. İkinci olarak ise eser Askerlik eğitimiyle ilişkili bir eser olması yönüyle eğitim bilimleri 

açısından önem arz etmektedir. Eser o dönem hem Atatürk’ün şahsi hem de genel olarak askeri alandaki eğitim 

anlayışını yöntemlerini ortaya koyması yönünden eğitim bilimcileri, eğitim tarihçileri ve tarihçiler açısından 

ipuçları barındırmaktadır. Ayrıca, her dahi lider gibi Atatürk de salt bir alanda uzmanlaşmış bir şahsiyet 

değildi. Kendisi iyi bir asker olduğu kadar iyi bir hatip ve iyi bir öğretmendi de. Keza askeri eğitimci Kazım 

Nami Duru, kitabın önsözünde bu iki eseri daha önce incelememiş olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 

bu iki cildin son derece temel askeri eğitsel öge içerdiği için okullarda ders kitabı olarak kullanılmasının uygun 

olacağını kaydetmiştir. Seri olarak yayınlanan “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” adlı tefrika kitabının, bu 

eksiği telafi edildiğini belirtmiştir. Mustafa Kemal'in bir eğitimci olarak Türk halkına yol gösterici 

olabileceğini vurgulamıştır. Eski bir asker olarak eseri askerlik açısından değil de eğitim açısından 

değerlendirebileceğini belirtmiştir (Alp, 2002). Bu yönüyle O’nun kasıtlı veya kasıtsız olarak ortaya koyduğu 

öğretim yöntem tekniklerini incelemek de O’nun eğitsel yönünü göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Kazım Karabekir, "Hayatım" adım verdiği eserine "Herkesin hayatı mükemmel bir tarih parçasıdır" diyerek 

başlamaktadır. Bu tarihin akışına yön veren büyük kişilerin hikayeleri düşünüldüğünde daha anlamlı hale 

gelmektedir. Türkiye'nin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok biyografisi yazılmıştır ve halen 

araştırılmaktadır. Bu kitaplar Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ışık tutmaktadır (Balcıoğlu, 1997). Her 

 
1 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (Ankara: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 2006), il, s. 120.Akt. Garych (2014)  



 

 

insanın az ya da çok eğitimci rolü bulunmaktadır. Bu eğitici rol liderlerde kitleleri ve çevrelerindekileri 

etkileyebilmek adında daha önem kazanmaktadır. Bu yönüyle Atatürk’ün eğitsel yönünü incelemek önemlidir. 

İkinci olarak ise, Atatürk bir asker olarak aslında bir eğitimcidir de çünkü askerlik mesleği doğası gereği 

eğitimi gerektirir ki eserde Atatürk bu durumu şu şekilde ifade etmiştir (Atatürk, 2010: 26): 

“Zabit ve Kumandan’ın ikinci bölümü çok önemli. Subay, kalp kazanacak, güven kazanacak ve arkasına 

alacağı insanların manevi güçlerini takviye edecek... Bu bölümün başından sonuna kadar bir çok güzel sözü 

okuduktan sonra; “Askerlik, işleri çevirme değil, insanların sevk ve idaresi sanatıdır.” Tanımına dönüp  

“İnsanlar nasıl sevk edilirler?” diye kendime tekrar soruyordum. 

Bu soruya karşılık, senin açıkladığın cevapları hatırlarken sanki bir düşünürün şu sözlerini de işitir gibi 

oluyorum: “İnsanlar, ancak emelleri, fikirleri somut hâle getirildiğinde sevk ve idare edilebilirler. Musa, 

Mısırlıların kamçıları altında inleyen Yahudilerin, gördükleri bu baskıdan, esaretten kurtulmalarından ibaret 

arzularının görüntüsü oldu. İsa, zamanındaki sonsuz felaketleri anlayıp topyekûn ıstırap döneminde alemde 

oluşmaya başlayan merhamet ihtiyacını din olarak ortaya koyup anlatma yolunu bildi. Napolyon, Avrupa’da 

dolaştırdığı milletinin hususiyetlerinden askerî şan idealini somut bir hâle koydu. Toparlarsak insanları i 

istediği şekilde kullanan güç, fikir ve bu fikirleri somutlaştırarak yaygınlaştıranlardır. 

……………………………………………………………………… 

Biz, komuta edeceğimiz insanların hangi emellerini şahsımızda gösterip, somut hâle koyup onların kalplerini, 

itimatlarını kazanacak; onlara manevî kuvvetler yakalama ilham vasıtalarını belirleyeceğiz? Sadece, 

hayalindeki gayenin, idealin odaklandığı gözle görünmez noktalara, somut vasıtalarla mı hitap edeceğiz?! “ 

Görüldüğü gibi eğitsel ve pedagojik bakışı açısından Atatürk’ün eserlerini incelemek önemlidir çünkü kendisi 

de askerlik mesleğinin sadece bir savaş talimi olmasının ötesinde bir eğitim meselesi olduğunun farkındadır.  

Son olarak ise Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” eserinde duygu analizi yapmak en az fikir 

analizi yapmak kadar önemlidir çünkü bu dönem aslında Osmanlı devletinde savaşın, parçalanmanın, 

ekonomik ve sosyal çöküşün en şiddetli hissedildiği dönemlerden birisi olarak görülebilir. Kitap ayrıca en 

değer verdiği arkadaşlarından birisi Nuri Conker’in eseri üzerine yazılmış olması açısından sadece fikriyat 

açısından değil duygu yoğunluğu açısından da önemlidir. Arı (2006)’nın belirttiği gibi: 

“Balkan Savaşı’nın acı deneyimleri, orduda yaşanan bozgun havası, emir komutada görülen eksiklikler onu 

kitaplar yazmaya yönlendirdi. En değer verdiği arkadaşlarından birisi Nuri Conker’di. Aynı tarihte 

doğmuşlardı. Yazgının bir garip oyunu, Nuri Conker’in de ölümü Atatürk’ün ölümüne yakın bir tarihe denk 

gelir: 1937… Çok değer verdiği bu arkadaşı O’nun aynı mahalleden arkadaşıydı. Aynı okullara gitmişlerdi. 

Ardından okul arkadaşı oldu; derken aynı mesleği paylaştılar. Türk Ordusu’nda silah arkadaşıydı. 

İmparatorluk ellerinden kayıp yıkıma doğru adım adım giderken; ellerinde silahları cepheye birlikte 

koştular… İkisinin ömürleri, yaşamlarının her döneminde neredeyse kesişmişti. Trablusgarp’ta İtalyanlara 

karşı direnişi örgütlerken yan yanaydılar. Ardından kendilerini Çanakkale’de buldular. Balkan Savaşı 

başladığında, Trablusgarp’tan Balkanlar’a koştular. Çünkü burada tehlike çok daha yakın ve büyüktü… 

Balkan Savaşı, Türk askeri açısından tam bir çöküşü ifade ediyordu. Ordu Komutanı Abdullah Paşa, en 

yakınındaki muharip güçlere emirlerini iletemeyecek kadar zor durumlara düşmüştü. Orduda muhabere 

denilen şey yoktu; iletişim adeta çökmüş, ordu tek bir kurşun atamadan, telaş içinde geri çekiliyordu10. Bir 

mitolojik öykü gibi koskoca bir imparatorluk çöküyordu. Nuri Conker oturdu; bir kitap yazdı. Bu kitabında 

Türk Ordusu’nun emir-komutadaki sorunlarını irdeledi. Bu kitap onun tek kitabıydı. Kitabını yayınladı. 

Kitabının adı, Zabit ve Kumandan’dı. Mustafa Kemal arkadaşının kimi görüşlerine katılıyor, kimisine 

katılmıyordu. O da oturdu; bu kitabın eleştirisini yapan yeni bir kitap yazdı: Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” 

Kitaptaki fikir kadar duygu yoğunluğunu aslında kitabın her satırında da görebilmekteyiz. Örneğin kitapta bu 

duygu yoğunluğuna ilişkin şu ifadelerde örnek olarak verilebilir2: 

“Sonrasında ne olduğunu biliyorsunuz. “Bu yükselen feryadın bir anlamı yoktur.” denildi. Lüzumsuz 

gayretkeşlik, belki de çılgınlıktır. Hayır... Hayır... O feryat bir çılgınlığın eseri değildi. O feryat, bugünkü 

felaketi vicdan ve akılla görebilmekten doğan ıstırapların yansımasıydı... Gerçekten, bir gün Sireanik 

Muharebe sahasından Balkan yangınına koşarken... Bir gün Afrika kıyısından vatanıma ulaştıracak yolların 

 
2 Koyu vurgular yazar tarafından yapılmıştır. 



 

 

kapandığını görürken... Bir gün duydum ki, vatanım Selanik, oradaki anam, kardeşim, bütün akrabalarım 

-iç yüzlerini anlattığım için vatanımdan kovulduğum kişilerce- düşmana bağışlanmış. 

Ne garip bir ruh hâli... Dertli insanlar, karşısındakinin derdini dinlemekten çok kendi yaralarını açmaktan 

zevk alıyorlar. Ben de Nuri, âdeta seni dinlediğimi unutup ne derin yaraları karıştırmaya başladım. Yine de 

merak etme, kitabına bıraktığım yerden devam ediyorum.” 

Bu bakımdan eser o devrin duygusal yönünü ve psikolojisini anlamak açısından bu çalışma önem arz 

etmektedir.  

İkinci olarak ise kitap duygu analizi yönünden önemlidir çünkü Atatürk askerliği sadece bir bilgi aktarma 

süreci olarak değil bir duygu aktarma süreci olarak da görmüştür.  Kendisinin eserde vurguladığı gibi3: 

“Kitabının 24’üncü sayfasında, üstü kapalı bir şekilde “Subay kimdir?” sorusuna, Piyade Talimnamesi 

maddelerinden birinde verilen “Subay, maiyetindekiler için gerekeni yapan bir örnektir.” cevabı üzerinde 

duruyor ve “Subay, kendi ilmî gücünden komutası altındakileri yararlandırabilmek için onların dayanma ve 

cesaretlerinin toplamından fazla dayanma gücünde ve cesarette olmalıdır.” diyorsun. Bu sözünü her subay 

çok dikkatle ve ciddiyetle okuyarak ne dediğini zihnine kazımalıdır. Bilinmeli ki bir milletin evlatlarının 

önüne geçip onları ateşe sevk etme hakkına ve yetkisine, yalnız senin söylediğin o dayanma gücünü ve 

cesaretini ruhunda hissedenler sahiptir.” 

Gerçekten de savaş, muharebe gibi en dehşetli durumlarda bilginin değil aslında duygu ve sezgilerin ön plana 

çıktığı göz önüne alındığında eserin duygu analizine tutulmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  Çalışmaya 

başlamadan önce içerik analizi ve duygu analizine kısa bir şekilde değinmekte fayda vardır. Öncelikle 

duyguların insanın bilişsel melekelerinin önemli bir unsuru olduğu belirtilmelidir. Ünlü psikolog Jung dünyada 

bilişim sürecinde kullandığımız dört işlev (meleke) olduğunu belirtmiştir: duyularımız yoluyla algılama, 

duyum (sensation), anlam ve kavrayış sağlayan düşünme (thinking), tartan ve değerlendiren duygu (feeling) 

bize ilerisi hakkındaki olasılıklarla çevremizdeki atmosfer üzerine bilgi veren sezgi (intuition) (Fordham, 

2001: 42). Duygu ve düşünme dünyayı kavramamızı sağlayan yargılama yeteneğimizin özünü oluştururken, 

duyum ve sezgi ise dünyayı algılamamızı sağlar. Düşünme ve duygulara rasyonel denir çünkü her ikisi de 

belirli bir yargıda birleşen yansıtıcı, doğrusal bir sürece dayanır. Duyum ve sezgiler ise irrasyonel olarak 

adlandırılır çünkü daha kaotik ve çok biçimli olarak ortaya çıkar. Burada irrasyonel kavramı mantıksız veya 

makul olmayandan ziyade aklın ötesinde deneyimin getirdiği bir kavram olarak ele alınmaktadır (Sharp, 1987: 

16-17). Aslında bilişin bu dört boyutu genetik ve çevre etkileşimi ile öğrenme süreçleri sonucunda mizaçtan, 

karaktere, karakterden kişilik, roller ve kimliğe doğru bir gelişim göstermektedir.  

 

Şekil 1. Jung’a göre insan bilişinin dört boyutu 

 
3 Koyu vurgular yazar tarafından yapılmıştır. 



 

 

Aslında Jung’un insan bilişiyle ilgili bu bakış açısını her ne kadar bir asker olmasına rağmen Atatürk’ün 

düşüncelerinde de görmekteyiz. Garych (2014) Atatürk’ün düşünme biçimine ilişkin izlenimlerini aktarırken 

O’nun yazılan ve konuşmalarında çok sık kullandığı üç kavramın his, dimağ ve vicdan olduğunu belirtmiştir. 

His, Atatürk açısından zihni ile "kalbini" ilişkilendiren insani duygudur.  Dimağ ise, insanların “akıl", "zihin" 

ve "mantık" sözcüklerini içeren bilişsel yapıya işaret eder. Vicdan kelimesi ise "conscience", insan zihninin 

iyiyle kötüyü ayırt edebilmesini sağlayan, eyleme geçerken bireylere  kılavuzluk eden manevi bir pusula olarak 

ele alınmıştı. Dikkat edilirse burada Jung’tan farklı olan boyutun vicdan kavramı olduğu görülebilir.  

 

Şekil 2. Atatürk’e göre insan bilişi 

 

Genel olarak popüler kültürde Atatürk’e yapılan vurgu (örneğin “Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı katı, 

hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden 

sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi 

mirasçılarım olurlar.” sözlerinde olduğu gibi) O’nun yaşamında akla vurgu yapan duyguları ve vicdanı işin 

içine katmadan vurgulayacak pozitivist bir biçimde yer verilse de aslında O’nun duygu ve vicdan melekelerine 

vurgu yaptığı da konuşmalarında sıklıkla görülmektedir. Hatta O’nun duygu ve vicdan konusundaki görüşleri 

O’nunla ilgili çok meşhur eserlerde bile göz ardı edilmiştir. Örneğin tek adam adlı eserde Şevket Süreyya 

Aydemir (1987) şöyle demiştir4: 

“Sonra şu da var: Şimdi her Türk Atatürk’ü, her şeyden önce duygu ve heyecan açısından görür. Halbuki 

Atatürk bir duygu ve heyecan adamı değildi. Yargılarına, kararlarına ve davranışlarına daima mantık hâkim 

oldu. Ama bizim çocuklarımızın onu bir his (duygu) ve heyecan açısından görüşleri de haklıdır. Bu bir kaderdir 

ki, kahramanların hikâyesine damgasını vurur. Yani tarih öncesinden beri insanoğlu kahramanını, o 

kahramanın gerçek malzemesinin kendisine doğru olan renklerine göre yaratır.” 

Halbuki gerek “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” eserinde gerekse diğer konuşmalarında Atatürk’ün hislere 

yönelik hitabet ve vurgusu net bir şekilde görülmektedir. Atatürk'ün bilime ve akılcı düşünceye sıklıkla atıfta 

bulunduğu doğru olmakla beraber, sezgisel anlayışa ve duyguların gücüne de değer veriyordu. Bunun temel 

nedeni bir asker ve halk lideri açısından duyguların önemini farketmesi ve insanları harekete geçirmekte ve 

tarihi biçimlendirmekte duygunun akıldan bile önemli olabileceğine ilişkin birçok kere yaptığı vurguydu. Keza 

kendisi 15 Mart 1923’de “Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan ziyade hissiyattır.” 

demişti. Keza öğretmenlik mesleğini de sadece bir bilgi aktarım olarak ele almaması ve  1924'teki bir 

konuşmasında öğretmenlerin rolü konusunda "kalbimizin ve aklımızın gelişimini tenvir eden etkiler" olarak 

betimlemesi buna işaret etmektedir. Atatürk eğitim alanında olduğu kadar kendi uzmanlık alanı olan askerlik 

ve harp alanında da duyguların ve sezgilerin öneminin farkındaydı çünkü "büyük alim ve mütefekkir" şeklinde 
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tanımladığı Goltz’da harp yapmayı bir bilimden çok, sezgiye dayanan, zeka, duygu kontrolü ve dirayet 

gerektiren bir ruhu gerektiren bir sanat olarak tanımlamıştı (Garych, 2014). “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı 

Hâl” eserinde de buna benzer düşünceleri yansıtmıştı. Aslında duyguların daha o dönemde duyguların 

öneminin fark edilmesinde 1904-5 Rus-Japon Savaşı'nda Japonların Rusya'ya karşı kazandığı zaferden sonra 

modern savaşta teknoloji kadar asli unsurlardan birisinin maneviyatla ilişkili olduğuna dair anlayışın ortaya 

çıkmasıydı. Kendisi “taaruz ruhu” adlı bölümde bu etkiyi şu şekilde ifade etmişti (sayfa 14-15): 

“Başarı elde etmek için en güvenilir vasıtanın taarruz olduğunu anlamamakta ısrar olunmaz, fakat taarruz 

ordusunu teşkil edecek milletin, Japonların “Kugekiseişin” dedikleri iii taarruz ruhuna sahip olması lazımdır. 

İşte bu taarruz ruhu, 1904 yılında “Bin keder, bin elem fakat her şeye rağmen ileri! Başka bir şey düşünmeye 

lüzum yok. Cesedimi muharebe meydanında teşhir etmek. İşte bu Cenab-ı Hakk’ın emeli!” şarkısını söyleyerek 

Kazumaru gemisiyle harbe giden Albay Kozima’larda... Sasebu Limanı’ndan harbe yol alırken ailesine “Bu 

andan itibaren benden haber beklemeyin! Vazifemden başka bir şeyle meşgul olamayacağımdan dolayı, sizden 

de haber istemem.” diye yazan Amiral Togo’larda... Nanşan muharebesinde, oğlunun kalbinden vurulduğu 

haberini alınca ailesine: “Oğlumun külleri Tokyo’ya getirildiğinde hemen gömülmesin. Yakında ben de küçük 

oğlum da hayattan ayrılacağımızdan, o vakit üçümüzü birden defnedersiniz.” emrini veren General Nogi’lerde 

ve bunları takip edenlerin hepsinde bütün coşkuyla mevcut olduğundan dolayıdır ki narin Japonlar, iri yapılı 

Ruslara meydan okumuş ve onları ezmişlerdir.” 

Keza Mekteb-i Harbiye' de defterlerindeki notlarda  Japonlan, 800 yıllık feodalizmden doğmuş bir gelenekle 

ölmeye hazır "cengaver bir millet" şeklinde romantize etmişti. Mustafa Kemal için bu tavır şehadet anlayışı 

içeriyordu ki  İstiklal Savaşı'nda da bu şehadet anlayışını vurgulayacaktı. Bunlardan en bilineni “Ya istiklal ya 

ölüm” olarak kodlanan ifadelerinde yer almaktaydı5: 

“Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık şuydu: Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli 

bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin 

ve bolluk içinde olursa olsun, istiklâlden yoksun bir millet, medenî insanlık dünyası karşısında uşak olmak 

mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık görülemez. 

Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve 

miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek 

başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki, Türk’ün haysiyeti, gururu ve 

kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!… 

O halde, ya istiklâl ya ölüm” 

Dikkat edilirse buradaki konuşmanın ilk paragrafında akıl ve ilke gibi kavramlarla düşünmeye vurgu yaparken 

ikinci paragrafta ise haysiyet, şeref ve bağımsızlık gibi sezgisel kavramlarla duygulara hitap etmişti. 

Atatürk’ün duygu, düşünceye ilişkin farkındalığı okuduğu eserlerde de görülmektedir. Ecole Speciale Militaire 

de Saint- Cyr'in 1910-11 tarihli Cour de morale et d 'education adlı yayını incelerkenki aldığı notlar bu 

bakımdan ipuçları içermektedir. Cours de moral et d 'education, zekanın (intelligence) rolü ve duyguların 

(sentiment) düşünceye etkisi; iradenin ( volonte) zekaya etkisi ve bilginin evrenselliği gibi konu başlıklarını 

içeriyordu ve Atatürk özellikle özellikle korku, karşı konulmaz dürtüler, sorumluluk korkusu, zabit 

tutumlarının önemi ve grup paniğinin etkileriyle ilgili kısımları iaretlemişti. Atatürk’ün his, dimağ ve vicdan 

dinamiğindeki düşünce yapısı kendisi başka durumlarda da göstermişti. Örneğin, Sanders'in kumandasındaki 

Almanların Osmanlı vatanının savunınası açısından canla başla uğraşacak "kalbe ve vicdana" sahip 

olmadıklarını belirterek çekincelerini dile getirmişti. İlerleyen dönemlerde modern Türkiye’nin kuruluşunda 

da bu üç kavrama vurgu yapılacaktı. Atatürk reformları yaparken bilim, akıl ve bilgi alanında dimağ ve idrak 

kavramına vurgu yaparken, laik, medeni ve milli değerlerin yeni bir ahlaka aşılanması konusunda vicdana en 

başta bir Türk ve bir insan olmaya dair, olgun bir duygu edinmede ise hislere vurgu yapıyordu. Görüldüğü gibi 

Atatürk sadece akla değil vicdan ve duygulara da eşit derecede vurgu yapmıştı. Bu çalışmanın konusu gereği 

duygulara dönük vurgusuna geri dönecek olursak Atatürk’ün duyguların özellikle harp koşullarındaki rolüne 

ilişkin vurgusu hayatının farklı dönemlerinde farklı şekillerde görülmektedir (Garych, 2014).  Bu bakımdan 

hem psikolojik bir tahlil açısından hem de Atatürk’ün biyografisi açısından duygu analizi önem kazanmaktadır. 

 
5 https://www.atam.gov.tr/nutuk/ya-istiklal-ya-olum Erişim Tarihi: 25.04.2022 
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Her ne kadar Atatürk’ün yaşamı ve fikirleri ile ilgili sayısız eser günümüze kadar üretilmiş olsa da bu eserler 

genel olarak tarihsel ve politik bağlamda kronolojik bir sırada tahlil ve analiz içeren çalışmalardır.  

Yazılı dilde temsil edilen insanların fikirlerini belirlemek nispeten genç ve aktif bir çalışma konusudur. Doğal 

dil işleme, makine öğrenimi ve veri madenciliği, metin madenciliği, yönetim ve pazarlama ve hatta psikoloji 

dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki araştırmacılar, İnternet'in yaygın olarak bulunması nedeniyle kamuya açık 

veri kaynaklarını kullanarak çalışma yürütebilmektedirler. Soyutlamanın belge, cümle ve boyut seviyeleri, 

duygu analizi ve fikir madenciliği için yaygın olarak kullanılmaktadır (Farhadloo ve Rolland,2016). Duygu, 

duygu tarafından yönlendirilen bir tutum, düşünce veya yargıdır. Fikir madenciliği olarak da bilinen duygu 

analizi, insanların belirli varlıklara karşı duygularını inceler (Fang ve Zhan, 2015). Duygu analizinde Duygu 

analizinde kullanılan yaklaşımlar genel olarak iki ana gruba ayrılır: makine öğrenmesi temelli yaklaşımlar ve 

sözlük temelli yaklaşımlar. Makine öğrenmesi yaklaşımları, denetimli ve denetimsiz öğrenme metodolojileri 

ile duygu analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sözlük temelli yaklaşımlarda ise gereksinim duyulan sözlük 

duygu sözlüğü olup bu sözlüğe göre analiz yapılır (Sağlam, 2019). 

Metinsel Bilgi alma teknikleri temel olarak mevcut olgusal verilerin işlenmesine, araştırılmasına veya analiz 

edilmesine odaklanır. Olguların nesnel bir bileşeni vardır, ancak öznel özellikleri ifade eden başka metinsel 

içerikler de vardır. Bu içerikler esas olarak Sentiment Analysis'in (SA) özünü oluşturan görüşler, duygular, 

değerlendirmeler, tutumlar ve duygulardır. Özellikle bloglar ve sosyal ağlar gibi çevrimiçi kaynaklardaki 

mevcut bilgilerin muazzam büyümesi nedeniyle, yeni uygulamalar geliştirmek için birçok zorlu fırsat sunar. 

Örneğin, bir öneri sistemi tarafından önerilen maddelere ilişkin öneriler, bu maddelerle ilgili olumlu veya 

olumsuz görüşler gibi hususlar dikkate alınarak Dİ'den yararlanılarak tahmin edilebilir (Kharde ve Sonawane, 

2016). Duygu analizi, doğal dil işleme, veri madenciliği ve metin madenciliği gibi çeşitli araştırma alanlarını 

bir araya getirir ve hesaplamalı zeka yöntemlerini operasyonlarına entegre etmeye ve daha fazla ışık tutmaya 

ve iyileştirmeye çalışan kuruluşlar için hızla büyük önem kazanmaktadır. Duygu analizinde veya fikir 

madenciliğinde (SAOM), amaç insanların yazılı dilde (metin) ifade edilen fikirlerini keşfetmektir. Duygu, 

terim olarak “kişinin bir şey hakkında ne hissettiği”, “kişisel deneyim, kişinin kendi hissi”, “bir şeye karşı 

tutumu” veya “bir fikir” anlamına gelir (Farhadloo ve Rolland,2016). Bunlar: doküman seviyesi (document-

level), cümle seviyesi (sentence-level) ve hedef tabanlı (aspect-based) duygu analizidir (Sağlam, 2019). Tüm 

belgeyi tek bir bütün olarak inceleyen belge düzeyinde süreçte, görüş tüm incelemeden çıkarılır ve görüşün 

tamamı, görüş sahibinin genel görüşüne dayalı olarak sınıflandırılır. Amaç, bir incelemeyi olumlu, olumsuz 

veya tarafsız olarak sınıflandırmaktır. Örneğin “Birkaç gün önce bir iPhone aldım. Biraz büyük olmasına 

rağmen çok güzel bir telefon. Dokunmatik ekran harika. Ses kalitesi de gayet net. Ben sadece onu seviyorum!” 

İnceleme sınıflandırması olumlu mu yoksa olumsuz mudur? Belge düzeyinde sınıflandırma, belge tek bir kişi 

tarafından yazıldığında ve tek bir varlık hakkında görüş/duygu ifade ettiğinde en iyi sonucu verir6. Tüm belgeyi 

tek bir bütün olarak inceleyen belge düzeyinde bir yaklaşım, metin sınıflandırması için uygundur. Ancak, belge 

düzeyinde yaklaşım, birden çok görüşe sahip belgelerle duygu analizi için uygun değildir (Khan vd.  2016). 

Cümle Düzeyi Sınıflandırma süreci genellikle iki adımdan oluşur: 

• Bir cümlenin iki sınıftan birine göre öznellik sınıflandırması: nesnel ve öznel 

• Öznel cümlelerin duygu sınıflandırması iki sınıfa ayrılır: olumlu ve olumsuz 

Nesnel bir cümle bazı gerçek bilgileri sunarken, öznel bir cümle kişisel duyguları, görüşleri, duyguları veya 

inançları ifade eder. Naive Bayesian sınıflandırma gibi farklı yöntemlerle öznel cümle tanımlaması yapılabilir. 

Ancak, cümlelerin olumlu veya olumsuz bir görüşü olduğunu bilmek yeterli değildir. Bu, fikirleri olmayan 

cümleleri filtrelemeye yardımcı olan ve bir dereceye kadar varlıklar ve onların yönleri hakkındaki duyguların 

olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirlemeye yardımcı olan bir ara adımdır. Sübjektif bir cümle, birden 

fazla görüş ve sübjektif ve olgusal hükümler içerebilir. Örneğin, "iPhone satışları bu kötü ekonomide iyi 

gidiyor." Hem belge hem de cümle düzeyinde duygu sınıflandırması faydalıdır, ancak insanların neyi sevip 

neyi sevmediğini bulmazlar ve fikir hedeflerini belirlemezler7. Kelime seviyesi analizi, duygu seviyesi analizi 

olarak da bilinir. ML teknikleri, veriler bol olduğu ve kalıpların bariz varlığı olduğu için duygu analizine 

uygundur (Khan vd.  2016). Unsur/Özellik Düzeyi Sınıflandırma işleminde amaç, fikir sahibi tarafından yorum 

 
6 https://www.globallogic.com/se/wp-content/uploads/2019/12/Introduction-to-Sentiment-Analysis.pdf Erişim Tarihi: 

26.04.2022 
7 https://www.globallogic.com/se/wp-content/uploads/2019/12/Introduction-to-Sentiment-Analysis.pdf Erişim Tarihi: 

26.04.2022  
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yapılan nesne özelliklerini belirleyip çıkarmak ve görüşün olumlu, olumsuz veya tarafsız olup olmadığını 

belirlemektir. Özellik eşanlamlıları gruplandırılır ve birden çok incelemenin özellik tabanlı bir özeti üretilir8. 

Duygu analizindeki temel bir problem, duygu kutupluluğunun kategorize edilmesi yani ölçüm biriminin tespit 

edilmesidir. Belge düzeyi, bir bütün olarak bir belgenin olumsuz mu yoksa olumlu bir duygu mu ifade ettiğiyle 

ilgilenirken, cümle/kelime düzeyi her bir cümlenin ya da kelimenin duygu kategorizasyonuyla ilgilenir; Unsur 

ve görünüm düzeyi, insanların görüşlerinden tam olarak neyi sevip neyi sevmediğini hedefler (Fang ve Zhan, 

2015).  Bu nedenle, ölçüm biriminin seçimi duygu analizinin sonuçları için farklı sonuçlar doğurmaktadır. 

Örneğin, “Volkan, annesini çok seviyor” diye bir cümle olsun ve bu cümle de Volkan kelimesi nötr olarak 0 

anne olumlu olarak +1 çok nötr olarak 0 ve seviyor olumlu olarak +1 puan değerleri olsun. Bu durumda cümle 

+2 puanla olumlu değerlendirilebilecektir. Bununla beraber, bu cümleyi kelime bazında olmadan cümle 

bazında düşünecek olursak ve bir aktarma cümlesi olarak  ““Volkan, annesini çok seviyor” dedi” şeklinde ele 

alırsak bu cümle nötr olur. Bununla  ilgili çelişkili bir incelemeye başka bir örnek ise şu verilebilir “Bu film 

harika olmalı. Kulağa harika bir komplo gibi geliyor, oyuncular birinci sınıf ve yardımcı oyuncular da iyi ve 

Stallone iyi bir performans sergilemeye çalışıyor. Ancak film izlenmeyecek kadar ağır" Bu cümlelerde olumlu 

kelimeler hakimdir, ancak bütüncül görüşü yansıtmazlar. Bu tür incelemeler sözlük tabanlı sınıflandırmayı 

yanıltır ve bu yöntemin doğruluğunu azaltır (Collomb vd. 2016). Görüldüğü gibi ölçüm birimi yorum ve analizi 

değiştirmektedir. Randall (2016:39) bunu kitabında her ne kadar fizikle ilişkili olsa da ölçeklendirme sorunu 

olarak dile getirmiştir: “Her ne kadar ölçeğin doğru seçimi kişiden kişiye değişiklik gösteriyor olsa da, hiç 

kimse lokanta seçmek için Birleşik Devletler haritasına bakmaz. Böyle çok büyük (küçük) ölçeği gösteren bir 

bilgisayar ekranında gerekli ayrıntılar görülmez. Öte yandan, sadece lokantanın orada olduğunu bilmek için 

de kat planına ihtiyacınız yoktur. Soracağınız her soru için ilgili ölçeği seçersiniz.”. Duygu analizinde de 

problem aynıdır: ölçme biriminin seçimi analizi ve yorumu değiştirir. 

 

Şekil 3. Farklı ölçeklerde bakıldığında farklı bilgiler daha açık hale gelir (Randall, 2016: 40). 

 

Duygu analizinde bunun dışında dilin retorik ve metaforik olarak kullanılması, sözlük kullanılacaksa bu 

sözlüğün o metne özgü olarak biçimlendirilip biçimlendirilmemesi, bazı kelimeleri pozitif bir ifadeye sahipken 

aslında negatif durum ifade etmesi (“Covid testim negatif çıktı” cümlesi gibi), “Çok rahat olmasaydı 

beğenmezdim.” gibi koşul cümleleri, onaylayıcı sorular (“Ne demezsin harika olmuş.” ve “Renk seçimine 

BAYILDIM!”), kinayeli ifadeler, deyim ifadeleri ve arka plan bilgisi de diğer engel oluşturan durumlardır 

(Sağlam, 2019). 

Peki duygu analizinde diferansiyel denklemler ne işe yarayabilir? Öncelikle bir diferansiyel denklem nedir? 

Bunu tartışalım. Bir diferansiyel denklem temel olarak çeşitli değişkenlerin belirli bir değişkene göre değişimi 

inceleyen matematiksel denklemlerdir. Evrenin yasaları matematik diliyle daha kolay ifade edilebilir çünkü 

matematik bir bakıma kelimelerin yakalayamadığı dinamizmi yakalayabilir. Cebir, birçok statik problemi 

çözmek için yeterlidir, ancak en ilginç doğal olaylar, değişimi içerir ve değişen miktarları ilişkilendiren 

denklemlerle tanımlanır. f fonksiyonunun dx/dt = f ‘(t) türevi, x = f (t) miktarının bağımsız değişken t'ye göre 

 
8 https://www.globallogic.com/se/wp-content/uploads/2019/12/Introduction-to-Sentiment-Analysis.pdf Erişim Tarihi: 

26.04.2022 



 

 

değişme oranı olduğundan, türevleri içeren denklemlerin sıklıkla değişimi tanımlamak için kullanılması 

doğaldır.. Bilinmeyen bir fonksiyon ile bir veya daha fazla türevini ilişkilendiren denkleme diferansiyel 

denklem denir (Edwards ve Penney, 2005). Diferansiyel denklemler bilim ve mühendislikte olduğu kadar nicel 

çalışmanın diğer birçok alanında da çok yaygındır, çünkü değişime uğrayan sistemler için doğrudan 

gözlemlenebilen ve ölçülebilen şey onların değişim oranlarıdır. Bir diferansiyel denklemin çözümü, genel 

olarak, bir değişkenin bir veya daha fazla diğerine fonksiyonel bağımlılığını ifade eden bir denklemdir; 

normalde orijinal diferansiyel denklemde bulunmayan sabit terimleri içerir. Bunu söylemenin başka bir yolu, 

bir diferansiyel denklemin çözümünün, en azından belirli kısıtlamalar dahilinde, orijinal sistemin davranışını 

tahmin etmek için kullanılabilecek bir fonksiyon üretmesidir9. Bu bakımdan bir sistemde değişimi ve 

değişimin dinamiklerini anlamak istiyorsak diferansiyel denklemler ilk karşılacağımız matematikse 

durumlardır. Bu bakımdan diferansiyel denklemler hava durumundan, ekonomik hareketlere, bir sarkacın 

hareketinden, psikolojik ruh hallerinin değişimine kadar her alanda eğer veriler uygun bir şekilde tanımlanırsa 

kullanılabilir. Aslında bu şaşırtıcı değildir çünkü matematikteki her işlem ve yöntem bu şekilde 

kullanılmaktadır. Örneğin, toplama işlemini düşünecek olursa 2+3 dediğimizde bu 2 elma artı 3 armut ya da 2 

lira artı 5 lira ya da 2 Çorum’lu artı 3 Amasya’lı şeklinde her duruma uygulanabilir. Tabi ki bu örnek bize 

değişkenlerin de anlamlılığı konusuna bizi götürür ki bu çalışmada bunun tartışması yapılmayacaktır. Fakat 2 

Amasya’lı ile 3 Çorum’luyu toplarken amacımız onların şehirleri veya kişiliklerinden ziyade sayı olarak 

temsillerinin toplanmasıdır. Benzer durum birçok kavram için geçerlidir ki buna duygularda dahildir. Duygular 

ve kelimelerde sayısallaştırılarak analize tabi tutulabilir ki uzun yıllardır psikoloji ve eğitim alanında bu 

anketlerle ve çeşitli ölçeklerle yapılmaktadır. Bununla beraber, gelişen bilgisayar teknolojisi ve büyük veri 

gibi kavramlarla beraber artık kelimeler ve cümlelerde istatistiksel olarak konumlandırılmakta ve analiz 

edilebilmektedir.  En basitinden kelimelerin ve ifadelerin diferansiyel denklemler ile ilgili nasıl analiz edileceği 

Lisa Randall’ın deneyimlediği bir durumun aktarmasıyla konuyu somutlayalım (Randall, 2016: 38): 

“Son zamanlarda izlediğim Harvard'tan psikoloji profesörü Stephen Kosslyn'in konferansı bana bilim 

insanlarının ve diğer herkesin bilgiyi nasıl hatırlamayı tercih ettiğini gösterdi. İzleyiciler üzerinde yaptığı 

bilişsel bir deneyde hepimize, perdede art arda gösterdiği cümle parçalarını doğru sırada hatırlamamızı istedi. 

Bu parçalar "kuzey" veya "güneydoğu" vb yönler olup hep birlikte zikzaklı bir çizgi oluşturuyorlardı (Şekil 3). 

Gözlerimizi kapatıp ne görmüş olduğumuzu söylememizi istedi. Her ne kadar beyinlerimiz her seferinde sadece 

birkaç parçayı hatırlamamıza olanak veriyor olsa da, bu p arçaları tekrarlayan şekiller halinde gruplayarak 

daha uzun dizileri hatırlayabildiğimizi fark ettik. Tek bir parça yerine şeklin ölçeğinde düşünerek şekli 

aklımızda tutabildik.” 

 

Şekil 4. Bileşeniniz olarak tek tek cümle parçalarını veya iki kere tekrarlanan altı parçadan oluşan bir grubu 

seçebilirsiniz (Randall, 2016: 38). 

 

Aslında duygu analizini diferansiyel denklemlerle modellemek yukarıda Randall’ın verdiği örnekteki gibi 

kelimeleri veya cümleleri bir koordinat ekseninde bir fonksiyon olarak hatta bir dalga fonksiyonu olarak ele 

almaya çalışmak olarak somutlaştırılabilir. Kelimeleri analiz ederken yukarıdaki şekildeki doğu, kuzey vb. leri 

 
9 https://www.britannica.com/science/differential-equation Erişim Tarihi: 20.04.2022 
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aslında birer duygu vektörü olarak düşünebilirsiniz. Örneğin kuzey pozitif, doğu negatif vb. gibi.  Sonuç olarak 

bu çalışmada da kelimelere ilişkin daha önce oluşturulmuş bir duygu sözlüğü kullanılarak “Zabit ve Kumandan 

ile Hasb-ı Hâl” eseri analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sınırlılıkları ve varsayımları yöntem kısmında 

belirtilmekle beraber bu çalışmadaki temel amacın doğrudan kitabın duygu analizini kesin bir şekilde 

belirlemekten ziyade bir matematiksel yöntemin uygulanması olduğu bu noktada vurgulanmaktadır çünkü 

çalışma yeni olması nedeniyle hem duygu analizinin yeni bir alan olmasının getirdiği sınırlılıklar hem de 

çalışmanın kapsamı nedeniyle tam bir resim veremeyeceği vurgulanmalıdır ki bu da gelecekteki 

araştırmacılara öneri olarak bırakılmıştır.  Bu bakımdan bu çalışma disiplinler arası bir bakışla Atatürk’ün 

cumhuriyet kurulmadan önce Atatürk’ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in eserine dönük olarak hazırladığı 

“Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” eserinin hem pedagojik açıdan hem de duygu analizi yöntemiyle çeşitli 

matematiksel yöntemler kullanarak ele alma açısından önem arz etmektedir.  Buna göre bu çalışmanın problem 

soruları şu şekilde verilebilir: 

1- Analiz sonuçlarına göre Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşleri ve kullandığı pedagojik yöntemler 

nelerdir? 

2- Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” adlı eserinde kullandığı duygu temelli ifadelerin 

nicel analizi sonuçları frekans olarak hangi duygu durumlarını vermektedir? 

3- Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” adlı eserinde kullandığı duygu temelli ifadeler 

diferansiyel denklemlerle modellenebilir mi?  

2. YÖNTEM 

Bu çalışma karma desen tasarımına göre hazırlanmıştır. Çalışmanın nitel kısmında kriter örnekleme yöntemi 

kullanılarak Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşleri bağlamındaki kavramlar çerçevesinde 9 adet paragraf seçilmiş 

ve duygu analizi açısından pozitif, negatif ya da nötr olarak ele alınmıştır. Duygular ele alınırken doküman 

seviyesinde yorumda bulunulmuştur. Metinler iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Yapılan bu 

araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın formülü (Güvenirlik= Görüş birliği/Görüş birliği+Görüş 

ayrılığı x 100) ile hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994; Akt: Şenel ve Aslan, 2014). Çıkan sonuç %77,7 

olarak bulunmuştur. Bununla beraber, bunun temel nedenin pozitif ve negatif arasındaki yorumdan ziyade 

yorumların  nötr ve pozitif durumlar arasındaki farktan olduğu belirtilmelidir.  

 

Şekil 5. Nitel araştırmada izlenen yöntem 

 

Araştırmanın nicel kısmında ise veriler Python programında nicelleştirilerek SPSS programında analiz 

edilmiştir. Araştırmada duygu analizi yapılırken öncelikle 49K kapasiteli Türkçe Duygu Sözlüğü kullanılmıştır 

(Sağlam, 2019). Bununla beraber, söz konusu sözlük kullanılırken sözlükteki kelimelerin duygu tonları 

normalize edilerek normal dağılım haline getirilmiş daha sonrada bu dağılım -3,6941aralığında 3,7595 



 

 

kategorize edilmiştir. Buna göre nomal dağılım bölgelerine göre -1 ve +1 arası nötr kelime olarak kabul edilmiş 

ve pozitif ve negatif bölümler ise az, orta ve çok olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Şekil 6. Sağlam (2019)’un geliştirdiği Türkçe Duygu Sözlüğünün Normalize Edilerek Sınıflandırılması 

 

Araştırmanın ikinci aşamasında “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” eserinden 28 adet numune ya da örneklem 

alınarak analiz edilmiştir. Örneklem alırken sistematik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sistematik 

örnekleme, basit rastgele örneklemeye benzer, ancak yürütülmesi genellikle biraz daha kolaydır. Popülasyonun 

her üyesi bir sayı ile listelenir, ancak rastgele sayılar üretmek yerine bireyler düzenli aralıklarla seçilir. Bu 

nedenle kitaptan örneklem alırken bir ila bir buçuk sayfa olmasına dikkat edilmiş ve paragraf akışı bozulmadan 

üç, dört veya bazı durumlarda beş paragraflık örneklem alınmaya dikkat edilmiştir. “Sistematik örneklemeye 

genellikle basit tesadüfi örneklemeye ihtiyaç duyulduğunda başvurulur. Bu yöntemde örnekleme alınacak 

elemanların sayısı önceden belirlenir. Buna göre, örneklemdeki eleman sayısının evrendeki eleman sayısına 

oranı (k) hesaplanır. Daha sonra evrendeki elemanlar sıraya dizilir ve bu orana göre sıra numarası verilir.” 

(Demir, 2019). Burada kitap da duyguları analiz ederken paragraf bütünlüğünün de önemi gözetildiği için 

sayfa sayısını bir olarak belirlesek de paragraf akışı bozulmaması için bazen sayfanın bir buçuk veya yarım 

sayfa olduğu durumlarda olmuştur. Bu nedenle k kriterini matematiksel bir orandan ziyade bu bir sayfa 

üzerinden temel kriter olarak ele alındığı belirtilmelidir.  Duygular analiz edilmeden önce az negatif, orta 

negatif ve çok negatif duygular negatif olarak az pozitif, orta pozitif ve çok pozitif duygularda pozitif kabul 

edilerek ele alınmıştır. Örneklemde en fazla 100 en az 33 adet duygu olduğu görülmüştür. Bunun önemli bir 

nedeni her ne kadar her numune ya da örneklem yaklaşık bir sayfa olmasına rağmen İngilizcede stop words 

denilen kelimelerin de her numuneden program tarafından çıkarılması olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 7. Her bir örneklemdeki duygu sayıları 
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Korelasyon analizi yapılmadan önce excelde duygu frekansları NORMDAĞ işlevi ile dönüştürülerek analiz 

edilmiştir. Bu sayede veriler arasında daha net bir ilişkinin ortaya çıkacağı varsayılmıştır. Bu işlev belirtilen 

ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte 

yaygın bir kullanım alanına sahiptir. NORMDAĞ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler 

vardır: 

- X     Gerekli: Dağılımını bulmak istediğiniz değerdir. 

- Ortalama: Gerekli. Dağılımın aritmetik ortalamasıdır. 

- Standart_sapma: Gerekli. Dağılımın standart sapmasıdır. 

- Kümülatif     Gerekli: İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU'ysa 

NORMDAĞ işlevi kümülatif dağılım işlevini verir; YANLIŞ'sa olasılık kütle işlevini verir. Burada 

kümülatif Doğru seçeneği seçilmiştir.  

Değişkenlerin değişimi ele alınırken bir önceki değişkenden farkı alınarak bu farklar üzerinden nümerik bir 

türev ya da fark oluşturulmuştur.  Duygu frekansları her bir örneklem için tespit edildikten sonra parametrik 

olmayan Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. Spearman korelasyonu, iki değişken arasındaki monotonik 

ilişkinin gücünü ve yönünü ölçer. Monotonluk, doğrusal bir ilişkiden "daha az kısıtlayıcıdır". Veriler normalize 

edilmesine rağmen Spearman korelasyon analizi kullanılmasının sebebi veri sayısının 50’nin altında olmasıdır. 

Burada değişim örneklem olduğu için biz bu değişimin olduğu durumu t ile gösteriyoruz. Genelde t zamanı 

temsil etmek için kullanılır ama burada t kitabın başından sonuna kadar alınan örneklem kümelerini temsil 

ediyor. Aslında kitabın ilk sayfasından sonuna kadar bir zamansallık içerisinde kurgulandığı düşünülürse 

dolaylı olarak zamanla da ilişkili diyebiliriz. “Ne” negatif değişkenini “No” nötr değişkenini “Po” pozitif 

değişkenini t örneklem değişkenini temsil etmek üzere korelasyon değerlerine ve bunların anlamlılığına 

bakılmıştır.  Bu yöntemde, diferansiyel denklemler oluşturmak için aşağıdaki prosedürü seçtik: 

1- Eğer pozitif bir korelasyon varsa, ilişki denkleminde bölme işlemiyle değişkenleri ilişkilendirerek bir sabite 

eşitliyoruz. 

2- Negatif bir korelasyon varsa, ilişki denkleminde çarpma işlemiyle değişkenleri ilişkilendirerek bir sabite 

eşitliyoruz. 

3- Korelasyon yok ama korelasyon katsayısı pozitif ise bu değişkeni toplama işlemi ile denkleme ekliyoruz. 

4- Korelasyon yok ama korelasyon katsayısı negatif ise bu değişkeni ilişki denklemine çıkarma işlemi olarak 

ekliyoruz. 

5- Karmaşıklaştırmayı önlemek için modelde toplama ve çıkarma işlemlerini ihmal edilebilirdi fakat burada 

öyle bir duruma gerek duyulmadı. 

6- İlgili ilişki denklemlerini daha genel denklem formlarında birleştirdik. Denklemlerin kombinasyonunda, 

değişkenlerin tüm değişim oranlarını toplamak yerine, enfekte ve duyarlı alanların değişim oranını, enfekte ve 

duyarlı alanların değişim hızından çıkarıyoruz, çünkü enfekte ve hassas alanlar olumsuz yönde katkıda 

bulunuyor.  

Son olarak, oluşturulan denklemlerin gerçekten anlamlı bir yapıya sahip olup olmadığını tespit etmek için 

SPSS eğri uydurma yöntemleri kullanıldı. En nihayetinde nümerik veriler üzerinden bu denklemler 

yorumlanarak duygu analizi yapılmıştır.  Araştırmanın genel izlenen yol aşağıdaki şekilde verilmiştir: 



 

 

 

Şekil 8. Araştırmada nicel kısımda izlenen yol 

 

Çalışmada diferansiyel denklem oluşturulurken aşağıdaki yol izlenmiştir. Öncelikle korelasyon tablosuna göre 

denklemler oluşturulmuş ve eğri uydurma yapılmıştır. Eğri uydurma sonucunda p değeri anlamlı eğriler varsa 

ilk oluşturulan denklemin bu eğriler tarafından doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmıştır. Eğer 

doğrulanmadıysa bağımlı bağımsız değişkenlere göre denklem modifiye edilmiştir.  

 

Şekil 9. Denklem oluşturma prosedürü 

 



 

 

 

Çalışmanın temel sınırlılıkları şunlardır: 

1- Öncelikle kullanılan sözlük Atatürk dönemi duyguları tam olarak ifade eden bir sözlük değildir bu 

yönüyle o dönemki metinler üzerinden elde edilmiş alana özgü sözlük olmadığı için bu çalışmamızın 

sınırlılığını oluşturmaktadır.  

2- Metinde değişim aracı olarak örnekleme veya numune seçilirken küme örnekleme temel alınmış ve 

genel olarak yaklaşık 1 ve 1,5 sayfa aralığı örneklem seçilmiştir. Daha farklı ölçütlerde ve örneklem 

yöntemlerinde sonuçlar farklılaşabilir.  

3- Veriler excelde normal dağılım işlevi kullanılarak dönüştürülmüştür. Bununla beraber, farklı olasılık 

fonksiyonlarında bu işlev farklılaşabilir.  

4- Çalışmanın dördüncü sınırlılığı, yazılımın algoritmalarıdır. Daha gelişmiş programlar ve algoritmalar 

daha derin sonuçlar verebilir. Bu çalışmada, metni yorumlamak için kelimelerin frekansları ve 

eşdizimleri ile grafikleri kullanılmıştır. Bu araştırmada metnin ana temasını yakalamak için torba-n-

gramların kullanılabileceği varsayılmaktadır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” Adlı Eserinde Kullandığı Eğitimle İlgili İfadelerin 

Nitel Analizi ve Bunların Duygu Analizi Açısından Değerlendirilmesi 

Atatürk’ün öğretim yöntemleri ile ilgi görüşleri incelendiğinde ilk göze çarpan vurgunun pratik, deneyim ve 

yaşantıları esas alan bir eğitim anlayışı benimsemiş olması olduğudur. Yaşadığı dönem açısından bu fikirlerin 

yeni yeni ortaya çıktığı düşünüldüğünde aslında bu görüşleri oldukça moderndir. Klasik eğitim anlayışına göre 

ağırlık merkezi çocuğun dışındadır; öğretmendedir, kitaptadır. Kendi dönemdaşı John Dewey (20 Ekim 1859 

- 1 Haziran 1952)’in bu görüşleri o dönemde devrimsel nitelikte sunduğu düşünüldüğünde görüşlerinin 

zamanın ruhunu yakaladığı söylenebilir. Dewey'e göre eğitim, yaşam boyu süren bir süreçtir ve bu nedenle 

öğrenme, yaparak ve yaşayarak gerçekleşir. John Dewey'e göre, "İhtiyaçtan ve kasıtlı değişimden kaynaklanan 

pratik eylem, deneyim dünyasına ait bir etkinliktir". Tüketim ve üretim eş anlamlıdır (Yeşiltaş ve Kaymakçı, 

2009). Atatürk’de kitap da bu vurguyu şu şekilde yapmıştır10: 

“Gerçekten, Harp Okulundaki eğitim düzeyi “subayın asli görevleri”ni öğrencilerin ruhlarına sindirecek 

derecede tesirli değildi. Okul sıralarında, bu konuda daha ciddi, kapsamlı bir eğitim-öğretim devresi 

geçirilseydi dahi amacın elde edilemeyeceği inancındayım. Bana göre, gerçek ilmi verebilecek asıl mektep 

kıt’adır. Asıl sanat eğitimini verecek gerçek öğreticiler, eğiticiler birbirinden üstün komutanlardır. Harp 

Okulundan alınan diploma, genç teğmenin, bölük komutanının eğitimine hazır olduğunu gösterir. Genç 

teğmen, sanatın asıl ruhunu, katıldığı bölüğün askerleri önünde, bölüğün önderi yüzbaşıdan ve daha 

üstlerinden uygulamalı olarak işleri görürken öğrenecektir. Önce, bir takımın komutanı, sonra da bölüğe 

komutan olmak üzere hazırlanacaktır. İşte bu şekilde öğrenecek ve ardından öğretecektir. Ordu uygulamalı 

eğitiminde, ancak bu şekilde makamını dolduracak bölük, tabur, alay... vb komutanlarını yetiştirerek milletin 

evlatları bir sürü gibi değil, şanlı şerefli insanlar olarak şan ve şerefe yönlendirilebilirler.” (s. 19) 

Görüldüğü üzere bu paragrafta Atatürk aslında anlamsal olarak pozitif duyguları çağrıştıracak şekilde yaşantı 

temelli eğitime vurgu yapmıştır.   

Atatürk öğretim yöntemleri konusunda değerler eğitimine de önem vermiştir. Zaten gençlik yıllarında Mustafa 

Kemal Benjamin Franklin hakkında yetmiş dokuz sayfalık bir tercüme üzerinde Kasım 1907 tarihiyle aldığı 

notlarda Franklin'in erdemlerinin on üçünün tamamını aktarması ve tevazuun dışında, diğer on iki erdemin 

birer tanımını vermişti. Bunlar “1- Riyazet - Rahatsız olacak kadar yeme, sersemleşecek kadar içme. 2- Sükfit 

- Kendine ve sair mukayyed olabilecek şeyler üzerine konuş, tenbelane olan sohbetlerden ictinab edin. 3- 

İntizam - Her işin zamanı, her şeyin mevkii muayyen olsun. 4- Metanet - Başladığın işi her türlü müşkilata 

müdafaa ederek sebat ve basiretle itmam et [tamamla]. 5- Tasarruf - Parayı kendinin ve sairlerinin husfil-i 

menafii yolunda sarf edilmek üzre iddihar et, zinhar müsrif olma. 6- Say - Tenbellikden ictinab et, dalına 

 
10 Vurgu ve italik yazara aittir 



 

 

lüzumlu bir işle meşgul ol. 7- İstikamet - Ne hayalata dal, ne yalancı ol. Hakiki ve ciddi düşün, düşündüğün 

gibi söyle. 8- Hakkaniyyet - Nefsine ve sairlerine musirr olabilecek şeylerle iştigal etme, kudretin yettiği kadar 

hemcinsine muavenet ve müzaheretde bulun. 9- İtidal - Her hususda ifratdan ictinab et. 10- Nezafet [temizlik] 

- Vücudunda, elbisende, evinde nezafete riayetde kusfu etme. 1 1- Sükfin - Sademat-ı dehriyyeden muztarib 

olma. Her ne üzerine olursa olsun istirahat-ı derunla icra-yı muhakeme et. 12- İffet - Hiçbir hususda namusu 

unutma. 13- Tevazu - ...” (Garych, 2014: 39-40). Günümüzde değerler eğitimi özellikle son 20 yılda önem 

kazanmıştır çünkü değerler olmadan toplumsal yapıların düzenli ve sağlıklı oluşumu ve sürdürülmesi mümkün 

değildir. Bir topluluğun tüm üyeleri tarafından paylaşılan pozitif değerler, o toplumun kaydettiği ilerlemenin 

derecesi ve sosyal yapısının düzgün işleyişi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu ilkeler ayrıca bireylere 

bir motivasyon ve yön duygusu da verir. Atatürk’de kitabında değerlere şekilde vurgu yapmıştır: 

“Görülüyor ki bir kitleye ordu demek için o kitlenin, belirli şekillerinden birinde, parçasında veya başında bir 

ya da bir kaç hareket ettiricinin bulunması yeterli değildir. Ordudaki bütün emir verenlerin, orduya komuta 

edenleri çalışkan ve fedakâr birer yardımcı yapan inisiyatifin, bütün alışkanlıklarını kazandırmaları 

icap eder. Bunun için kullanılacak vasıtaları araştırma ihtiyacı, yönelinen amacın ehemmiyetiyle ortaya 

çıkmaktadır.” (s. 38) 

Bu bakımdan Atatürk karakter eğitimine de vurgu yapmıştır. Karakter eğitimi, belirli ahlaki ilkelerin ve temel 

bir değerler dizisinin öğretilmesini ve öğrenilmesini teşvik eder, böylece toplumdaki yaşamın sağlayabileceği 

çeşitli durumlarda öğrencilerin ahlaki olarak doğru davranması, ahlaki olarak yapmanız ve davranmanız 

gerektiğini anlayışını verir. Başka bir deyişle, öğrencilerin bir veya daha fazla ahlaki değer kavramını 

keşfederek onu ahlaki bir kişi olarak nitelendiren ilkelere ulaşmaları ve bunları günlük yaşam durumlarında 

uygulamaya koyabilmeleridir. Bu bağlamda Atatürk karakter eğitiminde şu şekilde vurgu yapmıştır (Özen, 

2011): 

“Ne olursa olsun, askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir görevdir. İlk önce onlarda bir ruh, bir 

emel, bir karakter yaratmak da Allah’tan, Peygamber’den sonra bize düşüyor. Şüphe yok ki bizim 

milletimizin karakteri de bütün karakterler gibi ilerlemeye, arzu edilen şekle değişebilme kabiliyetlidir, fakat 

kendi kendisi olmak şartıyla! Eğer bizim karakterimize, dışarıdan başka karakterlerdeki etkileyiciler 

tarafından bir şekil verilmek istenirse kalıcı ve belirgin hiçbir şekil, hiçbir sonuç elde edilemez.” (sayfa 27) 

Bu noktada Atatürk’ün görüşlerinde bugünkü anladığımız haliyle duyuşsal alan basamaklarına ilişkin ipuçları 

görmek mümkündür. Eğitimde duyuşsal alan boyutu da kendi içerisinde aşamalı olarak sıralanmakta ve belli 

bir değere karşı öğrencilerin hissettikleri, tutum, ilgi, sevgi vb. faktörleri, ayrıca bireyin kişilik, mizaç ya da 

huy gibi bireysel özelliklerini içeren boyut olarak ele alınmaktadır. Bu boyut bir olay veya uyarıcının farkında 

olma olarak alma basamağından, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme basamağı ve en nihayetinde 

biçimlenen değerleri kişinin temel özellikleri haline getiren kişilik haline getirmeye kadar gitmektedir (Kablan, 

2013). Atatürk’de fikrin iman haline dönecek bir duyguyla kişilik haline gelmesi gerektiğini şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Fikrî güç, hiçbir itirazın bozamayacağı kesin ifadeyle kendi kendini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yavaş 

yavaş duyguya dönüşüp iman hâline gelmesiyle mümkündür. Böyle bir durumda da onu sarsmaya, diğer 

kıyaslamaların, zihnî incelemenin hükmü yetmez. Şimdi, bizim sevk ve idare edeceğimiz insanların emelleri, 

fikirleri, içlerinde saklı özellikleri nelerdir?” (sayfa 27) 
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Atatürk’ün öğretimle ilgili görüşleri incelendiğinde yakın zamanda eğitim bilimleri alanında sıkça tartışılan 

faillik (agency) kavramına vurgu yaptığı görülmektedir. Hem sosyoloji alanında hem de eğitim alanında faillik, 

kişilerin bireysel güçlerini ifade eden düşünce ve eylemlerini ifade eder. Sosyoloji alanının merkezindeki temel 

zorluk, yapı ve fail arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Yapı, insanların düşüncesini, davranışını, deneyimlerini, 

seçimlerini ve genel yaşam seyrini şekillendirmek için birlikte çalışan karmaşık ve birbirine bağlı sosyal 

güçler, ilişkiler, kurumlar ve sosyal yapının unsurlarına atıfta bulunur. Aksine, faillik, insanların kendileri için 

düşünmeleri ve deneyimlerini ve yaşam yörüngelerini şekillendirecek şekilde hareket etmeleri gereken güçtür. 

Faillik, bireysel ve toplu biçimler alabilir11.Eğitim bağlamında, faillik, öğrencilerin kendi öğrenme 

yaşamlarında aktif aracılar olmaları için saygılı ve daha yetkin bir şekilde konumlandırılmasını ifade eder. 

Öğrenci failliği hem kişisel arzu hem de harekete geçme isteği ile kesişen öğrenme bağlamlarında olasılığın 

gücünü kapsar. Bu noktada Atatürk’ün faillik ve yapı arasındaki dengeye dikkat çektiği görülmektedir12: 

“Görülüyor ki eldeki vasıta, Orta Çağdan kalma bir nitelik taşısa da onun parçaları, yapılacak görev için her 

adımda bir emre, uyarıya ihtiyaç göstermeden kendiliğinden hareket bilgisini almış durumdadır. Karşısındaki 

bu özellikten yoksun kaldıkça gelişmelerin en büyük yardımlarıyla mutlu olsa bile, muzaffer olamaz. Tarih 

diyor ki orduların, ağırlıklı olarak sağlam bünyeli, yetenekli askerlerden meydana geldiği devirlerde, yani eski 

askerlik usulünün geçerli olduğu zamanlarda, ordularda inisiyatif o derecede belirgindi ki üstler bu 

hususiyetin yokluğundan değil, aksine aşırılığından endişeye düşerlerdi.  

Bir orduyu meydana getiren unsurlardan her birinin, bizzat her işi düşünüp kendiliğinden yapıvermekteki 

derecesi aşırıya giderse ciddi bir endişeye değer. Çünkü, kendiliğinden görülen işler olumlu oldukça ne 

kadar takdire şayan ise amaca aykırı olduğunda da o kadar eleştiriye açıktır. Hâlbuki her hareketin amaca 

uygunluğu, her türlü durum ve şartlar dâhilinde, amacı açıkca görebilmeye bağlıdır. Bu hususta 

kolordulara, tümenlere komuta edenlerle bir taburda, bölükte olup avcı hattında gördükleri sınırlı olanların 

kavrayış hükümleri elbette farklıdır. Bundan dolayıdır ki talimnamelerde kendiliğinden harekete bazı sınırlar 

çizilir ve denir ki: “astların bağımsız hareketleri keyfî davranış hâline gelmemelidir.” Harpte, büyük 

başarıların hareket noktasını oluşturan müstakil faaliyet, gerekli sınırlar çerçevesinde olmalıdır. 

Kendiliğinden hareket yeteneğiyle, komutanlarını memnun, düşmanları üzen bedevi mücahitler, bu hususta 

aşırılığa kapıldıkça sonuçları kötü olmuştur. 

Her hareketin, iyi ve kötü tarafını değerlendirmek için bizzat düşünmeyi ve muhakemeyi; fikrî muhakemenin 

ancak ilgisi durumunda iş görmenin alışkanlık hâline getirilmesi genelde kötü olmayabilirse de orduda üst 

makama geçenlerin, henüz o makama geçmek için yaşı, tecrübesi ve rütbesi müsait olmayanlardan, genellikle 

daha geniş, etraflı ve derin kavrayışa sahip bulunduklarını kabul etmek gerektiğinden dolayı, astın üstün 

emrettiği hususların mahiyetini anlayamasa bile uygulamaya mecbur tutulması, ordunun temel disiplin 

ruhunun gereğindendir. İnisiyatifin sınır tanımazlık derecesine vardırıldığı bir orduda, herkes bizzat kendisi 

olur. Amir ve ast yoktur. Dolayısıyla itaat ve disiplin dahi kurulamaz. Son asır ordularını teşkil eden 

askerlerin büyük kısmı, gönüllü olarak askerlik hizmeti yapanlardan ibaret değildir. Bütün halk, askerî 

hizmetle yükümlüdür. Arzusu olan da olmayan da vatan hizmetini yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur, 

tutulmalıdır da. Bu şekilde meydana gelmiş ordularda, eski zamanlardaki ordularda olduğu gibi üstler aşırı 

derecedeki inisiyatifi, normal hâline döndürmek, disiplin ve idare altına almak düşüncesinden kurtulmuşlardır. 

Bugünkü ordularda barış zamanında, uzun yıllar boyunca uygulanan şiddetli disiplin, birçoklarında 

kendiliğinden hareket yeteneğini boğuyor. Bu sebeple, bugünkü üstler, astlarında inisiyatif uyandırmak 

için onları uyarmak, bilhassa muharebede teşvik etmek, isteklendirmek mecburiyetindedirler” 

Atatürk’ün eğitimde sistem yaklaşımını benimsediğini de eserde görmekteyiz. Sistem yaklaşımı, bir problemin 

tüm yönlerini belirli hedeflere doğru koordine etmeye yönelik sistematik bir girişimdir. Bir sistem "birleşik bir 

bütün oluşturan düzenli olarak etkileşime giren veya bağımsız bir öğe grubu" olarak tanımlanır.  Eğitim 

bağlamında sistem, öğrenciler, öğretmenler, müfredat, içerik ve öğretim hedeflerinin değerlendirilmesi gibi 

tüm yönlerini ve parçalarını içeren bir bütün olarak bir birimdir. Öğretme-öğrenme süreci, bir sistemin 

bileşenleri arasında gerçekleşen iletişim ve kontrol olarak görülür. Bu durumda sistem, tümü belirli bir 

etkileşim modeli içinde bir öğretmen, bir öğrenci ve bir öğretim programından oluşur. Sistem Yaklaşımı önce 

öğrenciye, ardından ders içeriğine, öğrenme deneyimlerine ve etkili medya ve öğretim stratejilerine odaklanır. 

 
11 https://www.thoughtco.com/agency-definition-3026036 Erişim tarihi:29.04.2022 
12 Vurgular yazar tarafından yapılmıştır. 
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Böyle bir sistem, sürekli kendini düzeltme ve iyileştirme sağlama kabiliyetini bünyesinde barındırır13. 

Atatürk’ün sistem yaklaşımı ile ilgili fikirlerini şu şekilde vermiştir: 

“Daha düne kadar, Osmanlı ordusunun komutanlarında, subaylarında, askerlerinde inisiyatife bedel tembellik 

fikri görülüyordu. Bilindiği üzere, bir orduyu meydana getiren herkes, her fert canlı bir makinenin 

parçalarıdır. Bu makineyi işleten, can veren, her parçasını harekete geçiren vasıta, buharla çalışan 

motorlar, o hareketi sağlayan, ordu makinesini teşkil eden canlı azaların zihinlerindeki kuvvet ve 

kanlarındaki ruhdur. Bu zihinlerde ve bu kanlarda lazım olan kuvvet ve akış hızı bulunmazsa makine durur 

ve başka hiçbir güç onu çalıştıramaz. Böyle bir makinenin yürütülmesi için her hangibir veya birkaç 

makinistin sanatkâr maharetleri de yeterli olmaz. Uyuşuk zihinlerden, durgun kanlardan meydana gelen 

kitleler, taş, demir, odun yığınlarından daha boş ve çirkindir. Taş ve ot yığınları balya hâline getirilerek 

hafif bir itmeyle kolaylıkla hareket ettirilebilirler. Büyük, küçük bütün balyalar hâlindeki tembel zihniyetli 

insan kitlelerinin sevk ve hareketi için lüzumlu olan hareketin, itici gücün ruhî ve fikrî varlığının 

bulunduğu yerden kaynayıp çıkması beklenir, çıkış noktası zihinde, yürekte aranır. Görülüyor ki bir kitleye 

ordu demek için o kitlenin, belirli şekillerinden birinde, parçasında veya başında bir ya da birkaç hareket 

ettiricinin bulunması yeterli değildir. Ordudaki bütün emir verenlerin, orduya komuta edenleri çalışkan ve 

fedakâr birer yardımcı yapan inisiyatifin, bütün alışkanlıklarını kazandırmaları icap eder. Bunun için 

kullanılacak vasıtaları araştırma ihtiyacı, yönelinen amacın ehemmiyetiyle ortaya çıkmaktadır. (sayfa 38).” 

İlerleyen paragrafta yansıtıcı öğrenmeye de dolaylı olarak vurgu yapmıştır. Yansıtıcı öğrenme, kişinin daha 

bilinçli, açık fikirli ve özeleştirel olmak için deneyimlerini keşfettiği bir öğrenme türüdür. Öğrenci eleştiri ve 

geri bildirimi kabul eder, bağımsız düşünür ve somut fikirler üretir (Afolayan, 2016). Atatürk’de eserinde  

şunları söylemiştir: 

“Genel olarak inisiyatifin lüzum ve faydalarını talimnamelerimizin ilgili maddelerinde okuyor ve teorik 

üstünlükleri hakkında pek çok övgüler söylüyoruz. İtiraf edilmeli ki kendiliğinden hareket ve iş görmenin 

bütününü genellikle faydalı bir şekle sokarak özel görev olarak bilinmesi için alınması gereken tertip hakkında 

Osmanlı ordusunda kafa yorulmamış ve bir karar verilmemişti. Oysa komutan, subay, asker yetiştirmekte 

takip edilecek esasların, uygulanacak eğitim yöntemlerinin, yapılacak talimlerin gayesine, kendiliğinden iş 

görme yeteneğinin belirginleştirilmesine yöneltilmesinde şüphe ve tereddüte yer yoktur.” (Sayfa 38-39). 

Yine eserin başka bir yerinde faillik ve yansıtıcı öğrenmeye şu şekilde vurgu yapmıştır: 

“Bu kuvveti meydana getirenler, genel hayatları, fikirleri, hareket serbestileri bastırılmamış güçlü, neşeli 

asker ve subaydan oluşursa böyle bir askerî birlikte düşünerek kendiliğinden iş görme yeteneği fazlasıyla 

ortaya çıkar. İtalyan Muharebesi’nde, Derne kuvvetlerine komuta ettiğimiz sürede her gün bu gerçeği ispat 

eden birçok örnek gördük. Derne kuvvetlerini oluşturan bedeviler, bu tip insanlardı. Başlarındaki subaylar 

da -her şeye rağmen fikirlerini, hareket serbestilerini ezdirmemiş gençlerdi. İtalyanların, filan veya falan 

istikamette bir hareketleri, bir çıkışları haber alınır alınmaz, emir beklemeksizin her mücahit tüfeğini 

kaparak içtima yerine koşardı. Emir verilmesi gecikirse kendiliğinden düşman istikametine doğru giderdi. 

Bu tavrını da şu fikri hükme dayandırırdı: “Mademki düşmanın bir hareketi söz konusudur, o hâlde muharebe 

ihtimali vardır. Muharebe için düşmanı ordugâhımızda beklemek olmaz. Onu uzaktan karşılamak daha 

güzeldir. Düşman azsa yetişebilenlerimiz durdurur veya uzaklaştırır; çoksa bütün mücahitler gelinceye dek 

ateş açarak hareketi yavaşlatır, gerekirse biraz geriye çekiliriz. İleri gitmek, beklemekten yeğdir. Hiçbir şey 

yapamazsak düşmanı görür, kuvvetini anlar, merakımızı gideririz.” Bu mücahitlerin her biri, ileri ya da geri 

harekâtta; nereden, nasıl gitmek, nerede nasıl durup ateşe başlanacağını emir beklemeksizin kendiliğinden 

anlar ve uygularlardı. Yeter ki onlara genel istikamet ve fikirler isabetle gösterilsin.” (Sayfa 33-34). 

Başka bir parçada ise başka bir yerinde faillik ve yansıtıcı öğrenmeye şu şekilde vurgu yapmıştır14: 

“Talimnamelerimizin, böyle olağanüstü durumlar için yol göstermesini dikkate almazsak aslında içerdikleri 

kurallar, hükümler, harpte genelde karşılaşılan basit taktik durumları ancak kapsayabilirler. Oysa, 

komutanlar her hâl ve andaki duruma karşı tereddüt etmeden süratla gereken tedbirleri almak 

zorundadırlar. Olağanüstü ve ansızın ortaya çıkan durumlarda, ilk teması sağlayan, bir birliğin en üst rütbeli 

komutanı değildir. Büyük küçük her birlikteki her subay, astsubay, hatta er hareket tarzına ilişkin üstünden 

 
13https://wikieducator.org/Educational_Technology_as_Systems_Approach#:~:text=The%20System%20Approach%20f

ocuses%20first,continuous%20self%2Dcorrection%20and%20improvement. Erişim Tarihi: 29.04.2022 
14 Vurgu yazara aittir 

https://wikieducator.org/Educational_Technology_as_Systems_Approach#:~:text=The%20System%20Approach%20focuses%20first,continuous%20self%2Dcorrection%20and%20improvement
https://wikieducator.org/Educational_Technology_as_Systems_Approach#:~:text=The%20System%20Approach%20focuses%20first,continuous%20self%2Dcorrection%20and%20improvement


 

 

hiçbir emir ve fikir alamayacağı durumla karşılaşabilir. İşte bu sebeple, gerek komutanların gerek askerlerin 

kendiliğinden düşünerek iş yapabilecek meziyette yetiştiklerine kanaat getirilmeden bir askerî birliğin, bir 

ordunun güvenilecek ve dayanılacak kuvvet olarak bilinmesi ihtiyatsızlıktır, felakettir.” 

Veriler analiz edildiğinde birinci araştırmacının 7 adet pozitif 2 adet negatif duygunun yer aldığını tespit ettiği 

bağımsız ikinci araştırmacının ise 8 adet pozitif 1 adet negatf duygu elde ettiği görülmüştür ve bu bakımdan 

kitapta pozitif duyguların görece ağır bastığı öngörülmektedir. 

 

Tablo 1. Eğitimle ilgili görüşler bağlamında duygu tonları 

Eğitimle İlgili Görüş Duygu Tonu (Araştırmacı 

1) 

Duygu Tonu 

(Araştırmacı 2) 

 

Yaşantı temelli öğrenme Pozitif Pozitif  

Değerler eğitimi Pozitif Pozitif  

Karakter eğitimi Pozitif Pozitif  

Duyuşsal alan Pozitif Pozitif  

Faillik Pozitif Pozitif  

Sistem Yaklaşımı Pozitif Pozitif  

Yansıtıcı öğrenme Negatif Pozitif  

Faillik ve yansıtıcı 

öğrenme 

Pozitif Pozitif  

Faillik ve yansıtıcı 

öğrenme 

Negatif Pozitif  

 

3.2. Atatürk’ün “Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl” Adlı Eserindeki Duygu Analizine İlişkin 

İçeriğin Diferansiyel Denklemler Aracılığıyla Modellenmesi 

Veriler analiz edildiğinde toplamda 71 negatif 1555 nötr ve 92 adet pozitif kelime tespit edilmiştir.  Duygu 

durumlarına ilişkin verilerin korelasyon değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bazı değişkenler arasında 

anlamlı korelasyonlar görülmektedir.  

 

Tablo 2. Korelasyon analizi sonuçları 

Correlations 

 negatif Nötr pozıtıf Toplam dndt2 dnodt2 dpdt2 

Spearman's rho negatif Correlation 

Coefficient 
1,000 ,037 -,071 ,126 -,446* -,424* -,387* 

Sig. (2-tailed) . ,855 ,725 ,530 ,020 ,028 ,046 

N 27 27 27 27 27 27 27 

Nötr Correlation 

Coefficient 
 1,000 ,355 ,986** ,067 -,320 -,217 

Sig. (2-tailed)  . ,069 ,000 ,738 ,104 ,277 

N  27 27 27 27 27 27 

pozıtıf Correlation 

Coefficient 
  1,000 ,442* ,026 -,003 -,396* 

Sig. (2-tailed)   . ,021 ,898 ,989 ,041 

N   27 27 27 27 27 

toplam Correlation 

Coefficient 
   1,000 ,041 -,313 -,273 

Sig. (2-tailed)    . ,840 ,111 ,168 

N    27 27 27 27 

dnedt2 Correlation 

Coefficient 
    1,000 ,806** ,673** 

Sig. (2-tailed)     . ,000 ,000 

N     27 27 27 

dnodt2 Correlation 

Coefficient 
     1,000 ,791** 



 

 

Sig. (2-tailed)      . ,000 

N      27 27 

dpodt2 Correlation 

Coefficient 
      1,000 

Sig. (2-tailed)       . 

N       27 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korelasyon tablosuna baktığımız zaman ilk satırdan negatif duygu frekansının örnekleme göre değişen değişen 

negatif duygu, nötr duygu ve pozitif duygu ile orta düzey negatif korelasyonu olduğunu gözlemliyoruz. İlk 

ilişki denklemimizi yazarsak ve bunlar arasındaki ilişkiyi bir a katsayısına eşitlersek 

 

      (Eşitlik 1) 

İkinci eşitliğimiz pozitif değişkenle ilişkili ki burada Pozitif duygu frekansının Pozitif duyguların örnekleme 

göre değişimiyle ters ve anlamlı bir orantısı olduğunu görüyoruz ve bunu da b katsayısına eşitlersek: 

        (Eşitlik 2) 

 

Üçüncü eşitliğimizde negatifin örnekleme göre değişiminin pozitif ve nötr duyguların örnekleme göre 

değişimiyle anlamlı düzeyde pozitif korelasyonu olduğunu görüyoruz ve bunu ilişki formunda bir c katsayısına 

eşitleyerek yazarsak: 

        (Eşitlik 3) 

Son eşitliğimizde ise nötr frekansımızın örnekleme göre değişimi pozitif duyguların örnekleme göre 

değişimiyle anlamlı derecede pozitif korelasyonu olduğu için bir e katsayısına eşitleyerek şu şekilde yazıyoruz: 

= e        (Eşitlik 4) 

Şimdi asıl amacımız olabildiğince sade ve basit denklemler elde ederek çalışmamızı başlatmak. Bunun için 

eşitlik 1 ve eşitlik 3 çarpmamız durumda iki değişkenin gideceğini gözlemiyoruz ve bu iki eşitliği çarparak ve 

a*c katsayılarının çarpımını da bir d katsayısı gibi düşünerek ilk denklemimizi elde ediyoruz: 

 

Bunu da düzenlersek 

        (denklem 1) 

Eşitlik 2 ile eşitlik 4’ü çarparsak ve bunu bir k katsayısına eşitlersek denklem 2’yi elde ederiz 

=        (denklem 2) 

Eşitlik 2’yi eşitlik 4’e bölersek ve bunu bir k katsayısına eşitlersek denklem 3’yi elde ederiz 

        (denklem 3) 



 

 

Denklem 1’e SPSS programı üzerinden eğri uydurma yaparsak birçok farklı eğrinin denkleme uyduğunu 

görüyoruz verilerde Y = e**(b0 + (b1/t)) formunda s eğrisinin anlamlı bir şekilde uyduğunu görüyoruz (Tablo 

3). Y = e**(b0 + (b1/t)) formunda 

 

 

Tablo 3. Denklem 1’ye eğri uydurma sonuçları 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   VAR00007   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear ,033 ,852 1 25 ,365 -8,774 23,958   

Logarithmic ,036 ,943 1 25 ,341 11,817 12,368   

Inverse ,039 1,027 1 25 ,321 15,866 -6,290   

Quadratic ,079 1,023 2 24 ,375 -158,217 632,108 -614,685  

Cubic ,081 1,058 2 24 ,363 -110,911 335,893 ,000 -422,773 

Compound ,129 3,716 1 25 ,065 ,053 1340,563   

Power ,140 4,056 1 25 ,055 25,182 3,677   

S ,149 4,372 1 25 ,047 4,397 -1,854   

Growth ,129 3,716 1 25 ,065 -2,935 7,201   

Exponential ,129 3,716 1 25 ,065 ,053 7,201   

Logistic ,129 3,716 1 25 ,065 18,817 ,001   

The independent variable is VAR00006. 

 

Denklem 1’yi tablo 3’deki verilere göre şu şekilde yazabiliriz 

 

      (Denklem 4- asıl denklem 1) 

Benzer şekilde denklem 2’ye bir eğri uydurma gerçekleştirirsek denklemimize eğrilerin hiçbirisinin anlamlı 

olarak uymadığını görüyoruz.  Bu nedenle bu denklemi ihmal ediyoruz. 

 

Tablo 4. Denklem 2’ye eğri uydurma 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   birbolupo   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear ,000 ,005 1 25 ,944 ,448 -,004   

Logarithmic ,011 ,266 1 25 ,611 ,438 -,028   

Inverse ,013 ,338 1 25 ,566 ,420 ,008   

Quadratic ,036 ,448 2 24 ,644 ,541 -,198 ,058  

Cubic ,054 ,435 3 23 ,730 ,618 -,529 ,311 -,049 

Compound ,000 ,002 1 25 ,961 ,342 1,006   

Power ,003 ,087 1 25 ,771 ,343 -,035   

S ,011 ,281 1 25 ,601 -1,108 ,016   

Growth ,000 ,002 1 25 ,961 -1,074 ,006   

Exponential ,000 ,002 1 25 ,961 ,342 ,006   

Logistic ,000 ,002 1 25 ,961 2,928 ,994   

The independent variable is dnodt2. 

Bunun üzerine alternatif olarak hazırladığımız eşitlik 2’yi eşitlik 4’e bölersek ve bunu bir k katsayısına 

eşitlersek denklem 3’e eğri uyduruyoruz.  Sonucumuz lineer ve birçok denklemin anlamlı bir şekilde uyduğun 

gösteriyor.  



 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   VAR00002   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear ,359 13,996 1 25 ,001 ,866 ,196   

Logarithmic ,443 19,866 1 25 ,000 1,254 ,161   

Inverse ,086 2,351 1 25 ,138 1,105 ,000   

Quadratic ,534 13,730 2 24 ,000 ,681 ,673 -,096  

Cubic ,570 10,172 3 23 ,000 ,583 1,107 -,346 ,033 

Compound ,265 8,994 1 25 ,006 ,756 1,220   

Power ,372 14,817 1 25 ,001 1,136 ,175   

S ,105 2,931 1 25 ,099 -,028 ,000   

Growth ,265 8,994 1 25 ,006 -,279 ,199   

Exponential ,265 8,994 1 25 ,006 ,756 ,199   

Logistic ,265 8,994 1 25 ,006 1,322 ,820   

The independent variable is VAR00001. 

 

 +0,866    (Denklem 5- asıl denklem 2) 

Bunu düzenlersek 

26,03     (Denklem 5- asıl denklem 2) 

Son olarak eşitlik 2’ye bakacak olursak burada aslında Y = b0 * (t**b1) şeklindeki kuvvet denklemin anlamlı 

olduğunu ve Y = b0 + (b1 * t) + (b2 * t**2) + (b3 * t**3) şeklindeki kuadratik denklemin anlamlı olduğunu 

görüyoruz. Burada bağımsız değişkenimiz  idi ve bağımlı da  idi. Bu nedenle bu denklemi 

 ilgili katsayıları da dikkate alarak  

0.355        (Denklem 6- asıl denklem 3) 

olarak yazıyoruz.  

 

Tablo 5. Eşitlik 2’ye eğri uydurma 

Dependent Variable:   birbolupo   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear ,063 1,672 1 25 ,208 ,365 ,050   

Logarithmic ,113 3,180 1 25 ,087 ,453 ,091   

Inverse ,077 2,073 1 25 ,162 ,482 -,014   

Quadratic ,065 ,830 2 24 ,448 ,383 ,022 ,005  

Cubic ,303 3,338 3 23 ,037 ,099 ,738 -,319 ,036 

Compound ,079 2,147 1 25 ,155 ,286 1,129   

Power ,161 4,796 1 25 ,038 ,355 ,235   

S ,136 3,924 1 25 ,059 -,948 -,042   

Growth ,079 2,147 1 25 ,155 -1,253 ,121   

Exponential ,079 2,147 1 25 ,155 ,286 ,121   

Logistic ,079 2,147 1 25 ,155 3,501 ,886   

The independent variable is dpdt2. 

 

 

Genel olarak bir metinde duyguların değişimi  negatif duyguların değişimi negatif katkıda bulunduğu göz 

önüne alınarak bir j katsayısına eşitlenerek şu şekilde yazılabilir: 



 

 

                   (denklem 7) 

Denklem 7’e göre  büyükse pozitif duygulardaki değişimin olduğu j=0 ise pozitif ve negatif duyguların 

dengede olduğu j<0 küçükse sistemde negatif duyguların değişim gösterdiği söylenebilir. Burada 

vurgulanması gereken diğer bir nokta değişimdir. Örneğin 1 adet pozitif duygu 2 adet olursa değişim %100 

artmış olur. 10 adet negatif duygu 1 adet artarsa değişim %10 artmış olur. Bu bakımdan pozitif duygu değişimi 

negatife baskındır deriz. Fakat bu metinde ya da konuşma da negatif duyguların baskın olduğu gerçeğini 

değiştirmez. İkinci olarak burada değişimleri alırken formüllerden ziyade direkt nümerik verileri ele aldık. 

Formülleri aldığımızda daha farklı sonuçlar elde edebiliriz çünkü değişkenler arasındaki ilişkiler formüllerde 

daha belirgin ortaya çıkmaktadır.  Genel olarak grafik incelendiğinde duygulardaki değişimin pozitif yönde 

olduğu söylenebilir. Ama bu pozitif değişme sona doğru çok azda olsa azalma eğilimindedir.  

 

 

Şekil 11. Genel duygu değişimine ilişkin grafik 

 

Denklem 7’de nötr duyguları ihmal edip sadece pozitif ve negatif değişimine göre yorum yaparsak  

                   (denklem 8) 

Denklem 8’e göre  büyükse pozitif duygulardaki değişimin olduğu j=0 ise pozitif ve negatif duyguların 

dengede olduğu j<0 küçükse sistemde negatif duyguların değişim gösterdiği söylenebilir. Genel olarak grafik 

incelendiğinde duygulardaki değişimin pozitif yönde olduğu söylenebilir. Ama bu pozitif değişme sona doğru 

çok azda olsa azalma eğilimindedir.  

 

y = -0.0103x + 1.6474
R² = 0.0023
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Şekil 11. Pozitif ve negatif duygulardaki değişim açısından grafik 

 

4. SONUÇ 

Atartürk’ün eğitimle ilgili görüşleri incelendiğinde temel olarak yaşantı temelli öğrenme, değerler eğitimi, 

karakter eğitimi, duyuşsal alan, eğitimde faillik, sistem yaklaşımı, yansıtıcı öğrenme gibi kavramlara önem 

verdiği görülmüştür. Bu bakımdan eğitimle ilgili görüşlerinin çağdaş eğitim düşünceleriyle yakından paralellik 

arz ettiği söylenebilir. Eğitimde sistem yaklaşımı, yansıtıcı öğrenme, karakter eğitimi, faillik gibi kavramlar 

daha son 30 yılda gündeme gelen ve çalışılan kavramlar olduğu söylenebilir. 

Nitel veriler analiz edildiğinde edildiğin de 4 adet pozitif 3 adet nötr 2 adet negatif duygunun yer aldığı bu 

bakımdan kitapta pozitif duyguların ağır bastığı öngörülmektedir. Benzer durum nicel verilerde de 

görülmektedir. Veriler analiz edildiğinde toplamda 71 negatif 1555 nötr ve 92 adet pozitif kelime tespit 

edilmiştir.   Buda Atatürk’ün yaşadığı çok zor koşullarda ve dönemde bile olayları pozitif bir şekilde ele 

aldığına işaret ediyor olabilir. Zaten diferansiyel denklem değişim değeri j değeri de bu değişimlerin pozitif 

alanda olduğunu göstermektedir.  

Atatürk’ün bu metindeki duygu durumu incelendiğinde negatif ifadelerindeki değişimin (denklem 3) negatif 

ifade kullanmasının karaköküyle ters bağıntılı olarak ilişkili olabileceği çıkarılmıştır. Yani negatif ifadelerin 

arttığı  ( →∞) yerde negatif ifade değişiminin azalarak e^4,397’ye yakınsayacağı azaldığı ( →0)  yerde 

artacağı öngörülebilir.  

 

 

Denklem 4 incelendiğinde kitaptaki nötr ifadelerin değişiminin pozitif değerlerle ilişkisi olduğu görülmüştür. 

Yani pozitif ifadelerin arttığında (p0→∞)  nötr ifade değişiminin pozitif yönde sonsuza yakınsayacağı azaldığı 

(p0→0)  yerde 19,52 sayısına yakınsayacağı söylenebilir. Bu bulgu aslında nötr ifadelerdeki değişimin pozitif 

ifadelerle ilişkisini göstermektedir ve bu ilişki pozitif bir alandadır.  

 

 

y = -0.0202x + 0.3922
R² = 0.0284

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



 

 

Denklem 5 incelendiği zaman incelendiğinde pozitif ifadelerindeki değişimin pozitif ifade kullanmasıyla ters 

bağıntılı olarak ilişkili olabileceği çıkarılmıştır. Yani pozitif ifadelerin arttığı  ( →∞) yerde pozitif ifade 

değişiminin azalarak 0’a yakınsayacağı azaldığı (  →0)  yerde artacağı öngörülebilir. 

 

 

Duygu analizi konusu literatür açısından oldukça yeni bir konudur. Bu bağlamda her duygunun insana 

özgülüğü ve farklılığı altı çizilmesi gereken bir gerçektir. Bu çalışmada güncel metinler üzerinden elde edilen 

bir duygu sözlüğü kullanıldığı için yaklaşık 100 yıl önceki bir metnindeki duyguları doğrudan tasvir ettiğini 

söylememiz zordur. Ayrıca o dönemde kullanılan kelimelerin duygusal olarak istatistik değerine dayalı bir 

sözlük olmaması da çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bununla beraber, çalışma nicel ve nitel 

yaklaşımları bir arada kullanması açısından özgün bir değeri olduğu düşünülmektedir. Gelecekte bu alanda 

çalışan araştırmacılar bu tür eserlerin yazıldığı dönemki metinlerinden hareketle yeni duygu sözlükleri 

üzerinden bu çalışmaları değerlendirebilirler. Ayrıca farklı istatistiksel yöntemler bu metinler yeniden farklı 

boyutlarda ele alınabilir.  
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ÖZET 

Edebiyatın en eski anlatım tarzı olan şiir, sözlükte; sezgi, ilham, duygu ve heyecandan kaynaklanan uyumlu, 

ölçülü ve ahenkli söz” anlamlarına gelmektedir. Spesifik bir terim olarak ise; dilin anlam, ses ve ritim ögelerini 

düzgün bir biçim kullanarak; duygu, hayal ve düşüncelerin, etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde 

aktarılmasıdır. Bu bağlamda şiir,  dilin ve insanın özü, toplumsal hayatın aynasıdır. Şiirin bir çok kısmı 

olmakla birlikte, methiye/övgü şiirleri bunların en önemlileri arasına girmektedir. Övgü; bir kimsenin cesaret, 

mertlik, yiğitlik, cömertlik, yardımseverlik, sabır ve doğruluk gibi iyi vasıflarını dile getirmek  demektir. Bu 

bağlamda çağdaş dönem Arap şairlerinin en ünlülerinden birisi olan Ahmed Şevki’nin  Dumlupınar zaferi 

nedeniyle Mustafa Kemal Paşa’ya ithafen yazdığı şiir ele alınacaktır. Ahmed Şevki 1870 Kahire doğumludur 

ve 1932 yılında yine Kahire’de vefat etmiştir. Arap şiirine kazandırdığı yenilikler dolayısıyla ona "Emîru'ş-

Şu'arâ"  yani “şairlerin prensi” unvanı verilmiştir ve bugün hâlâ bu unvanla tanınmaktadır. Tarihimizin en 

önemli savaşlarından biri olan Dumlupınar savaşı aynı zamanda Başkomutanlık meydan muharebesi olarak da 

bilinmektedir. Dumlupınar savaşı bilindiği gibi Türk milletinin ölüm-kalım savaşlarından birisidir. Bu savaşın 

kazanılmasıyla Yunanlılar kesin olarak Anadolu topraklarından atılmıştır. Savaşta gösterdiği kahramanlık ve 

askeri deha sayesinde Mustafa Kemal taraflı tarafsız herkesin hayranlığını ve saygınlığını kazanmış bir lider 

olma yolunda ilerlemiştir. Ahmed Şevki bu savaşın kazanılması üzerine duyduğu sevinci ve savaşın komutanı 

olan Mustafa Kemal Paşa’yı seksen sekiz beyitlik bir şiirle övmüştür. Bu çalışmada bu şiirden kesitler 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arap, Şiir, Övgü, Mustafa Kemal, Ahmed Şevkî 

 

ABSTRACT 

Poetry, the oldest literary expression style, is described in the dictionary as harmonious, measured and 

rhythmic expressions based on intuition, inspiration, emotion and excitement. As a specific term, poetry entails 

the expression of emotions, imagination, and ideas in harmonious verses with an adequate employment of an 

effective language, and semantic, vocal, and rhythmic elements. Thus, poetry is the essence of a language and 

humans, and the mirror of social life. Although there are several styles in poetry, the eulogies/praises are among 

the most important genres. Eulogy is the expression of the good qualities of an individual such as courage, 

bravery, valor, generosity, benevolence, patience, and precision. Thus, the poem written by Ahmad Shawqi, 

one of the most famous contemporary Arab poets, dedicated to Mustafa Kamal Pasha after the Dumlupınar 

victory is discussed in the present study. Ahmad Shawqi was born in Cairo in 1870 and died in 1932 in the 

same city. Due to the innovations he introduced to Arabic poetry, he was honored with the title of "Amîr ash-

Shuarâ " (the prince of poets) and is still known with the title today. The battle of Dumlupınar, one of the most 

important battles in Turkish history, is also known as the Battle of the Commander-in-Chief. The battle of 

Dumlupınar is one of the life and death battles for the Turkish nation. After the victory in this battle, the Greeks 

were definitely banished from the Anatolian lands. Due to his heroism and military genius, Mustafa Kamal 

became a leader and acquired the admiration and respect of all people, partial or impartial. Ahmad Shawqi 

praised his joy over the victory and Mustafa Kamal Pasha, the commander, with a poem that included eighty-

eight couplets. Quotes from this poem are presented in the present study. 

Keywords: Arab, Poetry, Eulogy, Mustafa Kamal, Ahmad Shawqi 



 

 

GİRİŞ 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kütahya'ya bağlı Dumlupınar 

yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır. Başkomutan Mustafa 

Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak 

isimlendirilmektedir. Şavaşın gelişimi şu şekilde olmuştur: Yunanlıları yurdumuzdan tamamen çıkarmak  için 

Türk ordusu savaşı ilan etti. Afyon'a kadar girmiş olan Yunan ordusunu Anadolu'dan püskürtmek için ordumuz 

Afyon'a 120 binlik bir ordu ile çıkarma yaptı. Stratejik dehası ile Mustafa Kemal Paşa bazı sahte geziler 

düzenleyerek Yunanlıların dikkatini başka yere çekmiş, Yunanlar da bu yemi yutmuşlardı. Müthiş başka bir  

taktikle Yunan ordusu çepeçevre kuşatılmış, Yunanlılar’ın tüm kuvvetlerini güneye çekmesi gibi başka hatalar 

da, elimizi kuvvetlendirmiş ve 30 Ağustos 1922’de kesin bir zaferle Yunan ordusu hezimete uğratılmıştır. 

Büyük kayıplar veren Yunan ordusunun artık tüm gücü kırılmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu savaşta ki deha 

ve başarısı tüm Dünya'da konuşulur olmuştur. Hızla ilerleyen Türk ordusu böylece Anadolu'dan Yunanlıları 

tamamen püskürterek, Anadolu’dan ayrılmaları sağlanmıştır. Bu savaş bir Türk ordusunun 200 yıl aradan 

sonra taarruz savaşı kazandığı ilk savaştır. Bu zafer sayesinde İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti Lozan'da 

önemli bir koz elde etmiştir(Akşin, 1997:I/31; Tuncel, 1972:7; Akgün,1982:189; Sayılır, 2014:12/89). 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu zaferin yankısı  dünya çapında büyük olmuştur. Bu bağlamda Mısırlı şair 

Ahmed Şevkî, 1922 yılında Dumlupınar savaşını müteakiben, bu zaferi öven 88 beyitlik bir kaside kaleme 

almıştır. Kasidenin ayrıntılarına geçmeden önce şair ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak daha doğru olur 

kanaatindeyiz.  

 

Ahmed Şevkî’nin Hayatı 

Anne tarafından Türk asıllı bir köke sahip olan Ahmed Şevkî, 16 Ekim 1868 yılında Kahire’de doğmuştur. 

Adını aldığı dedesi, Mehmed Ali Paşa devrinde Osmanlı Devleti'nin Kahire'deki bürokrat ailelerinden birisi 

olması sebebiyle refah içerisinde yaşamıştır. Ahmed Şevkî ilk, orta ve lise eğitimini mahalle mektebinde 

bitirmesinin ardından 1885 yılında Kahire'de yeni açılan Hukuk Fakültesi'ne kayıt oldu; fakat hukuktan 

hoşlanmadığı için aynı fakültenin Tercüme Bölümü'ne geçerek 1887 yılında bu bölümü bitirdi. Öğrencilik 

yıllarında Mısır valisi Hıdiv Tevfik Paşa’yı (başvezir) övdüğü bir şiirinden dolayı Paşa tarafından verilen bir 

bursla daha önce yarım bıraktığı hukuk öğrenimini tamamlamak üzere Fransa’ya gönderildi. Ahmed Şevkî, 

Paris ve Montpellier Üniversitesi’nde toplamda dört yıl öğrenim görerek, hukuk fakültesinin yanında ve 

edebiyat bölümünü de bitirmiştir.Avrupa’da  geçirdiği bu süre zarfında batı edebiyatını da yerinde tanıma ve 

inceleme fırsatı buldu. Paris’te kaldığı dönemde Victor Hugo, La Fontaine, Shakespeare, La Martin gibi batılı 

şairlerin ve ediplerin yapıtlarını okumuş ve onların etkisinde kalarak romantizme meyletmiştir. Birinci Dünya 

savaşının çıkması üzerine İngiliz sömürgesi haline gelen Mısır,  sömürge aleyhine çalışma yaptığı tespit edilen 

Ahmed Şevkî’yi 1915’te İspanya’ya sürgüne göndermiştir. İspanya’da beş yıla yakın sürgün hayatı yaşayan 

şair, burada hem klasik Arap, hem de Batı edebiyatını derinlemesine inceleme fırsatı bulmuştur(Kehhâle, 1993: 

I/246; Şeşen, 1989: II/136; Ürün, 2002:55; Yalar, 2009:110 ).  1919  sonlarına doğru Mısır’a dönenen Şevkî 

gençler tarafında bir kahraman gibi karşılanmış ve artık Mısır halkı için bir idol  ve önder olarak kabul edilmeye 

başlamıştır. Şiirleriyle halkın gönlünde taht kuran şair, Arap ülkelerinin önemli şair ve aydınlarının katıldığı 

bir törenle Şevkî’ye “Emiru’ş-şuara” yani şairlerin prensi unvanı verildi. Neo-klasiklerin en ünlü temsilcisi 

olarak kabul edilen Şevkî, şiire getirdiği yeniliklerden ötürü modern zamanın en büyük şairlerinden birisi 

olarak kabul edilmektedir. Sahip olduğu bu ün onu hayatının son dönemlerinde 1927 yılında milletvekili olarak 

meclise girmesine olanak verecektir.1932 yılında 64 yaşında Kahire’de vefat eden şair, şiir kolleksiyonlarının 

yanısıra Ali Bek el-Kebir ve Devletu‟l-Memalik, Masra‘u Kleopatra(Kleopertanın çığlığı), Kambiz, Antera 

gibi tiyatro eserleri;  Emîretu‟l-Endelüs(Endülüs Kraliçesi), Asvâku’z-Zeheb(Altın çarşısı),Varakâtu’l-As ve 

Ladyas gibi hikayeler;  çocuk kikayeler ve fabl alanında onlarca eser bırakmıştır(Ziriklî, 2002: I/133Ürün, 

2015: 34; Landau, 1994: 43; Tekin ve Kırmızı, 2013: II/119). 

 

  



 

 

Ahmed Şevki’nin Şiirlerinde Türk İmajı 

Ahmed Şevkî, şiirlerinde Osmanlı-Türk vurgusu yapan ender şahsiyetlerden biridir.Türkleri övdüğü, “Türklere 

Selam” adlı 19 beyitlik şiirinde Türkler ile şu ifadeleri kullanmaktadır: 

Gençlik uyanıyor zaman uyanıyor siz hiç uyumadınız mı ey milletlerin en şereflisi?  

Yataklardaki aslanların tembelliğidir sanırım veya  savaşın yorgunluğundandır.  

Siz düşmana bıkmadan karşı çıktınız ve fethettiniz, bu zafer komşu devletlerin saldırılarını engelledi. 

Kurtlara kuzu olmadınız, bu halinizle bizlere şeref verdiniz.  

Ey Türk genci! siz ki Allah'ın sadık hizmetçilerisiniz, Allah sizi korusun.  

 

Ahmed Şevkî, aşağıda bazı örneklerini vereceğimiz 88 beyitlik “İntisâru’l-Etrâk fi’l-harbi ve’s-siyâse - 

(Türklerin Savaş ve Siyaset Zaferi)” adlı şiirinde (Şevkî, 2017: 67) Dumlupınar’da kazanılan zafer sonrası 

Türk ordusunu peygamber  ordusuna benzeterek, Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’e girişini, Peygamberin 

Mekke’ye girişine, Mustafa Kemal Paşa’nın atını, Peygamberin atına benzetmektedir. Ayrıca şiirde Mustafa 

Kemal Paşa, bir yandan ünlü Arap kumandanı Halid b. Velid’e benzetilirken, diğer yandan Selahaddin Eyyubî 

ile eş tutulmaktadır. 

Şair kasidesinin 1-5. Beyitlerinde Mustafa Kemal Paşa’yı Arapların ünlü komutanı Hâlid b. Velîd ve 

Eyyûbilerin ünlü komutanı Selahaddîn Eyyûbîye benzetmektedir. Şair bunu şu şekilde ifade etmektedir. 

ب   عهجه ِمن  الفهتحِ  في  كهم  أهكبهُر   ُ  َللاه

  

بِ   العهره خاِلده  ِدِّد  جه التُرِك  خاِلده   يا 

  

ة   ُمظهفَّره رب   حه عهلى  عهزيٌز   ُصلٌح 

  

النُُصبِ   في  قُّ  الحه وه ِغمِدِه  في   فهالسهيُف 

  

ِقِّ   الحه في  ًما ُخطاكه  كهره ُكلُّها   كانهت 

  

السهِرِب   الدهِم  قِن  حه في  ُم  أهكره أهنته   وه

  

ن   مه زه في  الصهالِحيِّينه  حهربه  ذهوته   حه

  

أهدهِب   ال  وه شهرع   باِل  الِقتاُل   فيِه 

  

Allahu ekber ne acaip bir zaferdir bu,  Ey Türklerin Halid’i canlandır Arap Halid’ini 

Muzaffer bir savaş sonrası şerefli bir barış, kılıçlar kınındayken hak sahibi olmak çok değerli 

Yolun doğruluktur yücelikle dopdolu, Sen çok yücesin, dökülen kanı engelleyen 

Sen ki; Selahaddin savaşlarını takip eden, bu zamanda öyle bir savaş ki, ne kuralı var ne de töresi 

 

Şair 6-7. Beyitlerde Mustafa Kemal Paşa’yı selahaddîn Eyyûbi’ye benzetmeye devam etmiş, onun Kudüs 

kurtarmasındaki amacının yıkım olmadığı gibi, Paşa’nın da bu savaştaki amacının yıkım olmadığını 

belirtmiştir. 

ههتهكهت   ال  وه فهحشاًء  سهيفُكه  يهأِت   لهم 

  

الُصلُبِ   وه الُرهباِن  ِة  ُحرمه ِمن   قهناكه 

  
بِها فهُجدته  نهصر   عهلى  ِسلًما   ُسئِلته 

  

تُِجبِ   لهم  النهصِر  بِغهيِر  ُسئِلته  لهو   وه

  

(Selahaddin gibi)kılıcın ne kötülük içindir, ne de yok etmek için mızrağınla rahipleri ve haçı  

Muzaffer halde barış isteyip onu sağladın da, Eğer mağlup olsaydın muhakkak bu reddedilirdi 

 

Şair, 11-12. Beyitlerde zafer sonrası yapılacak Lozan görüşmeleri için İsmet Paşa gibi bir dahiyi nasıl 

vazifelendirdiğini anlatmakta ve İsmet Paşa için hem utangaç, hem de dahi ifadelerini kullanmaktadır. 



 

 

اِلتُِمسهت  سهيِفكه  ِمن  هُدنهةٌ  نهحتهُهم   مه

  

الضهِربِ   أيِكه  ره ِمن  هُدنهةٌ  لهُهم   فهههب 

  

داِهيهةٌ   » »لهوزانه في  ِمنكه   أهتاهُُم 

  

الُرقُِب   يِّاتِها  حه ِمن  رُب  الحه بِِه   جاءهت 

  

Onlara sulh imkanı verdin eline aldığın kılıçla, ver onlara bu barış fırsatını keskin  görüşünle 

Senin tarafından getirildi Lozan’a bir dâhi, utanarak ve gözlemleyerek savaşı sona erdirdi 

 

Şair 20-23. Beyitlere Yunan ordu komutasının acziyetinden ve Türk  ordusunun şerefli mücadelesinden 

bahsetmektedir. 

شهدوا حه ما  اليونانه  قادهةِ  عهن  يُغِن   لهم 

  

العُصهبِ   ِمنه  ساقوا  ما  وه الِسالحِ   ِمنه 

  

نهكبهتِِهم   يهومه  بر   صه ساعاُت   ِللتُرِك 

  

بِالذهههبِ   األهخالِق  ُصُحِف  في   ُكِتبنه 

  

Yunan komutanlarının toplanmış silahlar ve gruplarla çevrelenmiş askerleri de fayda vermedi 

Türkler için sabır saatleridir bunca yıkım sonrası, erdem sayfalarına altınla yazılacak olan 

 

Şair, kasidenin 30-31. beyitlerinde Sakarya nehrinin zafere olan etkisinden ve Türk ordusunun onurundan 

bahsetmektedir. 

دوا تهلهمَّسه   جه وه فهما  أهسبابًا   التُرُك 

  

سهبهِب   أهو  ِللِعِزِّ  ُسلَّم   ِمن   كهالسهيِف 

  

سهقهر   ِسوى  يِّا«  »سهقاره ماُء  كانه   ما 

  

اللهههبِ   في  اإِلغريقه  قهِت  فهأهغره  طهغهت  

  

Türkler izzete ulaşmak için bir sebep aradılar ve bulamadılar kılıçtan başka bir yol  

Sakarya nehri aleviyle Yunan’ı boğan azgın bir cehennemden başkası değildir 

 

Şair, kasidenin 51-55. beyitlerinde Türk ordusunu ve atlarını betimlemektedir. Şair burada Türk ordusunun 

atlarının diğer atlardan farklı olarak Peygamber atına benzetmiştir.  

ِبهِ  طَّته  أهحه ا  لهمِّ قائِدُهُم   يهدِر   لهم 

  

صه   ِمن  ِجئته  أهم  ُصعُد   ِمن   بهِب ههبهطته 

  

ُخطَِّتهِ  تهدبيِر  في  هوه  وه ذتههُ   أهخه

  

بِ   الههره ُخطَّةه  كانهت  وه تهتِمَّ   فهلهم 

  

بهل   جه ِمن  وه سههل   ِمن  الفهراِسُخ   تِلكه 

  

ُمقتهِربِ   غهيره  ِمنها  كانه  ما  بته   قهرَّ

  

عِدنُها مه الفوالِذ  ِمنه  سوِل  الره يُل   خه

  

ِمن    وه لهحم   ِمن  يِل  الخه ساِئُر  ِب وه  عهصه

  

ُوِلدهت   أهعرافِها  عهلى  ُوِلدتُم    كهما 

  

بِ   حه الره ِة  باحه في  ال  رِب  الحه ِة  ساحه  في 

  

 

Yukarıdan mı indin üzerlerine yoksa bulutlardan mı geldin, çevrelendiğini komutanları dahi 

anlamadı 

Kaçış planları üzerindeyken sen onları alt ettin, onlara kaçış güzergahı dahi bırakmadın 



 

 

Bertaraf ettin onları ovalardan ve dağlardan, beklemedikleri yerden yaklaştın onlara 

Peygamberin atı çelik madenindendir, diğer atlarsa kas ve sinirden oluşmuştur 

Sizler, at üzerinde doğanlarsınız, atlarınız ise savaş meydanlarında doğmuştur, yarış pistlerinde değil  

 

Şair, 60-62. Beyitlerde İzmir’in kurtuluşuna vurgu yapmakta ve İzmir’in kurtuluşunu Bedir savaşına 

bezetmektedir. Ayrıca Bedir savaşında hazır bekleyen melekler de şaire göre İzmir semalarında beklemektedir. 

فهلهك   في   » »أهزميره عهلى  طهلهعته  تِّى   حه

  

الُشُهبِ   عهلى  يهسُمك  لهم  الِذكِر  ناِبِه   ِمن 

  

يهعِرُضهُ  التأريُخ  قهفه  وه وِكب   مه  في 

  

يُِربِ   لهم  وه يهذُمم  لهم  وه يُكهِذِّب   فهلهم 

  

ةٌ  راقِصه ِقِّ  الحه يُل  فهخه كهبهدر    يهوٌم 

  

للاِ   يُل  خه وه الصهعيِد  الُسُحِب عهلى  في    

  

 

Onları gemilerle İzmir’den çıkarıncaya kadar, dişlerini sökerek, gökyüzünden iner gibi geldin 

Tarihin ortaya çıkardığı bir atlı bölüğü ki, yalansız, yergisiz ve şüphesiz 

Bedir günü gibi, hakikat atı topraklar üzerinde raksetmektedir, Melekler ise 

gökyüzünde(beklemektedir) 

 

Şair, 67-71. Beyitler  arasında Gazi Mustafa Kemal Paşa ve şerefli Türk ordusunu övmektedir. Askerler 

gökteki yıldızlara, cesaretleri aslana, kılıçları meşhur Hint kılıcına benzetilmektedir. Son beyitte geçen Yahudi 

vurgusu ise MÖ 586-580 Babilliler’in, Nabukadnezar ile Judea’yi isgal ederek, 10 bin civarında Yahudi 

ailesini esir alması ve Kudüs’teki tapınağı yıkmasını temsil etmektedir. Şairin tabiriyle eğer bu savaşı Yunan 

kazansaydı, tıpkı Yahudilerin Babilliler tarafında katledilmesi gibi Türkler de katledilecekti demek 

istemektedir. 

تههِنئهةً  وه الغازي  أهيُّها   تهِحيَّةً 

  

الِحقهبِ   آيهةُ  تهبقى  الفهتحِ   بِآيهِة 

  

لههُ  ِكفاءه  ال  ثهناء   ِمن  قهِيًِّما   وه

  

النُُجبِ   أهصحابِكه  ِمن  ُب  التهعهجُّ  إاِل 

  

بِِهم   البهالُء  لَّ  حه إِذا   الصاِبرينه 

  

بِ   النُوه في  نابهيِه  عهلى  عهضَّ   كهاللهيِث 

  

أهلِسنهُهم   الِهنِد  ُسيوفه  الجاِعلينه   وه

  

الُسلُبُ   القهنا  هطراِف  بِأ الكاِتبينه   وه

  

ركهبُهُ  مه بِالصهعِب  ِعندههُُم  الصهعُب   ال 

  

الطهلهِب   عهلى  بُِمستهعص   الُمحاُل  ال   وه

  

ل   بُِمكتهحه تهرمي  ضاِحيهة   ُكِلِّ   ِمن 

  

بُِمختهضهبِ   تهرمي  أهو  كانِكه  مه  إِلى 

  

ِبنا لَّ  حه التُرِكيُّ  الفهتى  لهوال   تهقوُل 

  

ثهبِ   كه عهن  كانه  يههود   كهيهوِم   يهوٌم 

  

Selam sana, saygı sana ey gazi, çağlar öncesi Mekke fethinin bir benzeridir bu 

Ne kadar övsek te az ve yetersiz gelir, yıldızlar misali arkadaşlarına olan hayranlığımız 

Onlar ki; sabrederek, belaları bir aslan misali azı dişleriyle parçaladı 



 

 

Dilleri Kılıçları bir Hint kılıcı gibi hünerli, yazaraktan zaferlerini uzun süngüleriyle  

Zorluk yok onlar için, zorluk onların bineğidir, başkaldırıyı arzulayanlara imkansızlık yoktur 

Gözleri sürmeli, elleri kınalı kadınlar, işaret ederekten seni  

Derler ki; eğer bu genç olmasaydı, pek yakında katliama uğrardık Yahudiler gibi 

 

Şair, 73-77. beyitlerde uzun süreli savaşlar sonucu yorgun düşmüş bir halkın, bir önder nezaretinde nasıl 

küllerinden tekrar dirildiğinden bahsetmektedir. 

هلهكهة   مه ادُ  ُورِّ كهة   عره مه ادُ   قُوِّ

  

ِب   ُمحتهره آسادُ  ملهكهة   مه  أهوتادُ 

  

ملهكهة   مه أهنقاِض  ِمن  وه يش   جه فهِلِّ   ِمن 

  

ِمن    بِ وه بِالعهجه ِجئته  قهوم    بهِقيَِّة 

  

فهشهل   ِمن  وه ذُل ِّ  ِمن  ِللناِس  جته   أهخره

  

ُمنشهِعبِ   غهيره  العهوالي  راءه  وه  شهعبًا 

  

طاِلِعها مه ِمن  ِببهدر   أهتهيته  ا   لهمِّ

  

الُحُجبِ   وه األهستاِر  في  البهيُت   تهلهفَّته 

  

 

Savaşın komutanları yıkıcı kızıl renkli  süvariler ki; onlar vatanın sütunları, savaşçı aslanlardır 

Bir grup asker viran olmuş ülkeden çıkarıp, halkın geri kalanlarıyla mucizeler yarattın 

Çıkardın insanları zillet ve yenilgiden bir halkı ki; yüce fakat pramparça olmuş 

Bedir saflarından muzaffer çıktığındaki Peygamber gibi, perde ve örtülerle karşılayan bir Kabe gibi  

 

Şair, kasidenin son beyitlerinde kazanılan bu zaferin sadece Anadolu’da değil;Hicaz, Şam, Halep, Hindistan 

ve Mısır gibi o dönemin müslüman halkları tarafından da sevinçle karşılanıp, zafer sonucunda zafer 

şenlikleriyle  kutlandığını bildirmektedir. 

  

كهم   وه الِحجاِز  أهرجاءه  الفهتُح  جه  أهرَّ  وه

  

يهِطِب   لهم  وه يهنعهم   لهم  اللهياِليه   قهضى 

  

استهبهقهت   وه الشهرِق  هاُت  أُمَّ يَّنهت  ازَّ  وه

  

القُُشبِ   الُمؤِشيَِّة  في  الفهتحِ  هاِرُج   مه

  

فهانتهبِهوا أهيِّوبه  بهني  شُق  ِدمه ت   ههزَّ

  

لهبِ   حه في  مدانه  حه بهني   يههنهئونه 

  

ذهل   جه في  الِهندوُس  وه الِهنِد  ُمسِلمو   وه

  

بِ   طهره في  األهقباُط  وه ِمصره  ُمسِلمو   وه

  

 

Hicaz topraklarına geldi bu zaferin kokusu  

Kaç gece yemeden ve koku sürmeden beklediler 

Doğu şehirleri süslenerek, zafer şarkılarıyla eğlenerek 

Büyük bir hevesle ve nakış dolu giysileriyle  

Titreti Şam, dikkat kesildi Eyyüb oğulları 

Halep’teki Hamdan oğulları kutladı bu zaferi 



 

 

Hint müslümanları ve aynı köke sahip Hindular dahi 

Mısır müslümanları hatta Kıptiler dahi  

 

SONUÇ 

Mustafa Kemal Paşa taraflı tarafsız herkesin hayranlığını ve saygınlığını kazanmış bir liderdir. Askeri dehası 

sayesinde yıllar süren Kurtuluş savaşını başlatarak, O ve arkadaşları bizlere tam bağımsız bir devlet miras 

bırakmışlardır. Ahmed Şevkî ise , şiirlerinde Osmanlı-Türk vurgusu yapan ender şahsiyetlerden biridir. Ülkesi 

Mısır’ın da İngiliz ve Fransızlar tarafından işgali sebebiyle, Anadoludaki milli mücadeleye şiirleriyle destek 

veren Ahmed Şevkî’nin kaleminden Dumlupınar zaferinin yansımasına göz atma fırsatı bulduk. Şair 

Türkelerle ilgili yirmiye yakın kaside yazmış, bir çoğunda Mustafa Kemal Paşa  ve Türk askerlerine 

savaşlardaki başarılarından dolayı övgüler yağdırmıştır. Ahmed Şevkî, 88 beyitlik şiirinde Türk ordusunu 

peygamber  ordusuna benzeterek, Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’e girişini, Peygamberin Mekke’ye girişine, 

Mustafa Kemal Paşa’nın atını, Peygamberin atına benzetmektedir. Ayrıca şiirde Mustafa Kemal Paşa, bir 

yandan ünlü Arap kumandanı Halid b. Velid’e benzetilirken, diğer yandan Selahaddin Eyyubî ile eş 

tutulmaktadır. Son olarak şiirin insan hayatına olan etkisini tekrar gözlemleme fırsatını tekrar bulduk. O halde 

denilebilir ki; şiirdeki temel amaç şairin bir meramını anlatması, onu okura iletmesi değildir. Şiirde asıl istenen 

şey aslında okurda bir ruh hali oluşturmak ve oluşmuş ruh halini her zaman diri ve canlı tutmaktır. Bunu  

Ahmed Şevkî bize yukarıdaki kasidesiyle göstemiş ve şiir okunurken, savaş sanki tekrar yaşanmıştır. 
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XÜLASƏ 

XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Türk dünyasında bir sıra dəyişikliklər baş verdi. Şimali Azərbaycan XIX 

əsrdə Rusiya tərəfindən işğal edildi. İşğala baxmayaraq, M.F.Axundzadə, C.Məmmədquluzadə, 

M.Ə.Rəsulzadə kimi ziyalılar ölkəni monarxiya və molla rejiminə qarşı mübarizəyə hazırladılar. 1918-ci ildə 

Azərbaycanın Rusiya işğalından azad edilməsi ilə burada demokratik, dünyəvi bir Cümhuriyyət quruldu. Dini 

və milliyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların hüquqları qorunurdu. Ancaq Şərqdəki bu ilk demokratik 

respublika qısa müddətli oldu və 1920-ci ildə bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal edildi.  

Güney Azərbaycanda 1905-1911-ci illərdə məşrutə inqilabı oldu. Lakin Güney Azərbaycan xalqı irticaçı 

ruhanilərin təzyiqi, korrupsiyalaşmış Şah hökuməti və sarayda Rusiya və İngilislərin köməyi səbəbiylə 

monarxiya və molla rejimindən xilas olmadı və demokratik azadlıqlarını qorumadı. İranda şah rejimi 

Qacarlardan sonra Pəhləvilərlə davam etdi. 

Orta əsrlərdən bəri dünyanın ən güclü dövlətlərindən biri olan Osmanlılar, Tanzimat fərmanı ilə XIX əsrdə 

İslam dövlətindən dünyəvi bir dövlət qurmaq üçün ilk addımlarını atdı. XIX əsrin sonu və XX əsrin 

əvvəllərində, II Əbdülhəmid dövründə bir konstitusiya qəbul edildi və parlament quruldu. Ancaq bu islahatlar 

sultan rejiminin təzyiqi altında davam etmədi. Daha sonra Osmanlılar Birinci Dünya Müharibəsində məğlub 

oldular və Mudros və Sevres müqavilələri ilə Anadoludakı torpaqlarını az qala itirdilər. Qurtuluş Savaşı, Türk 

millətini yox olmaqdan qurtaran Mustafa Kamal Paşa tərəfindən başladıldı və Osmanlı İslamçı dövlət 

sisteminin yerinə demokratik, dünyəvi bir Türk dövləti quruldu. Beləliklə, Atatürk sayəsində Türk-İslam 

dünyası özünü məhv olmaqdan qurtara bildi. Atatürk milli azadlığı təmin etdi. Sonra krallıq, xilafət ləğv edildi, 

inqilabi islahatlar aparıldı. Cümhuriyyət quruldu, din və vicdan azadlığı təmin edildi. Bu, Türkiyədə dünyəvi, 

demokratik, xalq hakimiyyətinin qurulmasına gətirib çıxardı. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, islam, demokratiya, dünyəvilik 

 

ABSTRACT 

In the 19th and early 20th centuries, a number of changes took place in the Turkish world. Northern Azerbaijan 

was occupied by Russia in the 19th century. Despite the occupation, intellectuals such as M.F.Akhundzadeh, 

J.Mammadguluzadeh, M.A.Rasulzadeh prepared the country for the struggle against the monarchy and the 

mullah regime. With the liberation of Azerbaijan from Russian occupation in 1918, a democratic, secular 

Republic was established here. The rights of all citizens, regardless of religion or nationality, were protected. 

However, this first democratic republic in the East was short-lived and was occupied by Bolshevik Russia in 

1920. 

There was a constitutional revolution in Southern Azerbaijan in 1905-1911. However, the people of South 

Azerbaijan did not escape the monarchy and mullah regime and did not protect their democratic freedoms due 

to the pressure of the reactionary clergy, the corrupt Shah's government and the help of Russia and the British 

in the palace. In Iran, the Shah's regime continued with the Pahlavis after the Qajars. 

The Ottomans, one of the most powerful states in the world since the Middle Ages, took the first steps to 

establish a secular state from the Islamic state in the 19th century by the decree of Tanzimat. In the late 19th 

and early 20th centuries, during the reign of Abdulhamid II, a constitution was adopted and a parliament was 

established. However, these reforms did not continue under the pressure of the sultan's regime. Later, the 

Ottomans were defeated in the First World War and almost lost their lands in Anatolia with the treaties of 



 

 

Mudros and Sevres. The War of Independence was started by Mustafa Kemal Pasha, who saved the Turkish 

nation from extinction, and a democratic, secular Turkish state was established instead of the Ottoman Islamist 

state system. Thus, thanks to Ataturk, the Turkish-Islamic world was able to save itself from destruction. 

Ataturk ensured national freedom. Then the kingdom, the caliphate was abolished, revolutionary reforms were 

carried out. The republic was established, freedom of religion and conscience was ensured. It led to the 

establishment of a secular, democratic, people's government in Turkey. 

Keywords: Azerbaijan, Turkey, Islam, democracy, secularism 

 

1.GİRİŞ 

XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Türkiyə demokratik inqilablara və dəyişikliklərə səhnə oldu. 

Rusiya işğalından xilas olan Azərbaycanda 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti qurulsa da, ömrü qısa oldu. 20 

aprel 1920-ci il işğalı ilə demokratik Azərbaycan Cümhuriyyəti də Rusiya işğalına məruz qaldı. Güney 

Azərbaycanda isə xalqın bütün təbəqələrinin məşrutəyə tam dəstək olmaması, həm ruhanilərin xalq üzərindəki 

nüfuzu, həm İngiltərə, çar Rusiyası kimi xarici dövlətlərin İran məşrutə inqilabını, daha sonra Xiyabani 

hərəkatını boğmaqda şah rejiminə kömək etməsi demokratiyanın məhvinə səbəb oldu. Pəhləvilər Qacarlara 

son qoysalar da, ruhanilərin təzyiqi səbəbilə Respublika sistemini qurmağa imkan tapmadılar (Kurtuluş, 2008, 

67) və İranda şah rejimi davam etdirildi. Lakin Mustafa Kamal Paşanın əzmli siyasəti məhv olmaqda olan 

sultan Osmanlısını demokratik Türkiyə Respublikasına çevirə bildi. İşğal altındakı digər türk xalqları üçün bir 

ümid qığılcımı oldu. 

 

2.AZƏRBAYCANDA DÜNYƏVİLƏŞMƏ PROSESİNƏ TARİXİ BAXIŞ 

Orta əsrlərdən bəri monarxiya və şəriət qanunları ilə idarə olunmuş Azərbaycanda dini xurafat və cəhalətə 

qarşı ilk maarifçi mübarizəni XIX əsrdə M.F.Axundzadədə görürük. O, “Kəmalüddövlə məktubları”nda, digər 

məktub və əsərlərində “külli ədyanı (dinlər-Ə.F.) puç və əfsanə” sayır (Axundzadə, 2005, 30), islamı və ərəb 

əlifbasını əsarət və cahillik mənbəyi saydığı üçün onlardan qurtulmağı, dəyişdirməyi təklif edirdi (Axundzadə, 

2005, 106, 132). M.F.Axundzadə O, islamı “protestantizmə möhtac” sayıb müasirləşdirmək istəyir,  şəriət 

cəzalarının ləğv edilməsini və şəriətdən qaynaqlandığını zənn etdiyi despotizmin və qadın-kişi 

bərabərsizliyinin ortadan qaldırılmasını təklif edirdi (Axundov, 1987, 247, 300).  

M.F.Axundzadə özü ateist olsa da, - “Müəllif istəmir ki, xalq ateist olsun, dinsiz və imansız olsun. Bəlkə 

müəllifin əsl məqsədi islam dininin əsr və zəmanəyə müvafiq olaraq protestantizmə möhtac olduğunu 

göstərməkdir” (Axundov, 1987, 300), deyərək əsl məqsədinin dində reform olduğunu ortaya qoymuşdur. O, 

bu reformun “tərəqqi və sivilizasyon şərtlərinə müvafiq”, “bəşərin hər iki cinsinin azadlıq və hüquq 

bərabərliyinə” uyğun, “Şərq padşahlarının despotizmi”ni yumşaldan və “kişili-qadınlı bütün islam tayfasının 

savadlı olmasını vacib” edən bir xüsusiyyətə malik olmasını arzu edirdi (Axundov, 1987, 300). 

XIX əsrin sonlarından etibarən bəzi Azərbaycan ziyalılarının dinə və din xadimlərinə qarşı M.F.Axundzadə 

kimi mübarizə etdiyini görürük. Bunlara nümunə olaraq S.Mehmandarovu, M.Şahtaxtlını, 

C.Məmmədquluzadəni nümunə göstərə bilərik. Məsələn, S.Mehmandarov “Novoe obozrenie” qəzetinin 1894-

cü il, 29 yanvar tarixli nömrəsindəki “Necə edək?” və s. məqalələrində VII əsr ərəb hüquq normalarının XIX 

əsrdə tətbiqini imkansız, Quranı “insan biliyinin uşaqlıq dövrünün məhsulu”, “öz elmi əsaslarına görə 

əhəmiyyətsiz”, “öz dövrünü keçirmiş” sayır, islamı qılınc dini, müsəlman ruhanilərini “avara, tüfeyli, imansız, 

pozğun, fitnə-fəsadla dolu bir zümrə” kimi təqdim edirdi (Həsənov, 1982, 18-19 və Həsənov, 1983, 213). O, 

eyni zamanda “Müsəlmanların geriliyinin səbəbləri”, “Müsəlman ətalətinə qarşı” və s. məqalələrində dini 

mövhumatı Şərq despotizminin, siyasi, iqtisadi, mədəni geriliyin səbəbi olaraq göstərirdi (Azərbaycan tarixi, 

2000, 350). 

M.Şahtaxtlı da müsəlman Şərqini Qərb mədəniyyəti istiqamətində inkişaf etdirmək istəyirdi. O, 1906-cı ildə 

“Kavkazskiye vesti”nin 9-cu nömrəsində dərc olunmuş “Avropaya baxış” adlı məqaləsində bu məqsədini belə 

ifadə etmişdi: “Əgər biz ziyalı müsəlmanlar xalqımızın həyati mənafeyi naminə ... hər şeydə Avropa baxışı, 

elmi görüşü təbliğ etsək, onda öz xalqımızı mədəni xalqlar silsiləsinə tez cəlb etmiş olarıq” (Şahtaxtlı, 2006, 

10). M.Şahtaxtlı “Türkiyəni necə xilas etməli” əsərində də Avropa mədəniyyətinin köməyi olmadan, 

avropalılaşmadan  Şərqin təkamülünü, tərəqqisini imkansız sayırdı (Şahtaxtlı, 1999, 24). M.Şahtaxtlı 



 

 

Avropanın despotizm və ruhani zülmündən xilas olaraq inkişaf etməsi kimi müsəlman Şərqinin də eyni yol ilə 

getməsi gərəkdiyini müdafiə edir, ruhaniləri əqli inkişafın, düşüncə azadlığının düşməni kimi təqdim edirdi 

(Şahtaxtlı, 1999, 24-26). M.Şahtaxtlı islamı insan azadlığının, qadın hüquqlarının düşməni kimi göstərərək 

cəmiyyətin dünyəviləşməsini, xilafətin ləğvini, dünyəvi dövlət yaradılmasını təklif edir, islamın 

siyasiləşməməsini, ancaq əxlaqi norma olaraq qalmasının mümkünlüyünü təklif edirdi (Şahtaxtlı, 1999, 28, 

31).  

Daha öncə M.F.Axundzadə tərəfindən qaldırılan əlifba məsələsi də M.Şahtaxtlının əsas diqqət etdiyi 

məsələlərdən biri olmuşdur. 1879-cu ildə Tiflisdə nəşr edilən “Təkmilləşdirilmiş müsəlman əlifbası” onun bu 

sahədəki ilk təşəbbüsünün nəticəsi idi. M.Şahtaxtlı daha sonralar 1902-1903-cü illərdə bu istiqamətdə beş kitab 

daha yazmış, ərəb əlifbasında xüsusi işarəsi olmayan sait səslərin hər birinə aid konkret işarə təklif etmişdir 

(Şahtaxtlı, 2006, 12). M.Şahtaxtlının bir digər fəaliyyəti “Şərqi-Rus” qəzetini nəşr etdirməsi olmuşdur. 

Qəzetdə “Hər gün bir az” və sair məqalələri ilə çıxış edən M.Şahtaxtlı müsəlman Şərqindəki geriliklərin 

səbəbini və çıxış yollarını göstərir, sünni və şiələrin qardaşlığı ideyasını təbliğ edir (Şahtaxtlı, 2006, 205), üzü 

açıq qadınların cahil müsəlmanlar tərəfindən dinsiz adlandırılmasını dini qaynaqlara əsaslanaraq tənqid edirdi 

(Şahtaxtlı, 2006, 184, 195). Qəzetdə Osmanlının “ittihadi-islam” siyasəti, panislamizm də qınanır, Qərb 

dəyərləri ideallaşdırılırdı (Şahtaxtlı, 2006, 207).  

“Molla Nəsrəddin” jurnalının baş redaktoru C.Məmmədquluzadə də yaradıcılığının ilk dövründə açıq-aşkar 

islam əleyhdarlığı içində olmayıb, hətta “Baş yarmaq”, “Qayırma hədislər”, “Orucu batil eyləyən şeylər”, 

“Hicab məsələsi və cavabımız”, “Niyə məni döyürsünüz?”, “Məscidlərimiz” və s. məqalələrində islamla yox, 

din pərdəsi altındakı xurafat və mövhumatla, qadınları din adı altında əsarətdə saxlayanlarla mübarizə 

apardığını qeyd etmiş, müsəlmanların cahil və nadan ruhanilər tərəfindən istismarına qarşı çıxmışdır. 

C.Məmmədquluzadənin namaz, oruc kimi ibadətlərin, ümumiyyətlə  şəriətin insanlığa zərərli olmasını ifadə 

etməsi (Məmmədquluzadə, 2004 (3), 6-9), müsəlmanların cəhalət və fəlakət içində qalmasının səbəbini 

islamda görməsi (Məmmədquluzadə, 2004 (4), 62-63), ruhaniliyi maarifçiliyə zidd sayması (Məmmədov, 

1962, 29), onun dindar olmamasının nümunəsi idi. C.Məmmədquluzadə inqilabdan əvvəlki yazılarında açıq-

aşkar ateist olduğunu elan etməsə də, sonralar hələ bu dövrdə də “dinsiz” olduğunu etiraf etmişdi 

(Məmmədquluzadə, 2004 (4), 62-63) və onun öz ifadəsilə zamanın şərtləri buna imkan vermədiyi üçün 

(Məmmədquluzadə, 2004 (4), 277)  o, islama açıq-aşkar hücum etməyib, onun əsaslarına hücumla öz qayəsini 

ortaya qoyur, ateizmin xalqa tədricən təbliğ edilməsinə üstünlük verirdi (Məmmədov, 1962, 10). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Azərbaycan uzun əsrlər boyu müxtəlif şah və xan rejimlərinin, daha sonra da 

monarxiya ilə idarə olunan çar Rusiyasının tabeliyində olsa da, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində başlayan 

demokratik hərəkat, M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi Müsavat partiyasının milli azadlıq uğrunda davamlı 

çalışmaları 1918-ci ilin 28 mayında ölkədə Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə nəticələndi. Bir tərəfdə ölkəni 

Rusiyaya tabe etməyə çalışan N.Nərimanov və S.Şaumyan kimi kommunistlər, digər tərəfdə Osmanlıya 

birləşməyi təbliğ edən Ə.Ağaoğlu, şeyxülislam M.Pişnamazzadə kimi islamçılar, hətta Qafqazda Azərbaycan 

adını qəbul etmək istəməyən və bölgəni zəbtə çalışan  Qacar İranı Azərbaycan Cümhuriyyətini qəbul etmək 

istəmirdi.  

Belə bir şəraitdə qurulan dünyəvi Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucuları həm islamçılarla, həm 

kommunistlərlə, həm Qacar İranı ilə, həm də daşnak terroru ilə mübarizədə qalib gələ bildilər. Cəmi iki il olsa 

da bolşevik Rusiyasının işğalına qədər öz müstəqil dünyəvi dövlətlərini qoruya bildilər. Dini siyasətdən ayrı 

görən, din xadimlərinin məmurluqdan kənar olmasını vacib sayan (Məmmədzadə, 1962, 67) 

M.Ə.Rəsulzadənin dünyəvilik ideyaları Xalq Cümhuriyyətini Şərqin ən demokratik, ən azad ölkəsinə çevirmiş, 

din və vicdan azadlığının ölkədə təməlini qoymuşdu.  Təbii ki, ilk başlarda Cümhuriyyətin azadlığının 

qorunmasında və bolşeviklərə, daşnaklara qarşı hərbi nailiyyətlərdə Osmanlının İttihad və Tərəqqi hökuməti, 

Ənvər Paşanın göndərdiyi Qafqaz İslam Ordusu böyük rol oynadı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) Milli Şurasının ilk sədri M.Ə.Rəsulzadə idi. Milli Şuranın 28 may 

1918-ci ildə qəbul etdiyi “İstiqlal Bəyannaməsi”nin 4-cü və 5-ci maddələrində “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi gözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına 

hüquqi-siyasiyyə və vətəniyyə təmin edər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bil cümlə 

millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün geniş meydan buraxır” (İstiqlal bəyannaməsi) deyilərək multikultural 

ideyaların, din, millət fərqi olmadan bütün vətəndaşlara bərabər münasibətin siyasi formada təzahürü ortaya 

qoyulmuşdur. 



 

 

Xalq Cümhuriyyətinin ömrü qısa olub bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal edilsə də, M.Ə.Rəsulzadənin - “Bir 

kərə yüksələn bayraq bir daha enməz”, dediyi kimi Azərbaycanın istiqlal ümidini əbədi yaşatdı və XX əsrin 

sonunda xalqımızı öz milli azadlığına yenidən qovuşdurdu. 

 

3.TÜRKİYƏDƏ DÜNYƏVİLƏŞMƏ PROSESİNƏ TARİXİ BAXIŞ 

Müasir demokratik Türkiyə Osmanlını “xəstə adam” sayan imperialist Avropanın ordularını məhz Mustafa 

Kamal Paşanın sayəsində ölkədən qova bilmiş, artıq ömrünün tamamlamaqda olan xilafət və səltənətə son 

qoymuşdur. Əsrlərlə dini zehniyyətlə idarə olunan Türkiyəni modern, müasir elmi dünyagörüşünə, dünyəvi 

demokratik dövlət quruculuğu prosesinə cəlb edə bildi və Türkiyə Respublikasını qurdu. Təbii ki, bu proses 

birdən birə başa gəlmədi.  

Osmanlıda dünyəviləşmə tarixi, "ənənəvi və daha çox dini dəyərlərin nümayəndələri ilə Qərb ideyalarına açıq 

bir maarifçi elitanın (Tanzimat bürokratları, Gənc Osmanlılar, Gənc Türklər və Kamalistlər) mübarizəsi" ilə 

irəliləyən və nəticədə dünyəvi cümhuriyyətə çatan dialektik bir proses olaraq xarakterizə edilib. Türkiyəli 

tədqiqatçı Niyazi Berkes Osmanlının dünyəviləşmə tarixini "dəyişikliyi və tərəqqini dəstəkləyən qüvvələr ilə 

din və şəriət hökmranlığını dəstəkləməyə meylli olan ənənəçi qüvvələr arasındakı əsas qarşıdurma" tarixi 

olaraq təyin edir (Azak, 2019, 17). 

Osmanlı İmperiyasında xəlifəlik sistemi I Sultan Səlimin 1514-cü ildə Səfəviləri, 1516-cı ildə Misir 

Məmlüklərini məğlub edib Abbasi xəlifəsi Mütəvəkkil Aləllahın əsir edilməsi, Ərəbistan yarımadasının zəbti, 

arxasınca I Səlimin özünü “Xadimul-Hərəmeyn” (Məkkə və Mədinənin qoruyucusu) elan etməsilə başladı. 

Dövrün bəzi qaynaqlarında  I Səlim “xilafət taxtının sultanı” şəklində zikr edilir (Emecen, 2009, 407-414). Bu 

tarixdən sonra Osmanlı xəlifələri dünya müsəlmanlarının rəhbəri rolunu oynamağa başladılar. Osmanlıda 

dünyəvilik istiqamətindəki ilk islahatlar II Mahmudun dövründə (1808-1839) görüldü. Saraya qarşı üsyan 

etməyi adət halına gətirən, lakin Misir üsyanları qarşısında məğlub olan, dövrün din xadimləri tərəfindən də 

dəstəklənən yeniçəri Ocağının Avropa hərb qanunlarına əsasən yenidən təşkili mühüm addım idi. II Mahmud 

yeniçərilərin “təlim gavur icadıdır” deməmələri üçün şeyxülislamdan “hərb elminin əsgərə öyrədilməsi şəriətə 

görə vacibdir”, deyə fətva aldı (Agras, 2010, 31).  Lakin islahatlara baxmayaraq, Yeniçəri Ocağı saraya qarşı 

üsyankar rəftarından vaz keçmədiyi üçün 17 iyun 1826-cı ildə qaldırıldı. Bu hadisə qaynaqlarda “vaq`a-yi 

xeyriyyə” (“xeyirli hadisə”) kimi keçir. II Mahmudun etdiyi islahatlardan biri də ənənəvi hökmdar geyimindən 

imtina edib Qərb tipli geyim tərzini qəbul etməsi idi (Agras, 2010, 120). II Mahmudun açdırdığı mühəndislik, 

tibb, hərbi məktəblərdə də Avropa dillərinə, xüsusilə fransızcaya üstünlük verildi. Avropaya ilk dəfə tələbələr 

göndərildi. 

II Mahmuddan sonra hakimiyyətə gələn I Əbdülməcidin dövründə (1839-1861)  Tənzimat fərmanı qəbul 

edildi. Tənzimata qədər qeyri-müsəlman təbəə şəriətə görə müsəlmanlarla bərabər səviyyədə qəbul edilmirdi. 

1856-cı il İslahat fərmanı ilə bütün vətəndaşlar Osmanlı sayıldı (Akyıldız, 2010, 1-10). Dinə əsaslanan fərqlilik 

qismən qaldırıldı. Bu, adi müsəlman üçün “gavura gavur demənin qadağan edildiyi yeni bir vəziyyət idi”. 

Lakin qanunla mürtədlərə verilən ölüm cəzasının qaldırılmaması Avropanın etirazlarına səbəb oldu. 1858-ci 

ildə ilk qız rüşdiyyə (orta) məktəbi açıldı, Fransız Cəza Qanunu əsas alınaraq yeni bir cəza qanunnaməsi nəşr 

edildi (Akyıldız, 2010, 1-10). 

II Əbdülhəmidin dövründə dünyəvi islahatlar davam etdirildi, 1876-cı ildə “Qanun-i Əsasi” - konstitusiya 

qəbul edildi. 1877-ci ildə isə ilk parlament - Məclis açıldı. Konstitusiyanın memarı Midhət Paşa isə guya 

respublika sistemi quracağı iddiaları səbəbilə sürgün edildi. İlk məclis partiya qruplarından daha çox millət 

qruplarının mübarizə və fitnə səhnəsinə çevrilmişdi. Konstitusiya tərəfindən təmin edilən şəxsi azadlıq, qeyri-

müsəlman ünsürlər tərəfindən milli azadlıq, hətta muxtariyyət və müstəqillik hüququ kimi şərh edildi. 

Konstitusiyaya görə rəsmi dil türk dili olmasına baxmayaraq, erməni və yunan millət vəkilləri dillərinin rəsmi 

dil kimi qəbul edilməsini tələb edirdilər. Bu da ölkədə separatçılığa yol açırdı. Konstitusiyaya uyğun olaraq 

seçilən İkinci Məclis 1878-ci il yanvar ayının əvvəlində toplansa da fevral ayında müddətsiz tətilə göndərildi 

(Küçük, 1988, 216-224). 

II Əbdülhəmid xarici təhlükələr qarşısında dövlətin təbii dəstəyi saydığı müsəlman əhaliyə, panislamizm 

siyasətinə üstünlük verməyə başladı. Bu siyasət Qərbin, xüsusilə İngiltərənin ərəblərdən Osmanlı əleyhinə 

istifadə etməsinə mane oldu. Qərb siyasətçiləri - "İslam dirilir", “qeyri-müsəlmanlara bərabər münasibət 



 

 

göstərilmir” (Küçük, 1988, 216-224) iddiası ilə Osmanlıya təzyiqlərini artırdılar. Dövlətin daxili işlərinə 

müdaxilələri böyük diplomatik böhranlara və gərginliyə səbəb oldu.  

II Əbdülhəmid ölkənin inkişafı üçün mədrəsələrin yeni metodlarla təhsil verən məktəblərə çevrilməsini 

sürətləndirdi. İxtisaslı mütəxəssislər və dövlət qulluqçuları yetişdirmək üçün liseylər açıldı. Hüquq, sənaye, 

maliyyə, ticarət, qadın və kişi müəllim məktəbləri, universitet II Əbdülhəmidin dövründə açıldı. Ali məktəblər 

üçün tələbə hazırlamaq üçün ibtidai və orta təhsilə də önəm verilirdi. Xüsusilə Qərb üslubunda ibtidai və orta 

təhsilin qurulması bu dövrdədir. Kəndlərdə ilk dəfə dünyəvi ibtidai məktəblər açdırdı. Xarici dil təhsili orta 

məktəblərdə məcburi idi. Ölkədəki mədəni səviyyəni yüksəldən II Əbdülhəmid muzeylər, kitabxanalar da 

açdırdı. Sərt senzuranın olmasına baxmayaraq, şəxsən öz nəşrlərini dəstəklədiyindən kitab, jurnal və qəzet sayı 

çox artdı. Səhiyyə sahəsində də mühüm addımlar atıldı. Tibbdə tədris dili fransızcadan türkcəyə keçildi. 

Xəstəxanalar, qocalar evləri tikdirdi. 

23 iyul 1908-ci ildə Makedoniyada bir araya gələn bəzi türk zabitləri II Əbdülhəmidi Qanun-i əsasini 

(konstitusiya) yenidən elan etməyə məcbur etdi. İkinci konstitusiya monarxiyası adlanan bu hadisə, 

gözləntilərin əksinə olaraq imperiyanın dağılmasını sürətləndirdi. 17 dekabr 1908-ci ildə sultanın özünün 

açdığı Məclisdəki türk millət vəkillərinin sayı digər ünsürlərdən daha az idi. Parlamentin açılışının ilk 

günlərində Osmanlının xristian ünsürləri, həmçinin ərəb və alban kimi müsəlman ünsürlər türklərdən 

uzaqlaşmağa başladılar. Məclisi-məbusan Osmanlıdakı müxtəlif millətlərin türklüyə qarşı mübarizəsinin 

səhnəsinə çevrildi. 13 mart 1909-cu ildə 31 mart hadisəsi baş verdi. Şəriət tələb edən üsyançılar hakimiyyətdəki 

İttihad və Tərəqqi hökumətinin istefasını tələb etdilər. İttihadçılara sadiq II və III Ordudan ibarət “Hərəkət 

Ordusu” 31 mart hadisəsində II Əbdülhəmidi günahlandırıb Makedoniyadan İstanbula hərəkət etdi və II 

Əbdülhəmid taxtdan endirildi (Küçük, 1988, 216-224). 

Niyazi Berkese görə, Sultan II. Əbdülhəmidin hakimiyyəti dövrü əvvəlki Tənzimat islahatı dövrünə nisbətən 

mürtəce bir dövrdür. Əbdülhəmid rejimi, bütün dini icmaları Osmanlı vətəndaşlığı altında toplayan Tənzimat 

doktrinası əvəzinə panislamizmi dövlət ideologiyası olaraq qəbul etdi. Qərb sivilizasiyası əvəzinə islam 

mədəniyyətini təriflədi və Xilafəti Qərb imperializminə məruz qalan dünya müsəlmanlarının lideri olaraq 

vurğulamağa başladı. Yenə də N.Berkesə görə, Əbdülhəmid dövrü həm də repressiv və dolayısı ilə qaranlıq 

bir dövr idi, güclü senzura və geniş bir casusluq şəbəkəsi ilə müxalifəti və azadlıqları basdırdı (Azak, 2019, 

18). 

II Əbdülhəmiddən sonra hakimiyyətini möhkəmlədən tək partiyalı İttihad və Tərəqqi hökuməti türkçülüyə 

daha meyilli olsa da, osmanlıçılıqdan və panislamizmdən dövlətin yararına olan bütün sahələrdə istifadə 

etdilər. Lakin I Dünya savaşında məğlub olub hakimiyyəti itirdilər. Osmanlı da Antanta dövlətlərinin istilasına 

məruz qaldı. 30 oktyabr 1918-ci il Mudros müqaviləsinin 7-ci və 24-cü maddəsi ilə Türkiyənin, xüsusilə 

ermənilərin yaşadığı Şərqi və Cənub-Şərqi Anadolu vilayətlərinin işğalına yol açıldı. Anadolunun bir çox 

bölgəsi və İstanbul işğal edildi. İmperialist dövlətləri yunanları və erməniləri silahlandırmağa başladı. Daha 

sonra Sultan Vəhdətdinin başçılıq etdiyi Osmanlı hakimiyyətinin 10 avqust 1920-ci ildə imzaladığı Sevr 

müqaviləsi ilə Anadolu ərazisində ermənilərin və kürdlərin öz dövlətlərini qurma haqqı tanındı (Erim, 1955, 

s.552, 559), Osmanlı Türkiyəsinin Avropa dövlətləri tərəfindən parçalanmasının yolu açıldı. Belə bir şəraitdə 

Mustafa Kamal Paşanın başlatdığı  İstiqlal savaşı ölkəni demək olar ki işğaldan xilas etdi. Dünyəvi Türkiyə 

Cümhuriyyətinin əsası qoyuldu. 

Osmanlı Dövləti 1876-cı ilə qədər mütləq monarxiya ilə idarə olunmuşdur. Bu dövrdə sultanlıq qurumu xalq 

üzərində mütləq suverenliyini qorudu. Cümhuriyyət ideyası Tanzimat dövrü ilə xatırlanmağa başlasa da, 

Osmanlı ziyalıları məşrutiyyətin - konstitusionalizmin qurulmasını yetərli saydılar; konstitusiya monarxiyası 

tələb olunmadı. Osmanlı Dövləti II Əbdülhəmidin sultanlığı dövründə, 1876-1878, 1908-1918-ci illər arasında 

konstitusiya monarxiyası tərəfindən idarə olunurdu. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Mustafa Kamal 

Paşanın rəhbərliyi ilə başladılan və Osmanlı İmperiyasının dağılması ilə nəticələnən milli mübarizənin ilk 

illərindən etibarən xalqın iradəsinin rəhbərliyə hakim olacağı açıq şəkildə bildirildi. 23 iyul 1919-cu ildə 

Ərzurum Konqresindən sonra yayımlanan bəyannamənin 3-cü maddəsindəki "Milli qüvvələrin təsirli olması 

və milli iradənin suveren olması vacibdir" qərarı bu anlayışın ifadəsidir. Milli iradəni konkret şəkildə 

göstərəcək məclis, İstanbulun işğalı və Məclisin dağılmasından sonra 23 aprel 1920-ci ildə "Böyük Millət 

Məclisi" adı altında Ankarada toplandı. Fövqəladə səlahiyyətlərlə təchiz edilmiş 390 nəfərlik məclisin başçısı 

Mustafa Kamal Paşa da hökumət və dövlət başçısı seçildi. 20 yanvar 1921-ci ildə TBMM tərəfindən qəbul 

edilmiş konstitusiya olan “Təşkilat-i-Əsasiyyə Qanunu” adlı qanunla, suverenliyin Türk millətinə məxsus 



 

 

olduğu elan edildi. Bu konstitusiyanın 1-ci maddəsinə görə - “Hakimiyyət bila qeydü şərt (qeydsiz-şərtsiz-

Ə.F.) millətindir” (1921 Anayasası). Bu maddə sonralar da konstitusiyada qorunub saxlandı. Müqayisə üçün 

deyək ki, 1876-cı il konstitusiyasında deyilirdi ki, “Zati həzrəti padişah hasbəl xilafə dini islamın hamisi və 

bilcümlə təbəai osmaniyyənin (Osmanlı təbəələri-Ə.F.) hökmdar və padşahıdır. Zati həzrəti Padişahın nəfsi 

hümayunu müqəddəs və qeyri-məsuldur” (1876 Kanun-ı Esasi). Bu konstitusiyaya görə hakimiyyət də 

Osmanlı sülaləsinin böyük övladına keçirdi. Mustafa Kamal Paşa inqilabi bir dəyişiklik edərək hakimiyyəti 

bir sülalənin əlindən alıb xalqa qaytara bildi. 

Sultan dövlətinin hələ də Türk millətinin təmsilçisi olmasına qarşı bir reaksiya olaraq, parlament, 1 Noyabr 

1922-ci il tarixli qərarı ilə sultanlığı ləğv etdi. Mustafa Kamal Paşa bu qərarı əsaslandıraraq, “Osmanlı 

xanədanı və səltənətinin davam etdirilməsinə çalışmaq Türk millətinə ən böyük pisliyi etməkdir. Çünki millət 

hər cür fədakarlıqla öz müstəqilliyini təmin etsə də, səltənət davam etdiyi təqdirdə bu müstəqilliyin qorunması 

mümkün olmazdı” (Gazi, 2015, 39) demişdir.  

29 oktyabr 1923-cü ildə isə Respublika elan edildi. Ardından 3 mart 1924-cü ildə xəlifəlik ləğv edildi. Bu 

inqilablarla xalq hakimiyyətinin üzərindəki əsarət zənciri qaldırılmış oldu. Mustafa Kamal Paşa Cümhuriyyəti 

“milli hakimiyyət əsasına dayanan xalq hökuməti” (Gazi, 2015, 338) adlandırmış, onu Osmanlıların əvəzinə 

xəlifə seçmək istəyənlərə də rədd cavabı vermiş, “Müsəlmanları bir xəlifə xəyalı ilə aldatmaq istəyənlər 

Türkiyənin düşmənidir” (Gazi, 2015, 636) demişdir. 

Yeni Türkiyənin inqilablarından biri də 1925-ci ildə təkyə, zaviyə və türbələrin bağlanması oldu.  “Türkiyə 

Cümhuriyyəti şeyxlər, dərvişlər, müridlər, məczublar (dəlilər) məmləkəti ola bilməz. Ən doğru, ən həqiqi 

təriqət, mədəniyyət təriqətidir” (Din kurumlarının düzenlenmesi) deyən Mustafa Kamal Paşa bu qanunla 

Türkiyəni din adı altında saxtakarlıqla məşğul olanlardan xilas etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Türk 

xalqının Quranı tam anlaması üçün onun türk dilinə tərcümə və təfsir edilməsini də əmr etmiş, bu məqsəd üçün 

İstiqlal şairi Mehmed Akif Ersoy və Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır vəzifələndirilmişdir (Zümrüt, 13-14).   

Növbəti inqilablardan biri də ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz olunması idi. Türklər müsəlman olduqdan 

sonra ərəb əlifbasını əsrlərlə işlətdilər. Lakin ərəb əlifbasının kifayətsiz olması haqqında Əhməd Cövdət Paşa, 

Münif Paşa kimi ziyalılar müzakirələr başlatdılar. Daha sonralar maarif naziri olmuş Münif Paşa 1862-ci ildə 

verdiyi bir konfransda ərəb əlifbasında islahata ehtiyac olduğunu, avropalıların öz asan əlifbaları ilə 6 -7 

yaşındakı uşaqların da oxuyub-yazma öyrəndiyini ifadə etdi. XIX əsrin sonunda Namiq Kamal, Əli Suavi, 

Şəmsəddin sami kimi ziyalılar da ərəb əlifbasının islahatına çalışdılar. Ziya Gökalp da ərəb əlifbasından latın 

əlifbasına keçməyi müdafiə etmi, ərəb əlifbasının türk dilinə uyğun olmadığını iddia etmişdir (Ulu, 279). 1928-

ci ildə Mustafa Kamal Paşanın əmrilə ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçidlə bu proses öz həllini tapdı. Eyni 

ildə konstitusiyanın 2-ci maddəsindən “Türkiyə Dövlətinin dini, dini islamdır” bəndinin çıxarılması və 1937-

ci ildə dövlətin “laik” – dünyəvi olmasının konstitusiyaya salınması (1924 Anayasası) dövlətin dünyəviləşməsi 

yolunda mühüm addımlar oldu. 

Atatürkə görə - "Din bir vicdan məsələsidir. Hər kəs vicdanının əmrinə tabe olmaqda sərbəstdir. Dinə hörmət 

edirik. Lakin dini işləri millət və dövlət işləri ilə qarışdırmamağa çalışırıq". Atatürk başqa bir izahında 

dünyəviliyin başqa bir cəhətini də vurğulayaraq "Dünyəvilik yalnız din və dünya işlərinin ayrılması demək 

deyil, eyni zamanda bütün vətəndaşların vicdan, ibadət və din azadlığı deməkdir", demişdir. O, saxta 

dindarlıqla mübarizənin həqiqi dindarlığın inkişafına yol açdığını da bildirmişdir (Şam, 2003, 55). 

 

4.NƏTİCƏ 

Son olaraq deyə bilərik ki, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində bütün inqilabi hərəkatlara, mübarizəyə 

baxmayaraq Azərbaycan əhalisi demokratik quruluşu təmin edə bilmədi. Onlardan fərqli olaraq Atatürk 

Türkiyəsi isə XX əsrin 20-ci illərində müstəqil, demokratik Cümhuriyyət quruluşuna keçə bildi. 1925-ci ildə 

Şeyx Səid üsyanı, 1930-cu ildə Menemen hadisəsi kimi, demokratik inqilabları həzm edə bilməyən yerli və 

xarici qüvvələrın çırpınışları bu inqilablara mane olmağa çalışsa da Atatük ölkəni dini cəhalətin, monarxiya 

bataqlığının içində məhv olmaqdan xilas etdi. XX əsrin sonunda isə kommunist Rusiyasının işğalı altında olan 

Azərbaycan Respublikası da öz azadlığına qovuşdu və müasir dünya millətləri sırasında öz yerini tutdu. 

Anadolu və Azərbaycan xalqlarının bütün bu uğurları isə ilk növbədə XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda və 

Türkiyədə müstəqil, dünyəvi Cümhuriyyətin təməlini quran M.Ə.Rəsulzadə və M.K.Atatürkün əməyinin 

nəticəsidir və biz bu azad günlərimiz üçün ilk növbədə onlara minnətdar olmalıyıq.  
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ÖZET 

Ümumtürk dünyasının liderlərdən ən birincisi böyük Mustafa Kamal Paşa Atatürkdür. Bildiyimiz kimi, o, 

Birinci Dünya Savaşından sonra pis duruma düşmüş Böyük Osmanlı İmperiyasının dağılıb məhv olmaq, hətta 

silinib dünya xəritəsindən çıxmaq qorxusu ilə üz-üzə qaldığı anda onun xilasını təmin etmiş liderdir.  Onun 

sayəsində dağılmış Osmanlı imperiyasını xarabalıqları üzərində sivil demokratik dəyərlərə əsaslanan, kökü 

türk milli dəyərlərinə bağlanan Türkiyə Cümhuriyyəti adlı sivil dövlət qurulmuşdur. Bunun üçün böyük öndər 

çox çətin, ancaq şərəfli bir yoldan keçmişdir. Bu elmi məqalədə mən Atatürkün qurduğu Dövlət və həmin 

dövlətin hansı dövlətçilik ənənələrinə malik olmasından yox, Atatürkə ədəbiyyatda ayrılan yer, Azərbaycan 

və Türkiyə Cümhuriyyəti yazarlarının hamısının olmasa da, bəzilərinin əsərlərində yaranan Atatürk obrazı 

barədə yazmaq istəmişəm. Apardığım müəyyən araşdırmaların yekunu kimi deyə bilərəm ki, bu böyük lider 

haqqında bir sıra yazarlar, habelə görkəmli ziyalılar, siyasətçilər xoş sözlər söyləmişlər. Türkçülük və 

azərbaycançılıq ideologiyasının böyük ideoloqlarından biri olan Əli bəy Hüseynzadə bu dahi şəxsiyyət 

haqqında yüksək fikirdə olmuşdur. Türkiyə və Azərbaycanda bu gün də Atatürkün fikirlərinə istinad edilir və 

siyasətçilər ondan bəhrələnir. Çünki əsl türk düşüncəsi daşıyanlar bu sərkərdəni Türk məfkurəsinin 

öyrənilməsi üçün özlərinə ideal sayırlar. Ədəbiyyat isə sözün gücü ilə bunu daha emosional və canlı deməyinə 

görə fərqlənir. Nəinki Türkiyə şairlərinin, hətta  Azərbaycan və Türk dünyasının digər millətlərinin də 

əsərlərində bu böyük öndər, əsasən türkçülüyün xilaskarı və simvolu kimi daha çox diqqətə çatdırılır. 

Həqiqətən də Atamıza olan sevgimiz əbədi və tükənməzdir. Atatürk ideyaları daim bizimlədir və bu ideyalar 

Türk dünyasının Azadlıq simvoluna çevrilmişdir.  

Açar sözlər: Mustafa Kamal Paşa Atatürk, azadlıq simvolu, Türk dünyasının lideri, Türkiyə Cümhuriyyəti, 

Osmanlı imperiyası, türkçülük ideologiyası, şair və yazar, millət. 

 

SUMMARY 

The first of the leaders of the all-Turkic world is the great Mustafa Kemal Pasha Ataturk. As we know, he is 

the leader who saved the Great Ottoman Empire, which fell into disrepair after the First World War, at a time 

when it was in danger of collapsing and even being wiped off the world map. Thanks to him, a civilized state 

called the Turkish Republic, based on civil democratic values and rooted in Turkish national values, was 

established on the ruins of the collapsed Ottoman Empire. For this, the great leader has passed a very difficult 

but glorious path. In this scientific article, I wanted to write not about the state founded by Ataturk and what 

statehood traditions that state has, but about the place given to Ataturk in literature, the image of Ataturk in 

the works of some, if not all, writers of Azerbaijan and Turkey. As a result of my research, I can say that a 

number of writers, as well as prominent intellectuals and politicians have said kind words about this great 

leader. Ali bey Huseynzadeh, one of the great ideologues of the ideology of Turkism and Azerbaijanism, 

praised this genius. Turkey and Azerbaijan still refer to Ataturk's views and politicians benefit from it. Because, 

those who have a real Turkish mindset consider this commander ideal for studying the Turkish ideology. 

Literature, on the other hand, is distinguished by the power of words to say it more emotionally and vividly. 

Not only in the works of Turkish poets, but also in the works of other nations of Azerbaijan and the Turkic 

world, this great leader is mostly emphasized as a savior and symbol of Turkism. Truly, our love for our Father 

is eternal and inexhaustible. Ataturk's ideas are always with us, and these ideas have become a symbol of 

freedom in the Turkic world. 

Key words: Mustafa Kemal Pasha Ataturk, a symbol of freedom, leader of the Turkish world, the Republic of 

Turkey, Ottoman Empireideology of Turkism, poet and writer, nation. 



 

 

İnsan adlı yer övladı dünyaya yaranışı üçün dirəniş göstərib gələndən başqa canlılardan fərqlənmişdir. Bu fərq, 

birinci növbədə, özünü insanın həm xarici görünüşündə, həm də daxili-mənəvi aləmində büruzə vermişdir. 

Ağıl-düşüncə isə onu digər canlı varlıqların başında – ucalıqlarında durmasına səbəb olmuşdur. Elə bu yöndən 

də o, dünyanın əşrəfi sayılmışdır. Dünyada gedən proseslərin başında durmuş, onun səmtini öz istədiyi yönə 

sala bilmişdir. Şüurca get-gedə inkişafda olaraq  qurub-yaratmış, hətta dünyanın rəngini də dəyişməyi 

bacarmışdır. Onun həyatda bacarmadığı nəsə olmamışdır. Əlbəttə, həm xeyir, həm də şər baxımından.  

Yeri gəlmişkən deyək ki, humanist düşüncəli birisi bəzən mühitin təsiri ilə qatilə çevrilmişdir. Əliqanlı 

cinəyatkara – caniyə dönmüşdür. Əslində bu insanlıqdan uzaq insan əməlidir. Bir sözlə, onun fağırı, yazığı, 

yaltağı, qorxağı, igidi, qoçağı, zalımı və s. olmuşdur. Bununla da insanlıqla insan tamamilə fərqli bir anlama 

gəlib çıxmışdır. Bir-biri ilə əks qütblərdə dayanmışdır. Bəşər övladı haqqında bu cür fikirlərimizin sayını artıra 

da bilərik. Ancaq insanları bir-birindən ayıran keyfiyyələr, əlamətlər, xarakterik xüsusiyyətlər heç də bununla 

bitmir. Onlar boyuna, xarici görünüşünə: üz-göz, saç rənginə, bədən quruluşuna, dilinə, milli qurupuna, milli 

adına, eləcə də milli-mənəvi dəyərlərinə, milli varlığına, düşüncəsinə, ruhuna görə də bir-birinə oxşamır. Yəni 

millətlər var haqqa, millətlər də var ki, nahaqqa yaxın olur və qurduqları dövləti də bu məqsədlə qururlar. Ona 

görə də həmişə haqla nahaq, yaxşılıqla pislik, xeyirlə şər baş-başa gəlir – toqquşur. Tarixə ekskursiya edəndə 

isə görürük ki, Şər həmişəlik olaraq qəbul edilmir və uzun ömürlü olmur. Axır-əzəl Xeyir həmişə onun 

üzərində rahatlıqla öz parlaq qələbəsini təntənəli şəkildə qeyd edir. Bu qələbənin başında həmin millətin milli 

zəka sahibləri olmaqla, həmçinin o zəkaların da öz içlərindən özlərinə seçdikləri liderlər durur və həmin 

liderlərin ətrafında sıx birləşərək vahid bir zindana çəkic vuranlar sonda həmişə qalib olurlar. Böyük öndərimiz 

M.Ə.Rəsulzadə demişkən: “Azadlığın dadını az da olsa, dadır”lar. Bu liderlərdən biri də, mən deyərdim ki, 

bizim üçün, bəlkə də, ən birincisi Ümumtürk dünyasının öndəri böyük Mustafa Kamal Paşa Atatürkdür.  

Bildiyimiz kimi, o, Birinci Dünya Savaşından sonra pis duruma düşmüş Böyük Osmanlı İmperiyasının dağılıb 

məhv olmaq, hətta silinib dünya xəritəsindən çıxmaq qorxusu ilə üz-üzə qalması anında, nəinki onu ölməkdən 

xilas etmiş, əvəzinə demokratik dəyərlərə əsaslanan kökü türk milli dəyərlərinə bağlanan Türkiyə 

Cümhuriyyəti adlı sivil dövlət qura bilmişdir. Bunun üçün böyük öndər çox çətin, ancaq şərəfli bir yoldan 

keçmişdir. Bu yazımda mən Atatürkün qurduğu Dövlət və həmin dövlətin hansı dövlətçilik ənənələrinə malik 

olmasından yox, Atatürkə ədəbiyyatda ayrılan yer, Azərbaycan və Türkiyə Cümhuriyyəti yazarlarının 

hamısının olmasa da, bəzilərinin əsərlərində yaranan Atatürk obrazı barədə yazmaq istəyirəm. Apardığım 

müəyyən araşdırmaların yekunu kimi deyə bilərəm ki, bu böyük insan haqqında bir sıra yazarlar, habelə 

görkəmli ziyalılar, siyasətçilər xoş sözlər söyləmişdilər, onun sözlərinə istinadən çıxışlar etmişlər. Türkçülük 

və azərbaycançılıq ideologiyasının böyük ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadə bu dahi şəxsiyyət haqqında 

yüksək fikirdə olmuş, gözəl sözlər söyləmişdir. “Onun vəfat tarixi” şeiri Atatürkün ölüm səbəbilə yazılmış ilk 

şeirlərdəndir (4). Onun Atatürkə həsr etdiyi “Ona inan”, “Ondan öncə və sonra”, “Atatürk” şeirləri də var. 

Türkiyə və Azərbaycanda bu gün də Atatürkün fikirlərinə istinad edilir, siyasətçilər ondan bəhrələnirlər. Çünki 

əsl türk düşüncəsi daşıyanlar bu sərkərdəni Türk məfkurəsinin öyrənilməsi üçün özlərinə ideal sayırlar. 

Ədəbiyyat isə sözün gücü ilə bunu daha emosional və canlı deməyinə görə fərqlənir. Söz adamlarından, onların 

yazdıqlarından söz açmamışdan öncə onu da qeyd etməliyəm ki, Atatürkə, onun qurmuş olduğu Türkiyə 

Cümhuriyyətinə yanaşma da fərqli olmuşdur. Yanaşmaların çoxu müsbət olsa da, bəzən biz mənfi 

yanaşmalarla da qarşılaşırıq. Özü də ünlülər tərəfindən... Burada biz böyük Türk dünyası şairi Nazim Hikmətin 

adını çəkməklə dediyimiz fikrə işıq tuta bilərik. Bildiyimiz kimi, N.Hikmət Atatürkü və onun qurucusu olduğu 

Türkiyə Cümhuriyyətini qəbul etməyən birisi olmuşdur. Bu baxımdan Atatürkün də Nazim Hikmət haqqında 

dedikləri maraqlıdır: “Şair kimi sevilməli, vətəndaş kimi güllələnməli”  

Digər Türkiyə şairlərinin əsərlərində isə biz Atatürkü böyük xilaskar kimi görürük: Vehbi Kızılgün, Orhan 

Şaik Gökyay, Cahit Sıtkı Tarançı, Enis Behiç Koryürek, Hasan Ali Yüsel, İlhan Demiraslan, Osman Atilla, 

Cahit Külevi və s. Maraqlıdır ki, əksər yazarların yazılarında Atatürkün obrazı Çanaqqala döyüşünün və 

zəfərinin adı ilə birlikdə çəkilmişdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Çanaqqalanın alınması birbaşa Türkiyə 

Cümhuriyyətinin xilasına gətirib çıxaran, onun varlığının təsdiqindən keçən bir zəfərdir. Ancaq bu deyilənlə 

yanaşı bu böyük öndər, əsasən türkçülüyün xilaskarı və simvolu kimi daha çox diqqətə çatdırılır. Bir neçə 

nümunəyə diqqət etsək, bunun canlı şahidi ola bilərik. Hasan Ali Yüsel “Atatürk” şeirində belə deyir:  

Türkü ölümdən, Odur qurtaran.  

Odur yenidən, Türklüyü quran.  

 



 

 

Və yaxudda Osman Atillanın qələmindən çıxan şeirdə isə deyilir:  

Dağlar altımızda at oldu bizim,  

Sən dedin: "Oyan Türk!" Açıldı gözüm.  

Sakarya suyundan yuyunum, üzüm,  

Bilindi Türklüyün qiyməti, Atam!  

 

Cahit Külevidən gətirəcəyim aşağıdakı parçada isə yurdun, dilin xilasından söhbət gedir. Əlbəttə, bu da birbaşa 

türkçülüyün xilası deməkdir. 

Sənə borcluyuq ta dərindən,  

İşığısan bu yurdun.  

Dilimizi, uluslarımızı;  

öyrətdin bizə,  

Çünki Cümhuriyyətimizi sən qurdun!  

 

“Atatürk qurtuluş savaşında” adlanan bu şeirin sonu bu cür bitir: 

Sənə borcluyuq ta dərindən,  

Ən böyüyü Mustafa Kamalların!!!  

 

Bu sıraya Türkiyə şairlərindən Selahattin Batu, Halim Yağcıoğlu, Mithat Cemal Kuntay, Faruk Nafiz Par, 

Muzaffer Ender, Bakir Sıtkı Erdoğan, Edip Ayel, hətta Aşıq Veysəl, Aşıq Hasan, Ozan Atif kimi digərlərini 

də əlavə etməklə, Atatürkün Türkiyə və türk dünyası üçün kim olduğunu görə bilərik. Azərbaycan 

ədəbiyyatında da, demək olar ki, Atatürkə Azərbaycan yazarları tərəfindən zaman-zaman müxtəlif əsərlər və 

şeirlər həsr olunmuş, hətta ədəbiyyata qadağalar qoyulduğu dönəmlərdə belə mətnaltı fikirlərdə anılmışdır. 

Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad və başqalarının yaradıcılığında bu birbaşa sezilir. Mikayıl Müşfiqin isə böyük 

Atatürkün haqqında bir şeiri günümüzə qədər gəlib çatmışdır. İstərdim ki, həmin şeiri tam bütöv şəkildə 

diqqətiniz çatdırım.  

 

Atatürk  

Könlüm emreyledi, ben qulaq astım, 

Bu şiiri ey dahi, eşğinle yazdım!.. 

 

Eşgin olmasaydı cephe boyunca, 

Bu söz ordusunu sıralamazdım!.. 

 

Onun her bendine izin almadan, 

Sayısız milletlerin mührünü bastım. 

 

Senet vadisinde öyle bilmeyin, 

Yolumu itirdim, yolumu azdım!.. 

 



 

 

Bu şiiri yazmahla asırlar boyu, 

Dağlara, daşlara adımı kazdım!... 

 

Ey ulu Atatürk, diktim seninle, 

Şanlı abideni söz veteninde!.. 

 

Şeirdə gənc Müşfiqin Atatürkə sonsuz sevgisi duyulur. Çünki bu şeiri o, könlünün hökmü ilə yazdığını bildirir. 

Əgər şairdə Atatürk sevdası olmasa idi, söz ordusunu cəbhə boyu sıralamazdı. Özü də hansı bir məqamda – 

Sovet repressiya maşınının qan-qan elədiyi bir məqamda... Şair bu şeiri ilə həm öz adının dağlara, daşlara, 

sözün əsl mənasında Vətən tarixinə yazdığını, həm də Atatürkə öz söz Vətənində sözü ilə dağılmaz və 

sökülməz, əbədiyaşar bir abidə ucaltdığını qürurla söyləmişdir.  

Azərbaycan ədəbiyyatında Atatürk haqqında ən çox şeirlər Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik qazanandan 

sonra yazılmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həm siyasi, həm də ədəbi gündəmə ayaq basmışdır. Çağdaş 

Azərbaycan poeziyasının tanınmış simaları ya onun adına birbaşa ithaf şeirləri yazdılar, ya da müəyyən 

şeirlərində adını çəkməklə, ona öz sevgilərini bildirdilər. Bəxtiyar Vahabzadə (2; 143), Xəlil Rza Ulutürk (3), 

Sabir Rüstəmxanlı, Zəlimxan Yaqub, İlyas Tapdıq, Dəmir Gədəbəyli, İslam Sadıq və başqaları bu sırada 

özlərinə yer aldılar. Daha sonra çağdaş dövrümüzün şairləri olan Ayaz Arabaçı, Vahid Aslan, İlqar Türkoğlu, 

Sahib Camal, Aynur Qafarlı (bu yazının müəllifi) və adını saymadığım digərlərini də görə bilərik. Bu 

müəlliflərin bəzilərinin Atatürkə həsr etdikləri şeirlərdən gətirəcəyi bəzi nümunələrlə dediklərimizin həqiqət 

olduğunu görərik. Şair Ayaz Arabaçının Atatürkə həsr etdiyi “Dünya durduqca yaşa, Mustafa Kamal Paşa!” 

şeirindən gətirilən nümunə ilə fikrimizi izah etməyə çalışaq: 

Mənə ocaq gəlirsən, mənə Vətən gəlirsən,  

Vüqarınla ən uca dağlara tən gəlirsən,  

Bütün azadlıqların başında sən gəlirsən,  

Səndən qeyri-başqası gəlməz ağlıma, haşa...  

Dünya durduqca yaşa, Mustafa Kamal Paşa!  

Göründüyü kimi, burada Mustafa Kamal Paşa Atatürkün özü Vətənə, yurdu yurd edən ocağa bərabər tutulur. 

Habelə, nəinki təkcə Vətən azadlığının, “Azadlıq” adlanan nə varsa, bütün azadlıqların başında durur. Şeirin 

ayrı bəndlərində də Atatürk yaxşı mənada müəllifin sevgisınə tuş gəlir.  

Başqa bir milli şairin – Vahid Aslanın “Çanaqqala” şeirində də Atatürkə sevgi başqa bir yöndə öz əksini tapır.: 

Bir Atatürk doğulurdu türklüyün qüdrətindən,  

Zaman-zaman boy vermişdir türk öz səltənətində.  

Bu şərəfli tariximi?... Unutmuşdur yağılar, bilmirdimi...  

Ucalığa daş atan yağmalanar.  

V.Aslanın şeirində də Atatürkə sonsuz sevgi sözün gücü ilə öz təzahürünü tapır. Yenə də uca və heç bir isbata 

eytiyacı olmayan azad və demokratik dəyərlərə əsaslanan sözün anlamında... Şairin “Türkəm” şeirində də 

Atatürkə xüsusi sevgi ilə yanaşır.  

Sahib Camalın yeddi bəndlik “Atatürk” şeirinin hər bəndində Atatürkə xüsusi sevgi, rəğbət hiss olunur: 

Analıdır, Atalıdır bu millət,  

Doğuludur, batılıdır bu millət,  

Min illərdir, butalıdır bu millət,  

Azadlığı verdin, etdi buta Türk! Atatürk!  



 

 

Qoy azadlığa butalı olan böyük Türk dünyası azadlıq butasını və sevdasını həmişəlik özündə özünüdərkə doğru 

yaşatsın və Atatürk, eləcə də Atatürk əsgəri olanları öz bağımsızlıklarına qovuşdursun.  

Şair Aynur Qafarlının (bu yazının müəllifi) “Baş əyirəm önündə bu adın qürur ilə” şeiri də maraqlı süjeti ilə 

seçilən əsərdir. Şeir Türkə xain baxanların xar olacağına, ulu Tanrının həmişə, hər yerdə Türkə yar olacağına 

ümidin olması, dünya var olduqca Türk qüdrətinin də artmasına və bütün bunların Atatürkün adı ilə bağlı 

olması inamı ilə başlayır. “Onun ayaq izidir zəfərlərə gedən iz, Bu gün varlığımızçün minnətdarıq ona biz” 

misraları ilə şair, nəinki Atatürkün adına olan şanlı zəfərləri, hətta bu gün də türk adına gələn hər bir zəfəri 

onun adı ilə bağlayır. Bir müəllif kimi Atatürkə həsr etdiyim şeiri tam şəkildə nəzərinizə çatdırmaq istərdim: 

 

BAŞ ƏYİRƏM ÖNÜNDƏ BU ADIN QÜRUR İLƏ 

Türkə xain baxanlar daima xar olacaq, 

Tanrı Türkə həmişə, hər yerdə yar olacaq, 

Var olduqca bu dünya bu qüdrət var olacaq, 

Tarixləşən adımız – sanımızdır Atatürk. 

 

O coşdurdu qanıyla damla-damla selləri, 

Aşıb keçdi əzm ilə qan-qadalı illəri, 

Ondan alır işığı ulu Turan elləri, 

Üfüqlərdə sökülən danımızdır Atatürk. 

 

Onun ayaq izidir zəfərlərə gedən iz, 

Bu gün varlığımızçün minnətdarıq ona biz, 

Əbədidir, tükənməz Atamıza sevgimiz, 

Ömürdəki ən şirin anımızdır Atatürk. 

 

Baş əyirəm önündə bu adın qürur ilə, 

Belə düşüb qüdrəti milyon ağıza-dilə, 

Tarixlərdən bu adı bacarmaz kimsə silə, 

Əbədi şöhrətimiz-şanımızdır Atatürk. 

 

Bir sönməyən ocağın alovuyuq-oduyuq, 

Oğuz, qıpçaq, peçeneq – bütöv Türkün adıyıq. 

Bütün dünya eşitsin, biz onun övladıyıq, 

Varlığımız onundur, canımızdır Atatürk. (1; 122) 

 

Həqiqətən də Atamıza olan sevgimiz əbədi və tükənməzdir: “Bütün dünya eşitsin, biz onun övladıyıq”. Atatürk 

ideyaları daim bizimlədir və bu ideyalar Türk dünyasının Azadlıq simvoluna çevrilmişdir.  
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MUSTAFA KAMAL ATATÜRK TÜRK DÜNYASININ DAHİ ŞƏXSİYYƏTİDİR 

 

Məhərrəmova Elmira 

ADPU-nun ETM-nin əməkdaşı 

 

ÖZET 

Atatürkü digər siyasətçilərdən və tarixi simalardan fərqləndirən cəhətlərindən biri onun bir siyasət adamı və 

ideoloq olmasından başqa həm də böyük sərkərdəlik qabiliyyətinə sahibliyi idi. O, ideoloq olaraq milli 

fəlakətlə üz – üzə qalan xalqını yeni ideoloji prinsiplərlə ətrafında birləşdirib hədəfə doğru yönəldə bildi, o, 

bir siyasət və dövlət adamı olaraq daxili və xarici təhlükələri vaxtında görüb onları zərərsizləşdirən addımlar 

atdı, nəhayət o, komandanlıq etdiyi orduya böyük zəfərlər qazandırdı. Mustafa Kamalın siyasi dühasını və 

fərqliliyini sübut edən digər cəhəti onun zamanı qabaqlayan fikirlərə və dünyagörüşünə sahib olması idi. O, 

haqlı olaraq Osmanlı İmperiyasının süqutuna və türk toplumunun geriliyinə səbəb olan amillər kimi daxildə 

dini xurafatı, savadsızlıq-təhsilsizliyi, milli özünü dərkin yetərli olmamasını görürdü və millətin gələcək 

inkişafını, xilasını müasirləşməkdə, təhsildə, sivil dünyaya inteqrasiya olunmaqda, milli şüurun dərkində 

olduğunu bəyan edirdi. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyətini bəlli dəyərlər, prinsiplər üzərində qurdu ki, onlar 

haqqında ətraflı bir qədər irəlidə qeyd edəcəyik. Müasir Türkiyənin tarixi onunla başlayır və bu səbəbdən də 

Mustafa Kamalın bir tarixi şəxsiyyət olaraq tədqiq olunması həm də Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi tarixinin 

öyrənilməsi anlamına gəlir. 

Açar sözlər: inqilab, ideya, xalq, şəxsiyyət, ərazi 

 

Mustafa Kamal Atatürk 1881-ci ildə Osmanlı İmperiyasının bir əyaləti olan Makedoniyanın Salonik şəhərində, 

gömrük məmuru Əli Rza bəyin ailəsində dünyaya gəlmişdir. Mustafa Kamal ilk təhsilini Salonikdə almışdı və 

onun məktəbə getmək məsələsi də ailəsində müəyyən narazılığın yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, atası 

Əli Rza bəy oğlunun mülkü-dünyəvi məktəbə getməsini istərkən, anası, dini dəyərlərə bağlı Zübeydə xanım 

balaca Mustafanın dini mədrəsəyə getməsində israr edirdi. Sonda, müasir dəyərləri anlayan və gələcəyi düzgün 

görən Əli Rza bəy istəyinə nail oldu. Bununla belə, atasını erkən yaşlarında itirən Mustafa mülkü məktəbi 

buraxaraq 1894 – cü ildə Selanik hərb məktəbinə daxil olur və son pilləsinə qədər ucalacaq hərbi karyerasını 

qurur. 1896-99–cu illərdə Mustafa Manastır hərb məktəbində təhsilini davam etdirir və bu illərdə ilk dəfə 

olaraq o, yenilikci, inqilabi ideyalarla tanış olur və dünyagörüşünün formalaşmasında bu ideyalar mühüm rol 

oynayır. Həmin dövrdə Mustafa Kamal türk ədib – şairlərindən Namik Kamalın, Tofiq Fikrətin, eyni zamanda, 

Jan Jak Russonun, Volterin, Monteskyönün əsərləri ilə yaxından tanış olur. 

1899–cu ildə Manastır Hərb Məktəbini uğurla bitirən Mustafa Kamal İstanbul Hərb Məktəbinə daxil olur. 1902 

–ci ildə leytenant rütbəsi ilə bu məktəbin məzunu olmuş və həmin ildə də Hərbi Akademiyada təhsilini davam 

etdirmişdir. 1905–ci il yanvarın 11-də kapitan rütbəsi ilə Akademiyanı bitirmişdir. Mustafa Kamal hərb 

məktəblərində, akademiyada təhsil aldığı müddətdə özünün intizamı, dərslərə davamiyyəti, ağlı, vətənini, 

millətini düşünən gənc olaraq iti mühakimələri ilə seçilirdi. Mustafa Kamal və dostları Hərb Akademiyasındakı 

dərsləri bitirdikdən sonra boş qalan vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün İstanbulda bir mənzil kirayələyirlər və 

zaman – zaman bura toplaşıb ölkənin problemlərini müzakirə edirlər. Bu müzakirələrdən xəbər tutan və narahat 

olan saray hakimiyyəti Mustafa Kamal da daxil olmaqla, dostlarını bir neçə aylıq həbsə atmalı olur. Bir neçə 

aylıq həbsdən sonra Mustafa Kamal azad edilir və Dəməşqə, 5–ci orduya xidmətə göndərilir. 1907–ci ilə kimi 

Dəməşqdə xidmət edən Mustafa Kamal, həmin il adyutant rütbəsi almışdır. 1907-1909 cu illərdə o, Manastırda 

3-cü orduda xidmətdə olmuş, 1910–cu ildə Fransaya göndərilmiş, Pikardi manevrlərində iştirak etmişdir. 

1911–ci ildə İstanbulda Baş Qərargah Mərkəzində xidmətə başlamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Mustafa 

Kamal 1905-1911-ci illər ərzində, hərbi xidmətdə olarkən də ictimai – siyasi fəaliyyətini dayandırmamış, 

Dəməşqdə gizli olaraq rejim əleyhinə Vətən və Hürriyyət cəmiyyətini yaratmışdır. 

Mustafa Kamalın sonrakı avtobioqrafiyasını qısaca olaraq belə qeyd etmək olar: 



 

 

1911-1912 – ci illərdə Türk – İtaliya müharibəsində Mustafa Kamal Tobruk və Dəmə bölgəsində xidmət etmiş, 

31 oktyabr 1918 – ci ildə İldırım Orduları Qrupuna komandir təyin olunmuş, bu ordunun ləğvindən sonra 13 

noyabr 1918 – ci ildə İstanbula gələrək Müdafiə Nazirliyində çalışmışdır. 

Antanta dövlətlərinin Osmanlı ərazilərini işğal etməyə başlamasından sonra Mustafa Kamal 19 may 1919 – cu 

ildə Samsuna getmişdir. 1919–cu il 23 iyul – 7 avqust tarixləri arasında Ərzurum, 4- 11 sentyabr tarixləri 

arasında isə Sivas Konqresini çağıraraq ölkənin işğal olunan ərazilərinin geri qaytarılması üçün görülməsi 

lazım olan işləri müəyyənləşdirmişdir. O, 1919 – cu ilin dekabr ayında Ankarada böyük coşğu ilə qarşılanmış, 

1920 – ci il aprel ayının 23 – də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyətə başlamasından sonra Türkiyə 

Respublikasının qurulması yolunda əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Məclis və hökumət başqanlığına seçilən 

Mustafa Kamal Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Qurtuluş Mübarizəsinin uğurla nəticələnməsi üçün lazımi 

qanunları qəbul edib onların tətbiqinə başlanmasını təmin etmişdir. 

Mustafa Kamalın rəhbərlik etdiyi Milli Qurtuluş Mübarizəsinin əsas mərhələləri : 

Sarıqamış (20 sentyabr 1920), Qars (30 oktyabr 1920) və Gümrünün (7 noyabr 1920) azad edilməsi. 

Çukurova, Qaziantəp, Qəhrəmanmaraş və Şanlıurfanın müdafiəsi. 

I İnönü zəfəri (6-10 yanvar 1921). 

II İnönü zəfəri (23 mart – 1 aprel 1921). 

Kütahya – Əskişəhər döyüşləri. 

Sakarya zəfəri (23 avqust – 13 sentyabr 1921). 

Böyük Hücum, Başkomutanlıq Döyüşü və Böyük Zəfər (26 avqust – 9 sentyabr 1922) 

Sakarya zəfərindən sonra 19 sentyabr 1921 – ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi Mustafa Kamala Marşal 

rütbəsi və Qazi titulu vermişdir. Qurtuluş Mübarizəsi 24 iyul 1923 cü ildə imzalanan Lozanna müqaviləsi ilə 

başa çatmışdı. Beləliklə, Sevr müqaviləsi ilə parçalanması nəzərdə tutulan Türkiyə torpaqları üzərində yeni 

türk dövlətinin qurulması üçün heç bir əngəl qalmamışdır. 

1 noyabr 1922 – ci ildə xilafət və monarxiya bir – birindən ayrılmış, monarxiya ləğv edilmiş, Osmanlı 

İmperiyasının mövcudluğuna son qoyulmuşdur. 29 Oktyabr 1923 – cü ildə Respublika elan edilmiş, Atatürk 

yekdilliklə ilk prezident seçilmişdir. 30 Oktyabr 1923 – cü ildə İsmət İnönü tərəfindən Respublikanın ilk 

hökuməti qurulmuşdur. 

Mustafa Kamal 1927, 1931, 1935 – ci illərdə yenidən president seçilmişdir. 15 – 20 Oktyabr 1927 – ci ildə 

Qurtuluş Mübarizəsindən və Respublikanın quruluşundan bəhs edən Böyük nitqi, 29 oktyabr 1933 – cü ildə 

10 – cu il nitqini söyləmişdir. 

29 yanvar 1923 – cü ildə Lətifə xanımla evlənmiş, bu evlilik 5 avqust 1925 – ci ilədək davam etmişdir. Soyad 

qanununa görə, 24 noyabr 1934 – cü ildə TBMM tərəfindən Mustafa Kamala "Atatürk" soyadı verilmişdir. 

Fransiz və alman dillərini bilirdi. 10 noyabr 1938 – ci ildə saat 09.05 – də tutulduğu serroz xəstəliyindən 

İstanbulda, Dolmabaxça Sarayında vəfat etmişdir. Cənazəsi 21 noyabr 1938 – ci ildə müvəqqəti olaraq Ankara 

Etnoqrafiya Muzeyində dəfn edilmiş, Mavzoleyi tikildikdən sonra 10 noyabr 1953 – cü ildə oraya 

köçürülmüşdür. 

Mustafa Kamal Türkiyə Cümhuriyyətini altı ideoloji prinsip əsasında qurmuşdur. Anadolu türkcəsində bu 

prinsiplərə Atatürk İlkeleri de deyilir. 

 Cümhuriyyət, xalqın hakimiyyəti birbaşa və ya təmsilçilər vasitəsi ilə seçdiyi dövlət formasıdır. Digər bir 

ifadə ilə desək, Cümhuriyyət milli hakimiyyət əsasına dayanan xalq hökumətidir. Atatürk, gənclik illərindən 

Cümhuriyyət fikrinə yaxın olmuşdur. O, türk millətinin Cümhuriyyət idarəsinə qovuşacağını bəyan etmişdir. 

Mustafa Kamal bildirirdi ki, ən doğru idarəetmə xalqın seçdiyi iqtidar vasitəsi ilə olan idarəetmədir ki, burda 

iradə sahibi uca millətdir. Türkiyə cümhuriyyətinin özgə bir xüsusiyyəti də sosial dövlət olmasıdır. Sosial 

dövlət, xalqını qucaqlayan, istər ictimai, istər fərqli sahələrdə vətəndaşlarının problemlərini həll etməyə cəhd 

edən və onların həyatlarını zəmanət altına almağı qarşıya məqsəd qoyan bir dövlət məntiqidir. 

Türkiyə cümhuriyyəti eyni vaxtda bir hüquq dövləti xüsusiyyətinə də malikdir. Böyük xilaskar Atatürkün 

həyata keçirdiyi islahatlar ilə hüquq sahəsində də dünyəvi görüşlülük mənimsənmiş və din məntiqinin hakim 



 

 

olduğu pirinsiplər aradan götürülmüş, yerlərini məntiq, elm və beynəlxalq hüquq pirinsiplərilə uyğunlaşan 

pirinsiplər tutmuşdur. Hüquq dövləti olmağın ən böyük xüsusiyyəti hər kəsin qanunlar qarşısında bərabər 

hüquqlara malik olmasıdır. Türkiyə Cümhuriyyəti bu xüsusiyyətilə, ölkədə bütün işlərin haqq və ədalət 

çərçivəsində görülməsinə, bütün vətəndaşların can, mal və namusları qorunaraq, xoşbəxt yaşamalarını təmin 

edər. Lozanna Konfransından sonra, Xilafət aradan qaldırıldı, 29 oktyabr 1923 – cü ildə Cümhuriyyət elan 

edildi. Konstitusiyanın birinci maddəsinin sonuna “ Türkiyə dövlətinin Hökümət şəkli, Cümhuriyyətdir “ 

cümləsi əlavə olundu. Atatürk, Cümhuriyyətin dayandığı əxlaqi prinsipin “fəzilət “ olduğunu vurğulamışdır. 

   Türk milliyyətçiliyini ən yüksək dəyər olaraq qəbul edən Atatürk, Türkiyə Cümhuriyyətini Türk milləti 

təməlinə dayanan milli bir dövlət olaraq qurmuşdur. Atatürkün milliyyətçilik anlayışını belə xarakterizə etmək 

olar. 

a) türk milliyyətçiliyi, milli duyğuları rədd edən Marksist – Leninçi cərəyanlara qarşıdır. Atatürkün 

milliyyətçilik anlayışı sinif fərqliliyini və qarşıdurmasını rədd edirdi. Milləti bütöv görürdü. 

b) türk milliyyətçiliyi barışçı və insanidir. Atatürkə görə, türk millətini uca dəyər kimi qəbul etməklə yanaşı, 

diğər millətləri aşağılayan şovinist milliyyətçilik anlayışı deyildir. 

c) Atatürkün milliyyətçilik anlayışı dünyəvi düşüncəyə əsaslanır. Türk millətini meydana gətirən toplumu 

sadəcə irqi cizgilərlə deyil, din və məzhəb cizgiləri ilə bölməyi də rədd edir. 

d) Atatürkün milliyyətçilik anlayışı irqçiliyə qarşıdır. Alman nasistlərindən fərqli olaraq, “saf irq" görüşünü 

qəbul etmir. 

 Atatürkə görə xalqçılıq, xalqın özünü azad surətdə idarə etməsidir. O, qeyd edirdi ki, xalq fərdlər və zümrələr 

arasında heç bir ayrılığı qəbul etməyən toplum deməkdir. Xalqçılıq məntiqinin üç mühüm əsası vardır. 

Bunlardan birincisi, xalq idarəsi, yəni siyasi demokratiyadır. İkincisi bərabər hüquqluluq, üçüncüsü isə sinif 

mübarizəsinin olmamasıdır. Böyük xilaskar Atatürk milli azadlıq hərbində gücünü tamamilə xalqdan 

götürmüşdür. Bundan asılı xalqçılıq, Mustafa Kamalın Samsuna addım atdığı gündən tutmuş daha çox 

üstünlük verdiyi əsaslardan biri olmuşdur. Böyük xilaskar Atatürkə görə xalqçılıq, güc və qudrətin, 

hakimiyyətin və idarənin xalqa aid olmasıdır. 

Dövlətçilik. Atatürkə görə dövlətçilik, vətəndaşların azadlığını, rifahını təmin edən, xarici siyasəti milli 

mənafeyə uyğun həyata keçirən, ölkənin və millətin birlik və bərabərliyini silahlı qüvvələr vasitəsi ilə saxlayan 

bir anlayışdır. Atatürkün dövlətçilik anlayışının Sovet tipli dövlətçilik anlayışı ilə nə nəzəriyyədə, nə də 

praktikada heç bir oxşarlığı olmamışdır. Böyük xilaskar Atatürkə görə dövlətçilik Türkiyənin ehtiyaclarından 

yaranmış və Türkiyəyə məxsus bir sistemdir. O, dövlətçilik tətbiqi ilə dövləti iqtisadi həyata daxil olan və ona 

dayaq verən bir güc olaraq düşünmüş, dövlətin bəzi iqtisadi fəaliyyətlər göstərməsini şərt qoşmuşdur. Atatürk 

hər işi dövlət görür mənasında olmayan bir dövlətçilik məntiqini mənimsəmiş və tətbiq edilən bu modelin 

günün ehtiyaclarına görə formalaşmasının vacib olduğuna da işarə etmişdir. Dövlətçiliyi, tətbiq edilən 

demokratik sistem ilə azadlıq rejimi çərçivəsində qiymətləndirmiş və dövlətin iqtisadiyyata başçılıq etməsini 

ön plana çıxarmışdır. Atatürk, dövlət fərdlərin yerinə keçməməlidir. Dövlət xüsusiyyət göstərən biri işi 

öhdəsinə götürə bilir. Ancaq dövlət ilə şəxs bir birinə qarşı deyil, bir birini tamamlayır - deyib. 

Atatürk ideoloji prinsiplərindən ən önəmlisi, bəlkə də dövlətin təməli daşı olan dünyəvilik prinsipinə böyük 

öndər belə tərif vermişdi : “Din ilə dünya, din ilə dövlət işlərinin ayrılması mənasını verən bir tədbirdir, bunu 

dinsizlik mənasında anlamaq yanlışdır". 

Atatürkün dünyəviliklə bağlı fikirlərini dini duyğuları istismar edən siyasi və iqtisadi çevrələr və Marksist-

Ateistlərdən başqa bütün sağlam düşüncəli fərdlərin, zümrələrin anlaması, müdafiə etməsi təbiidir. Son illərdə, 

təəssüf ki, Türkiyədə və ondan kənarda Atatürkün dünyəviliklə bağlı mövqeyini dinsizlik kimi yanlış 

qiymətləndirənlər var. Baxın, Mustafa Kamal dünyəvilik məsələsini necə ətraflı izah etmişdir : “Dünyəvilik 

yalnız din və dünya işlərinin ayrılması demək deyildir. Bütün vətəndaşların vicdan, ibadət və etiqad azadlığı 

da deməkdir. Dünyəvilik əsla dinsizlik olmadığı kimi, saxta dindarlıqla da mübarizəyə yol açır, həqiqi 

dindarlığın inkişafını təmin edir... Hər kəs vicdanına tabe olmaqda sərbəstdir. Biz dinə hörmət edirik, 

düşüncəyə qarşı deyilik. Biz sadəcə olaraq din işlərini, millət və dövlət işləri ilə qarışdırmamağa çalışırıq.“ 

Atatürk ağla və elmə əsaslanan qərb modelli toplum və dövlət qurmaqda qərarlı olduğundan teokratik əsasları 

olan dövləti aradan qaldıraraq Respublika yaratdı. Böyük liderin 1920-ci illərin əvvəlindən etibarən həyata 

keçirdiyi islahatlar, dünyəvi görüşə uzanan yolun əsasını təşkil etmişdir. Səltənət və xəlifəliyin ləğv edilməsi, 



 

 

təhsilin bir araya gətirilməsi, din işləri idarəsinin qurulması, dini təqvimin ləğv edilməsi, din ilə əlaqəli sözlərin 

əsas qanundan çıxarılması, ərəb əlifbasına son qoyulmasını, həftə sonu tətilinin cümədən bazara çevrilməsi, 

qədim çəki yerinə yeni və müasir çəkidən istifadə edilməsi və digər islahatlar, dünyəvilik yolundakı daşların 

bünövrəsidir. 

Atatürkün ideoloji prinsiplərindən olan inqilabçılıq digər prinsipləri də tamamlayaraq “Kamalizmi “ bitkin 

ideologiya halına gətirir. İnqilabçılıq köhnə və dövrün tələblərinə cavab verməyən ənənələrin, təfəkkür tərzinin 

dəyişdirilməsi, millətin kimliyinə, dəyərlərinə toxunmayan, onu sivil dünyaya qovuşduran müasirliyin qəbul 

edilməsidir. Bu barədə Atatürk bildirirdi ki, tarixə nəzər saldıqda heç bir prinsipin doqmatik mahiyyətdə 

olmadığını görürük. Onun üçün də Türk milləti yaşadığı dövrün mədəniyyət səviyyəsinin tələblərini yerinə 

yetirmək məcburiyyətindədir. Atatürkün inqilabçılıq məntiqinin bünövrəsini, Türk millətini dünya 

mədəniyyətindən bəhrələndirmə fikri yer tutur. Atatürkə görə, Türk inqilabının məqsədi, son 100 ildə dala 

qalmış qurumları aradan götürərək, yerlərinə mədəniyyətin ön plana çıxardığı yeni azadlıqçı və millətin 

mənafeyinə olan qurumları yaratmaq, onları qorumaq və inkişaf etdirməkdir. Böyük xilaskar Atatürk həm 

həyata keçirdiyi islahatların qorunması və inkişafı, həm də Türk millətinin mədəniyyət yoluna davam etməsi 

məqsədilə bu pirinsipi, Türkiyə Cümhuriyyətinin əsas pirinsiplərinin arasına daxil etmiş və əsas qanuna daxil 

etdirmişdir. Beləliklə, keçmişin təəssübkeş və ibtidai qurumları ilə, ənənələrini yenidən xalqın gündəliyinə 

daxil etmə təşəbbüslərinə son qoymuşdur. 

Mustafa Kamal Atatürk dövlət quruculuğu prosesində dövlət və cəmiyyət həyatının əksər sahələrində inqilabi 

dəyişikliklər etdi. Böyük öndərin ölkə daxilində etdiyi inqilabi dəyişiklikləri belə sıralamaq olar 

: Cümhuriyyətin elan edilməsi, xilafətin aradan qaldırılması, Ana Yasanın qəbulu, Ankaranın paytaxt 

seçilməsi, dinin dövlət işlərindən ayrılması, təhsil və mədəniyyət sahəsində islahatlar, latın əlifbasına keçid, 

milli təhsil sisteminin, universitetlərin yaradılması, miladi təqvimə keçid və s. 

Dinin dövlətdən ayrılması və xilafətin, yəni xəlifəliyin aradan qaldırılmasını Atatürkün Cümhuriyyətin ilk 

dövrlərində etdiyi əsas islahatlardan biri hesab etmək olar. Cümhuriyyət qurulduqdan sonra xəlifəliyin də 

saxlanması yeni dövlətin siyasi əsasları ilə uyğun gəlmirdi. Xəlifəlik Osmanlı dövrundən qalan, dövlətin dini 

mahiyyət daşıdığını xəbər verən bir faktor idi,. Böyük öndər isə bu dairələrə cavabında bəyan edirdi ki, 

hakimiyyət millətə məxsusdu, bu hakimiyyəti heç bir sultan, xəlifə onun əlindən ala bilməz. 3 Mart 1924 – cü 

il tarixində TBMM xəlifəliyin ləğv edilməsi və Osmanlı xanədanı üzvlərinin ölkədən çıxarılması haqqında 

qərar qəbul etdi. 

Milli mücadilə illərində, ölkənin paytaxtının hara olması məsələsi gündəmi məşğul edən əsas problemlərdən 

biri olmuşdur. İstanbulun coğrafi mövqeyinə görə yenidən paytaxt ola bilməyəcəyi artıq beyinlərdə 

oturmuşdu. Mustafa Kamal, Ankaranın paytaxt ola biləcəyini əsaslandıraraq qeyd edirdi ki, yeni Başkənt hər 

cür təcavüzdən uzaq olmalı, hücumlara açıq olmamalıdır. İkincisi, hökumətin bütün ölkəni nəzarətdə saxlaya 

biləcəyi yerdə olmalıdır. Bu yer isə Anadolunun ortasında ola bilər. Beləliklə, 13 oktyabr 1923 – cü ildə 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Ankaranın yeni qurulacaq dövlətin paytaxtı olması haqqında qərar qəbul etdi. 

Bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər ki, İttifaq dövlətləri, xüsusilə İngiltərə müəyyən səbəblərdən 

paytaxtın İstanbul qalmasında israr edirdi. Buna baxmayaraq, Mustafa Kamalın paytaxtın dəyişdirilməsi ilə 

bağlı qəti mövqeyi sonda Ankaranın ölkənin yeni paytaxtı olmasında əsas rol oynadı. Ankaranın paytaxt olması 

şəhərin xeyli böyüməsinə və inkişaf etməsinə səbəb oldu. 

Qeyd etidiyimiz kimi, Atatürkün inqilabi islahatlarının içərisində təhsil və mədəniyyət sahəsindəki islahatlar 

da mühüm yer tuturdu. O, millətin gələcək inkişafının, ölkənin cəhalətdən xilasının təhsilə bağlı olduğunu 

gözəl anlayırdı. Eyni zamanda Atatürk doğru olaraq qeyd edirdi ki, Osmanlının süqut etmə səbəblərindən birini 

də xalqın savadsızlığında, elmə deyil, dini xurafata əsaslanan təhsil almasında, dünya elmlərindən kənarda 

qalmasında, təhsil sisteminin milli olmamasında axtarmaq lazımdır. Böyük ondər bəyan edirdi ki, bizə 

mədrəsələr deyil, həm dünya elmlərini, həm də dinimizin fəlsəfəsini öyrədən ümumtəhsil məktəbləri lazımdır. 

O məktəblər ki, həm oğlanlar, həm də qızlar birlikdə təhsil alsınlar. 3 Mart 1924 – cü ildə TBMM qanun qəbul 

edərək mədrəsələri bağladı və bütün təhsil ocaqları Milli Egitim Bakanlığına (Təhsil Nazirliyinə) tabe etdirildi. 

Bununla da, yeni qurulan dövlətin təhsil sistemi dünyəvi və milli əsaslara dayanaraq yaradıldı. 

Atatürkün türk insanının həyatında etdiyi digər inqilabi dəyişiklik ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək 

oldu. Latın əlifbasına keçmək ideyası hələ Osmanlı dövründə olsa da sonradan bu fikir müxtəlif səbəblərdən 

reallaşmadı. Türk cəmiyyəti və aydınları arasında da latın hərflərinin qəbulu məsələsində ciddi fikir ayrılıqları 

vardı. Latın hərflərinin əleyhdarlarının fikrincə, bu əlifbaya keçməklə Türkiyə İslam dünyasından ayrı 



 

 

düşəcək, türk insanının bu hərflərlə yazıb – oxuması çətinləşəcək və s. Bu fikir ayrılıqları səbəbi ilə Atatürk 

Cümhuriyyətin ilk illərində latın əlifbasına keçidi bir qədər yubatdı. Buna baxmayaraq, 1 noyabr 1928 – ci ildə 

yeni Türk hərflərinin qəbuluna dair TBMM tərəfindən qərar qəbul olundu və vətəndaşlara yeni əlifbanı 

öyrətmək məqsədi ilə milli məktəblər yaradıldı. Böyük öndər yeni əlifbaya keçidin zəruriliyini əsaslandırarkən 

bildirirdi ki, türk insanı bu hərfləri ərəbcədən fərqli olaraq daha tez qavrayacaq, təhsillilərinin sayı surətlə 

artacaq, savadsızlıqdan, cəhalətdən qurtulacaq və sivil – müasir dünyaya inteqrasiya olunacadı. Onun 

təxminləri özünü doğrultdu və qısa müddət ərzində ölkədə yazma – oxuma bilməyən insanların sayı kütləvi 

surətdə azaldı. 

Osmanlı dövlətində istifadə edilən saat, təqvim və ölçülər Avropa dövlətlərinkindən fərli olduğundan, bu 

dövlətlərlə iqtisadi, ticari və rəsmi əlaqələri çətinləşdirirdi. Osmanlı dövlətinin son dövrlərində bu fərqliliyi 

aradan qaldırmaq üçün cəhdlər edilsə də yetərsiz olmuşdu. Cümhüriyyət dövrünün ilk illərində bu problemləri 

həll etmək üçün çalışmalara başlandı. 26 Dekabr 1925 – ci ildə çıxarılan bir qanunla Hicri və Rumi təqvimləri 

yerinə Miladi təqvim qəbul edildi və 1 yanvar 1926 – cı ildən istifadə olunmağa başlandı. Müasir dünyanın 

istifadə etdiyi saat sistemi qəbul edildi, bir gün iyirmi dört saata bölünərək günlük həyat düzənləndi. 1928 – ci 

ildə millətlərarası rəqəmlər qəbul edildi. 1931–ci ildə qəbul olunan qanunla əvvəllər istifadə olunan arşın, 

əndazə, okka kimi ölçü vahidləri aradan qaldırıldı, onların yerinə, uzunluq ölçüsü olaraq metrə, ağırlıq ölçüsü 

olaraq isə kilo qəbul edildi. 17 Fevral 1926–cı ildə İsveçrə Mədəni Qanunu tərcümə edilərək və düzəlişlər 

edilərək Mədəni Qanun qəbul edildi. Bu qanunla Türk ailə həyatı yenidən nizama salındı, tək qadınla evlilik, 

rəsmi nigah və miras məsələsində bərabərlik saxlanmışdır. 1930 – cu ildə qadınlara yerli, 1934 – cü ildə ildə 

isə ölkə seçkilərində seçmə və seçilmə hüquqları verilmişdir. 

Mustafa Kamalın Azərbaycana olan sevgisi tarixi fakt olaraq bəllidir. Onun, məşhur “Azərbaycanın sevinci 

bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Azərbaycan bizim qardaşımızdır" sözləri Böyük Öndərin 

ölkəmizə olan münasibətini aydın formada ifadə edir. Lakin, Atatürkün “ Azərbaycan siyasəti “ tarixçilər və 

tədqiqatçılar tərəfindən bu gün də birmənalı qiymətləndirilmir. Xüsusilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

süqutunda “türk amilinin” ciddi rolu olduğu bəzi tədqiqatçılar tərəfindən iddia olunur. Həqiqətən də, AXC–

nin Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunmasında Atatürk Türkiyəsi müəyyən mənada iştirak etmişdir. Ancaq 

həmin dövrdə Türkiyə - Sovet Rusiyası münasibətlərini, bu münasibətlərdə Azərbaycanın yerini dərindən təhlil 

etdikdə, Atatürkün Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğalı faktına yanaşmasının məntiqi izahını tapmaq 

olar. Türkiyə yox olmaq və ya parçalanmaq təhlükəsi ilə üz – üzə idi, öz varlığını qorumaq, yeni 

Cümhuriyyətini qurmaq üçün Antanta dövlətləri ilə müharibəyə girməli olmuşdu. Məhz həmin dövrdə, 

Atatürkün rəhbərliyi ilə başlanan Milli Mücadilə Hərəkatının mənafeləri müvəqqəti də olsa Antantaya qarşı 

düşmən mövqeyində olan bolşevik Rusiyasının maraqları ilə üst – üstə düşürdü. Bolşeviklər Atatürk hərəkatına 

Antantaya qarşı mübarizədə hər cür yardım edəcəklərinə dair vədlər verirdilər. Müvəqqəti mənafe birliyi, hər 

iki qüvvəni müəyyən dövr üçün müttəfiqə çevirirdi və təəssüf ki, bu müttəfiqlikdən ən çox zərərkənlərdən biri 

Azərbaycan istiqlalı oldu. 

Bununla belə, Atatürk sovet işğalından sonra da Azərbaycanın taleyinə biganə qalmamışdı. Məsələn, Moskva 

və Qars müqavilələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə verdiyi önəm dediklərimizə sübutdur. Beləliklə, 

fikrimizcə Atatürkün həmin dövrdəki Azərbaycanla bağlı mövqeyi dövrün ağır şərtləri kontekstində 

qiymətləndirilsə daha doğru olardı. Böyük öndər Türkiyə Cümhuriyyətinin on illiyi ilə bağlı TBMM - dəki 

böyük nitqində, Stalindən sonrakı SSRİ – nin gələcəyi və post-sovet ümumtürk həmrəyliyinə dair 

müdrükcəsinə proqnozlar vermişdi. 

Yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Atatürk yalnız xalqının, ölkəsinin deyil, bəşəriyyətin ən böyük, dahi 

şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur.  

30 Avqust 1922 – cil zəfərindən sonra əcnəbi şair öz hisslərini belə ifadə etmişdir ki, tanrı bir topluma yardım 

etmək, kömək göstərmək istəyəndə, o toplumun başına Mustafa Kamal kimi lider gətirir. Amerikalı tarixçi və 

psixiatr professor Arnold Lüdviq on səkkiz illik tədqiqat nəticəsində əldə etdiyi nəticələrə əsasən Mustafa 

Kamalı XX əsrin ən böyük şəxsiyyəti elan etmişdir. 1922 – ci ildə Türk ordusunun zəfəri nəticəsində, 

Anadoluda siyasəti iflasa uğrayan İngiltərənin baş naziri Lloyd Corc, ölkəsinin parlamentindəki ittiham və 

tənqidlərə belə cavab vermişdir : “Dostlar yüzillər nadir hallarda dahi yetişdirir. Bu talesizliyimizə baxın ki, o 

böyük dahi çağımızda Türk millətinə nəsib oldu. Mustafa Kamalın dahiliyi qarşısında əldən nə gəlirdi ki... 

İnsan qürur duyur... Atatürk bu gün dünyanın əsas gücləri olan qüvvələrin demək olar ki, hamsı ilə eyni 

zamanda üz – üzə gəldi. Türkiyə torpaqlarına göz dikənlər, onu məhv etmək, param – parça etmək istəyənlərlə 



 

 

Atatürk və silahdaşları savaşdı, bütün dünyaya türk millətinin gücünü, iradəsini, əzmini, onu yıxmağın 

mümkünsüzlüyünü göstərdi." 

və bundan dolayı Türkiyə öyünə bilər”. 

Mustafa Kamal Atatürkə ilk dəfə “Atatürk” deyən Türk Dil Təşkilatının başçısı olub, bir danışığında ona 

Atatürk deyə xitab edib. Mustafa Kamal da bu sözü çox sevib və özünə soyad götürüb. Amma ona “Ata” 

deyilməsindən xoşu gəlməzdi. 

Beləliklə, böyük öndər haqqında fikirlərdən yüzlərlə, bəlkə də minlərlə misal gətirmək olar. Fikrimizcə, bütün 

bu deyilənlər də onun böyüklüyünü, milləti, vətəni qarşısında etdiklərini tam ifadə edə bilməz. Ancaq bir 

məsələ gün kimi aydındır ki, Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsi Türk milləti, Türkiyə Cümhuriyyəti 

yaşadıqca yaşayacaq. 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT :  

1. Cahangirli H.C. Azərbaycan Türkiyə...- Bakı,. "Çaşıoğlu",. 2004. 

2. Məmmədova P. Atatürkün dil siyasəti. Bakı.: "Nurlan".- 2003. 



 
 
 
 

ULU ÖNDƏR ATATÜRKÜN AZƏRBAYCAN VƏ TURAN SEVDASI 

 

Albina Çingiz qızı Həşimova 

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Bakı (Azərbaycan), ORCID ID: 0000-0002-9866-5865 

 

XÜLASƏ 

İndi aforizm kimi dillər əzbəri olan “Azərbaycan-Türkiyə, bir millət-iki dövlət”  kəlamı - bu, psixoloji olduğu 

qədər ictimai-siyasi, mədəni fenomen əslində qədim tarixlərin sınağından çıxmış, iki dövlətin ən ağır 

günlərində özünü təsdiq etmiş müdriklik fəlsəfəsidir ki, onun meyarları birlik, həmrəylik, dostluq, inam, 

sevgidir. 

Bu fəlsəfə bizim ortaq türk kökənli qəbilələrdən, Qıpçaq, Bulqar, Oğuz boylarından, Orta Asiyadan gəlmə türk 

nəsilləri, Səlcuqlu türkləri, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər tariximizdən, din, dil, adətlər, etnos, 

mifologiya, çoxçeşitli və zəngin folklorumuz beləcə, ədəbi klassiklərimizin irsindən və bütünlükdə milli-

mənəvi dəyərlərimizdən, habelə ictimai-siyasi, elmi, mədəni, iqtisadi münasbətlərdən qaynaqlanmış, zaman-

zaman həyat fəlsəfəsi olub, bütün sahələrdə “Azərbaycan-Türkiyə, bir millət-iki dövlət” düşüncəsinin 

yenilməz gücünü nümayiş etdirmişdir. 

MUSTAFA KAMAL ATATÜRK: “AZƏRBAYCANIN SEVİNCİ SEVİNCİMİZ, KƏDƏRİ 

KƏDƏRİMİZDİR” 

Açar sözlər: Atatürk, Rəsulzadə, Azərbaycan-Türkiyə, Osmanlı imperiyası, Türk xalqları. 

 

ABSTRACT 

The phrase "Azerbaijan-Turkey, one nation-two states", which is now memorized as an aphorism, is a socio-

political and cultural phenomenon that is as psychological as it is a test of ancient history. It is a philosophy of 

wisdom, the criteria of which are unity, solidarity, friendship, trust and love. 

This philosophy comes from our common Turkic tribes, Kipchak, Bulgar, Oghuz tribes, Turkic generations 

from Central Asia, Seljuk Turks, Garagoyunlus, Aghgoyunlus, Safavids, our history, religion, language, 

customs, ethnos, mythology, diversity and rich folklore. and rooted in our national and moral values, as well 

as socio-political, scientific, cultural, economic relations, from time to time was a philosophy of life, 

demonstrating the invincible power of the idea of "Azerbaijan-Turkey, one nation-two states" in all areas. 

MUSTAFA KAMAL ATATURK: " AZERBAIJAN'S JOY IS OUR JOY, OUR SADNESS IS OUR 

SADNESS”  

Keywords: Ataturk, Rasulzade, Azerbaijan-Turkey, Osmanlı Empire, Turkic peoples. 

 

GIRIŞ 

Mustafa Kamal Atatürk — Türk Milli Qurtuluş Mübarizəsinin hərbi və siyasi lideri, Türkiyə Respublikasının 

qurucusu və ilk prezidenti. Dünyaya gəlişinin 141-ci ilini andığımız, XX yüzilin böyük Türk dövlət adamları 

sırasında Mustafa Kamal Atatürkün özəl bir yeri vardır.  

Doğrudan da, bugünkü Türkiyə varlığına görə göydə Tanrıya yerdə isə Atatürkə borcludur. Atatürk Qərbin-

Avorpanın Osmanlı imperiyasını parça-parça etdiyi, az qala tamamilə məhvinə yaxınlaşdığı bir zamanda 

dünya səhnəsinə çıxaraq buna yol verməmişdir. Başqa sözlə desək, o, Osmanlının əvvəlki əzəmətini qoruyub 

saxlamağı bacarmasa da, onun yerində bir Türkiyə Cümhuriyyəti yaratmaqla ümidlərimizin tamamilə yox 

olmasına dur deyə bilmişdir. 

Əlbəttə, Atatürkün qurduğu bugünkü Türkiyə Cümhuriyyətinin varlığı ilə bağlı fərqli düşüncələr ola bilər. 

Hətta, bu Cümhuriyyətin ideolojisində böyük işlərlə yanaşı, bəzi yanlışlıqlar da vardır. Amma burada önəmli 



 

 

olan dünyada bir Türk dövlətinin olması idi. Atatürk də çalışırdı ki, həmin zamanın tələblərinə uyğun olaraq 

Türkiyəni qorusun və yaşatsın. Bu anlamda Atatürkün gah SSRİ, gah da Qərb dövlətləri ilə müəyyən 

əməkdaşlıqlar etməsi anlaşılandır. Halbuki Osmanlının çöküşündə məhz Avropa və Rusiya mühüm rol 

oynamışdı. 

Hətta, o dönəmlərdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin pozulmasının səbəbkarları da Avropa, 

özəlliklə Sovet Rusiyası olmuşdu. Sovet Rusiyasının apardığı ikiüzlü siyasət nəticəsində Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin devrilməsi prosesinə Türkiyə ən azı müşahidəçi qalmışdı. Hər halda etiraf etmək lazımdır ki, 

Türkiyənin və Azərbaycanın bəzi ideoloqları (Mustafa Kamal, Xəlil paşa, N.Nərimanov və b.) ilk dövrlərdə, 

doğrudan da Sovet Rusiyasına etimad göstərmiş, onun sovetləşmə ideyasının Azərbaycanda reallaşmasında ya 

maraqlı olmuş, ya da bu prosesdə birbaşa şəkildə iştirak etmişlər. Ancaq sonralar onlar Sovet Rusiyasının 

«sovetləşmə» ideyası adı altında işğalçılıq siyasətini anlamışdılarsa da, artıq çox gec olmuşdur. Bunu, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürk də, Sovet Azərbaycanının rəhbəri N.Nərimanov da etiraf etmişlər. Yəni 

onlar «sovetləşmə»dən Azərbaycanın, müəyyən mənada da Türkiyənin də qazanacağını ümid etdikləri halda, 

Sovet Rusiyasının iküzlü və riyakar siyasəti nəticəsində Azərbaycan yalnız müstəqilliyini deyil, həm də 

torpaqlarını itirmişdir. 

Atatürk sonralar Azərbaycanın Sovet Rusiyasının əlində müstəmləkə halına gəldiyini görərək ürəkağrısı ilə 

«Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir» kimi ifadə etmişdir. Eyni zamanda, Atatürk bəyan 

etmişdir ki, bir gün SSRİ dağılacaq və o zaman Türkiyə türkləri dili bir, dini bir, soykökü bir olan 

Azərbaycandakı türk qardaşlarının yanında olmağa hazır olmalıdırlar: «Millətlər buna necə hazırlanır? Mənəvi 

körpülərini sağlam ataraq. Dil bir körpüdür. İnanc bir körpüdür. Tarix bir körpüdür. Köklərimizə enməli və 

olayların böldüyü tariximizin içində bütünləşməliyiz. Onların bizə yaxınlaşmasını gözləməməliyiz. Bizim 

onlara yaxınlaşmamız gərəkdir». 

Mustafa Kamalın bu fikirləri göstərir ki, o, heç zaman türklüyü Türkiyə türklüyü ilə məhdudlaşdırmamışdır. 

Əksinə, ustadı Ziya Gökalp kimi türklüyü Turan ülküsü kimi daha geniş anlamda götürmüşdür. Hər halda 

Atatürkün dövrün gerçəklilklərini nəzərə alaraq zahirən Türkiyə türkçülüyündən çıxış etsə də, bütövlükdə bir 

turançı idi. Belə ki, Atatürk 1920-1930-cu illərdəki çıxışlarında islamçılıq və turançılıq ideyalarının indiyə 

qədər heç bir uğur əldə etməməsindən bəhs etmişdir. Atatürkün fikrincə, tək gerçək siyasət milli-ulusal 

siyasətdir ki, bu mənada «dünyanın bütün türklərini içinə alacaq bir dövlət yaratmaq amacı da gerçəkləşməz 

düşüncədir» . 

Atatürkün zahirən turançlığa bu cür mövqeyinin nəticəsi idi ki, həmin dövrdə bəzi türk ideoloqlar (X.Müşkrim 

və b.) türkçülərdən və turançılardan fərqli olaraq, milləti ancaq soy, dil göstəricilərilə bəlirləməyib, ona ayrı-

ayrı tarixi, sosial, mədəni təsirlərinin qarşılıqlı məhsulu kimi baxırdılar. Onlar təklif edirdilər ki, «türk 

millətçiliyi»ndən «türk ulusalçılığı»na, yəni «türk beynəlmiləlçiliyi»nə» keçilsin. Ziya Gökalp da yazırdı ki, 

Türkiyə üçün hazırda türkçülük deyil, real olaraq türkiyəçilik vacibdir. Onun fikrincə, türkçülük-oğuzçuluq və 

turançılıq isə bütün türklərin gələcək idealıdır. Bu mənada Atatürkün də əsas siyasəti türkçülük deyil, heç bir 

milli və dini ayrı-seçkilik qoyulmadan vahid türk millətinin yaranması, yəni türkiyəçilik-dövlətçilik üzərində 

qurulmuşdur. 

Əlbəttə, Atatarük əslində Turan sevdalısı idi. Əgər belə olmasaydı Atatürk bütün türkləri öqrənmək naminə 

Türk Tarix Qurumunu, Türk Dil Qurumunu və başqa təkilatları yaratmazdı. Hər halda Türkiyə Cümhuriyəti 

qurulduqdan sonra Atatürkün fədakarlığı ilə milli tarixə yönəlik bir sıra işlər görülməyə başlandı (Z.Gökalp, 

Y.Akçuraoğlu, Z.V.Togan, H.Z.Ülken və b.). Amma bu milli tarixə yönəlik görülən işlərdə Qərb-Avropa təsiri, 

yəni onlar kimi milli tarix yazmaq istəyi həddən çox olduğu üçün faydası az oldu. Halbuki Atatürkün istəyi 

formaca Qərb, mahiyyətcə milli-Türk ruhlu tarixin yazılması idi. Ancaq milli şüuru dolaşdırılmış, bir yandan 

din, digər yandan Qərb təsirindən qurtulamayan, eyni zamanda milli düşüncə tarixindən uzaqlaşdırılan 

cəmiyyətdə milli tarix yazmaq asan deyildi. Tanınmış türkoloq Əhməd Cəfəroğlu da bunu nəzərə alaraq o 

zaman yazırdı ki, Azərbaycan və Türkiyə türkləri eyni soyu və dili paylaşdıqları halda, hər iki ölkədən bəzi 

tədqiqatçıların türk mütəfəkkirlərini «azəri», «türkiyəli» deyə iki yerə parçalamaları yolverilməzdir. Əgər 

kimlərsə Türkiyənin belə bir yol tutuduğunu hesab edirlərsə yanəlırlar, çünki Atatürk də bu cür ayrımçılığa 

qarşıdır: «Əgər məqsəd Azəri türk müəlliflərini Anadolu mühərrirlərinə, Azəri türklərini isə Anadolu 

türklərinə əcnəbi kimi tanıtmaqdırsa, belə olan surətdə Füzuli və Nəsimi kimi böyük türk şairlərini də sadəcə 

«əcnəbi» Azəri mühitinə daxil edərək onları ümumtürk mədəniyyəti sahəsindən kənarda saxlamaq lazımdır. 

Halbuki elə dünən Ulu Qazinin (Atatürkün) göstərişi ilə Ankarada toplanan ilk Türk tarix qurultayında Türk 



 

 

birliyinin ana vətəni, mənşəyi, mədəniyyətinin və ümumiyyətlə, bütün mövcudiyyətinin qətiyyən «ayrılıq və 

qeyrilik» güdülmədən bir küll halında araşdırılması ilə bağlı qərar verilmişdir». 

O ki qaldı Atatürkün Qərbləşmə yolunu tutmasına, məncə burada da haqlı məqamlarla yanaşı, məsələni 

ifratlaşdırılması da az deyildir. Məsələn, Atatürkün İslama münasibətində, din-dövlət məsələsindəki mövqeyi 

əsasən normaldır. Atatürkə görə dövlət daima güclü olmalıdır ki, din birliyi tərəfdarları «ümmətçilik» adı 

altında «qəza-cihad» ideyasına qapılmasınlar. Atatürkün fikrincə, bunu əvəzində toplumda və dövlətdə qəti 

şəkildə ağlın hakimiyyəti üstün olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, milli və dini dəyərlər yaşatmaq üçün həmişə 

müasir ruhlu olmaq hər hansı millətin başlıca qayəsi olmalıdır. Yalnız müasir ruhlu milli və dini dəyərlərə 

sahib millət ayaq üstə durar və dünya durduqca var olar. Ancaq kimlərsə Atatürkün din siyasətini başqa yerə 

yozur, din adamlarına təzyiq göstəriridilərsə bunun günahkarı o, ola bilməz. 

Doğrudur, Atatürk Qərb ideyalarına münasibətdə, yaxud da onu Türkiyədə həyata keçirərkən bəzən 

yanlışılıqlar olmuşdur. Özəlliklə, Türk insanınn dini və milli mənəvi həyatda Qərbi təqlid etmək doğru deyildir. 

Bunun nəticəsidir ki, bəzi Avropa alimləri (A.Toynbi, F.Fukuyama və b.) Qərb rasionalizmini Türkiyədə 

həyata keçirdiyi üçün Atatürkü tərifləyirlər. Toynbi yazır ki, dünənə qədər dünyaya meydan oxuyan türklərin 

“Qərb”ə üz tutması, özəlliklə bunun Osmanlı türklərinin böyük qərbçilərindən Mustafa Kamal Atatürk 

tərəfindən gerçəkləşdirilməsi “qərblilər”in açısından olağanüstü bir hal idi. İlk baxışda bu fikirlər Türk milləti 

üçün xoş təsir bağışlasa da, əslində onları zorla “Qərb”ə yönəltmə və “Qərb”i daima ideal görmə istəyi var. 

Çünki vaxtilə dünyaya meydan oxuyan türklər hələ də “Qərb”ə üz tutmaqdan başqa çarə görmürlərsə, bu 

“qərblilər”cə böyük bir uğurdur. 

Bütün hallarda bugünkü Türkiyə Atatürkün Türkiyəsidir. Əgər kimlərsə Türkiyəni, o cümlədən bütün Türk 

dünyasını daha güclü görmək istəyirsə Atatürkdən daha çox zəhmət çəkməli və əməli işlər görməlidir. Yəni 

Atatürklərin, Rəsulzadələrin türklük, turançılıq yolunda gördüyü işləri təqdir etməklə yanaşı, yanlışlıqlarını da 

görərək əziz Türk millətimizi irəli aparmaq hər birimizin şərfli borcudur. 

Qəlbi hər zaman Türkiyə ilə birgə döyünmüş Azərbaycan xalqı  barədə Mustafa Kamal  sağlığında demişdir: 

“Azərbaycan xalqının bizimlə bizdən çox maraqlandığını bilirik.” 1920-ci il 28 apreldə rus ordusu tərəfindən 

Azərbaycan işğal olunandan sonra Avropa orduları ilə qarşı-qarşıya durmasına baxmayaraq Mustafa Kamal 

paşa Kazım Qarabəkir paşaya göndərdiyi teleqrafda yazırdı: "Rusiya müsəlmanları və bütün islam xalqları 

haqqındakı fikirlərimiz onların hüquqlarının genişlənməsinə yönəldilməlidir. Azərbaycanın tamamən müstəqil 

bir dövlət halına gətirlməsi üçün, rusları şübhələndirməmək şərti ilə təşəbbüslər göstərmək lazımdır. 1920- ci 

ilin 10 avqustunda ruslar və ermənilər arasında imzalanan sazişdə Azərbaycana zərər verən maddələrin aradan 

qaldırılmasına çalışılmalı, Qarabağ və sair yerlərin Azərbaycana bağlı olması təmin edilməlidir." 

Eyni zamanda, 1920-ci il 3 may teleqrafında Mustafa Kamal Qarabəkir paşaya "Azərbaycan hökumətindən az 

miqdarda borc almasını" istəmişdir.  Mənbələrdə Azərbaycanın istər birbaşa, istərsə də Rusiya ilə birlikdə 

Türkiyəyə maddi kömək etməsinə aid çoxlu faktlar vardır. Məsələn, Nəriman Nərimanov Mustafa Kamal 

paşaya ünvanladığı məktubunda yazırdı: "Paşam, qardaş-qardaşa borc verməz, əl tutar... Mustafa Kamal 

paşanın Türkiyəsi bizim dostumuzdur." Nərimanov Türkiyənin milli azadlıq savaşında qələbəsini alqışlayır, 

əlindən gələn yardımı edirdi. Nərimanovun bu xidmətlərini nəzərə alan Türkiyə Böyük Millət Məclisi ona 

fəxri qılınc verməkdən ötrü M.Kamalın göstərişi ilə Azərbaycana xüsusi heyət göndərmişdi. 

Atatürk Şərq komandanlığına  Naxçıvanla bağlı  verdiyi sərəncamlarda Azərbaycanın bu qədim hissəsini 

erməni işğalından, amerikan-ingilis hegemonluğundan qorunması üçün göstərişlər vardır. Məhz böyük 

Atatürkün ciddi təkidləri nəticəsində Naxçıvan Qars və Moskva müqavilələrini imzalayan dövlətlər tərəfindən 

Azərbaycan torpaqları kimi qəbul olunmuşdur. Atatürkün uzaqgörənliyi nəticəsində Azərbaycanın tərkibində 

Naxçıvan vilayəti yaradılmışdır. Həmin vaxt Atatürkün yürütdüyü ardıcıl siyasi fəaliyyət olmasaydı, 

ermənilərin arxalandığı Moskva hökuməti Naxçıvan Muxtar Vilayətinin qurulmasına razılıq verməyəcək və 

Azərbaycan tarixi Naxçıvan torpaqlarını itirmiş olacaqdı. Çünki siyasi səhnədə təklənmiş Azərbaycan 

hökumətinin də Naxçıvanı təkbaşına saxlamağa gücü yetməyəcəkdi. Ermənistanın daşnak rəhbərliyi 

Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. 

Mustafa Kamal Naxçıvanla bağlı fikirlərini belə bildirmişdir: "Azərbaycana bağlı Naxçıvan vilayəti qardaş 

Türkiyə ilə 11 kilometrlik sərhəddə olan türk yurdudur. Naxçıvan türk dünyasının qapısıdır, onu qorumaq 

lazımdır." Mustafa Kamalın  mücadiləsi Anadolunu dörd bir tərəfdən işğal etmiş ingilis, fransız, italyan və 

yunanlara, şərqi və cənubi-şərqi Anadoluda erməni  və kürd dövlətləri qurmağa çalışanlara qarşı yönəlmişdi.   



 

 

Qardaş Osmanlı Türkiyəsi də Azərbaycana hər zaman arxa durmuş, 12 iyul 1921-ci il tarixində Türkiyə Böyük 

Millət Məclisində söylədiyi nitqində Mustafa Kamal Türkiyənin Azərbaycana komandan, zabit və bir sıra 

şeylər göndərdiyini bildirmişdir. Azərbaycan hökuməti özlərinin gələcəyini M.Kamal Türkiyəsi ilə sıx əlaqədə 

görürdü. 1922-ci ildə Parisdə Yaxın Şərq problemləri ilə bağlı konfransa Atatürk hökumətinin nümayəndələri 

ilə yanaşı, İzzət paşanın rəhbərliyi altında sultan hökumətinin nümayəndələri dəvət olunanda Azərbaycan 

nümayəndələri kamalçıları dəstəkləmişdir.    

M.Kamal paşanın TBMM sədri kimi 1920-ci ildə əlaqə yaratdığı xarici dövlətlərdən birincisi Azərbaycan, 

ikincisi Əfqanıstan və Sovet Rusiyası olmuşdur. Bununla bağlı o, Azərbaycanın rəsmi nümayəndəliyinin 

bayrağını qaldırmış, bolşevik hökumətinin siyasətini bəyənmiş və dəstəkləmişdir. Bu sahədə Sovet 

Azərbaycanının Türkiyədəki səfiri İbrahim Əbilovun fəaliyyəti xüsusi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, 

respublikanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərindən biri olan İbrahim Əbilov 1921-ci ilin yayında 

Kominternin II konqresinin nümayəndəsi olaraq V.İ.Leninin göstərişi ilə Sovet Azərbaycanının Türkiyədə 

nümayəndəsi təyin olunmuşdur. 

1921-ci ilin sentyabr ayında Türkiyəyə yola düşən Azərbaycan elçisi Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən qəbul 

edilmişdir. Qəbul zamanı İbrahim Əbilov Azərbaycan hökuməti adından Qafqaz süvari ordusunun qızılı 

xəncərini M.Kamala hədiyyə vermişdi. Xəncərin üzərində belə bir yazı var idi: "Azərbaycan fəhlə-kəndli 

hökumətindən türk inqilabının qəhrəmanı Mustafa Kamal paşaya xatirə." 

Artıq Atatürkün təkidi və təzyiqi nəticəsində  Azərbaycanın  xeyrinə  imzalanan Qars müqaviləsindən 100 

ildən çox keçir. Bu müqavilə imzalandığı andan etibarən həmişə  erməniləri qıcıqlandırmışdır. Naxçıvanı ələ 

keçirmək istəyən, bunun üçün hər cür vasitələrdən istifadə edən ermənilərin qarşısına Qars müqaviləsi ilə sədd 

çəkilmişdir. Bu müqavilənin şərtlərini də erməni daşnakları dəfələrlə pozmuşdur. Onlar dəfələrlə Kremli  bu 

müqaviləni  pozmağa  təhrik etmişdilər. Azərbaycanın tərkibində Naxçıvana muxtariyyət statusunun 

verilməsini yüksək qiymətləndirən dövlət  dahi xadimi Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti 

mühüm hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın statusunu qoruyub 

saxlamaq üçün Moskva müqaviləsinin və xüsusən Qars müqaviləsinin böyük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan 

Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, 

muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir 

sənəddir.” 

Qeyd edək ki, Qars müqaviləsi bu gün də qüvvədən düşməyib və onun şərtlərinə görə, Naxçıvan təcavüzə 

məruz qalarsa, Türkiyənin oraya qoşun yeritmə səlahiyyəti var.  Sonrakı illərdə ermənilər nə qədər istəsələr də 

arzularına çata bilmədilər. Çünki müqavilə müddətsiz bağlanıb, dövlətlərdən heç biri birtərəfli qaydada onu 

ləğv edə bilməz. 

 

BÜTÜN ŞƏRQIN DAVASI 

Atatürkün milli müstəqillik və müasirləşmə öndəri kimi super dövlətlərə və onların dəstəklədiyi forpostlara 

qarşı mübarizədə əldə etdiyi qeyri-adi uğurlar Latın Amerikasından Uzaq Şərqə qədər olan geniş bir 

coğrafiyada həyəcanla izlənmişdi. Onun parlaq qələbələri Türkiyə üçün yüksək dəyər olmaqla yanaşı, 

müstəqillik həsrətində olan və ya inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün də ümid işığı və ilham mənbəyi 

olmuşdur. İmperialist qüvvələrə qarşı ağır şərtlər altında aparılan Milli Mücadilə “müstəqillik yolunda ölməyə 

hazır olan bir millətin uğursuzluğundan söhbət belə gedə bilməz” inancı ilə başa çatdırılmışdı. Əldə edilən 

fövqəladə uğur Atlantik okeanından Çin dənizinə qədər geniş bir coğrafiyada əsarət altında inləyən xalqları da 

ayağa qaldırmış, milli istiqlal hərəkatlarına stimul vermişdir. 

Atatürk hələ 1922-ci ilin iyulunda Milli Mücadilənin məzlum millətlər üçün daşıdığı mənanı belə ifadə edirdi: 

“Türkiyənin bugünkü mücadiləsi yalnız öz adından və öz hesabına olsaydı, bəlkə də daha qısa olar, daha az 

qan tökülər və daha tez başa çatardı. Türkiyə böyük və mühüm bir mübarizə aparır. Çünki müdafiə etdiyi bütün 

məzlum millətlərin haqqı, bütün Şərqin davasıdır…” 

O, müstəmləkə vəziyyətində yaşayan şərq xalqlarının yaxın gələcəkdə azad olacaqlarını hələ 1930-cu illərdə 

sanki bir görücü kimi, bu sözlərlə proqnozlaşdırırdı: “Şərqdən doğacaq günəşə baxın. Bü gün dan yerinin 

ağardığını necə görürəmsə, uzaqdan bütün Şərq xalqlarının oyanışlarını da eləcə görürəm. İstiqlalına və 

hürriyyətinə qovuşacaq çox sayda qardaş millət vardır. Onların yenidən doğuşu, şübhəsiz ki, tərəqqiyə və 



 

 

rifaha yönələcəkdir. Bu millətlər bütün çətinliklərə və bütün maneələrə rəğmən müzəffər olacaq və onları 

gözləyən istiqbala çatacaqlar. Müstəmləkəçilik və imperializm yer üzündən silinəcək və onun yerinə millətlər 

arasında heç bir rəng, din və irq fərqi qoymayan yeni bir ahəng və əməkdaşlıq çağı hakim olacaq”. 

Doğrudan da türk zəfəri Tunisdə, Əlcəzairdə, ümumən Şimali Afrikada ruh yüksəkliyi ilə qarşılandı. Suriyanın 

və Fələstinin şəhərləri Türk bayrağı ilə bəzədildi, məscidlərdə duaların ardı-arası kəsilmədi. Mustafa Kamalın 

adı dillərdə dolaşdı, portretləri evlərin divarlarını bəzədi. Qələbəsi şerlərlə vəsf olundu. Türkiyə hadisələri 

insan kütlələrini küçələrə tökdü. İngilislərin və fransızların əsarətində olan yerlərdə “Yaşasın Türkiyə”, 

“Yaşasın Mustafa Kamal” hayqırtıları müstəqillik həsrətinin ifadəsi halına gəlmişdi. O artıq yalnız Türkiyənin 

deyil, bütün İslam aləminin, hətta əsarət altında olan qeyri-müsəlman xalqların da qəhrəmanı idi. O, mərakeşli 

Əbdülkərimin, tunisli Həbib Burqibanın, misirli Ənvər Sədatın, indoneziyalı Əhməd Suxartonun, Pakistanın 

qurucusu Məhəmməd Əli Cinnahın olduğu qədər, Hindistanda Nehrunun da dərindən təsirləndiyi, heyran 

olduğu milli müstəqillik timsalıydı. Atatürkün İslam dünyasına təsiri, Mülki Qanunun qəbulu, latın əlifbasına 

keçid, xəlifəliyin ləğv olunması, dövlət və cəmiyyət həyatının dünyəviləşdirilməsi kimi islahatları radikal 

islamçıların qəbul etməməsinə və müstəmləkəçilərin bütün mənfi təbliğatlarına rəğmən davam etmişdir. 1927-

ci ildə Misirdə nəşr olunan jurnallardan birinin dünyada ən böyük vətənpərvərin kim olduğunu 

müəyyənləşdirmək üçün keçirdiyi sorğuda Mustafa Kamal bütün Misir millətçilərini qabaqlayaraq birinci yerə 

çıxmışdı. 

Xüsusi olaraq vurğulanması zəruri olan digər bir məqam türk müasirləşməsinin müxtəlif və fərqli 

mədəniyyətlərə zamanla ayaqlaşmaları baxımından yol göstərməsidir. Atatürkün əsəri “tarix boyu Qərb 

mədəniyyətindən uzaq olmuş və xristian olmayan” xalqların müasir mədəniyyəti əxz etməsində də model 

rolunu oynamışdır. Qərb alimlərinin fikrincə, türk müasirləşməsi, xüsusən, İkinci Dünya Müharibəsindən 

sonra, türk tarixinin bir mərhələsi olmaqdan kənara çıxmış, müstəqilliklərini yeni qazanan ölkələr üçün siyasi 

sistem olaraq Şərq və Qərb rejimlərinin ortasında nativ dəyər təşkil etmişdir. Bu xüsusiyyətləri ilə Atatürk yolu 

Türkiyənin sərhədlərini aşmış, qitələrə yayılan qlobal məna kəsb etmişdir. 

 

RƏSULZADƏ VƏ ATATÜRK 

Onların hər ikisinin bir-birinə dərin hörmət və sayğıları olub. 

Türk dünyasında, özəlliklə Türkiyədə, Azərbaycanda hesab edirlər ki, Atatürk və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 

ötən əsrin türk dahiləri arasında öndə gəlirlər. Akademik Yaşar Qarayevin təbrincə desək, Rəsulzadə və 

Atatürk Türk xalqlarının XX əsrdə dünyaya verdiyi iki müdrik əri, iki türk dahisidir: «İki türk xalqının iki 

xilaskarı bu adlar oldular. Türk adını millətlərin və xalqların demokratiya, hüquqi dövlət və istiqlal xəritəsinə 

hətta Atatürkdən də əvvəl Rəsulzadə həkk etdi… Məncə, indi Atatürkün əsil məqbərəsi heç də Türkiyədəki ən 

möhtəşəm daş-divar, bədii abidə kompleksi deyildir, yox: azad, münəvvər, suveren Türkiyənin özüdür. Və 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də Azərbaycanda yalnız belə bir möhtəşəm abidəyə, mənəvi mehraba, milli 

məbədə köç edə, əbədi qayıda bilər». 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Atatürkü “ QURTULAN ŞƏRQİN 

SİMVOLU” adlandırmışdı. 

Atatürk Rəsulzadə haqqında: "Mən dünyaya səndən üç sənə erkən göz açmışam. Ancaq bütün Türk aləmində 

Türkün istiqlal bayrağını sən qaldırmısan və bayraq enməsin deyə, mən sənin əlindən alıb Türkiyə üzərində 

dalğalandırmışam. Enməz demisən bu bayraq, enməyəcəkdir!"  

Məqaləmi dahi Azərbaycan şairi ürəyi Turançılıqla döyünən mərhum  Bəxtiyar Vahabzadənin 

“AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ” adlı əsəri ilə bitirmək istəyirəm. 

Bir millətik, iki dövlət 

Eyni arzu, eyni niyyət 

Hər ikisi Cümhuriyyət 

Azərbaycan-Türkiyə. 

Bir ananın iki oğlu 

Bir ağacın iki qolu 

O da ulu, bu da ulu 

Azərbaycan-Türkiyə. 



 

 

Ana yurdda yuva qurdum 

Ata yurda könül verdim 

Ana yurdum, ata yurdum 

Azərbaycan-Türkiyə. 

Birdir bizim hər halımız 

Diləyimiz, amalımız 

Bayraqlarda hilalımız 

Azərbaycan-Türkiyə. 

Dinimiz bir, dilimiz bir 

Ayımız bir, ilimiz bir 

Eşqimiz bir, yolumuz bir 

Azərbaycan-Türkiyə. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the Shusha Declaration, signed between Turkey and Azerbaijan, its role and 

significance as well as its influence on stability and security in the whole region. The author emphasizes the 

exceptional role of the national leaders Heydar Aliyev and Mustafa Kemal Ataturk in the comprehensive 

development of relations, which ultimately led to the signing of the declaration in Shusha. Mustafa Kemal 

Ataturk and Heydar Aliyev's important services as the establishment of a modern state, the preservation of 

national independence, the rapid formation and successful implementation of a peaceful foreign policy, have 

always been an example for our current leaders and peoples. The great ideals, genius ideas, struggles for the 

Motherland, sacrifices in the field of state building of the two luminaries of the Turkic world served to 

strengthen the unity and solidarity of the whole Turkic peoples. The author also highlighted that Turkey has 

always supported the internationally recognized territorial integrity of Azerbaijan and Azerbaijan's just 

position in the conflict over the occupation of its historical territories by Armenia. The Shusha Declaration 

pays special attention to promotion of coordinated and joint actions in the political, military and security 

spheres from the point of view of common national interests. So the document is an alliance based on strategic 

interests that will be stable in any situation and within the framework of building a new world order.  

Keywords: the Susha Declaration, Turkey, Azerbaijan, national interests, a strategic alliance, a new political 

platform 

 

1. INTRODUCTION 

On June 15, 2021, the presidents of Azerbaijan and Turkey signed a declaration on strengthening allied 

relations in the city of Shusha, liberated from the long-term occupation of Armenia during the second Karabakh 

war. This document is a significant event in building a new geopolitical reality in the South Caucasus. It not 

only formalizes friendly relations between countries, but it is also a guarantee of security and sustainable 

development, strengthening peace and cooperation in the region. On February 1 of this year, the Shusha 

Declaration was considered and adopted by the Milli Mejlis of Azerbaijan, and on February 4 it was ratified 

by the Turkish Parliament. At the international level, the declaration dwells upon cooperation, joint activities, 

political relations, economic and trade relations, culture, education, sports, youth policy and practically all 

other areas. Moreover, it assumes a stable military-political alliance between Azerbaijan and Turkey, which 

Heydar Aliyev and Mustafa Kemal Ataturk aspired to. So this document is aimed at strengthening the 

international and regional role of Azerbaijan and Turkey, as well as increasing their authority. 

Following the ceremony of signing Shusha Declaration, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev 

made press statements: “The Declaration signed today is based on history. It reflects the words of the great 

leaders of our peoples – Mustafa Kemal Ataturk and Heydar Aliyev. At the beginning of the 20th century, 

Mustafa Kemal Ataturk said, “Azerbaijan's joy is our joy and its sorrow is ours too.” At the end of the 20th 

century, Heydar Aliyev said, “Turkey and Azerbaijan are one nation in two states.” These historic words are 

the key factor for us and for our activities...” [1, web]. 

  



 

 

2. RESEARCH  

2.1. Azerbaijani-Turkish relations after the recognition of Azerbaijan's independence  

Over the past 25-30 years, political relations between Azerbaijan and Turkey have risen to the level of a 

strategic alliance. Exceptional merits in the development of these relations belong to the national leader of 

Azerbaijan Heydar Aliyev. Thanks to his political legacy over the past ten years Turkish-Azerbaijani relations 

have strengthened, developed and today can serve as a model, an example of interstate relations. The same 

roots, customs, similar culture, language, religion and, of course, unified view of the political world are 

important factors determining these relations. Turkey and Azerbaijan have demonstrated their support for each 

other in the most difficult periods of their history. So during almost the whole 20th century till today our 

relations have been strong, especially when Azerbaijan needed the moral and political support of a neighboring 

state. Even the head of the Azerbaijani National Council Mammad Emin Rasulzade wrote in his works that 

fraternal Turkey was the only hope for the Azerbaijani people in the struggle for independence that Azerbaijan 

gained in  May 28, 1918 [2, p.46-50]. The foundations of this struggle were the ideas of patriotism, universal 

humanism, national consciousness and, of course, Turkism. In the most painful days of Azerbaijan, the rescue 

of Baku from the clutches of the Dashnaks in 1918 by the Turkish Caucasian Islamic Army under the command 

of Nuru Pasha was an important turning point for Azerbaijan. Moreover, Turkey was one of the first countries 

that recognized Azerbaijan's independence in 1918 and the first that recognized Azerbaijan's restoration of 

independence in 1991. Diplomatic relations between the two countries were established on January 14, 1992. 

Cooperation with Turkey was at the forefront of the foreign policy of our national leader Heydar Aliyev, whose 

main goal was to establish international relations and mutual relations with the peoples. The Great Leader 

expresses his respect and esteem for Mustafa Kemal Ataturk, the founder of Turkic state: “Mustafa Kemal 

Ataturk is a historical figure, an irreplaceable, immortal leader of the whole Turkic world". And new leaders 

of these countries are also committed to this policy in terms of the development of Turkish-Azerbaijani 

relations. 

Mustafa Kemal Ataturk's three important services: the establishment of a modern state, the preservation of 

national independence and, finally, the rapid formation and successful implementation of a peaceful foreign 

policy have always been an example for our leaders and people. The unique way of life, great ideals, genius 

ideas, struggles for the Motherland, sacrifices in the field of state building of the two luminaries of the Turkic 

world are among the deeds that serve to strengthen the unity and solidarity of the Turkic peoples.  

The relations between our countries, which have a solid foundation with the ideology of the founder of the 

Republic of Turkey Mustafa Kemal Ataturk and the political philosophy of our national leader Heydar Aliyev, 

are also being further developed today. Strengthening and further expanding relations with Turkey, the most 

reliable strategic partner of Azerbaijan in modern times, is a very important part of the foreign policy of the 

Azerbaijani state. So these relations, based on historical roots and brotherhood, which have always shown 

solidarity, are not only political, economic, trade, military, but also humanitarian and cultural. Regular 

reciprocal visits of the leaders of the two countries play an important role in the development of cooperation 

between our countries in all areas and give positive results in successful development. The establishment of 

the High-Level Strategic Cooperation Council in Istanbul on September 15, 2010 also contributed to the further 

expansion and deepening of relations between the two countries in all spheres. As a result of the great 

importance our country attaches to regional economic cooperation and its active participation in trans-regional 

infrastructure projects, a number of regional projects of international importance have been implemented 

between the two countries.  

Moreover, Turkey has always supported the internationally recognized territorial integrity of Azerbaijan and 

Azerbaijan's just position in the conflict over the occupation of its historical territories by Armenia. And today 

the two countries continue the tradition of mutual support in the international arena. 

Turkey provided political and moral support to Azerbaijan during the Second Karabakh War in the fall of 

2020. While fighting for our national freedom, the people of Azerbaijan have always relied on the support of 

the Turkish people, benefiting from the experience of the Turkish Republic, following the path set by Mustafa 

Kemal Ataturk. Turkey provided both political and moral support to our country. Perhaps it was the support 

of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who said that “Azerbaijan is not alone,” that prevented third 



 

 

forces from interfering in the operation of the Azerbaijani Armed Forces. Turkish officials have repeatedly 

visited Azerbaijan and expressed their strong support, which demonstrated our unity to the whole world. 

 

2.2. Shusha Declaration, its role and significance  

As we know, conflict of interest always moves history and creates new political, economic, geographical and 

other interests. There has not yet been a century in the history of mankind when political borders or economic 

models have not been changed. And today we are again at the stage of economic and political reality’s 

transformation. Such a transformation of ideals and ideas can be ensured by the Shusha Declaration. 

The Shusha Declaration is a strong call for regional peace, stability and prosperity, in which the countries of 

the region are invited to create a new zone of peace and stability with concrete projects aimed at the benefit of 

all parties. 

Presidents of Azerbaijan and Turkey Ilham Aliyev and Recep Tayyip Erdogan, emphasizing the historic 

significance of this meeting in the city of Shusha, the ancient cradle of culture of Azerbaijan and the entire 

Turkic world, once again reaffirmed their adherence to all international documents signed between the two 

friendly and fraternal countries, and to the Treaty of Kars of 13 October 19211 [3, p. 12].  

It is an alliance based on strategic interests that will be stable in any situation and within the framework of 

building a new world order. The document pays special attention to promotion of coordinated and joint actions 

in the political, military and security spheres from the point of view of common national interests. In the event 

of a threat or aggression from third states, the declaration provides for the provision of necessary assistance to 

each other in accordance with the UN Charter. The document also makes a joint effort to modernize the army 

in accordance with modern requirements. 

Talking about this document Ilham Aliyev highlighted that it not only covers many important issues at the 

international level, it dwells upon cooperation, joint activities, political relations, economic and trade relations, 

culture, education, sports, youth policy and practically all other areas. It also demonstrates the importance of 

energy security and the Southern Gas Corridor for Turkey, Azerbaijan and Europe. But the main issues among 

them had been emphasized were the issue of cooperation in the field of defense industry and mutual military 

and transport. The declaration contains very clear statements about the opening of the Zangazur corridor. This 

is the result of a new geopolitical situation that has emerged as a result of the second Karabakh war [1, web]. 

So by opening the Zangezur corridor, transport and communication links can be restored in the region. 

As President Recep Tayyip Erdogan said in the ceremony, Turkey also wants to channel its geographic ties 

into deep cooperation. Shusha declaration can lead to creating a new political platform with Russia, Turkey, 

Azerbaijan, Armenia, Georgia and Iran in it. And all these countries can have the opportunity to become not 

only a market but also a production center in this process. “Our strength is the strength of Azerbaijan and the 

strength of Azerbaijan is ours”, he emphasized [1, web]. 

The main idea of the declaration is a call for dialogue and cooperation for the sake of the region's prosperity. 

In this regard, the role of Turkey is noticeably increasing and the legal framework for a qualitatively new 

format of bilateral relations between Azerbaijan and Turkey is being determined. Both states are intensifying 

their aspirations to strengthen stability and security in the region, restore economic and transport ties, normalize 

regional relations and ensure long-term and sustainable peace. Therefore, in this regard, the role of countries 

in the international arena, especially Turkey, is greatly increasing. 

The Shusha Declaration will serve not only the interests of the two countries and peoples, but also the interests 

of the entire Turkic world and is a confirmation of the multilateral cooperation carried out within the 

framework of the organization. 

 
1 Treaty of Kars 1921 - a treaty of friendship between the Armenian, Azerbaijani and Georgian SSR and Turkey. It was 

concluded with the participation of the RSFSR on October 13, 1921 in the city of Kars at a conference convened on 

September 26 in pursuance of the Moscow Treaty between the RSFSR and Turkey of March 16, 1921. We think that 

the Treaty of Kars is mentioned here not by chance: it is based on the idea of cooperation and peaceful coexistence 

both between the region and Turkey, and between countries within the region. 



 

 

So the signing of the Shusha Declaration is a historical achievement not only for our countries, but also for 

Armenia and other countries in the region. In his speech in Shusha R.T. Erdogan stated that new opportunities 

for cooperation appeared between all parties: “Armenia should effectively use the opportunity to jointly build 

a common future”. Azerbaijan and Turkey are confidently working together to build a useful, prosperous and 

dignified future for all parties, allowing efficient use of resources, including the communication potential of 

the region. 

 

3. CONCLUSION 

Over the past 30 years, relations between Ankara and Baku have developed according to the principle of "one 

nation, two states" and have been raised to the level of a strong alliance. Presidents I. Aliyev and R.T. Erdogan 

continued the political line of our national leaders and the most famous political figures in the Turkic world 

Heydar Aliyev and Mustafa Kemal Ataturk.  

These figures left a deep mark on our history and are remembered with deep respect in both countries. Heydar 

Aliyev highly valued Ataturk and praised his ideology. He noted that the great politician not only put forward 

progressive ideas for his time, but also implemented those ideas for the development and strengthening of the 

state he had created. At the presentation of the Ataturk International Peace Prize in 1999, Heydar Aliyev said: 

Mustafa Kemal Ataturk is one of the greatest personalities of the 20th century. By leading the victory in the 

War of Independence and establishing the Turkish Republic, he paved the way for the Turkish people. Turkey 

has been following this path for 76 years, committed to Ataturk's ideas, and has achieved great success. The 

brotherly people of Azerbaijan have great respect and reverence for Ataturk's personality, his ideas and his 

valuable heritage. Ataturk's genius and wisdom are a source of inspiration for us [4, p. 13]. The beliefs and 

goals of both luminaries of the Turkic world are aimed at the same goal and purpose: to preserve the spiritual 

bridges, to unite, protect and preserve our common values and, of course, our independence. “It is hardly 

possible to win a war without ideology”, - said professor I. Mammadzadeh [5, web]. We just wanted to add 

that it is also difficult to preserve the state without a strong ideology. 

Today, Turkey is Azerbaijan's most reliable political ally and equal economic partner. Azerbaijani-Turkish 

relations not only serve the interests of the two fraternal peoples, but also contribute to the establishment of 

peace and tranquility in the region and in the world. And the Shusha Declaration is a strong proof of it. 
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ÖZET  

Bugün keçmiş Sovetlər İttifaqı tarixlərdə xatırlanacaq, yaddaşlarda qalacaq bir ölkədir. Sovetlər İttifaqı 

dedikdə, 1917-1991-ci illərdə mövcud olmuş nəhəng bir imperiya nəzərdə tutulur. Buna baxmayaraq, tarixə 

gömülmüş bu ölkə-imperiya- Sovet İttifaqı hələ Milli Mücadilənin- İstiqlal Savaşının əvvəlindən Türkiyənin 

xarici siyasətində həlledici rol oynamışdır. Belə ki, Türkiyə-Sovet münasibətlərinin başlanmasından sonrakı 

qısa zamanda 1921-ci il martın 16-da Moskvada Türkiyə ilə Sovet Rusiyası arasında dostluq və qardaşlıq 

haqqında müqavilə imzalanmışdır. Sovet Rusiyası Sevr müqaviləsini qəbul etməmiş və prinsipcə öz milli 

sərhədləri çərçivəsində yeni Türkiyəni tanımışdır. 

TBMM ilə Sovet Rusiyası arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində Rusiya dövlətinin səfiri 

Semyon İvanoviç Aralovun mühüm xidmətləri olmuşdur. Semyon Aralov kimdir? O, Birinci Dünya 

müharibəsində rus ordusunda almanlara qarşı döyüşmüş, Fevral inqilabından sonra cəbhələrdə olmuş, Oktyabr 

inqilabında Ikinci Sovetlər qurultayında ordunun nümayəndəsi kimi iştirak etmişdir. Aralov Qızıl Ordu və 

Hərbi Dəniz Donanması quruculuğu ilə məşğul olmuş, xarici hərbi müdaxilə və vətəndaş müharibəsi dövründə 

Sovet Rusiyası Hərbi-İnqilab Şurasının üzvü olmuşdur.  

İstiqlal Savaşının gücləndiyi bir vaxtda, yəni Sovet Rusiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti ilə 

münasibətlərinin yaxşıya doğru inkişaf etməyə başladığı zaman-1922-ci ildə Aralov Ankaraya ölkəsinin rəsmi 

nümayəndəsi təyin olunmuşdur. İstiqlal Savaşında ən böyük hərbi qələbələrin əldə edildiyi və Ankara 

hökumətinin Lozanna müqaviləsi ilə Dünya birliyi tərəfindən tanındığı bir vaxtda Ankarada, cəbhələrdə və 

Anadoluda olan Sovet Rusiyasının diplomatı respublika elan edilməzdən bir qədər əvvəl ölkəsinə qayıtmışdır.  

Sovet diplomatı Aralov xatirələrində Qurtuluş Savaşında Atatürkün zahiri görünüşünü və daxili aləmini xarici 

müşahidəçi kimi xatırlayıb, təsvir edir, onun zəngin mənəvi-ruhi aləmini oxucunun gözləri önündə canlandırır. 

Sovet səfiri bir diplomat, dövlət adamı kimi, gördüyünü və hiss etdikləri həqiqətləri yazıya köçürür. Bu mənada 

Türk xalqının mübarizəsinə və türk idealına xidmət edən Atatürk haqqında Aralovun xatirələri ona görə 

mühüm əhəmiyyət daşıyır ki, bu, hər bir türk kimi, bizlərə də qürur və fəxarət verir. 

Açar sözlər: İstiqlal Savaşı, Türkiyə Böyük Millət Məclisi, Sovet Rusiyası, Türkiyə- Sovet Rusiyası dostluğu, 

1921 Moskva müqaviləsi, Sovet diplomatı Semyon Aralov, xatirələr  

 

SUMMARY 

Today, the former Soviet Union is a country that will be remembered in history, will remain in memory. The 

Soviet Union refers to a huge empire that existed in 1917-1991. Nevertheless, this country, steeped in history-

the empire-the Soviet Union-has played a decisive role in Turkey's foreign policy since the first years of 

national prosperity-the War of Independence. So, shortly after the beginning of Turkish-Soviet relations, on 

March 16, 1921, an agreement on friendship and brotherhood between Turkey and Soviet Russia was signed 

in Moscow. Soviet Russia did not accept the Treaty of Sevres and in principle recognized the new Turkey 

within its national borders. 

An important merit of the Ambassador of the Russian state Semyon Ivanovich Aralov was the strengthening 

of friendly relations between the USSR and Soviet Russia. Who is Semyon Ivanovich Aralov? He fought in 

the Russian army against the Germans in the First World War, after the February Revolution he was on the 

fronts, participated in the October Revolution as a representative of the army at the Second Congress of Soviets. 



 

 

Aralov was engaged in the construction of the Red Army and Navy, was a member of the Military 

Revolutionary Council of Soviet Russia during the period of foreign military intervention and the Civil War. 

At a time when the war for independence intensified, that is, when relations between Soviet Russia and the 

government of the Grand National Assembly of Turkey began to develop for the better -in 1922, Aralov was 

appointed official representative of his country in Ankara. At a time when the largest military victories in the 

war of independence were won and the government of Ankara was recognized by the international community 

by the Treaty of Lausanne, the diplomat of Soviet Russia in Ankara, on the fronts and in Anatolia, returned to 

his country shortly before the proclamation of the republic. 

The Soviet diplomat Aralov in his memoirs recalls and describes the appearance and inner world of Ataturk in 

the Liberation War as an external observer, revives his rich spiritual and moral world before the eyes of the 

reader. The Soviet ambassador, as a diplomat, a statesman, transmits in writing the facts that he sees and feels. 

In this sense, Aralov's memories of Ataturk, who served the struggle of the Turkic people and the Turkish 

ideal, are important, because, like every Turk, it gives us honor and pride. 

Keywords: the War of Independence, the Grand National Assembly of Turkey, Soviet Russia, Turkish-Soviet 

friendship, the Moscow Treaty of 1921, Soviet diplomat Semyon Aralov, memoirs 

 

GİRİŞ 

Sovet İttifaqı Anadoluda müstəqil, azad Türkiyə dövlətinin yaradılmasında öz üzərinə düşən vəzifəsini yerinə 

yetirməkdə köməkliyini əsirgəməmişdir. Türkiyə-Sovet münasibətlərinin başlanğıc nöqtəsi kimi Moskva 

danışıqları, nəhayət, 16 mart 1921-ci ildə “Dostluq və qardaşlıq haqqında Müqavilə” imzalanması ilə 

nəticələnmişdir. Hətta Türkiyə-Sovet dostluq münasibətləri İkinci Dünya Müharibəsinə qədər çox möhkəm 

olmuşdur. Yəni, Milli Mücadilənin- İstiqlal Savaşının ilk qızğın günlərindən başlayan bu cür dostluq və 

qardaşlıq münasibətləri, İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra tamamilə kəskinləşdi. “Sovetlər 

İttifaqının rəhbəri İosif Stalin müharibədən sonra Türkiyədən Qarsı, Ərdəhanı tələb etməklə və boğazlar 

məsələsi ilə dostluq münasibətlərinin kəsilməsinə səbəb oldu” (Toprak, 2008:XIV).   

Rusiya Sovet diplomatı Semyon Aralov Birinci Dünya müharibəsində rus ordusunda almanlara qarşı 

döyüşmüşdür. Cəbhədəki qoşunların tərkibində əksinqilabi üsyanların qarşısının alınmasında mühüm rol 

oynayıb. Oktyabr inqilabında isə İkinci Sovetlər qurultayında ordu nümayəndəsi kimi iştirak etmişdir. Lev 

Trotski Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanmasının Xalq Komissarı (yəni bugünkü Müdafiə naziri) olduqda o, 

orduda ilk alayların və diviziyaların təşkili ilə məşğul olmuşdur. Aralov xarici dövlətlərin hərbi müdaxiləsi və 

vətəndaş müharibəsi dövründə Cənub-Qərb cəbhəsində 12-ci ordunun Hərbi-İnqilab Şurasının və Qızıl 

Ordunun Hərbi-İnqilab Şurasının üzvü olmuşdur. 

Aralov Qızıl Ordunun Rusiyada vətəndaş müharibəsində qalib gəlməsindən və 1920-ci ilin oktyabrında 

Ukrayna ilə saziş imzalamaqla Polşaya qarşı hərbi əməliyyatların dayandırılmasından sonra sərhədi keçmək 

üçün yaradılmış Hökumət Komissiyasının sədri seçilmişdir. O, Polşa ilə sülh danışıqlarında da fəal iştirak 

etmişdir. Az sonra Aralov Litvada Rusiyanın diplomatik nümayəndəsi təyin edilmişdir. 

Araşdırmaçılara görə, digər tərəfdən də “1917-ci ilin Oktyabr çevrilişindən sonra Rusiyada hakimiyyətə gəlmiş 

və Antantaya qarşı müharibə aparan bolşeviklər özlərinin yaratdıqları yeni hökumət ilə milli-azadlıq hərəkatına 

qalxmış Kamalçı Türkiyəni boğmağa çalışan Antantaya qarşı antiimperialist müharibədə obyektiv surətdə təbii 

müttəfiq olmuş və bir-birinin dəstəyinə ehtiyac duymuşlar” (Aliyev, 2017:1103). Yəni, “bolşevik Sovet 

Rusiyası da Anadoluda imperializmə qarşı mübarizə aparan Milli Mücadiləyə simpatiya bəsləyirdi. Nəticədə 

bolşevik Rusiyası və Anadoluda olan Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti həmrəy ola bildilər. Belə 

olduqda Böyük Britaniyanın siyasəti isə regionda Türkiyə-Sovet əməkdaşlığının qarşısını almaq, Qafqazla 

Türkiyənin Milli Mücadilə hərəkatının mənəvi bağlarının qarşısını kəsmək və bu bölgələrdə Sovet 

ekspansionizminin dayandırmaq məqsədi daşıyırdı” (Göktürk, 2017:1003).  

İstiqlal Savaşının gücləndiyi illərdə Sovet Rusiyası və Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti ilə yaxınlaşma 

türklərin bolşeviklərlə ideoloji yaxınlaşması olmayıb, o dövrün real tələbindən irəli gələn vəzifə idi. Avropanın 

işğalçılarına qarşı Türkiyədəki milli-azadlıq hərəkatının gedişində bolşeviklərin köməyinə nail olmaq cəhdləri 

nəticədə Türkiyəni xilas etmək zərurətindən irəli gəlirdi (Göktürk, 2017:1018). “RSFSR- Türkiyə arasında 



 

 

dostluq və qardaşlıq haqqında müqavilə” həm Rusiya, həm də Türkiyə üçün ən böyük diplomatik və siyasi 

uğur oldu, çünki uzunmüddətli Rusiya-Türkiyə dostluq münasibətlərinin möhkəm əsası qoyuldu.  

1922-ci ildə Milli Mücadilənin-İstiqlal Savaşının gücləndiyi və Sovet Rusiyasının Türkiyə Böyük Millət 

Məclisi Hökuməti ilə münasibətləri müsbət inkişaf etməyə başladığı zaman Aralov Ankaraya rəsmi 

nümayəndə təyin olundu. Milli mücadilədə ən böyük hərbi qələbələrin əldə edildiyi və Ankara hökumətinin 

Lozanna müqaviləsi ilə beynəlxalq birlik tərəfindən tanındığı bir vaxtda Ankarada, cəbhələrdə və Anadoluda 

olan Sovet diplomatı Respublika-Türkiyə Cümhuriyəti elan edilməzdən bir az əvvəl öz ölkəsinə qayıtmışdır.  

Aralov təxminən qırx il sonra bu dövr haqqında xatirələrini yazmışdır. Aradan bu qədər illər keçdikdən sonra 

onun xatirələrinin yazılması ilə bağlı, ilk ağla gələn fikir o dövrün siyasi konyunkturası ilə bağlı ola bilər. 

Məlum faktdır ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra başlanan “Soyuq müharibə” dövründə Türkiyə-Amerika 

münasibətləri, Kipr böhranı üzündən qismən donub qalmış Türkiyə-Sovet münasibətləri yenicə müsbət xəttə 

qədəm qoymuşdu. Aralov öz xatirələrini otuz ildən artıq müddətdə yazmış və bəlkə də bu münasibətlərin 

möhkəmlənməsində rol oynaya biləcəyini gözləmişdir. 

Aralovun xatirələri, hər şeydən əvvəl, gözəl memuar nümunələrindəndir. O, İstiqlal Savaşı dövrünün geniş 

mənzərəsini təsvir edir, bu yolda Qara dəniz limanlarından keçən və Milli Mücadilənin ən qızğın dövrlərində 

Ankaraya gələn sovet missiyasının göstərdiyi fəaliyyətindən danışır. O, Qazi Mustafa Kamal Paşa ila şəxsi 

söhbətlərindən danışır, Millət məclisində və cəmiyyət həyatında verdiyi bəyanatlara münasibətini bildirir. 

Aralov həmçinin Milli Mücadilə dövrünün digər görkəmli xadimləri ilə münasibətlərini aydınlaşdırır. Onun 

zaman fərqi olsa da, bu şəxsiyyətlərə olan baxışları xarici müşahidəçi kimi mühüm əhəmiyyət daşımaqdadır. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Semyon Aralov 1922- ci ildə, yəni Türkiyənin Qurtuluş Savaşındakı mühüm qələbələr qazandığı dövrdə 

Ankaradakı Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti yanında Sovet Rusiyasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri  

olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Həmin ildə Milli Mücadilənin böyük vüsət aldığı və Sovet Rusiyasının ilk 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti ilə münasibətlərinin müsbət inkişaf etməyə başladığı zamanlar idi. O 

zaman Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti də yenicə tanınmağa başlayırdı. 

Aralov Atatürkü şəxsən görməmişdən əvvəl Ankaraya qədərki yolculuğunda gördüyü insanlardan onun 

haqqında bir çox şeylər öyrənə bilmişdi. Aralov yazırdı ki, “biz Riza ərazisindən keçəndə bizimlə görüşməyə 

hazırlaşan dost türklər bizi əhatəyə aldılar. Bizim gəmi sanki türklərin bir donanması  ilə əhatə olunmuş və 

dayandırılmışdı. Onlar bizə, demək olar ki, çiçək çələngləri atırdılar. Hər tərəfdən dostluq qışqırıqları 

yüksəlirdi. Mənə səbət dolu portağal hədiyyə etdilər. Onlar, nəhayət vermək istədiyimiz puldan imtina etdilər. 

Hər tərəfdən: “Rusiya ilə dostluq, dostluq!” səslərii yüksəlirdi” (Aralov, 2008:34). Demək olar ki, “söhbət 

etdiyimiz insanların hamısı Sovet Rusiyası haqqında böyük maraqla soruşurdular: Rusiyada padşahın 

devrildiyi, hökmdarların qovulduğu, torpaqların bölündüyü, indi xalqın dövləti idarə etdiyi doğrudurmu?” 

(Aralov, 2008:43).  

 Semyon Aralov yol boyunca söhbət etdiyi adamlardan Mustafa Kamalı şəxsən görüb- görmədiklərini 

soruşmuşdu. Onların əksəriyyəti deyirdilər ki, “Mustafa Kamal onlarla çox mehriban və çox təvazökar 

davranmışdı. Paşa burada uzun müddət qalmış, öz fəaliyyətini tamamilə Türkiyənin xilasına həsr etmişdir. 

Mustafa Kamal onlara demişdi ki, xalqın qüvvəsinin-vahid birliyinin qarşısını almaq çətindir.   Mustafa Kamal 

görüşlərində çıxış edərək demişdi: “Mən bütün müqəddəs bildiklərim qarşısında and içmişəm ki, yurdumuzun, 

vətənimizin-ölkəmizin tam müstəqilliyinə nail oluncaya qədər fədakarlıqla xalqla birlikdə çalışacağam” 

(Aralov, 2008:51).   

Semyon Aralov çox uzun yolçuluğu haqqında yazırdı ki, “biz çox müvəffəqiyyətlə hərəkət etdik. Samsundan 

hökumətin mərkəzi Ankaraya təxminən iki həftə ərzində 400 kilometrlik yol getdik. Amma biz bundan onsuz 

da məharətlə istifadə edə bildik. Yolçuluqdakı dayanmalarımızda  bu uzun səfər bizə ölkənin həyatı, xalqın 

ənənələri və adət-ənənələri, kəndlilərin, şəhər sakinlərinin, ölkə rəhbərliyinin əhval-ruhiyyəsi, xalq-azadlıq 

müharibəsi, Antantanın ambisiyaları, ərazi problemləri haqqında məlumat əldə eməyə imkan verdi” (Aralov, 

2008:56).   

Türk xalqının milli-azadlıq hərəkatında hamılıqla bütün vətənpərvər qüvvələr hərbi hissələrə gəlir, “Mustafa 

Kamalın yaratdığı orduya həvəslə və sevinclə qoşulurdular” (Aralov, 2008:57).  Semyon Aralova görə, 



 

 

“Mustafa Kamalın və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarları Ankaradan bütün ölkəyə yayılırdı. 

Müəllimlər, həkimlər, jurnalistlər, sənətkarlar, tacirlər kimi mütərəqqi demokratik qüvvələr əsgərlərlə birlikdə 

idilər. Mustafa Kamal Paşanın əsgərlər arasında nüfuzu çox böyük idi. Onların vasitəsilə Mustafa Kamal xalqın 

mənəvi ruhundan xəbərdar olurdu” (Aralov, 2008:59). Bütün bunların hamısı da özlüyündə xalqın mübarizə 

əzmini artıırr, gücləndirir, onda düşmənləri ölkədən qovub çıxarmaq üçün hər şeyə mətanətlə dözəcəyinə 

möhkəm əminlik yaradırdı.   

Semyon Aralov yazırdı ki, Qazi Mustafa Kamal ilə ilk görüşümüz “30 yanvar 1922-ci ildə oldu və çox 

mehriban keçdi. Türkiyənin yeni lideri məni çox səmimiliklə qəbul etdi. Sovet hökumətinin dekreti olaraq, o, 

hər iki tərəfin Sovet fəhlə-kəndli hökuməti və Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti arasında razılaşmalar 

vasitəsilə dostluq münasibətlərini inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək üzərinə qoyduğu tapşırıq barədə 

mənim sözlərimi böyük diqqətlə və ciddiliklə dinləmişdi. Nəhayət, yeni, gənc Türkiyəyə imperialistlər 

üzərində qələbə çalmağı və tərəqqi etməyi arzulamışdıq. Sonra mən Sovet hökumətinin arzularını həm 

Türkiyənin Böyük Milli Məclisinə, həm də Mustafa Kamal Paşaya çatdırdım. Mustafa Kamal Paşa xoş 

arzularımıza görə mənə təşəkkür edərək dedi ki, həm Böyük Millət Məclisi hökuməti, həm də öz adımdan iki 

ölkə, iki dövlət və iki xalq arasında böyük dostluğun möhkəmlənməsi üçün müəyyən edilmiş vəzifəni yerinə 

yetirəcəyəm”. Mustafa Kamal Paşa dedi:” Bizim ümumi məqsədimiz imperializmə qarşı mübarizə aparmaqdır. 

Şərq xalqlarını onların boyunduruğundan xilas etməkdir. İnanıram ki, birgə səylərimizlə uğur qazanacağıq. 

Türkiyəyə göstərdiyi köməyə görə Rusiyaya və Leninə təşəkkür edirəm” (Aralov, 2008:64-65). 

Semyon Aralov xatırlayırdı ki, “qarşılıqlı təmaslardan sonra Mustafa Kamal məni masaya dəvət etdi. Qəhvə, 

çay gətirdilər. Bizim aramızdakı qeyri-rəsmi söhbət heç bir təklif olmadan başladı və çox uzun müddətə davam 

etdi. Sonra Mustafa Kamal cəbhə ilə bağlı məsələlərə keçdi və hərbi işlərimiz haqqında suallar verdi. Mustafa 

Kamalın Qızıl Ordunun yaradılması və təşkilində, vətəndaş müharibəsi zamanı və hətta müharibələrdə 

müharibə vəziyyətindən yaxşı xəbərdar olduğunu bildirdi. Həmin dövrdə Mustafa Kamal Paşa bütün enerjisini 

orduya, onun təchizatına, təşkilinə, yunanların darmadağın edilməsinə və burada milli hərəkata qarşı baş 

vermiş üsyanların yatırılmasına yönəltmişdi. Bunun üçün bizim bundan sonrakı danışıqlarımızdakı  kimi, ilk 

görüşümüzdə də hərbi işlər və hərbi öhdəliklər müzakirə olundu” (Aralov, 2008:65).  

Milli Mücadilənin ən qızğın dövrlərindən Mustafa Kamal Paşa Yeni Türkiyənin Xilaskarı və Qurucusu 

olmuşdu. Sovet diplomatı kimi, Semyon Aralov xatirələrində Atatürkə çox böyük dəyər verir və  şahidlik edir 

ki, Mustafa Kamal Paşa böyük ümidlərlə xalqı qələbəyə səsləməkdədir. Milli Mücadilədə xalqın qələbə 

çalacağı açıq-aydın görünürdü. Çünki “Mustafa Kamal Paşa güclü, iradəli bir komandan idi” (Aralov, 

2008:37). Sovet diplomatı Aralovun qüdrətli komandan kimi dəyərləndirdiyi Atatürk, həqiqətən də özünü 

sonralar İnönü döyüşlərində və Sakarya Meydan müharibəsindəki parlaq qələbələrdə sübut etmişdi.  

Sovet diplomatı Semyon Aralov Mustafa Kamal Paşanın zahiri görünüşünü xatırlayaraq, onu belə təsvir 

etmişdi ki, o, “mənə necə təsir bağışladı? Biz kimləsə ilk dəfə görüşəndə, ilk növbədə, sən onun zahiri 

görünüşünə baxırsan, sizdə olmadıqlarına baxırsan və onun jestlərini, gözlərini, sifətinin təsvirini izləyirsən! 

Mustafa Kamalın çox nadir adamlara xas olan saçları sarı rəngdə idi, bığları kəsikdi. Onun bütün zahiri 

görünüşünə qəribə rəng qatan və güclü iradəsini nümayiş etdirən gözləri polad kimi idi. O, mənim ilk 

söhbətimə qulaq asanda gözlərini belə görmüşdüm. Mən masanın arxasından ayağa qalxanda və kiçik 

fincanlarımızdakı tünd qəhvələrimizi içdiyimiz zaman onun gözləri bir az daha da tündləşirdi, amma bu da 

onlara yumşaqlıq və şirinlik verirdi. Mən bu fərqi növbəti görüşlərimizdə və söhbətlərimizdə, təkcə mənimlə 

deyil, həm də onun bilavasitə yaxınlığında olan insanlarla, Ismət və Fevzi Paşalarla görüşlərindəki 

söhbətlərində də görmüşdüm. Döyüşlərlə bağlı məsələlərdən danışarkən onunla olduğumuz anlarda-bu zaman 

onun gözlərinə baxanda elə təəssürat yaranırdı ki, o, sanki heç qarşısındakını görmürdü. Mustafa Kamal Paşa 

bir az hündürboylu, bədəncə möhkım idi. Yanaqları çökükdü, qaşları isə sıx və enli idi.” (Aralov, 2008:66). 

Semyon Aralov Atatürkün geyimini də belə xatırlayırdı: “O, məni ilk dəfə qəbul etdiyi zaman onun pencəyinin 

yaxalığında dəfnə yarpağı ilə əhatə olunmuş ulduz vardı. Başına qonur rəngdə hündür dik Həştərxan papağı 

qoymuşdu. Otağında olduğu zamanlarda çox vaxt həmin papağı başında olardı” (Aralov, 2008:66). 

Semyon Aralov Milli Mücadilədə Mustafa Kamal Paşanın hər zaman yanında olan türk aydınları haqqında da 

ayrı-ayrılıqda məlumat vermişdir. O, yazırdı ki, “Mustafa Kamal Paşa ilə ilk  görüşümdən sonra mən 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri İbrahim Əbilovun yanına getdim. Əbilov Türkiyəni çox yaxşı tanıyırdı. Yəni, 

“1921-ci ildə Moskva və Qars müqavilələrinə görə Türkiyə Sovet Azərbaycanını dövlət kimi tanıdı. Digər 

tərəfdən, Ankaranın yeni qurulmuş hökuməti xarici siyasətdə Sovet Rusiyası ilə dostluqla həm də azərbaycanlı 



 

 

qardaşlarının yanında olmağa çalışırdı. Bundan sonra Əbilov Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin 

olunmuşdu. Atatürkün dili ilə desək, Türkiyədən kənardakı "dili bir, dini-imanı bir, canı bir" qardaşlarının 

kədərinə və sevincinə tərəfdaş olmuşdu” (Köstüklü, 2017:986,995).  

Milli Mücadilənin ən kritik dövründə həm Sovetlər tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq 

səviyyədə mənəvi dəstək almağa çalışan Mustafa Kamal Paşa müdrik manevrlər etmiş və prosesdə qələbə ilə 

tam diplomatik dəstəyə nail olmuşdur. Mustafa Kamal Paşa xeyli səylər göstərməklə o zaman dünyanın ən 

böyük müstəmləkə fövqəldövləti olan ingilislərin dəstəklədiyi yunan ordusuna qarşı azadlıq müharibəsində 

Azərbaycan və Sovet Rusiyası nümayəndələri vasitəsilə Anadolu türklüyünün haqlı mübarizəsini bütün 

dünyaya elan etdi, həmçinin Beynəlxalq ictimai rəyə fəal təsir göstərə bildi (Türkmən, 2017:1142). 

Semyon Aralov Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri İbrahim Əbilovu yüksək qiymətləndirərək razılıqla yazırdı 

ki, “Türkiyənin mütərəqqi adamları və Mustafa Kamal ona böyük hörmət göstərirdilər. Mustafa Kamal Paşa 

ilə mühüm söhbətlərimizdə yoldaş Əbilov həmişə fəal iştirak etmişdir” (Aralov, 2008: 67). 

Semyon Aralovun xatirələrində Atatürkün xatırlanması ilə qəribə təəssüratlar oyanmış olur. Belə ki, Sovet 

diplomatı Mustafa Kamalı təqdim edərkən onu belə canlandırır ki, il yarım ərzində Mustafa Kamal ilə 

səfirliyimizdə, onun evində, Türkiyə Böyük Millət Məclisində, cəbhədə görüşmüşəm. Mustafa Kamal Paşa 

musiqiyə qulaq asmağı və uzun, ciddi danışıqlardan sonra rəqs etməyi sevirdi. O, bizim səfirliyə gecələr 

gələrdi, halbuki özüylə də musiqiçilər gətirirdi. Xalq çalğı alətlərinin müşayiəti ilə xor türk mahnılarını ifa 

edirdi. Mustafa Kamal özü də xorla birlikdə oxumağı xoşlayırdı, onda gözləri tündləşirdi və qəm-qüssə çəkirdi. 

Çünki bu mahnılarda xalqın tükənməz müharibələrdən çəkdiyi əziyyətlər ifadə olunurdu (Aralov, 2008:72-

73).  

Semyon Aralov Mustafa Kamalın Sovet səfirliyində olduğu vaxtları belə xatırlayırdı: “Xatirimdədir, bir dəfə 

Mustafa Kamalın köməkçisi zəng edib dedi ki, bu gün Paşa çox çalışmışdır və o, sizi ziyarət etmək, bir az 

dincəlmək-istirahət etmək istəyir, onunla birlikdə musiqiçilər də olacaqlar...O, səfirliyin bütün əməkdaşlarını 

bir az şadlanmaq və rəqs etmək üçün toplamanızı xahiş edir.” Doğrudan da axşam Mustafa Kamal öz 

qohumları, yaxın dostları ilə, nəhayət, səfirliyin daimi qonaqlarından biri olan Milli Müdafiə naziri Kazım 

Qarabəkir Paşa ilə gəldi. Kamal Paşa dostcasına söhbətlərlə masa arxasında vaxt keçirməyi sevirdi.  O, həmişə 

Narzan və ya Qafqazın digər mineral sularını istəyərdi. Əlbəttə, masada şərab da olurdu. 

Bu ziyafətdə Mustafa Kamal Türk klassiklərindən, İran şairlərindən, xüsusən Firdovsidən çoxlu şeirlər oxudu. 

O, türk şairi Nəcatinin lirik şeirlərini sevirdi. Mustafa Kamal Türk milli poeziyanı da çox gözəl bilirdi. O, öz 

Vətənini, onun tarixini, mahnılarını qəlbinin bütün dərinliyi ilə sevirdi. Kədərli Türk melodiyalarından sonra 

Mustafa Kamal həyat yoldaşımdan və səfirliyin katibindən rus mahnılarını pianonun müşayiəti ilə oxumağı 

xahiş etdi. Mustafa Kamal onları böyük məmnuniyyətlə dinlədi və mahnıda özü iştirak etdi. Sonra onlar 

“Kamarinskaya” rus xalq mahnısını ifa etdilər. Səfirliyin qadın işçıləri rəqsə başladılar. Mustafa Kamal əllərini 

bir-birinə vurur və ayaqları ilə temp saxlayırdı” (Aralov, 2008:73).   

Semyon Aralov sonralar-40 il sonra yazacaqdı ki, “indi xatirələrimi yazdığım zaman Mustafa Kamal Paşanı 

mən sanki öz qarşımda canlı bir şəkildə görürəm. Onun ehtiyatlı görünüşü ilə o, başa düşmədiyini izah etməyi 

məndən xahiş edəndə, sanki onun əlinin mənim əlimə toxunuşunu belə hiss edirəm (Aralov, 2008:77-78).   

Mustafa Kamal dəfələrlə nitqlərində yenicə yaranmış Türkiyə-Rusiya dostluq münasibətlərindən və Sovet 

Rusiyasının Türkiyə ordusuna göstərdiyi yardımlardan danışarkən vurğulamışdır ki, istiqlaliyyətimiz və 

gücümüz Sovet Rusiyası ilə dostluqdan asılıdır. Biz bunu həmişə yadda saxlamalıyıq” (Aralov, 2008:93).    

Semyon Aralov xatırlayırdı ki, Mustafa Kamal Paşa bizi şəhərə gəzməyə dəvət edərkən əhali ilə, xalqla 

söhbətlər edərdi. Tezliklə sadə, yoxsul insanların böyük bir hissəsi bizləri əhatə edərdilər. Mustafa Kamal 

dayanardı. Dərhal çoxlu-çoxlu suallar verilməyə başlardı. Mustafa Kamal bunlara məmnuniyyətlə cavab 

verirdi. Ona yunanlarla müharibə, Sovet Rusiyası, torpaq, beynəlxalq vəziyyət, milli təhsil, məktəblər, 

xəstəxanalar və hətta nədənsə abidələrlə bağlı suallar verirdilər. Çoxları öz ağır dolanışıqları haqqında 

danışırdılar. Eyni zamanda, çarşafların çıxarılması, qadınların bərabərliyi qeyd edilirdi. Mustafa Kamal Sovet 

Rusiyasından danışanda deyirdi ki, biz onunla dostuq, sultanlara gəldikdə isə, onlar düzgün siyasət 

aparmırdılar, ancaq İngiltərənin, Fransanın, Almaniyanın və Avstriyanın qızışdırması ilə Rusiya dövləti ilə 

vuruşurdular”.  



 

 

Bu söhbətlər zamanı Mustafa Kamalın gözləri xeyirxahlıq və şəfqət işığı ilə nurlanırdı. O, dostcasına ona 

suallar verən adamları saxlayır və qısa, inandırıcı sözləri ilə ətraflı cavab verirdi. Onlar öz əlləri ilə bizə 

toxunurdular, sanki hər kəs kimi eyni insanlar olub olmadığımızı başa düşmək istəyirdilər. Mustafa Kamal 

Paşa gülümsəyirdi və deyirdi: “Sovet adamları haqqında tez-tez boş cəfəngiyyat danışırlar...bir baxın, onlar 

sizinlə buradadırlar, yalnız başqa bir dildə danışırlar...Amma bir-birimiz haqqında danışmağa başladığımız 

zaman bir-birimizi başa düşürük, çünki məqsədimiz birdir: imperialistləri çiyinlərimizdən atmaq!” Türkiyə 

tarixində ilk dəfə olaraq dövlət başçısı xalqla həyati məsələlər haqqında açıq və sadə söhbət edirdi (Aralov, 

2008:105-106).   

Türk xalqı-cəmiyyəti Sovet Rusiyası ilə arasındakı qarşılıqlı dostluq münasibətlərinin inkişafını böyük 

maraqla və rəğbətlə müşahidə etmişdir. Səhər tezdəndən axşama qədər Sovet Rusiyası səfirliyinin qonaqları 

heç vaxt əskik olmazdılar. Onlar səfirliyə dəstə-dəstə gəlirdilər. Böyük Millət Məclisinin üzvləri, Nazirlər, 

ictimai xadimlər, kooperativlərin nümayəndələri, tacirlər səfirliyimizə tez-tez gəlirdilər. Onların hamısı Sovet 

Rusiyasına öz hörmət və ehtiramını bildirmişdilər (Aralov, 2008:115).   

Mustafa Kamalın sözlərinə görə, Böyük Millət Məclisinin məqsədi Türkiyəni və bütün türk millətini 

işğalçılardan qurtaran Milli birliyi gücləndirməkdir. Sovet Rusiyası ilə Almanya arasında imzalanmış Rapallo 

sazişini Mustafa Kamal Paşa çox bəyənmişdi ki, “Bu, sizin nümayəndə heyətinizin ingilislər üzərində parlaq 

qələbəsidir. Bu, məni çox sevindirir”. Başqa bir söhbətdə Mustafa Kamal Cenevrə konfransını ümumi 

qiymətləndirirdi və Cenevrə konfransında danışıqların dayandırılmasına baxmayaraq, Sovet diplomatiyasının 

qələbəsi olduğunu söyləmişdir və demişdir: “Cenevrə konfransını döyüşlə müqayisə etsək, Rapallo müqaviləsi 

almanlarla imzalandıqdan sonra imperialistlərin sıralarında gözəl bir boşluq açdı” (Aralov, 2008:127).     

Aralovun xatirələrində qeyd olunur ki, Türkiyənin bizə qarşı xarici siyasətində heç bir dəyişiklik olmadı. 

Türkiyə hökumətinin əsas siyasəti əvvəlki kimi davam edirdi: Türkiyənin müstəqilliyi, Sovet Rusiyası ilə 

dostluq (Aralov, 2008:130). Lakin Mustafa Kamalın Türkiyə ilə Antanta dövlətləri arasında münasibətlərindən 

danışarkən belə fikirlər söylənilirdi ki, “Türkiyə heç bir kompromisə gedilməyəcəkdir. O ki qaldı Türkiyə ilə 

Rusiya arasındakı münasibətlərə, hər iki ölkə ümumi maraqlarla bir-birinə bağlı idilər. Türkiyə və Rusiya 

arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması ümumi maraqlarla bağlı idi. Sovet Rusiyasının ona göstərdiyi 

yardımı türk xalqı heç vaxt unutmayacaqdır. Moskva isə hər hansı bir vəziyyətə rəğmən, Ankara Sovet 

Rusiyasına qarşı davranışını dəyişməyəcək, onunla birlikdə hərəkət edəcəkdir. Mustafa Kamal davam etdirdi 

ki, Sakaryadaki qələbədən sonra Böyük Millət Məclisində söylədiyim sözləri təkrar edə bilərəm: “Biz Rusiya 

ilə dostuq. Rusiya bizim milli hüquqlarımızı da hamıdan əvvəl tanıyırdı, bizə kömək edirdi. Belə bir şəraitdə 

Rusiya həm bugün, həm sabah, həm də həmişə Türkiyə dostluğuna ümid bəsləyə bilər” (Aralov, 2008:146-

147). 

Sovet diplomatının Atatürk haqqındakı xatirələrində Atatürkün o dövrdə Yeni Türkiyənin işıqlı gələcəyinə 

necə nikbinliklə baxdığının, Birinci Dünya müharibəsindən sonra Anadoluda genişlənən milli azadlıq 

hərəkatının lideri kimi Mustafa Kamal Paşanın görkəmli rolunun şahidi oluruq. Aralovun fikrincə,  Türkiyənin 

həyatının bütün ağırlıqlarına və çətinliklərinə baxmayaraq yarımmüstəmləkə feodal ölkəsindən azad, müstəqil 

dövlət olması üçün Mustafa Kamalın xidmətləri əvəzsizdir. Möhkəmlənən Türkiyə-Sovet münasibətləri, 

Sultanın devrilməsi, respublikanın elan edilməsi, kapitulyasiya rejiminə qarşı mübarizə- bütün bu hadisələr 

mühüm xarakteri daşıyırdı və onların həyata keçirilməsində Mustafa Kamal mühüm rol oynamışdır (Aralov, 

2008:162).  

Məhz elə bu illərdə Türkiyə ilə Sovet Rusiyası arasındakı münasibətlərə gəldikdə, əsas imperialist dövlətlər 

Sovet Rusiyası ilə Türkiyə dostluğunun olmağını rahat qəbul edə bilmirdilər. Britaniya, Fransa imperialistləri 

və onların Türkiyədə dayaqları Sovet Rusiyasının nüfuzunu pozmağa və onu azaltmağa çalışırdılar. Bir çox 

türk siyasətçiləri Sovet Rusiyası ilə dostluq maskası altında gizlənmişdilər (Aralov, 2008:167). Lakin keçən 

dövrü bugünkü dövrlə müqayisə edərkən məlumdur ki, imperialistlərin və Türk irticasının bütün səylərinə 

baxmayaraq, onlar Türkiyə ilə Sovet Rusiyası arasında dostluq münasibətlərini qura bilməmişdilər.  

Semyon Aralov xatirələrində qırx il keçəndən sonra olub keçənləri yaddaşında belə canlandırırdı ki, Sovet 

səfirinin ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmləndirilməsinə göstərdiyi səylər, Qazi Mustafa Kamal Paşa 

ilə dostluq danışıqları Ankarada çoxlarına xoş gəlməmişdi. İndi uzun illərdən sonra Türkiyədə keçirdiyim 

günləri xatırlayarkən mən həmişə elə təsəvvür edirəm ki, Mustafa Kamal Paşa ilə mənim bu danışıqlarım 

gözlərimin önündə canlanır. O vaxt Paşa bu danışıqları çox qiymətləndirirdi. 1931-ci ildə Mustafa Kamal 

səfirliyimizin açılışının təntənəli mərasimi münasibətilə öz səmimi salamını mənə çatdırdı və böyük 



 

 

məmnuniyyətlə qeyd etdi ki, Türkiyə-Sovet dostluğunun möhkəmləndirilməsi üçün mənim faydalı və 

müştərək işimi xatırlayır və dedi: “ötən yeddi- səkkiz il ərzində Türkiyə çox işlər görmüşdür. Lakin ilk illər 

unudulmaz illərdir” (Aralov, 2008:217).  

Semyon Aralov xatırlayır ki, Mustafa Kamal Paşa türk xalqı və Hökuməti ilə səmimi və dostcasına 

davranmaqda sovet xalqının, onun hökumətinin və Türkiyədəki Sovet Rusiyasının səfirliyinin rolunu çox gözəl 

qiymətləndirirdi. Bəzi səbəblərlə xatirələrimə nəticədə son qoysam da, bu xatirələrə daxil olan illərdə yeni 

Türkiyə ilə münasibətlərimizi qısaca təhlil etmək istərdim. Sovet Rusiyasının Türkiyə ilə dostluq münasibətləri 

Leninin müstəmləkə köləliyinə qarşı yönəldilmiş və imperialist istismardan xalqları azad etmək üçün mübarizə 

aparmaq siyasətinin ilkrindən biridir (Aralov, 2008:218,227).   

Semyon Aralov Sovet Rusiyasının Türkiyədəki səfirliyindəki son görüş haqqında yazıları ilə xatirələrini bitirir. 

Aralov Mustafa Kamal Paşa və onun xanımının Sovet səfirliyi ilə son görüşündən bəhs edərək yazır ki, Mustafa 

Kamal səfirliyimizdəki bağa gəldi. Bağda İran səfiri, hərbi attaşemiz, həyat yoldaşım, köməkçi attaşenin həyat 

yoldaşı ilə qarşılıqlı çay içdik. Mustafa Kamal mülki paltar geymişdi. Bu, 1923-cü ildə, yunanlar üzərində 

həlledici qələbədən sonra idi. Mustafa Kamal işğal olunmuş yunan ordusu ilə son döyüşdən və yunan 

ordusunun Baş komandanının əsir götürülməsindən danışdı. Sonra milli azadlıq mübarizəsinin ilk ağır illərini 

xatırladı ki, biz hamımız iğtişaşlarla əhatə olunmuşduq, Sovet Rusiyasının ilk illərində olduğu kimi, böyük 

çətinliklərimiz var idi. Biz, hər iki ölkənin xalqları daima dostluq şəraitində yaşamalıyıq. Mustafa Kamalın 

vətəninə və xalqına olan sevgisi onu Türkiyənin düşmənlərinə qarşı amansız mübarizə aparmaq üçün lazım 

olan sərt, möhkəm xarakterini formalaşdırmışdı. Mustafa Kamal Paşanın və xanımı Lətifənin vida səfərləri 

göstərdi ki, Kamal Paşa əvvəllər olduğu kimi, indi də Sovet ölkəsinə qarşı dostluq hissləri keçirməkdədir. 

Tezliklə məni Moskvaya çağırdılar. Prezident Qazi Mustafa Kamal Paşa vida səfəri zamanı mənə avtoqrafla 

bir fotoşəkil bağışladı. Biz səmimiyyətlə qucaqlaşdıq və öpüşdük, bir-birimizə xoşbəxtlik arzuladıq (Aralov, 

2008:229-230).   

“Mən 1880-ci ildə Salonikdə doğulmuşam”, -deyə Mustafa Kamal bildirdi. Mən təəccübləndim. Mustafa 

Kamal “niyə təəccüb edirsiniz?”- deyə soruşdu. “Biz də elə sizin kimi eyni ldə anadan olmuşuq, -mən dedim, 

-1880-ci ildə Moskvada anadan olmuşam. Mustafa Kamal Paşa gülümsədi və dedi: Deməli, biz sizinlə 

həmyaşıdlarıq”. Ay və doğum gününü söylədi. “Siz hələ çox gəncsiniz”- dedim, -amma siz qalib generalsınız. 

Siz böyük işlər görmüsünüz, ölkəni imperialist boyunduruqdan xilas etmisiniz. Sizin insanlar bunu 

qiymətləndirəcəklər. 

Mustafa Kamal dedi ki, amma mənim başladığım işi kim davam etdirəcəkdir? Mən sizə dəfələrlə demişəm, 

mənim böyrəklərim xəstədir. Böyrək xəstələri uzun müddət yaşamırlar. Mən onu çox yaxşı bilirəm. Xalq 

liderlərini yetişdirəcək. Şübhə etmirəm. Mən zaman-zaman böyük çətinliklərlə rastlaşıram. Söhbətimiz 

Türkiyənin daxili probleminə çevrildi. Mustafa Kamal yeni Türkiyənin sosial həyatı haqqında unikal fikirlərini 

bildirdi. O, Türkiyənin iqtisadi dirçəlişinin uğuruna böyük ümidlər bəslədiyini bildirdi ki, görünməyən bir çox 

maneələr var, həm də mənim düşmənlərim çoxdur. Amma onları dəf etmək olar, mən gələcəyimizə inanıram. 

Biz güclü ordu yarada bildik (Aralov, 2008:231-232).   

Mustafa Kamal həmişə olduğu kimi, açıq və qəti şəkildə bəyan etdi ki, Türkiyənin Sovet Rusiyası ilə dostluğu 

ən möhkəm dostluqdur. “Bu, Türkiyənin beynəlxalq əlaqələrinin siyasi təməlidir. Biz bir-birimizdən 

ayrılmamalıyıq. Bu, mənim sarsılmaz inamımdır və gələcək nəsillərə mənim vəsiyyətimdir.” Uzun illər keçdi. 

Mən 1928-ci ildə diplomatik işləri dayandırdım. Ancaq mən Türkiyənin taleyi ilə maraqlanırdım, onun daxili 

və xarici siyasətini izləyirdim (Aralov, 2008:233). 

 

SONUÇ: 

Semyon Aralov Sovet Rusiyasının Türkiyədəki səlahiyyəti nümayəndəsi olmuş, vurğulamışdır ki, Türkiyə ilə 

Sovetlərin dostluq münasiblərini pozmaq istəyənlərə maneə olmaq nə qədər də vacibdir. Rusiya Sover səfiri 

əminliklə bildirirdi ki, Sovet Rusiyası ilə Türkiyənin arasındakı dostluğu və qarşılıqlı etimadı qoruyub 

saxlamaq vəzifəsini biz gücümüz çatdığı qədər “Kamal Atatürkün və Türkiyənin milli aydınlarının, eləcə də, 

sıravi vətəndaşlarının yaxından dəstəyi ilə yerinə yetirə bildik” (Aralov,1963:214). 

Semyon Aralovun xatirələrində onun Atatürkə olan səmimi münasibəti açıqcasına hiss edilir. O, hər dəfə 

Atatürkün xarakterindəki ülvi, xeyirxah insanı keyfiyyətləri vurğulayır. Aralov yazırdı ki, Atatürkün canından 



 

 

əziz bildiyi vətəni və xalqı yolunda Türkiyənin düşmənləri ilə apardığı amansız mübarizələr onun ciddi zahiri 

görünüşünü belə möhkəmləndirmiş və “Vətəninə, millətinə olan sevgisi onun belə ciddi, möhkəm, dönməz 

xarakterli olmasına səbəb olmuşdur” (Aralov,1963:215).  

Sovet diplomatı Atatürklə son vida görüşünü isə belə xatırlayırdı: ”Tezliklə mən Moskvaya çağırıldım. 

Mənimlə vida görüşündə prezident Qazi Mustafa Kamal Paşa mənə öz avtoqrafı ilə portretini bağışladı. Biz 

möhkəmcə görüşüb-öpüşdük və bir-birimizə xoş günlər arzuladıq” (Aralov,1963:216).  

Rusiya Sovet diplomatı Milli Mücadilədə Mustafa Kamal Paşanın hər zaman yanında olan türk aydınlarının-

görkəmli şəxsiyyətlərin türk milli idealına sədaqətlərini, Atatürkün ətrafındakı sıx birliyini, onların sultanlğa, 

xəlifəliyə, çürüməkdə olan köhnə cəmiyyətə, gerilikçi zehniyyətə necə düşmən olduqlarını öz xatirələrində 

yeri gəldikcə göstərmişdir. Bununla yanaşı, Atatürk idealları ətrafında onunla sıx birləşən türk aydınlarının 

Yeni Türkiyə uğrunda amansız ölüm-dirim savaşından qalib ayrılmaları da Semyon Aralovun xatirələrində yer 

almaqdadır. 

Semyon Aralovun xatirələrində Mustafa Kamal Atatürkün milli-mənəvi dünyasının sonsuz zənginlikləri, onun 

çoxəsrlik Şərq mədəniyyətinə, incəsənətinə, ədəbiyyatına, poeziyasına bələdçiliyi, xüsusilə də, onun türk xalq 

musiqisi ilə bərabər, klassik türk poeziyasına da vurğunluğu, heyranlığı görünməkdədir. Aralovun bu təqdimatı 

ilə oxucu, qəribə də olsa, qəddar, amansız dövlətlərin başdan- ayağadək silahlanmış güclü ordularına qarşı 

ölüm- dirim savaşına atılan, mətanətlə döyüşüb parlaq qələbələr əldə edən türk xalqının Lideri Mustafa Kamal 

Paşanın daxili mənəvi-ruhi ailəminin necə zəngin olduğu, onun çoxminillik  milli-mənəvi dəyərlərə necə sahib 

çıxdığının bir daha canlı şahidinə çevrilir. 

Aralovun xatirələrində qeyd olunur ki, Şərq xalqlarının milli-azaldıq mübarizəsində istedadlı general Mustafa 

Kamal Paşanın başçılığı altında Türkiyədə aparılan Milli Mücadilə önəmli rol oynayırdı. Sovet diplomatı gənc, 

Yeni Türkiyənin və türk xalqının bu mübarizəsində mühüm faktlarla və nümunələr göstərməklə Qazi Mustafa 

Kamal Paşanın Yeni Türkiyənin rəhbəri və Sovet Rusiyası ilə dostluğun alovlu tərəfdarı kimi şəxsi 

kefiyyətlərinin canlı portretini yaradır. 

Mustafa Kamal Paşa ömrünün sonuna qədər Türkiyənin milli mənafeyi uğrunda, deməli, SSRİ ilə dostluq 

münasibətləri uğrunda uğurlu çıxış etmişdir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclaslarında Kamal Atatürk 

Boğazlar haqqında müqavilə imzalandıqdan sonra 1936-cı ildə demişdir: “Bununla əlaqədar mən demək 

istərdim ki, 15 ildən sonra quruda və dənizdə böyük qonşumuz olan Sovet Rusiyası ilə aramızda olan dostluğu 

və səmimiliyi tamamilə qoruyub saxlamışıq,  bu da öz təbii inkişafı ilə davam etməkdədirir.” Atatürkdən sonra 

Türkiyənin xarici işlər naziri İsmət İnönü də 1937-ci ildə Sovet Rusiyası ilə dostluğun hər iki ölkənin 

siyasətində möhkəm element olaraq qalacağını bildirmişdir. 
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ÖZET  

Türk dünyasının böyük lideri və görkəmli şəxsiyyəti, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal 

Atatürkün doğumunun141 illiyi qeyd olunacaqdır. Türkiyənin və Azərbaycanın dövlətçilik tarixində əvəzsiz 

xidmətlər göstərən, bütünlüklə türk dünyasının və Azərbaycanın görkəmli tarixi şəxsiyyətlərindən biri olan 

Əhməd bəy Ağaoğlu Atatürkün yaxın dostu, silahdaşı, İstiqlal savaşının fəal müdafiəçilərindən olmuşdur. O, 

1908-ci ildə Azərbaycandan Türkiyəyə mühacirət etmiş, ömrünün sonuna kimi orada yaşamışdır. Ağaoğlu 

bütün həyatını türk xalqlarının azadlığı və inkişafına həsr etmiş, öz həyat amalını dəyişməmişdir. 

 Atatürk Türkiyəni işğaldan azad edəndən sonra onun ən yaxın silahdaşlarından biri də Əhməd Ağaoğlu olur. 

Atatürk Ağaoğlunu yaxşı tanıyırdı. O, zəruri məqamlarda Cümhuriyyət Türkiyəsinin ideoloji, elmi-mədəni və 

milli maraqlarının qorunması baxımından Ağaoğlunun bilik-bacarıqlarından, intellektual potensialından 

yararlanmağa çalışmışdır. Ağaoğlu ingilislər tərəfindən həbs olunaraq bir müddət Maltada sürgündə olmuş, 

sürgündən qayıtdıqdan sonra Ankara İnformasiya Agentliyinə-Baş mətbuat idarəsinə rəhbərlik etmiş, 

“Hakimiyyəti-milliyyə” qəzetinin baş redaktoru olmuş, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə deputat seçilmiş, 

Atatürkün xarici məsələlər üzrə siyasi məsləhətçisi olmuşdur. Qazinin Ağaoğluna xüsusi diqqət və qayğı 

göstərməsi ətrafındakılardan bəzilərinin qısqanclığına səbəb olmuş, onu Atatürkün gözündən salmağa 

çalışmışlar. 

Ağaoğlunun xatirələrində Atatürklə münasibətləri onun xarakteri barədə daha dolğun təsəvvür yaratmaq 

baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Atatürk dövrünün böyük hərb və dövlət xadimi, İstiqlal Savaşının 

Qazisi, Cümhuriyyət qurucusu, həm də qüdrətli lider, yenilik və islahat carçısı idi. O, ömrünün son illərində 

cəmiyyətin inkişafı, onu qlobal, ümumbəşəri, keyfiyyətcə daha yüksək milli yüksəlişə çıxarmaq uğrunda 

mübarizə aparmışdır. Aralarındakı bütün mübahisələrə, fikir toqquşmalarına baxmayaraq, Ağaoğlu həmin 

mübarizədə onun ən sadiq müttəfiqlərindən biri olmuşdu 

Siyasi və dövlətçilik həyatının müxtəlif məsələləri ilə bağlı bəzən Atatürklə mübahisə aparan, bir sıra 

məqamlarda hətta ondan acı sözlər eşidən Ağaoğlu bu böyük insanın ölüm xəbərini eşidəndə olduqca 

sarsılmışdı. Beləliklə, bu iki tarixi şəxsiyyətin həyat yolu və azadlıq mücadiləsindəki xidmətləri qardaş 

xalqlarımızın arasında münasibətləri daha dərindən tədqiq etmək baxımından olduqca zəruridir.   

Açar sözlər: Mustafa Kamal Atatürk, Əhməd bəy Ağaoğlu, xatirələr, mübahisələr, fikir toqquşmaları, sadiq 

dost 

 

ABSTRACT 

The 141st anniversary of the birth of the great leader and outstanding personality of the Turkish world, the 

founder of the Turkish Republic Mustafa Kemal Ataturk, will be celebrated. One of the prominent thinkers 

and historical figures of Azerbaijan, whose name is known throughout the Turkic world, Ahmed bey Aghaoglu 

was a close friend, associate of Ataturk, one of the active defenders of the war of independence he was 



 

 

conducting. In 1908, he emigrated from Azerbaijan to Turkey, where he lived until the end of his life. Agaoglu 

devoted his whole life to the freedom and development of the Turkic peoples and did not change his life. 

After Ataturk liberated Turkey from the occupation, one of his closest associates was Ahmed bey Aghaoglu. 

Ataturk knew Agaoglu well. When necessary, he tried to use the knowledge, skills and intellectual potential 

of Agaoglu in terms of protecting the ideological, scientific, cultural and national interests of Turkey. Agaoglu 

was arrested by the British and was in exile on the island of Malta for some time, after returning from exile he 

headed the Ankara news agency-the main press Department, became the editor-in-chief of the newspaper 

Hakimiyati-Milliyya, was elected a deputy of the Grand National Assembly of Turkey of the second and third 

convocations, was a political adviser to Ataturk on foreign affairs. Gazi's special attention and care for Agaoglu 

aroused the jealousy of some of his entourage, who tried to take him out of the sight of Ataturk. 

In Agaoglu's memoirs, the relationship with Ataturk is of particular importance from the point of view of 

forming a more complete picture of his character. Ataturk was a great Western and statesman of his time, a 

veteran of the War of Independence, the founder of the Republic, as well as a powerful leader, a supporter of 

innovation and reform. In the last years of his life, he fought for the development of society, for bringing it to 

a global, universal, qualitatively higher national rise. Despite all the disputes and disagreements between them, 

Agaoglu was one of his most loyal allies in this struggle 

Agaoglu, who sometimes argued with Ataturk on various issues of political and state life, even heard bitter 

words from him at some points, was shocked by the news of the death of this great man. Thus, the life path of 

these two historical figures and their merits in the struggle for freedom are extremely necessary from the point 

of view of a deeper study of the relations between our fraternal peoples. 

Keywords: Mustafa Kemal Ataturk, Ahmed bey Aghaoglu, memories, disputes, clashes of opinions, loyal 

friend 

 

1. GİRİŞ  

 Sovet siyasi rejiminin qadağa və unutqanlıq siyasəti uzun illər boyunca qəsdən, davamlı olaraq Əhməd 

Ağaoğlunun adını və əsərlərini xalqımıza, millətimizə yasaq etmişdir. Sovet dövründə onun haqqında yazılmış 

yazılarda, aparılan araşdırmalarda Ağaoğlu daim mənfi çalarda millətə xalqa “tanıtdırılmışdı”. Bunun başlıca 

səbəbi heyrətamiz dərəcədə belə böyük, həmçinin qeyri-adi istedad sahibinin Azərbaycanın və Türk 

dünyasının dirçəlişi üçün etdiyi xidmətlər  olmuşdur. Özünəməxsus və bənzərsiz həyat və yaradıcılıq yolu ilə 

seçilən Əhməd bəy Ağaoğlu təkcə Azərbaycanın deyil, bütünlüklə Şərqin, Türk-İslam dünyasının möhtəşəm 

şəxsiyyətlərindən biridir. Amma həmçinin çox şükürlər olsun ki, “bu böyük fikir və əməl adamı haqqında son 

illərdə bir neçə dəyərli əsər çap edilib. Obyektiv və həqiqət axtarışında olan araşdırıcılar onun həyatı və fikirləri 

haqqında heyranlıq və minnətdarlıqla yazmışlar. Bu kitablara dayanaraq onun haqqında” (Əliyeva, Əhmədova, 

2019:25) əsil həqiqətləri necə vardırsa doğrusunu söyləmək nisbətən asanlaşıb.  

Əhməd bəy Ağaoğlunun heyrətamiz dərəcə böyük xidmətləri bugünümüzdə də çox təqdirəlayiqdir. Elə bu 

səbəblərə görə də “Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra bir çox tədqiqatçı alimlərimiz 

tərəfindən bu istiqamətdə saysız-hesabsız araşdırmalar aparılmış, elmi əsərlər və məqalələr yazılmışdır. 

Azərbaycanda milli düşüncənin banilərindən olan Əhməd bəy Ağaoğlunun ədəbi-ictimai irsini, eləcə də onun 

övladlarının Türkiyənin ictimai-siyasi həyatındakı yaddaşlardan silinməyən fəaliyyətlərini tədqiq edənlər daha 

da artmışdır” (Məmmədli, 2017: 6-7). 

Vətənində “firəng Əhməd” adlandırılan Əhməd bəy Ağaoğlu kimdir? Ağaoğlu “bir neçə qəzetin təsisçisi və 

redaktoru, Azərbaycanda "Həyat" (Əli bəy Hüseynzadəylə birlikdə) "İrşad", "Tərəqqi", Atatürkün Türkiyə 

Cümhuriyətində rəsmi dövlət xəbər agentliyinin-Anadolu Ajansının və "Türk sözü", "Akın" qəzetlərinin 

qurucusu. Azərbaycanda və Türkiyədə üç siyasi partiyanın əsas yaradıcılarından biri: Bakıda "Difai", 

İstanbulda "İttihad və Tərəqqi", “Sərbəst firqə”. Üç parlamanın deputatı: İstanbulda Məclisi-məbusanın, 

Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin, Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamanının üzvü” 

(Anar, 2019:2).  

Ağaoğlunun qızı Sürəyya Ağaoğlu “Bir ömür belə keçdi. Səssiz gəmini gözlərkən” adlı xatirələrində yazırdı 

ki, “Atam 1908-ci il azadlıq inqilabından sonra, Fransada tanış olduğu ittihadçılara qoşulmaq üçün əsir bir türk 

diyarından Türkiyəyə gəlmişdir” (Ağaoğlu Sürəyya, 2017:11). Bunu Xalq yazıçısı Anar da  "Əhməd bəy 



 

 

Ağaoğlu: “Mən kiməm?" adlı məqalələr seriyasında qeyd etmişdir: “Yeniyetməlik dövründən Şuşadan 

ayrılmış və bir daha doğma şəhərə gələ bilməmiş Əhməd bəy Ağaoğlu bu həsrəti həmişə qəlbində daşımışdır” 

(Anar, 2019:2).  

XX əsrin əvvəllərindəki belə amansız bir dövrdə Azərbaycan xalqının milli-demokratik hərəkatının ən 

görkəmli nümayəndələrindən biri olan Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycan türklərinin milli oyanışında, 

dirçəlişində, milli özünüdərkininin yaranmasında, formalaşmasında və inkişafında bugün də fəxr ediləcək, 

qürur duyulacaq əvəzsiz xidmət nümunəsi göstərmişdir. Halbuki “bu ideologiyanı daşıyanlar üçün heç də asan 

olmayan siyasi şərait mövcud idi” (Akalın, 2004:3).  

Bununla da söz və qələm vasitəsi ilə insanları inandırmaq, öz arxasınca aparmaq bacarığı olan Əhməd bəy 

Ağaoğlunun  ömrünün Türkiyə dövrü başlanır. Bunun səbəbi o idi ki, o, ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə və ədəbi-

bədii fikirdə, eləcə də mətbuatda mövcud ictimai quruluşa qarşı olmuşdu. Eyni zamanda da, o, azadlıq, milli 

istiqlal məfkurəsi daşıyıcısı olduğundan o dövrün çar Rusiyasında “təbii ki, çar rejimi ilə mübarizəyə 

başlamışdır. Türk dünyasının müstəqilliyi üçün Hüseynzadə Əli bəy, Qasprinski, Topçubaşov kimi şəxslərlə 

fikir birliyi yaratmışdır” (Ağaoğlu Sürəyya, 2017:10). Çünki bunlar- milli istiqlal məfkurəsi daşıyıcı olanlar 

“milli məsələnin tezliklə həllində maraqlı olan bütün ictimai təbəqələri birləşməyə sövq edirdi” (Azərbaycan 

tarixi, V:111). 

Vətənindən ayrılmağa məcbur olan Əhməd bəy Ağaoğlunun “çətinliklərlə, fədakarlıqla, fərəhlərlə və 

peşmançılıqlarla dolu bir ömür” (Anar, 2019:2) yolu buradan belə başlanmışdı. Əhməd bəy Ağayev Türkiyədə 

Ağaoğlu olur. “Amma arada Nuri paşanın komandanlığı ilə Azərbaycana yardıma gələn Qafqaz-İslam 

ordusuyla Nuru paşanın siyasi müşaviri kimi vətənə gəlir (Anar, 2019:2). Ağaoğlunun qızı Sürəyya Ağaoğlu 

xatirələrində yazırdı ki,  “Bu vaxt atam türk ordusu ilə Azərbaycanda idi. Atam qayıdanda Maltaya sürgün 

edildi. Bütün bu hadisələr arasında uşaqlıq və gəncliyimin ən acı xatirəsi atamın Maltaya sürgün edilməsidir” 

(Ağaoğlu Sürəyya, 2017:17). Yəni, dövrün siyası mənzərəsini “Qurtuluş Savaşını Britaniyanın girovu kimi 

Malta adasında əsir olarkən diqqətdə saxlayan Ağaoğlunun Atatürkə inamının qələbə ilə nəticələnməsi və bunu 

orada yazdığı "Mütareke və sürgün xatirələri" eləcə də, "Üç mədəniyyət" kitablarında etiraf etməsi bir faktdır” 

(Gülnar, 2019). 

Bütün bunlardan sonrakı dövrdə isə ortada olan fakt o idi ki, “Türkiyə hökuməti onu ingilis əsirlərlə dəyişərək 

azad etmiş və o da ömrünü bu dövlətə həsr edəcəyinə qərar vermişdi. Eləcə də, bu dövlətin qurucusunun 

xidmətində dayanacaqdı. Amma digərləri kimi yaltaqlanaraq deyil, həqiqəti müdafiə edərək. O həqiqət ki, 

sonda onun bir köşədə tənha qalmağına səbəb olacaqdı (Əhməd Dilqəm, 2017:36).      

Başda Mustafa Kamal Atatürk olmaqla o zamankı “Ankara-Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökumətinin 

xidmətinə gələn” (Quliyev, 2019:33)  Əhməd Ağaoğlu Ankaradan sonrakı taleyini Qarsla bağlayır. Onun 

Qarsla bağlı məqamları da çox vacibdir. “O, uğurlu Qars missiyasının töhfəsi olaraq iki dəfə Qarsdan millət 

vəkili seçilsə də, Qarabəkir Paşanın Ənvər Paşa əleyhinə yazı yazdırmaq istəyinin lazımınca yerinə 

yetirilməməsi səbəbindən Qarsdan geri çağırılır” (Quliyev, 2019:46-47). Atatürk Ağaoğlunu TBMM höküməti 

yanında “Mətbuat və İstihbarat Müdiriyyəti-Ümumiyyəsi”nin rəhbəri təyin edir. “Əhməd Ağaoğlu 1921-ci ildə 

Mətbuat İnformasiya idarəsinin baş müdiri vəzifəsinə təyin edilir. O, bu dövrdə “Hakimiyyət-milliyə” 

qəzetinin redaktoru vəzifəsini yerinə yetirərək yeni Milli hökumətin qurucusu Atatürkün ideyalarını təbliğ 

etmiş, onun yaxın məsləhətçisi kimi geniş fəaliyyət dairəsində çalışmışdır” (Əliyeva, Əhmədova, 2019:16). 

 Əvəzində isə həmin vəzifədəki çətinliklərlərinə baxmayaraq, ona qarşı edilmiş hücumlar artır, əməyi millət 

vəkilləri və başqa vəzifəli şəxslər tərəfindən düzgün qiymətləndirilmir. Bu haqsızlıqlarla əvvəlcə Mətbuat və 

İstihbarat Müdiriyyəti-Ümumiyyəsinin büdcəsi azaldılmış, sonra Ağaoğlunu işdən çıxarmağa nail olmuşdular. 

“Əhməd bəy Ağaoğlunun işsizliyi heç bir gün də sürməmiş, o, 1923-cü il avqustun 11-də TBMM-ə ikinci 

dönəm millət vəkili seçilmişdir (Gülnar, 2019). Yəni o zamanlar “Ağaoğlu  Qarsdan TBMM-nə 2 dəfə deputat 

seçilir; ikinci dönəm 1923-1927-ci illəri əhatə edirdi (Əliyeva, Əhmədova, 2019:16).  

Əhməd bəy Ağaoğlu Türkiyənin ictimai-siyasi fikrində, eləcə də mətbuatda özünü təsdiqləyirdi. Ağaoğlu 

ailəsinin qardaş ölkənin ictimai-siyasi və elmi-mədəni həyatında fəal iştirak etmələrinini təkcə dostları deyil, 

eləcə də, hətta düşmənləri belə etiraf etməkdədirlər. Başda Mustafa Kamal Atatürk olmaqla, Türkiyənin bir 

çox dövlət və siyasi xadimi, tanınmış ziyalıları ilə Ağaoğluların ailəvi dostluq münasibətləri olmuşdu.  

 



 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Əhməd Ağaoğlunun xatirələrində Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürklə onun 

arasındakı münasibət haqqında məlumatlardan yararlanırıq. Ağaoğlu xatirələrində ondan bəhs edərkən 

Atatürkü  "Qazi" deyə xatırlayır. Xatirələrin bir hissəsi Türkiyə Cümhuriyyətində yeni firqənin-partiyanın 

yaradılması və fəaliyyətilə bağlıdır. Ömrünün son zamanlarında Qazi və ətrafı ilə dövlət idarəçiliyi 

məsələsində yaşadığı toqquşmalar Ağaoğlunu sarsıdan ən mühüm hadisələr olur. Bu toqquşmaların başında 

isə hürriyyət, demokratiya adı altında yaradılan yeni firqə və sonradan tutulmayan sözlər, edilən xəyanətlər 

durur (Müşfiq, 2019:14).     

Xalq yazıçısı Anarın fikrincə, həqiqətən də Cümhuriyyətin ilk illərində Atarükün əhatəsində olanlar Qurtuluş 

savaşının qəhrəmanları, sərkərdələr və paşalar-İsmət İnönü, Kazım Qarabəkir, Fövzu Çakmak, Cəlal Bayar və 

başqaları hamısı siyasətə hərbçilikdən gəlmişdilər. Çar Rusiyasının çətin şəraitində qəzetçilik və siyasi həyatın 

bütün keşməkeşlərindən keçən Əhməd bəyin həyat təcrübəsi onlardan fərqli idi. “Buna Əhməd bəyin şəxsi 

qürur hissi və əyilməzliyi də əlavə olunanda müəyyən intriqalar nəticəsində soyuqluğun yaranması gözlənilən 

idi. Əhməd bəy Atatürkə qibtə edirdi, onu tarixin və müasir dünyanın ən böyük insanlarından biri sayırdı, 

amma razı olmayanda onunla mübahisə də edir, öz fikrinin üstündə dururdu” (Anar, 2019:2).              

Əhməd Ağaoğlu Atatürkün şəxsiyyətini və bir rəhbər kimi obrazını yaradarkən yazırdı ki, "onun öz içinə 

sığmayan tükənməz enerjisi və coşqun ruhu durmadan hərəkət istəyirdi...Yalnız uyuyarkən, yəni bitab düşmüş 

vücuduna istər-istəməz istirahət verərkən sükunətdə olurdu”. Ağaoğlu özünün Atatürklə münasibəti haqqında 

isə bildirirdi ki, "Qazi mənimlə söhbət etməyi sevirdi. Mən də ona qarşı hörmətkar, amma eyni zamanda həm 

də açıq olmağı özümə borc sayırdım. Bu mənəvi borcun ödənməsi şəxsimə dəfələrlə bir çox itkilər və sonsuz 

əzab-əziyyətlər bahasına başa gəlirdisə də, yenə öz yolumda davam edirdim. Sərbəst Firqə zamanında mətbuat 

sahəsində həmkarlarım arasında özünü ən çox göstərən mən idim. Yazılarımın xalq üzərində təsiri olurdu" 

(Müşfiq, 2019:15). 

Araşdırmaçıların fikrincə, Atatürk həqiqətən də Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi həyatını canlandırmaq, 

cəmiyyətdə müxalif fikirlərə geniş meydan vermək niyyətilə “1930-cu ilin avqustunda Sərbəst Cümhuriyyət 

Firqəsinin yaradılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edir və ilk zamanlar bu firqəyə müəyyən dəstək də verir” 

(Cabbarlı, 2011:113). Təbiidir ki, bunlar mütləq olaraq o dövrün mətbuatında geniş şəkildə işıqlandırılırdı. 

Heç təsadüfi deyildir ki, “Cümhuriyyət” qəzetində 1930-cu ildə Mustafa Kamal Atatürk Türkiyədə təkpartiyalı 

sistemi aradan qaldırmaq üçün liberal yönümlü Sərbəst firqənin qurulmasına qərar verməsi göstərilir. Atatürk 

yaxın silahdaşı “Əli Fəthi Okyarı partiyanın rəhbəri olmasına razı salır. Atatürk Ağaoğlunun da firqədə təmsil 

olunmasına səbəb olur, sonuncu isə partiyanın nizamnaməsini hazırlayır. Təbii ki, “Cümhuriyyət” qəzeti 

dönəmin şərtlərinə uyğun olaraq Sərbəst firqə haqqında xəbərlər versə də, daha çox hökuməti müdafiə edən 

yazılar çap edib. Təsadüfi deyil ki, qəzetdə Əhməd bəylə Fəthi bəyin birgə karikaturaları da çəkilib (Dilqəm 

Əhməd, 2019:296).   

Lakin bir zamanlar çar Rusiyasında müstəmləkəçi imperiya həyatının bütün keşməkeşlərindən keçən Əhməd 

Ağaoğlu həyat təcrübəsinə görə düşünürdü ki, İngiltərədə kralın müxalifəti olduğu kimi, bu da Qazinin öz 

təşəbbüsüylə yaranmış "Atatürk "müxalifəti" olmalıydı. “Əhməd bəyin müdrik həyat yoldaşı Sitarə xanımın 

uzaqgörənliklə "bu, sizi dolaşdırmaqçün siyasi duzax ola bilər" xəbərdarlığına baxmayaraq, Əhməd Ağaoğlu 

Qazinin niyyətinin xoşməramlı olmasına qəti əmin idi, yeni firqəni "çox qəribə və çətin dərk edilən insan olan 

Qazinin istəyi və razılığının bəhrəsi" hesab edirdi. Yeni firqəyə Atatürkün bacısı Məqbula xanımın da daxil 

olması bu fikri bir daha təsdiqləyirdi (Anar, 2019:2). 

Səməd Ağaoğlu atasını xatırlayaraq, bu barədə sonralar yazacaqdı: “Sərbəst Fırka macerası başladı. Annəm 

daha birinci günündən bu hareketin asla muvaffak olamıyacağına inanmışdı. Babam, “Qazi, bu işi 

samimiyyetle istiyor, o istedikden sonra niçin müvaffak olmasın?” dedikçe, annem başını sallıyor, “Paşa nə 

kadar samimi olursa olsun, ya hadiseler başka şekilde inkişaf edecek, yahut da koltuk və ikballerini 

kaybetmekden korkanlar hiyle, isnat, iftira yollariyle Qaziyi aleyhimize çevirecekler!” diyordu” (Ağaoğlu 

Səməd, 2016:235). 

Deməli, Əhməd Ağaoğlu onu qurtaran şəxsin-Atatürkün təklifini geri çevirmədi və “Sərbəst firqə” adlı bir 

müxalifət qurumunda rol aldı. Ölkədə təkhakimiyyətliliyin Türkiyənin siyasi görüntüsü baxımından yaxşı 

olmadığını düşünən Atatürk özünün idarə edəcəyi bir müxalifət partiyası ideyasını həyata keçirmişdi. Nəhayət, 

bu ideya iflasa uğradı və Atatürklə arasında soyuqluq yarandı” (Əhməd Dilqəm, 2017:36).  Əhməd Ağaoğlu 



 

 

xatirəlrində Qazini “çox qəribə və anlaşılması çox müşkül bir insan” kimi səciyyələndirirdi. Ağaoğlunun 

fikrincə, Sərbəst Firqənin yaradılması təşəbbüsünü irəli sürərkən, Atatürk xalqın kütləvi surətdə bu firqəyə 

axın edəcəyini düşünməmişdi. Hadisələr onun təxmin etdiyi kimi cərəyan etmədi. Ağaoğlu xatirəlrində yazırdı 

ki, “Qazi ən həssas yerindən vurulmuş gibi oldu: Nasıl oluyor da daha dün məmləkəti qurtarmış, kəndisinə 

istiqlal təmin eyləmiş olan bir firqəyə qarşı, həm də başında Qazi durub dururkən, bu dərəcə vəfasızlıq 

göstəriliyor və tərkediliyor?!” (Cabbarlı, 2011:122). 

 “Sərbəst Firqə xatirələri”ndən aydın olur ki, bunlar Əhməd Ağaoğlunun lap yanındaca baş verirdi. Belə bir 

böhranlı vəziyyətdə firqənin özünü buraxmaqdan başqa çıxış yolu qalmır. Qazinin təklifi, israrıyla qurulmuş 

bir firqənin aqibətinin belə uğursuz olacağını heç kim düşünə bilməzdi. Bu uğursuzluqdan hamıdan çox üzülən 

isə Əhməd Ağaoğlu olmuşdu. Çünki o, Qazinin müxalif firqə yaratmaq təşəbbüsünün səmimiliyinə inanırdı 

və bu inam onu sonadək tərk etmədi. Yəni “1930-cu il avqustun 9-də təməli qoyulmuş firqə həmin ilin noyabr 

ayının 17-də süquta uğradı. 3 aydan bir az çox yaşadı, amma “böyük bir demokratiya” oyunu və “böyük 

demokratlar” xislətini açıb ortaya qoydu” (Musayeva, 2019). Yəni, Əhməd Ağaoğlunun səbrli və müqayisəli 

analitik təhlili ilə olan təqdimatında bunlar aydınca görünməkdədir.  

Ağaoğlu bir tərəfdən, o zamankı Türkiyə cəmiyyətinin mütərəqqi, islahatçı qüvvələri ilə əks qüvvələrin 

qarşıdurmasını, toqquşmasını və mütərəqqi qüvvələrin, o cümlədən onların lideri Atatürkün özünün daxili 

ziddiyyətlərindən, tərəddüdlərindən bəhs edir. O, şəxsi müşahidələri əsasında Qazinin xarakteri barədə 

söylədikləri cərəyan edən hadisələrin mahiyyətini və Qazinin bu hadisələrdəki rolunu əks etdirməsi 

baxımından diqqəti cəlb edir: “Qazi hər sənə bir yenilik çıxarır, kimsənin ağlına və xəyalına gəlməyən yeni 

bir məsələni ortaya atır...bütün bu yeniliklər Qazinin psixolojisinə xas olan bir ehtiyacın doğurumudur. Sükun 

və istiqrar Qazi üçün yabancı bir aləmdir. Onun həp coşğun, kəndi içinə sığmayan, daşan ruhu durmadan 

hərəkət istər” (Ağaoğlu Ahmet, 1969: 22).  

Lakin ölkədə cərəyan edən hadisələr heç də həmişə Qazinin gözləntilərini doğrultmur. Ağaoğlunun qənaətincə, 

Qazi Sərbəst Firqənin yaradılması qərarını verərkən və bu firqəyə bələdiyyə seçkilərinə qatılmağı tövsiyə 

edərkən özünün lideri olduğu Cümhuriyyət Xalq Firqəsinin cəmiyyətdəki nüfuzunun son dərəcə aşağı 

düşdüyünü təsəvvür etmir və elə düşünürmüş ki, ölkənin istiqlalını təmin etmiş olan bu firqə xalqın nəzərində 

əvvəlki kimi əziz və qiymətlidir. Ətrafındakılar məmləkəti gül və gülüstan kimi göstərir və xalqın firqəyə 

qəlbən bağlılığından dəm vururdular. Hadisələr xalqın hökumətdən narazılığını bütün çılpaqlığı ilə əks 

etdirməklə bərabər, firqələrarası münasibətlərdəki gərginliyi də son həddə çatdırır. Bütün bunların 

müqabilində isə Qazi çox laqeyd görünür: ”zatən Qazinin ən böyük məharəti insanlara bu təminatı təlqin etmək 

qüdrətidir. Hər təsadüf edilən zorluğu bu surətdə yox edər və qarşısındakılar artıq kəndilərini əmniyyətə almış 

saydıqları halda, o, işini görməyə davam edərdi” (Ağaoğlu Ahmet, 1969:52). 

Bunlar hamısı Əhməd Ağaoğlunun lap yaxınlığında baş verirdi. Ona görə də deyirdi: Bu nə heyrətli komediya 

idi?!…Məclis bir qumarxanaya çevrilmiş, millət vəkilləri isə sanki əl qaldırıb endirən maşın halını almışdır”.  

Və nəhayət, “Sərbəst Firqə xatirələri”nin sonunda Əhməd Ağaoğlu öz böyük həqiqətini tapır. Bu komediya 

niyə oynandı və ya oynanıldı?!-sualına cavab olaraq yazır: “Bütün olub-keçənlər “Sərbəst Firqə” komediyası 

nə üçün oynanıldı?” sualına cavab verir. İndi tamamilə aydın olur ki, bu komediya sırf firqə təşkili, müxalif 

fikir kimi cürətli hərəkətləri birdəfəlik kökündən qazıb atmaq üçün imiş. Bəli, bundan sonra uzun illər heç kim 

özündə müxalifət firqəsi yaratmaq cəsarəti tapa bilməz” (Musayeva, 2019).  

Aydın olurdu ki, Əhməd Ağaoğlunun hər zaman öz sifətini saxlaması “bəzi hallarda Qaziyə xoş gəlir, bəzi 

hallarda onu qıcıqlandırırdı. Əhməd bəyə qızdığı anlarda ona gah "professor", gah da "Ağayoff" deyərmiş. Bir 

məsələylə bağlı Əhməd bəyin təklifinə gülərək:-Guya bu fikir professor bəydən başqa kimsənin ağlına 

gəlməyib - deyir. Sərbəst firqə yaradılmasından və süqutundan sonra, Əhməd bəyin "Akın" qəzetini 

çıxarmasıyla bağlı Qazinin ona münasibəti daha də sərtləşir. Əsəbi tonla Əhməd bəydən: hələ söylə görək sən 

qəzet çıxarmaq üçün pulu haradan alırsan?-soruşur (Anar, 2019:3).  

Məlumdur ki, “Axın” qəzetinin ilk sayı 1933-cü il mayın 29-u çıxıb. Həmin ilin 24 sentyabrına qədər davam 

edib və ümumilikdə 119 sayı nəşr olunub (Əhməd Dilqəm, 2017:37). Şübhəsiz ki, “Axın”ın liberal yönümlü 

olması, hökumətin deyil, həqiqətin yanında olması onu digər qəzetlərin hücumuna məruz qoyacaqdı. “Axın”ın 

bu cür sərt tənqidlərinə hakimiyyətdə olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının rəsmi orqanı olan “Hakimiyyəti 

milliyyə” qəzeti də tuş gəlir. Partiya orqanının sərt şəkildə tənqid olunduğu bu yazıdan sonra “Axın” bir daha 

çap oluna bilmir.           



 

 

Dolmabaxça sarayında Əhməd Ağaoğlu “Axın”a görə Atatürklə üzləşməli olur. Atatürk qəzetin maliyyə 

mənbələrini açıqlamasını tələb edir (Əhməd Dilqəm, 2017:40). Əhməd Ağaoğlunun əsəbiləşərək verdiyi tutarlı 

cavabından Atatürk qeyzlənir və ona “unutma ki, sən bir sığıntısan” deyir. Mustafa Kamal bu ifadə ilə onun 

Türkiyəyə “kənar”dan gəlməsinə işarə etmişdi. Adətən, Əhməd bəyə “kənar”dan gəldiyini xatırlatmaları üçün 

rəqibləri onu “şiə”, “Ağayev” kimi yazırdılar (Əhməd Dilqəm, 2017:41). 

Bu ifadə Əhməd bəyə çox təsir edir və Atatürkə deyir: “Paşam, mənə çox adamlar bu sözü söylədilər. Hamısına 

gülərək keçmişdim. Amma indi sizin dilinizdən eyni sözləri eşitmək məni ruhumun ən dərin qatlarına qədər 

sarsıtdı. Çünki o birilər kiçik adamlardı. Siz isə bu məmləkəti qurtarmış insansınız. Bir yandan dünyanın türk 

irqindən, türk millətindən yaranması fikrini ortaya atırsınız, o biri tərəfdən də sərhədlərimizdən iki saatlıq 

məsafədəki xalis türk məmləkətindən və nə yazıqlar ki, əsir bir məmləkətdən türkün öz hürriyyətini mühafizə 

etməyə müfəvvəq olduğu torpaqlara gələn xalis bir türkə “qoltuğa sığınmısan” deyirsiniz. Bu nə qorxunc 

təzaddır və nə üçün Allah mənə sizi belə bir təzadlı uçurum üzərində görmək fəlakətini nəsib etdi?” (Əhməd 

Dilqəm, 2017:41). Bu cavabdan sonra səhvini başa düşən Atatürk onun boynunu qucaqlayır və “Sən məni 

yanlış anladın” deyə üzrxahlıq edir.   

Səməd Ağaoğlunun sözlərinə görə, Atatürk dərhal səhvini başa düşmüş, artıq salonu tərk etməkdə olan Əhməd 

bəyi qucaqlamış "sən məni yanlış anladın" desə də, Əhməd bəyi qaytara bilməmişdi. Vilayət Quliyev 

Atatürkün bu sözlərini "böyük adamın kiçik qisası" adlandırır (Anar, 2019:3). Hərəkətindən peşmançılıq hissi 

uzun zaman Atatürkü rahat buraxmır. Bir məclisdə Əhməd bəyin qızını rəqsə dəvət edərək:-Baban nə xoşbəxt 

adamdır, sənin kimi qızı var-deyir. Başqa bir məclisdə yenə də övladlarına:- Babanıza telefon edin, deyin ki, 

onun şərəfinə badə qaldırıram- söyləyir. Amma iş işdən keçmişdi. Əhməd bəyi cüzi məvaciblə dərs dediyi 

Universitetdən təqaüdə çıxarmışdılar. Qazinin bütün bu dolayı yolla onun könlünü almaq təşəbbüslərinə 

Əhməd bəy:-Mən...istənilən vaxt oxşanacaq, istənilən vaxt atılacaq adam deyiləm. Kimsənin də önündə 

əyilmərəm- demişdi. Aralarında son görüş Atatürkün ölümündən bir il əvvəl -1937-ci ilin yayında Böyük adada 

olur, Süreyya xanım xatırlayır: "Qazi atama sarıldı "Həsrətin qəlbimdə, lakin kim bilir, sən hardasan?" 

şərqisinin sözlərini söylədi. Çox darıxdım sənsiz”-dedi" (Anar, 2019:3). 

Beləliklə, tədqiqatçıların haqlı fikrinə görə, “bugün-Sərbəst Firqə olayının başa çatmasından 80 ildən artıq bir 

müddət keçərkən belə, bizim də, Əhməd Ağaoğlu kimi, Qazinin müxalif firqə yaratmaq təşəbbüsünün 

səmimiliyinə şübhə etmək üçün heç bir əsasımız, dəlil-sübutumuz yoxdur. Sadəcə olaraq, Türkiyə 

cəmiyyətinin 1920-1930-cu illərdəki səviyyəsi, hökumət məmurlarının müxalif fikirlərə qarşı hədsiz 

dözümsüzlüyü belə bir firqənin yaşamasını mümkünsüz edirdi. Qazinin (Atatürkün) bir dövlət başçısı və 

siyasət adamı olaraq müdrikliyi onda idi ki, o,”Sərbəst Firqə dramı”nın faciəyə çevrilməsinə imkan vermədi 

(Cabbarlı, 2011:123).  

Xatirələrində Əhməd Ağaoğlu yazırdı ki, sükunət və durğunluq Qaziyə yad idi, onun sonsuz qurub-yaratmaq 

eşqi, tükənməz enerjisi və coşğun ruhu durmadan hərəkət istəyirdi. O, dayanmadan yeyər, dayanmadan içər, 

dayanmadan içər, dayanmadan danışar, dayanmadan qovğa arayardı. Yəni, onu deyə bilərik ki, Əhməd bəy 

Ağaoğlu Atatürkə ömrü boyu minnətdarlıq və sayğı duyub. Atatürk də onun professorluğuna hirsli vaxtlarında 

tənqidi söz desə də, Sərbəst Firqə oyununa onu qoşmaqda məqsədi, sadəcə inandığı şəxsiyyət olmasından 

doğurdu. Lakin Atatürkün çoxpartiyalı sistem arzusu bu hadisədən 20 il sonra həyata keçir.1946-cı ildə 

yaradılan Demokrat Parti 1950-ci il seçkilərində hakimiyyətə gəlir, ən maraqlısı isə çoxpartiyalı sistemdə ilk 

baş nazir Sərbəst Firqənin Aydın başqanı Adnan Menderes olur (Əhməd Ağaoğlu və Atatürk, 2013). 

Gərgin və keşməkeşli həyatı ilə Əhməd Ağaoğlu “XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən digər ziyalılarımız 

üçün örnək olmuş və onlar da bu milli mücahidimizin gördüyü işləri öz fəaliyyətlərində davam etdirmişlər” 

(Əsgərov, 2019:433). O, Atatürkün hər sözünə boyun əymədi, haqqı müdafiə etdi və buna görə də ondan “sən 

bir sığıntısan” sözünü eşitdi. Bu, həyatı boyu eşitdiyi ən ağır kəlmə idi. Atatürk sonra peşman olub, onu 

qucaqlayıb öpdü. Amma artıq gec idi və bu acı onun qəlbinə hopmuşdu. Amma Atatürk öləndə ən çox 

ağlayanlardan biri də o olmuşdu...(Əhməd Dilqəm, 2017:36).       

Sürəyya Ağaoğlu Atatürkün ölüm xəbərini eşitdiyini belə xatırlayırdı: Atatürkün öldüyü gün Üsküdarda 

məhkəmə işim vardı. Ofisə gələrkən yarıya enmiş bayraqlar gördüm, həyəcanlandım. İdarənin qapıçısına:-

Yoxsa Atatürkmü öldü?- deyə soruşdum. Ağlayaraq başını tərpətdi. Sanki dünya yerində dayanacaq, o gün 

Üsküdarda məhkəmə olmayacaq, həyat davam etməyəcək kimi hiss etdim. Nəhayət, ağlaya-ağlaya gəmiyə 

mindim, məhkəmə prosesinə girdim və dərhal evə qayıtdım. Evdə anamın ölümündəki kimi bir matəm havası 



 

 

əsirdi. Atam yazı masasına söykənib hönkür-hönkür ağlayırdı:-O bir vulkan idi, bəzən alov püskürürdü. Mənə 

də püskürdü, amma gözəl bir alov idi” (Sürəyya Ağaoğlu, 2017:79-80). 

”Atatürk öldüyü günlərdə atmın həyatında böyük daxili sarsıntı keçirdiyini gördük” (Səməd Ağaoğlu, 

2016:136).  Səməd Ağaoğluna görə, Atatürkün ölümü Türkiyə və türklüyün böyük itkisi olmuşdu. Atatürkün 

ölümü Ağaoğlunu ”ciddidən ciddi düşüncələrə daldırmışdı. Həmişə gözəl və cazibədar saydığı həyata sevgisi 

də, bəlkə, ilk dəfə bu ölüm qarşısında sarsılmışdı” (Səməd Ağaoğlu, 2016:136) .    

Sürəyya Ağaoğlu yenə də xatırlayırdı: Atatürkün naşı “Yavuz” zirehli gəmisində İstanbul sahilindən 

uzaqlaşarkən millət eyni zamanda “indi nə olacaq” düşüncəsində idi. İnönü illərlə “ikinci adam” olmağın 

acığını çıxır, o illərin intiqamını alırdı. İkinci intiqamını isə neçə il sonra Menderes və Bayardan alacaqdı. 

Atatürkün ən yaxın silahdaşlarından olan Faleh Rıfqı Atay “Dövrü-İsmət gəldi” deyə yazılar çap etdirir, Kazım 

Qarabəkir xatirələrində Atatürkün əleyhinə yazırdı. Atam o vaxtı bir məqalə yazaraq: “Napoleon öldükdən 

sonra heç bir fransız onun əleyhinə yazı yazmağı ağılına belə gətirməmişdi” deyirdi (Sürəyya Ağaoğlu, 

2017:80-81).  

Əhməd Ağaoğlu Atatürkdən sonra cəmisi yeddi ay yaşadı. Ölüm yatağında oğuluna son dedikləri:- Ömür bitdi, 

Səməd”-sözləri oldu (Anar, 2019:3). Sürəyya Ağaoğlu xatirələrində yazır: “Tezər ağlayırdı.-Ağlama qızım, 

insan şüurlu bir makinadı, o da dayanacaq əlbət. Mənə söz verin, heç bir qüvvə sizi bir-birinizdən ayırmayacaq. 

Elə deyil? Heç bir zaman doğrunu deməkdən çəkinməyin, doğruya doğru, əyriyə əyri deyin, bibinizə, uşaqlara 

yaxşı baxın- dedi. Atam məni çox sevərdi, təbəssüm etməyə çalışırdım.- Söz ver ağlamayacaqsan. Elə deyil? 

Mənim vücudum sizlərlə, ruhum anam, atam, Sitarə ilə...qarşımdadırlar... onlarla birlikdəyəm-deyə pıçıldadı 

(Sürəyya Ağaoğlu, 2017:82).        

 “Cümhuriyyət” qəzetinin 20 may 1939-cu il tarixli sayında ilk səhifədə Əhməd bəyin ölümü ilə bağlı yazı 

dərc olunub: “Dəyərli mütəfəkkir və mühərrir dostumuz Əhməd Ağaoğlunun ölümünü böyük üzüntü ilə xəbər 

aldıq. Bir neçə gün əvvəl qaraciyər ixtilatının səbəb olduğu ürək zəifliyi onu tamamilə taqətdən salaraq yatağda 

yatmağa məcbur etmişdi. İllərdən bəri nəfəs darlığından da iztirab çəkən və zaman-zaman keçirdiyi krizislərlə 

dostlarını əndişəyə salan Əhməd Ağaoğlu dünən günortaya doğru son dəqiqələrinin yaxınlaşdığını anlamış və 

baş ucuna toplanan uşaqlarına ölümün təbii bir hadisə olduğunu düşünərək üzülməmələrini və daim bir arada 

olmalarını tövsiyə etdikdən sonra böyük bir sükunət içində həyata gözlərini yummuşdur” (Əhməd Dilqəm, 

2019:300-301).  

Ölümündən sonra dostu və həmməsləki Mirzə Bala Məmmədzadə onun xarakterini belə səciyyələndirirdi: 

“Əhməd Ağaoğlu təpədən dırnağa qədər bir Azərbaycan türkü olaraq yaşamış, düşünmüş və söyləmişdir. Hətta 

ölüncəyə qədər şivəsini belə düzəltməmişdir (İbişov, 2019:15).  

 

SONUÇ 

Araşdırmadan gəlinən nəticələr göstərir ki, Rusiya imperiyasındakı türklətin-müsəlmanların milli şüurunun 

oyanması və milli birliyinin möhkmlənməsi XX əsrin əvvəllərində dövrün, zamanın zəruri tələbi idi. Rusiya 

işğalı və Rusiya hökumətinin yeritdiyi müstəmləkə siyasəti ilə Azərbaycan cəmiyyətinə gətirilən yad 

ənənələrlə bölgədəki müsəlmanların-türklərin çoxminillik ənənələrinə qarşı təcavüzkarlıq edilirdi. Çar 

Rusiyası imperiyanın çoxmilyonlu türk-müsəlmanların yaşadıqları ucsuz-bucaqsız nəhəng coğrafiyada 

təhlükəli düşmən siyasəti yürüdürdü. Azərbaycanın sosial-siyasi və mədən- imənəvi həyatında haqlı olaraq 

milli oyanış və dirçəliş dövrü olan XX əsrin əvvəllərində məhz “dövrün parlaq dühaları, görkəmli mütəfəkkir 

şəxsiyyətləri bütünlüklə zaman və məkan çərçivələrini aşıb, milli şüurun oyanması, formalaşması və inkişafı 

üçün xalqın və vətənin istiqlalı yolunda vacib, əhəmiyyətli milli ideyalar irəli sürmüş, Azərbaycanın mənəvi 

fikir xəzinəsini zənginləşdirmiş, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii və tarixi-fəlsəfi təfəkkürümüzdə silinməz izlər 

qoymuşlar” (Babayev,  2019:252).    

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 aprel 2019-cu il tarixli fərmanına əsasən,  Azərbaycan ictimai 

fikrinin böyük nümayəndələrindən biri, görkəmli publisist, tənqidçi, tanınmış hüquqşünas və şərqşünas alim 

Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyi ölkəmizdə böyük təntənə ilə keşirilmiş və qarşımıza bir vəzifə 

olaraq qoyulmuşdur ki, mütləq onun irsinə sahib çıxaq və onu dərindən öyrənək. “Lakin əsasən elm 

adamlarına, tədqiqatçılara məlum olan bir görkəmli xadim kimi onun Azərbaycan xalqının qarşısında 

göstərdiyi nəhəng, əzəmətli və heç zaman unudulmayacaq xidmətləri həm xalqımızın müxtəlif geniş təbəqələri 



 

 

arasında, digər tərəfdən isə bütünlüklə ziyalılar arasında hələ də tam aydınlığı ilə ətraflı öyrənilməmişdir” 

(Babayev,  2020:85).  

Millət vəkililərimizə görə də, biz onu dərindən tanımalıyıq. Əgər bir insan öz xalqı uğrunda fədakarlıq edibsə, 

onun xatirəsi mütləq anılmalıdır. Tarixçi-alimlərimizə görə, Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında geniş müzakirələr 

aparmaq üçün mütləq onun irsini bilmək lazımdır. “Çünki Əhməd bəy Ağaoğlu böyuk irs sahibidir. O, həm 

nəzəri fikir adamı, böyük ideyaların sahibi, həm də çox xırda məsələlərlə birbaşa özü məşğul olan təvazökar 

şəxs idi. Bu cür davranış xalqımızın bütün təbəqələri üçün gözəl bir örnəkdir" (Azərbaycan “Türk ocağı”, 

2019). Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri İrfan Çiftçi də bildirib ki, türk 

xalqlarının Əhməd bəy Ağaoğlunu öyrənməsi çox vacibdir: “Əhməd bəy Ağaoğlu liberal və millətçi şəxs idi. 

Özü də aristokrat idi. Sözünü əsirgəməyən, hətta Atatürkün qarşısında belə ona etiraz edən ziyalı idi” 

(Azərbaycan “Türk ocağı”, 2019).  

Atatürklə münasibətlərində fikir ayrılıqları, anlaşılmazlıqlar, fərqliliklər, təzadlar olsa da, Atatürkə  hər zaman 

böyük hörmətlə yanaşan Əhməd Ağaoğlunu “Sərbəst firqə” məsələsində aldığı yara, çap etmək istədiyi “Akın” 

qəzetinin qapadılması-çıxarılmasına izn verilməməsi çox üzmüşdü. Amma onun "Sərbəst firqə xatirələri" 

əsərində Türkiyədə baş verən hadisələrin təsviri dövrün xarakterini, ictimai prosesləri bütün reallıqları ilə  əks 

etdirir. O, Atatürk Türkiyəsindəki islahatları yorulmaq bilmədən ürəklə dəstəkləyib, onlardan bəzilərini şərh 

edib, təkliflərini verib, zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq yol göstərmişdir. Çünki Əhməd Ağaoğlu “türkçülüyü 

Anadolu ilə və Qafqazla məhdudlaşdırmırdı, Balkanlardan başlamış Uzaq Asiyaya qədər yaşayan bütün türk 

xalqlarını böyük türk ailəsinin bir hissəsi hesab edirdi. O, bu coğrafiyada yaşayan türkləri vahid hesab etmiş 

və onların birliyi uğrunda mübarizə aparmışdır” (Hekimooğlu, 2018:57). 

Ağaoğlunun əsərlərindəki ideyalar, ümumilikdə türk-müsəlman ölkələrinin və şərq cəmiyyətlərinin 

mahiyyətinin öyrənilməsi və araşdırılması baxımından zəruridir. Zamanına görə bu ideyalar cəmiyyətin inkişaf 

səviyyəsini çox qabaqlayırdı. Onlar müasirlik baxımından da böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir və bugün də öz 

elmi dəyərini saxlamaqdadır. Əhməd Ağaoğlunun elmi irsi zamanında Türkiyə siyasi mühitinin də nə zamansa 

bu yolu keçəcəyini əminliyini ifadə edirdi. Yeni cəmiyyət, yəni Cümhuriyyət məsələsində son dərəcə modern 

yol tutan Ağaoğlu kimi tarixi şəxsiyyətlər Türkiyədəki islahatları, eləcə də dünyadakı prosesləri təhlil edirdi. 

O, dərin intellektə sahib olan siyasətçi olmaqla yanaşı, eyni zamanda da aldığı təhsilə və yaşadığı keşməkeşli 

sınaqlaqdan keçmiş həyat təcrübəsinə əsasən Türkiyənin sosial-siyasi həyatını dərindən əks etdirən fikirlərini 

mütəmadi olaraq yaradıcılığında ifadə etdirirdi.    

"Sərbəst firqə xatirələri" əsəri həm onun Türkiyənin siyasi həyatında aktiv iştirakını, həm də sarayda və 

cəmiyyətdə gedən prosesləri reallığı ilə izləməyə imkan verir. Bu proseslərdə İsmət İnönünün oynadığı rola 

da xüsusi toxunan müəllif, hiss olunur ki, Türkiyənin siyasi həyatında baş verən intriqalardan bezmişdir. 

Ağaoğlu bir partiya ətrafında olan oyunlardan təngə gələrək bunun səbəbini Şərq riyakarlığında, "sözlərin 

arxasında gizlənərək, xəyalı gerçək kimi göstərməyə" və ölkənin bütün fəlakətlərinin mənbəyini "ruh 

xəstəliyi"nə bağlayaraq belə bir qənaətə gəlir (Karahan, 2021:12).  

“Sərbəst firqə” məsələsində müxalifət partiyasının təcrübəsinin uğurla nəticələnməsi baş vermədi. "Sərbəst 

firqə xatirələri" əsərinin təmsil etdiyi çoxpartiyalı xətt respublikanı demokratik dəyərlərlə və azadlıqlarla 

zənginləşdirmək perspektivlərindən ibarətdir. Bu xətt Türkiyənin siyasi həyatının inkişafı üçün yol açdı və 

sonradan bu yol böhrandan çıxmaq və özünü demokratik zəmində sabit qalmaq imkanını saxladı.  Ölümündən 

yeddi il sonra yaranmış və on bir ildən sonra hakimiyyətə gələn Demokratik partiya bu xəttin təzahürü kimi 

Türkiyənin çoxpartiyalı həyatına böyük töhfələr vermişdir. Bununla yanaşı, bugün Türkiyənin təmsil etdiyi 

çoxpartiyalılıq türk dünyasında demokratiya və azadlıq baxımından ilhamverici xarakter daşıyır. Bunlar hamısı 

da onu deməyə əsas verir ki, siyasətçi olmaqla yanaşı, Türkiyənin təhsil, sosial həyatına dair də fikirlərini 

mütəmadi olaraq yazılarında əks etdirən Ağaoğlu “Cümhuriyyət” qəzeti səhifələrində də xatirə xarakterli 

yazılarını dərc etdirib. Bir tərəfdən Türkiyənin siyasi həyatında bilavasitə iştirak edən Ağaoğlu, digər tərəfdən 

“Sərbəst insanlar ölkəsində”, “Mən kiməm?” adlı əsərlərini də nəşr etdirib (Əhməd Dilqəm, 2019:305).     

Məhz bu səbəbdən bir çox pərdəarxası məqamları qabartdığına görə Əhməd Ağaoğlunun sözügedən xatirələri 

1935-ci ildə tamamlanmasına baxmayaraq, uzun müddət çap edilməmiş, ilk dəfə yalnız 1950-ci ildə Səməd 

Ağaoğlu tərəfindən kiçik ön sözlə nəşr edilmişdir. Bu zaman Səməd Ağaoğlu ayrı-ayrı şəxslərə aid bəzi 

hissələri ixtisar etməyi məqsədəuyğun saymışdır. 1969-cu ildə isə o, ilk nəşrdə ixtisar etdiyi hissələrin böyük 

bir qismini də əlavə etməklə “Xatirələr”i təkrar çap etdirmişdir. “Sərbəst Firqə xatirələri”nin üçüncü nəşri isə 

1995-ci ildə Üfüq Özcan tərəfindən gerçəkləşdirilmişdir (Cabbarlı, 2011:115). Çünki “əsərin hadisələrin baş 



 

 

verməsindən dərhal sonra yazılması, ancaq çox sonralar dərc edilməsi onu göstərir ki, buradakı bir çox 

həqiqətləri zamanında yazmaq mümkün olsa da, dərc etdirmək çox çətin idi. Bütövlükdə əsər həm dövrün 

hadisələri, həm də bu hadisələrin baş aktyorlarının həyatı, xarakteri və fəaliyyəti haqqında müəyyən qənaətlərə 

gəlməyə imkan verir” (Karahan, 2021:12). 
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“Unudulmaz Atatürkün müqəddəs adı, solmayan siması min illərdən gələn Türkiyə və Azərbaycan 

dostluğunun və qardaşlığının gələcək yoluna parlaq işıq saçır." – Heydər Əliyev 

 

ÖZET 

Hər bir dövlətin, millətin quruculuq və inkişaf tarixində bənzərsiz  şəxsiyyətlərin  müqayisəsində əsas məqsəd 

yeni bir ideyanın təməli ola biləcək həqiqəti ortaya çıxarmaq, onu öyrənmək və tətbiq etməkdir. 

Heydər Əliyevin Türk dünyasındakı yerini elmi tədqiqatlarda  türkün XX əsrdəki digər böyük oğlu Atatürklə 

bir müstəviyə gətirilməsi hamımıza yaxşı  məlumdur və bu həm də bir eyniyyətə görədir. Onlar yalnız milləti 

üçün proqressiv ideyalar irəli sürməmiş, həm də onu həyata keçirmişlər.  

Atatürkün milli dövlət quruculuğu ilə bağlı ideyaları Heydər Əliyevin ilham aldığı zəruri mənbələrdən biri 

olmuşdur: “Mustafa Kamal Atatürk bəşər tarixinin XX əsrinin ən böyük şəxsiyyətlərindəndir. İstiqalal 

savaşına başçılıq edərək qalib gəlib Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmaqla o, türk xalqına böyük yol açmışdır. 

Türkiyə Atatürk ideyalarına sadiq olaraq 76 ildir ki, bu yol ilə gedir və böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Qardaş 

Azərbaycan xalqı Atatürkün şəxsiyyətinə, onun ideyalarına, onun qoyduğu dəyərli irsə böyük hörmət və 

ehtiram hissi ilə yanaşır. Atatürkün dahiliyi, müdrikliyi bizim üçün ilham mənbəyidir.” 

Heydər Əliyevə görə, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün yalnız fəaliyyətinin deyil, həm də qəhrəmanlığının 

nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, onun “Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin qədim və zəngin tarixi var” 

fikri  mənəvi-ideoloji gücün, enerji mənbəyinin ortaqlığı kimi də dəyərləndirilir. 

Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğunda özünü möhkəm özüllü cümhuriyyət ilə təsdiqlədən Atatürk 

ideyalarına əsaslanmasının bir ortaq məqamı da ümummilli liderin özünün dövlət quruculuğu təsəvvürləri, 

milli dövlətçiliyin prinsipial əsasları barədə fikirləri, təcrübələri ilə üst-üstə düşməsindədir.  

Atatürkdə rast gəldiyimiz ideyaların mahiyyətinə varanda sanki burada bir azərbaycan ruhu, düşüncəsi, 

tolerantlığı, birgəyaşayış zərurətinin yüksək amallığını və s. görəndə eynisini Heydər Əliyev irsində görəndə, 

sanki Atatürkün böyük azərbaycanşünas olduğu qənaətinə gəlirsən. Azərbaycanşünaslığın bir təməli, 

ümumbəşəri dəyərlərin xalqın milli-mənəvi dəyərləri ilə bir müstəviyə gətirilməsi və onun istiqamətverici 

gücündən intifada edərək xalqını yüksəklərə qaldırmaq ortaq həqiqət kimi çıxış edir ki, bunun da dərin 

türkçülük əsasları vardır. 

Atatürk şəxsiyyətinin iki başlıca cəhəti – siyasəti və təhsil sahəsindəki quruculuğu, milli ictimai şüurun 

inkişafındakı yeri, onun dərin ictimai-pedaqoji məzmunu, başqa sözlə, daşıdığı mənalar Heydər Əliyevin 

həmişə xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ümummilli liderin təhsil müəssisələrində təhsil işçiləri ilə çoxsaylı 

görüşləri, təhsil tədbirlərinin keçirilməsi, bu sahədə həyata keçirilən islahat prosesi Atatürkün də 20-ci illərdən 

sonra milli ictimai şüurun inkişafındakı fəaliyyəti ilə eyniyyət təşkil edir və bu baxımdan Atatürkün təhsil 

ideyaları da müstəqil dövlətimizin təhsil quruculuğunda, xüsusən hərbi təhsil məsələlərində bir örnəkdir. 



 

 

Müstəqil dövlətçiliyimizdə azərbaycançılıq ideologiyasının banisi Heydər Əliyev azərbaycançılıq anlayışının 

formalaşmasında Atatürk ideyalarının önəmli rola malik olduğuna bu və ya diğər şəkildə həmişə xatırladır. 

Bu baxımdan Heydər Əliyev irsində Atatürk, türk soy-kökünə dönüş, özünüdərk, istiqlal düşüncələri ruhu 

daşımaqla ana Vətənin istiqlalı ideyasını əks etdirməklə milli ruh və vətəndaşlıq mövqeyinin 

gücləndirilməsidir. 

Zaman-zaman müxtəlif dünyagörüşlərə müvafiq şəkildə fərqli ifadələrini tapan, forması, üslubu, üsulu, dili 

fərqlənsə də, düşüncələri formalaşdırıb müəyyənləşdirən, işıqlandırıb istiqamətləndirən azərbaycançılıq 

məfkurəsinin mahiyyəti dəyişməz və sabitdir. Atatürk ideyalarının  “azərbaycançılığının”  özəlliyi bundadır 

ki, o bilavasitə olmazsa da, ideyaları ilə bilavasitə milli özünüdərkdə mühüm yer tutur.  

Atatürk haqda bu mövqe onun milli ruhun bilavasitə daşıyıcısı olması, milli ruhdan qida alıb onu yenidən 

millətə qaytarması, əsrlərin və nəsillərin varisliyini təmin etməsi və xüsusən də bu cəhətləri ilə milli ideallara 

və dövlətçilik maraqlarına xidmət etməsi ilə bağlıdır. 

Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətinin bir-birindən fərqli müstəvilərinə nəzər yetirsək görünəcək ki, müdrik 

lider bütün bu prosesləri bir konsepsiyaya əsaslanıb həyata keçirir. Özünün yaratdığı bu konsepsiya - tarixi 

prosesə, şəxsiyyətin qüdrəti ilə tarixin gedişatını dəyişdirmək gücünə əsaslanır.   

Araşdırmada Heydər Əliyevin fəaliyyətində ən parlaq səhifələrdən olan milli təhsil quruculuğu, xüsusilə hərbi 

təhsil, dilin qorunması və s. Atatürk ideyaları işığında məhz bu konsepsiyaya – tarixiliklə müasirliyin vəhdətinə 

əsaslanıb təhlil edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan-Türkiyə, Mustafa Kamal Atatürk, Atatürk ideyaları, Heydər Əliyev, 

azərbaycançılıq, milli təhsil quruculuğu, Heydər Əliyev irsi 

 

ABSTRACT 

The main purpose of comparing unique personalities in the history of creation and development of each state 

and nation is to reveal, study and apply the truth that can be the basis of a new idea. 

We all know that Heydar Aliyev's place in the Turkic world was brought to the same level in scientific research 

as that of the Turk's other eldest son, Ataturk, in the 20th century, and this is due to the same identity.  They 

not only put forward progressive ideas for the nation, but also implemented them. 

Ataturk's ideas on nation-building were one of the necessary sources inspired by Heydar Aliyev: “Mustafa 

Kemal Ataturk is one of the greatest personalities of the twentieth century.  By leading the victory in the War 

of Independence and establishing the Turkish Republic, he paved the way for the Turkish people.  Turkey has 

been following this path for 76 years, committed to Ataturk's ideas, and has achieved great success.  The 

brotherly people of Azerbaijan have great respect and reverence for Ataturk's personality, his ideas and his 

valuable heritage.  Ataturk's genius and wisdom are a source of inspiration for us. " 

According to Heydar Aliyev, the Turkish Republic is the result not only of Ataturk's activity, but also of his 

heroism.  It is no coincidence that his opinion that "relations between Turkey and Azerbaijan have an ancient 

and rich history" is also valued as a partnership of spiritual and ideological strength, a source of energy. 

One of the common points of Heydar Aliyev's reliance on Ataturk's ideas, which proved to be a fundamental 

republic in nation-building, is that the national leader's ideas and experiences coincide with his ideas of state-

building and the fundamental foundations of national statehood. 

When we get to the essence of the ideas we came across in Ataturk, it is as if an Azerbaijani spirit, thinking, 

tolerance, high practicality of the need for coexistence and so on.  When you see the same thing in the legacy 

of Heydar Aliyev, you come to the conclusion that Ataturk is a great Azerbaijani scholar.  One of the 



 

 

foundations of Azerbaijani studies is to bring universal values into line with the national and moral values of 

the people and to use its guiding power to raise the people to a higher level. 

Two main aspects of Ataturk's personality - his construction in the field of politics and education, his place in 

the development of national public consciousness, its deep socio-pedagogical content, in other words, its 

meanings have always been in the focus of Heydar Aliyev's attention. 

After the restoration of state independence, the national leader's numerous meetings with educators in 

educational institutions, educational events, the reform process in this area are identical with Ataturk's 

activities in the development of national public consciousness after the 1920s.  is an example of construction, 

especially in matters of military education. 

Heydar Aliyev, the founder of the ideology of Azerbaijanism in our independent statehood, always reminds in 

one way or another that Ataturk's ideas played an important role in the formation of the concept of 

Azerbaijanism. 

From this point of view, in the legacy of Heydar Aliyev, Ataturk is to strengthen the national spirit and 

citizenship by reflecting the idea of independence of the motherland, carrying the spirit of Turkish ancestry, 

self-awareness and independence. 

Although the form, style, method, language differ from time to time in accordance with different worldviews, 

the essence of the Azerbaijani ideology, which shapes, defines, illuminates and directs thoughts, is unchanging 

and stable.  The peculiarity of the "Azerbaijaniness" of Ataturk's ideas is that, although it is not direct, it directly 

occupies an important place in national self-consciousness with its ideas. 

This position about Ataturk is due to the fact that he is a direct bearer of the national spirit, receives food from 

the national spirit and returns it to the nation, ensures the inheritance of centuries and generations, and 

especially serves national ideals and state interests. 

If we look at the different levels of Heydar Aliyev's multifaceted activity, it will be seen that the wise leader 

carries out all these processes based on one concept.  This concept, which he created, is based on the historical 

process, the power to change the course of history with the power of the individual. 

One of the brightest pages in Heydar Aliyev's activity is the construction of national education, especially 

military education, language protection and so on.  Ataturk's ideas are analyzed in the hearth based on this 

concept - the unity of history and modernity. 

Keywords: Azerbaijan-Turkey, Mustafa Kemal Ataturk, Ataturk's ideas, Heydar Aliyev, Azerbaijanism, 

national education, Heydar Aliyev's heritage 

 

1.Giriş 

Məlumdur ki, hər bir dövlətin, millətin quruculuq və inkişaf tarixində bənzərsiz, fenomenal şəxsiyyətləri olur 

və onların irsi baxmayaraq ki, özünəqədərki dövrlərlə müqayisədə bir inqilab, möcüzə, mənəvi aləmdə yenilik 

kimi meydana çıxır, bununla belə onun digər dövlətlərin bənzər tarixində yer tutan şəxsiyyətləri ilə müqayisə 

etmək halları geniş yayılmışdır. 

Heydər Əliyevin Türk dünyasındakı yerini elmi tədqiqatlarda  türkün XX əsrdəki digər böyük oğlu Atatürklə 

bir müstəviyə gətirilməsi hamımıza yaxşı  məlumdur və bu həm də bir eyniyyətə görədir. Onlar yalnız milləti 

üçün proqressiv ideyalar irəli sürməmiş, həm də onu həyata keçirmişlər.Və bununla kifayətlənməyib 

qurduqları dövlətin möhkəmlənməsi üçün tarixi stimullar müəyyənləşdirmiş, zəngin ideya qaynaqları aşkara 

çıxarmışlar. Türk dünyasının XX əsrdəki böyük dühalarının bir eyniyyəti də mənsub olduğu millətin milli bilik 

xəzinəsini, düşüncə mənbələrini, tarixi təcrübələrini öz amallarını gücləndirən bir mənbə olaraq görmələridir 



 

 

və bundan istifadə etmək bacarıqlarıdır. Cəsarətlə demək olar ki, Atatürkün “Mən, millətin vicdanında və 

gələcəyində hiss etdiyim böyük inkişaf qabiliyyətini bir milli sirr kimi vicdanımda daşıyaraq, yavaş-yavaş bu 

topluma aşılama məcburyyətində idim.”  fikri Heydər Əliyevin əqidəsi, məsləki olmuş, ali məqsədlərinə bu 

işıqla yol getmişdir.  

Araşdırmada Atatürk ideyaları milli dövlətçiliyimizin qurulmasında, inkişafında, xüsusən də, ictimai-sosial 

həyatında müəyyənləşən strategiyaların həyata keçirilməsində, Heydər Əliyevin özünün də qeyd etdiyi kimi, 

bir ilham mənbəyi, mənəvi-ideoloji güc, örnək kimi dəyərləndirilir. 

 

 2. Atatürk ideyaları Heydər Əliyevin ilham, örnək qayəsi kimi 

Atatürk şəxsiyyətinin iki başlıca cəhəti – siyasi-hərbi fəaliyyəti və ictimai-siyasi ideyaları XX əsrdən, yəni 

mövcud olduğu tarixdən bir türk xalqı olaraq azərbaycanlıların həmişə xüsusi diqqətində olub. Müstəqil 

dövlətçiliyimizin olmadığı mərhələlərdə bu bir qürur tarixi kimi yaşanırdısa, milli dövlətçiliyimiz yaranandan 

bu qürur həm də elm müstəvisinə, araşdırma müstəvisinə adladı.  

Doğrudur, müstəqilliyimizin ilk illərində azadlıq, müstəqillik ab-havasında digər milli ideyalar kimi türkçülük, 

atatürkçülük duyğuları da geniş vüsət aldı, təəssüf ki, Atatürkün milli dövlət quruculuğu təcrübəsini deyil, 

sadəcə adını, fikirlərini turançılıq istiqamətində əsassız hallandırmaqla yumşaq ifadə etsək, Atatürk 

opponnentləri qonşu dövlətləri qıcıqlandırmağa rəvac verildi. Atatürkün ideyalarının olduğu kimi yayılması, 

təbliği 1990-cı ilin ortalarından ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu proseslərinə 

başlaması ilə eyni vaxta təsadüf edir. Atatürkün Azərbaycanda öyrənilməsi dövrünü, mərhələsini, akademik 

N. Cəfərovun təbirincə, Atatürkün(Türkiyənin) dövlət quruculuğu təcrübəsindən müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin qurulması prosesində istifadə olunması idi ki, bu da birinci növbədə müasir Azərbaycan 

dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin fəaliyyətində bilavasitə təzahür edir.[1, 48] 

Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu istedadı, dövlətçiliyin bütün sahələrində uzunmüddətli inkişaf 

strategiyaları müəyyənləşdirməsi, həyata keçirməsi, yeni, ağlagəlməz, yalnız zamanı çatanda üzə çıxa biləcək 

milli mənafeli planları kimsəyə sirr deyil, onun bu fenomenallığının təhlilinə onlarla irihəcmli monoqrafiyalar, 

yüzlərlə elmi əsərlər həsr edilibdir. Heydər Əliyev irsində Atatürk heyranlığı bir dövlət başçısının digər bir 

dövlət başçısına verdiyi yüksək qiymət deyil, Atatürkün kimliyinə, məqsədyönlüyünə, yenilməz vətəndaşlıq 

əzminə, “axına qarşı ikiqat, üçqat artıq güclə” yorulmaz səylərlə üzməsinə, görünməyən üfüqdə gördüyü 

hədəflərinə verilən qiymətdir və bu baxımdan Atatürkü Heydər Əliyev qədər duyan, anlayan, dərk edən ikinci 

bir dövlət xadimi tapmaq çətindir. Bir türk oğlunun dünya ilə savaşaraq yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətinin 

dövlətçilik təcrübələri ona fəaliyyətinin hər iki dövründən yaxşı tanışdır. Heydər Əliyevin milli dövlət 

quruculuğunda özünü möhkəm özüllü cümhuriyyət ilə təsdiqlədən Atatürk ideyalarına əsaslanmasının bir 

ortaq məqamı da ümummilli liderin özünün dövlət quruculuğu təsəvvürləri, milli dövlətçiliyin prinsipial 

əsasları barədə fikirləri, təcrübələri ilə üst-üstə düşməsindədir. 

Türk millətinin ana kitablarında heç millətdə olmayan fikir “titrə, özünə dön, sən özünə dönəndə böyük 

olursan” aksiomasını Atatürk də, Heydər Əliyev də XX əsrdə yenidən yaşatdılar; öz millətinə dilini, yazısını, 

qədim kitablarını qaytarmaqla, inkişaf strategiyaları ilə zəkasına, zəngin mənəvi-ruhi potensialına 

sahibləndirməklə həm dünyaya, həm də özünə nəyə qadir olduqlarını anlatdılar. Filosof Əbu Turxan deyir: 

“Adətən adamlar özündə olanı başqasına bağışlayır; müdriklər isə səndə olanı sənə ərməğan edir.” [5, 268]  

Burdan cəsarətlə belə fikir də yürütmək olar ki, Heydər Əliyevin Atatürk ideyalarına, dövlətçilik quruculuğuna 

sadiqliyi əslində özünəinamdır, özünə sadiqlikdir. Bu gələcək dövlətçilik təcrübəsində bir dövlət başçısına 

milli idarəetmə sirrlərinin ötürülməsidir. Bu irsdən bu gün istifadə edilir, gələcəkdə də əsaslanacaq. Tədqiqatda 

da məqsəd Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi zərurətidir.  



 

 

Heydər Əliyevə görə, Atatürk ideyaları tarixi həqiqətdir, təkcə bu gün üçün deyil, həm də gələcək üçündür. 

Bu baxımdan Heydər Əliyev irsində Atatürk, türk soy-kökünə dönüş, özünüdərk, istiqlal düşüncələri ruhu 

daşımaqla ana Vətənin istiqlalı ideyasını əks etdirməklə milli ruh və vətəndaşlıq mövqeyinin 

gücləndirilməsidir. 

Heydər Əliyevə görə, Atatürk irsi, ideyaları, idealları vətəndir, əbədiyaşar türk sevgisidir. Filosof Əbu Turxan 

deyir: “Vətən sevgisi iki səviyyədə üzə çıxır: biri kortəbii surətdə – doğmalıq hissi kimi, o biri – dövlətin 

simasında şəxsləşən qarşı tərəfə şüurlu münasibət kimi.” [5, 224] 

Ona görə də Atatürkün milli dövlət quruculuğu ilə bağlı ideyaları Heydər Əliyevin ilham aldığı zəruri 

mənbələrdən biri olmuşdur: “Mustafa Kamal Atatürk bəşər tarixinin XX əsrinin ən böyük şəxsiyyətlərindəndir. 

İstiqalal savaşına başçılıq edərək qalib gəlib Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmaqla o, türk xalqına böyük yol 

açmışdır. Türkiyə Atatürk ideyalarına sadiq olaraq 76 ildir ki, bu yol ilə gedir və böyük nailiyyətlər əldə 

etmişdir. Qardaş Azərbaycan xalqı Atatürkün şəxsiyyətinə, onun ideyalarına, onun qoyduğu dəyərli irsə böyük 

hörmət və ehtiram hissi ilə yanaşır. Atatürkün dahiliyi, müdrikliyi bizim üçün ilham mənbəyidir.” [3] 

Heydər Əliyevə görə, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün yalnız fəaliyyətinin deyil, həm də qəhrəmanlığının 

nəticəsidir. Atatürk kimi Heydər Əliyevin də mürəkkəb siyasi şəraitdə məqsədəyönlü şəkildə fəaliyyət 

göstərərək öz möhkəm iradəsi, əzmi və təşəbbüskarlığı ilə milli mədəni irsin öyrənilməsinin optimal yollarını 

tapması, onun tədqiqi və təbliği işini ən yüksək səviyyədə təşkil etmək bacarığı kimi əbədiyyət qazanan 

xidmətləri təsadüfi deyil ki, ümummilli liderin  “Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin qədim və zəngin 

tarixi var” [3] fikri ilə aydın qiymətləndirilir, bununla həm də mənəvi-ideoloji gücün, enerji mənbəyinin 

ortaqlığı kimi də dəyərləndirilir. 

 

3. Azərbaycançılıq – millilik, ümumbəşərilik, türkçülük. 

Azərbaycançılığın təməl daşını millət, dövlət və onun mənafeyinə dair ideyalar təşkil edir. Azərbaycançılıq 

müstəqil dövlətimizin ideologiyası olduğundan, aparılan sosial, hüquqi, mədəni və iqtisadi islahatlar, inkişaf 

strategiyaları bu ideologiyanın başlıca prinsiplərinə əsaslanır. 

Zaman-zaman müxtəlif dünyagörüşlərə müvafiq şəkildə fərqli ifadələrini tapan, forması, üslubu, üsulu, dili 

fərqlənsə də, düşüncələri formalaşdırıb müəyyənləşdirən, işıqlandırıb istiqamətləndirən azərbaycançılıq 

məfkurəsinin mahiyyəti dəyişməz və sabitdir. 

Müstəqil dövlətçiliyimizdə azərbaycançılıq ideologiyasının banisi Heydər Əliyev azərbaycançılıq anlayışının 

formalaşmasında Atatürk ideyalarının önəmli rola malik olduğuna bu və ya diğər şəkildə həmişə xatırladır. 

Atatürkdə rast gəldiyimiz ideyaların mahiyyətinə varanda sanki burada bir azərbaycan ruhu, düşüncəsi, 

milliliyi, xəlqiliyi, demokratikliyi, ümumbəşəriliyi, tolerantlığı, birgəyaşayış zərurətinin yüksək amallığını və 

s. görəndə eynisini Heydər Əliyev irsində görəndə, sanki Atatürkün böyük azərbaycanşünas olduğu qənaətinə 

gəlirsən. Azərbaycanşünaslığın bir təməli, ümumbəşəri dəyərlərin xalqın milli-mənəvi dəyərləri ilə bir 

müstəviyə gətirilməsi və onun istiqamətverici gücündən istifadə edərək xalqını yüksəklərə qaldırmaq ortaq 

həqiqət kimi çıxış edir.  

Atatürk ideyalarının  “azərbaycançılığının”  özəlliyi bundadır ki, o bilavasitə olmazsa da, ideyaları ilə 

bilavasitə milli özünüdərkdə mühüm yer tutur, eyni zamanda Heydər Əliyevi bilavasitə olmasa da atatürkçü 

adlandırmaq olar ki, o da yaşayıb-işlədiyi mərkəzi hakimiyyətin, mədəniyyətin təsirilə formalaşır və eyni 

zamanda türkçülük ideyalarına dərin sevgisi ilə öz içində bişib yetişirdi, qeyd etdiyimiz kimi, bunun da dərin 

türkçülük əsasları vardır.  



 

 

Atatürk haqda bu mövqe onun milli ruhun bilavasitə daşıyıcısı olması, milli ruhdan qida alıb onu yenidən 

millətə qaytarması, əsrlərin və nəsillərin varisliyini təmin etməsi və xüsusən də bu cəhətləri ilə milli ideallara 

və dövlətçilik maraqlarına xidmət etməsi ilə bağlıdır.[4, 2] 

Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətinin bir-birindən fərqli müstəvilərinə nəzər yetirsək görünəcək ki, müdrik 

lider bütün bu prosesləri bir konsepsiyaya əsaslanıb həyata keçirir. Özünün yaratdığı bu konsepsiya - tarixi 

prosesə, şəxsiyyətin qüdrəti ilə tarixin gedişatını dəyişdirmək gücünə əsaslanır.   

Heydər Əliyevin fəaliyyətində ən parlaq səhifələrdən olan milli təhsil quruculuğu, xüsusilə hərbi təhsil, dilin 

qorunması və s. Atatürk ideyaları işığında məhz bu konsepsiyaya – tarixiliklə müasirliyin vəhdətinə əsaslanıb 

təhlil edilir: “Ötən tarixi dövrdə Azərbaycanın təhsil sistemi müxtəlif mərhələlər keçmişdir. Cürbəcür 

islahatlar, dəyişikliklər olub. Onların hamısı bu və ya digər səviyyədə Azərbaycanın orta təhsilini, məktəbini 

inkişaf etdirib. Bunu inkar etmək olmaz. Bu bizim tarixi keçmişimizdir, bu bizim milli sərvətimizdir. İndi 

Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Respublikamız müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın öz milli ideologiya 

konsepsiyasını yaradaraq, inkişaf etdirərək, şübhəsiz ki, təhsil sahəsini də milli məqsədlər, mənafelər əsasında 

qurmalıdır.” 

Başqa sözlə, şərəfli tarixi keçmişini, əcdadını tanımaq, onu özündə yaşadıb, özünə ağsaqqal, müdrik 

yolgöstərici seçmək və həm də başqalarına tanıtmaq tarixi, eyni zamanda şəxsiyyəti bir mənbə kimi 

dəyərləndirmək, ondan öyrənmək, təqdir-təbliğ etmək Heydər Əliyevin quruculuq fəaliyyətinin əsas qayəsi 

olmuşdur. 

Atatürk ideyaları Heydər Əliyev azərbaycançılığının tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Onu Azərbaycan xalqını 

dünyada tanıtmaq, onun qədimliyini, həm də müasirliyini, milli düşüncəsi ilə paralel olaraq bəşəri düşüncəyə 

malik olmasını sübut etmək, xalqı vahid bir ideya ətrafında toplamaq, türk xalqlarının birliyinə malik olmaq 

vasitəsi,  istiqlal məfkurəsi olan azərbaycançılıq fəlsəfəsinin məxəzlərindən biri kimi görürdü. Azərbaycançılıq 

ideologiyasının formalaşdırılması prosesində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə aid görüş, siyasi, sosial, 

iqtisadi, mədəni tədbirlərin elə birini tapmazsan ki, orada Atatürk ideyalarından, ideallarından bəhs edilməsin. 

 

4. Milli təhsil quruculuğunda Atatürk örnəkləri 

Məlumdur ki, Atatürk hərbi-siyasi quruculuğu ilə yanaşı müəyyənləşdirdiyi strategiyalar ilə həm də bugünkü 

demokratik, elmli, mədəni, yüksək təhsil sistemli Türkiyənin də qurucusudur. Onun ideyalarını yaşadan 

Türkiyə bu gün dünyaya öz keçmişindən ayrılmamaqla, min illər boyu formalaşmış zəngin adət-ənənələri, 

mədəniyyəti, mənəviyyatı, dini, dili ilə birgə müasir yaşam texnologiyalarını uğurla birləşdirmək baxımından 

bənzərsiz örnək dövlətdir.  

Atatürk şəxsiyyətinin başlıca cəhətlərindən biri – təhsil sahəsindəki quruculuğu, milli ictimai şüurun 

inkişafındakı yeri, onun dərin ictimai-pedaqoji məzmunu, başqa sözlə, daşıdığı mənalar Heydər Əliyevin 

həmişə xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur: “Atatürkün ideyalarını yaymaq, təbliğ etmək və xalqımıza 

çatdırmaq, həm də bu ideyalardan faydalanmaq. İstifadə etmək sahəsində çox işlər görmüşəm. Bu, bir siyasi 

xadim, lider və prezident kimi mənim fəaliyyətimdə çox mühüm yer tutur.” [1, 54] 

Heydər Əliyevin Azərbaycan respublikasının prezidenti olmamışdan hələ Naxçıvan Milli Məclisinin  sədri 

olan zaman 1992-ci il oktyabrın 5-də Türkiyədə təhsil almağa gedən tələbələrlə görüşdə Türkiyə 

universitelərinin həm beynəlxalq aləmdə nüfuzunu, həm də biz iki dövlətin arasındakı yaratdığı tarixi və 

müasir əlaqələrin gələcəyimizə də təsirini, yerini, xidmətini yüz milyonlarla pulun əvəz edə bilməyəcəyini 

xüsusi vurğulamış və universitetləri bilavasitə Atatürkün irsi adlandırmışdır. Milli dövlətçiliyimizin 

qorunmasında hərbi təhsilin müstəsna yeri Heydər Əliyevin hər iki mərhələ dövlətçilik fəaliyyətindən bizə 

yaxşı məlumdur. Atatürk də hərbi təhsilə xüsusi önəm verir: “Hər hansı bir ordunun dəyəri zabit və komanda 

heyətinin dəyəri ilə ölçülür.” [7, 162] Son 30 ildə dövlətimizin hərbi təhsilinin inkişafı, peşəkar ordu heyətinin 



 

 

formalaşmasında Türkiyə hərbi məktəblərinin müstəsna yerini bu gün Zəfərimizdəki danılmaz yerini Heydər 

Əliyev zamanında görürdü və bu qüdrəti də Atatürk ideyaları ilə bağlayırdı: “Şəxsən mən hesab edirəm ki, 

Mustafa Kamal Atatürkün türk xalqı qarşısında xidmətləri əvəzsizdir. Yəni o qədər böyükdür ki, ona qiymət 

vermək çətindir. Amma bunların içərisində onun iki böyük xidməti var. Birincisi, Türkiyə cümhuriyyətinin 

yaranması, ikincisi, türk ordusunun yaranmasıdır.” [3] 

6 may 1997-ci ildə Ankara şəhərində Türkiyə quru qoşunları məktəbi ilə tanışlıq, tələbələrlə görüş zamanı 

hərbi təhsili dövlətçiliyin şərəfi, şöhrəti kimi qiymətləndirir: “Türkiyəyə Cümhuriyyəti və onun şöhrətli ordusu 

böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən yaradılıbdır. Nə qədər sevindirici haldır ki, türk xalqı, Türkiyə 

və onun ordusu 77 ildir öz qurucusu, banisi Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə gedir və qələbələrdən - 

qələbələrə gəlir.” [3] 

Atatürkün hərbi təhsil irsi Heydər Əliyevə görə, təkcə bəlli bir sahədə üstünlük deyildir, milli qürur, milli 

ləyaqət, vətən qeyrəti, vətən döyüşkənliyi, milli mənlik şüuru, milli vicdan, milli birlik, barışçılıqdır. Təsadüfi 

deyildir ki, H.Əliyev Atatürk adına sülh mükafatını həyatındakı bütün mükafatlardan üstün tutur, tədbirdəki 

çıxışında uzaq gələcəyə hesablanmış bu fikirləri diqqətə çatdırır: “Mustafa Kamal Atatürkün dediyi sözlər 

təkcə Türkiyə üçün yox, hamı üçün bu gün də aktual sözlərdir: "Yurdda sülh, bölgədə sülh, cahanda sülh". Biz 

bunu istəyirik.” [3] 

Ümumiyyətlə, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ümummilli liderin təhsil sahəsində qəbul etdiyi islahat 

proqramı prosesində təhsil müəssisələrində təhsil işçiləri ilə çoxsaylı görüşləri, təhsil tədbirlərinin keçirilməsi, 

habelə, gənc məktəblilərlə görüşü, uşaq bağçalarında yetişən nəslə arzu və ümidləri, tövsiyələri Atatürkün milli 

ictimai şüurun inkişafındakı fəaliyyəti ilə eyniyyət təşkil edir və bu baxımdan da Atatürkün təhsil ideyaları 

müstəqil dövlətimizin bugünkü, gələcək təhsilində bir örnəkdir. 

Atatürkün “Türk cocuğu əcdadını tanıdıqca daha böyük işlər görmək üçün özündə qüvvə tapacaqdır.”[ 6,157] 

fikri milli təhsil quruculuğumuzun əsasını təşkil edən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti ilə 

eyniyyətdədir: “Bütün bunlarla yanaşı, bu gün təhsilin hansı istiqamətlərdə getməsi haqqında bir neçə kəlmə 

demək istəyirəm... Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir, gənclərə veriləcəkdir. Ona görə də 

məktəbdə gənclərimizi nə qədər yaxşı, hərtərəfli hazırlasalar, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi də o qədər 

müvəffəqiyyətli, uğurlu, parlaq olacaqdır...Dediyim kimi, bizim milli ideologiyamızın konsepsiyası olmalıdır. 

Şübhəsiz ki, bu konsepsiya tarixi keçmişimiz, milli, mədəni, dini ənənələrimiz uzərində qurulmalıdır.” [9] 

Atatürk irsi azərbaycançılıq ideologiyasının müəyyənləşməsində, xüsusən, təhsil islahatının keçirilməsində 

ona görə qiymətlidir ki, hər ikisi inkişaf istiqamətini eyni müəyyənləşdirir. Atatürk deyir: “Biz Qərb 

sivilizasiyasını bir təqlidçilik naminə qəbul etmirik.Onda yaxşı hesab etdiyimizi, öz aləmimizə uyğun zənn 

etdiyimizi dünya sivilizasiyası səviyyəsi içində mənimsəyirik.” [7, 135] 

Üstündən bir əsrə yaxın vaxt keçəndən sonra milli dövlətin təhsil sisteminin qurulması prosesində Heydər 

Əliyev deyir: “Təhsil sahəsində qəbul edəcəyimiz qanunda və islahatlar proqramında da məsələyə çox dəqiq, 

həssas münasibət göstərməliyik. Mənim fikrimcə, bu ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycanda təhsil sistemində 

indiyə qədər əldə edilmiş müsbət təcrübə və özünü doğrultmuş, müsbət nəticələr vermiş sistem saxlanmalı, 

inkişaf etdirilməli və müasirləşdirilməlidir. Nöqsanlar, yaxud mənfi təcrübə aradan götürülməlidir. Dünya 

təcrübəsindən Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərinə uyğun olan prinsiplər, qaydalar təhsil sistemimizə tətbiq 

edilməlidir. Biz dünyanın bütün ölkələrində - Qərbdə də, Şərqdə də əldə olunmuş nailiyyətləri dərindən 

öyrənməli və onlardan Azərbaycan üçün müsbət xarakter daşıyan cəhətləri ölkəmizin təhsil sistemində tətbiq 

etməliyik.” [8] 

Əlbəttə, Atatürk kimi nəhəng şəxsiyyətin irsi də nəhəngdir, Heydər Əliyevin təbirincə, “Atatürkün həyatı, onun 

yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixi böyük araşdırmaların mövzusudur. Bundan əsərlər yaradılmalıdır. 

Çünki bunlar təkcə sizin üçün yox, bugünkü nəsillər üçün yox, gələcək nəsillər üçün də çox dəyərlidir, çox 

lazımdır.” Araşdırmanın sonunda bu məqamı qeyd etmək də düşüçdürücüdür. 6 may 1997-ci ildə Türkiyənin 



 

 

tanınmış jurnalistlərinə müsahibə verərkən Heydər Əliyevdən soruşurlar: Atatürkün adını tez-tez çəkməyiniz 

nə ilə əlaqədardır?  

Heydər Əliyev suala aydınlıq gətirir: “Bilirsiniz, mən XX əsr tarixinin çoxunu şəxsən yaşamışam. XX əsr sona 

çatır. Bu dövrdə mən Türkiyənin həyatını izləmişəm, Azərbaycanın həyatı mənim həyatım olubdur, mən bu 

tarixi yaxından hiss etmişəm, görmüşəm, oxumuşam. Mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Mən Türkiyə haqqında, 

Türkiyə Cümhuriyyəti, onun keçdiyi yol barədə sadəcə olaraq öz fikirlərimi deyirəm. Mən bu ölkəyə 

gəlmişəm, gərək bu ölkənin tarixi, keçmişi, bu günü, gələcəyi haqqında öz fikirlərimi söyləyəm. Mustafa 

Kamal Atatürk haqqında dediyim sözlər yetərlidir. Əgər istəyirsiniz, yenə də deyim.” [3] 

 

4. Nəticə 

Araşdırmamızın sonunda bunu da qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyev irsində Atatürk ideyalarının öyrənilməsi 

bir tərəfdən, özünəqədərki irsdən öyrənmə ənənəsinin davamıdırsa, digər tərəfdən isə, fərdi özəllikləri ilə 

seçilir. Burada bir dövlət başçısının digər dövlət başçısı barədə fikirləri öyrənilmir. Araşdırmada məqsəd 

azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasında Atatürk ideyalarının təcrübi əhəmiyyətini üzə çıxarmaq da 

deyil. 

Araşdırmada müstəqillik illərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən böyük 

siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni-mənəvi quruculuq proseslərinin əsas aspektlərinin ana xəttinin qayəsini, 

mahiyyətini azərbaycançılığın əsaslarından olan türkçülüyün, türk millətinin böyük oğlu Atatürkün ideyaları 

işığında təhlil edilib mühüm qənaətlər irəli sürülməsində əsas məqsəd bunu bir dəyər kimi ictimai-siyasi 

miqyasda, Türk birliyi miqyasında dinamik bir proses kimi, ictimai varlığımızın ayrılmaz bir tərkib hissəsi 

kimi, varislik ənənəsinin davamı kimi qoruyub, saxlayıb, inkişaf etdirməyə hesablanıb.  

Heydər Əliyev irsində Atatürk ideyaları milli-vətənpərvərlik baxış bucağından da maraq doğurur. Böyük 

Türkün böyük də olan vətən əxlaqı onun daşıyıcılarının  vətən qüruru, milli iftixar, milli birlik kimi 

məziyyətləri ilə  türk  fikrinə, türk  ruhuna, gen yaddaşına həkk olunub ki, türk  xalqının  hər  gənc  nəsli  bu  

ruhda  tərbiyə  olunub. Təsadüfi deyil ki, Atatürk deyir: “Türk cocuğu əcdadını tanıdıqca daha böyük işlər 

görmək üçün özündə qüvvə tapacaqdır.” 

Buna görə də, Atatürk şəxsiyyətinin iki başlıca cəhəti – siyasəti və təhsil sahəsindəki quruculuğu, milli ictimai 

şüurun inkişafındakı yeri, onun dərin ictimai-pedaqoji məzmunu, başqa sözlə, daşıdığı mənalar Heydər 

Əliyevin həmişə xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Başqa sözlə, Heydər Əliyevin milli dövlətçilik quruculuğunda, o cümlədən milli strategiyalar 

müəyyənləşdirmək kimi konseptual baxışlarında Atatürk ideyaları bir zirvədir və bu zirvədən yeni mənzərələr 

açılır. Bu bir irsdir, istər tarixi-coğrafi Azərbaycan ərazilərində, istər Türk dünyasında yaşayan milyonlarla 

türklərin dünyagörüşünə çevrilməkdə olan azərbaycançılıq ideologiyasının elmi-metodoloji əsaslarından 

biridir. 
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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başarılı bir komutan ve güçlü bir yönetici 

olmasının yanı sıra eğitime çok önem veren, ileri görüşlü bir devlet adamıdır. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği 

1921 yılında 1. Maarif Kongresi’ni toplaması bunun en önemli göstergesidir. Öğretmenlere hitaben 

“Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister.” diyerek kurduğu cumhuriyetin ancak çağdaş 

bir eğitim anlayışı ile iyi yetişmiş nesiller tarafından yaşatılabileceğini dile getirmiştir. Bu nedenle 

cumhuriyetin kurulmasının hemen arkasından ülkenin içinde bulunduğu zor koşullara karşın eğitim alanında 

yaptığı reformlar sayesinde cumhuriyet rejiminin ihtiyaç duyduğu üstün yetenekli bireylerin nitelikli bir eğitim 

alarak yetiştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. 1923 – 1938 yılları arasında 925 öğrenci başta Almanya 

olmak üzere Fransa, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere üniversite 

eğitimi için gönderilmiştir. Burslu olarak eğitimlerini tamamlayan bu kişiler Türkiye’ye döndüklerinde önemli 

görevler üstlenmişlerdir. Sonrasında ise 1933 yılında gerçekleştirilen “Üniversite Reformu” ile Almanya’dan 

gelen mülteci bilim insanlarının da katkılarıyla önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar ile 

Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş dünyada bilim alanında söz sahibi olmasının temeli oluşturulmuştur. Bu 

araştırmada, “Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.” sözü ile eğitimin tüm vatandaşlar için temel bir hak 

olduğunu dile getirmiş olan Büyük Önder Atatürk’ün çağdaş Türkiye’nin temellerini atarken üstün yetenekli 

kişilerin eğitimi amacıyla yaptığı çalışmalar ele alınmaktadır.      

Anahtar Kelimeler: Atatürk, üstün yetenek, eğitim  

 

ABSTRACT 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, is a forward-thinking statesman who 

attaches great importance to education as well as being a successful commander and a strong manager. The 

convening of the 1st Educational Congress in 1921, when the War of Independence continued, is the most 

important indicator of this. He stated that the republic he founded could only be sustained by well-educated 

generations with a modern understanding of education by the words addressing the teachers, “The Republic 

demands generations with free ideas, free knowledge, and free consciences from you.”. For this reason, right 

after the establishment of the republic, despite the difficult conditions in the country, important steps were 

taken to train gifted individuals, who are needed by the republican regime, by receiving a qualified education, 

thanks to the reforms in the field of education. Between 1923 and 1938, 925 students were sent to developed 

countries such as Germany, France, Belgium, the United States, Switzerland and England for university 

education. These people, who completed their education on scholarship, undertook important duties when they 

returned to Turkey. Afterwards, with the "University Reform" carried out in 1933, important developments 

were achieved with the contributions of refugee scientists from Germany. With these studies, the basis for the 

Republic of Turkey to have a say in the field of science in the modern world has been established. In this 

research, the works of the Great Leader Atatürk, who stated that education is a fundamental right for all citizens 

by the words “There is not a single individual to sacrifice in education.”, while laying the foundations of 

modern Turkey, for the education of gifted people are discussed. 

Keywords: Atatürk, gifted, education 
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GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci incelendiğinde, ülkenin içinde bulunduğu koşulların çok olumsuz 

olduğu bilinmektedir. Dünyadaki gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı Devleti, modernleşme çabalarına 

karşın eğitim ve kültür de dâhil olmak üzere birçok alanda çağın gerisinde kalmıştır. Osmanlı Devleti, 1. Dünya 

Savaşı öncesinden başlayarak siyasi ve ekonomik gücünün yanı sıra yetişmiş eğitimli insan gücünü de önemli 

ölçüde kaybetmiştir (Çelebi ve Kazancı, 2021). Tüm bu olumsuz koşullara karşın, gerek askeri dehasıyla, 

gerekse ileri görüşlülüğü ile Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin çağdaş bir ülke kurabilecek güç, azim ve 

kararlılığını ortaya çıkarmıştır.  

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile toprakları geri kazanmanın yeterli olmadığını, asıl savaşın çağı yakalayacak bilim 

ve eğitim alanında olduğunun bilincindeydi. Bu nedenle I. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Mart 

1921 tarihinde çıkarılan bir kanunla, medrese mensuplarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin askerliklerini tecil 

edilerek silâhaltında bulunan öğretmenlerin de tekrar eğitim vazifesine dönmesi kararı alınmıştır (Kılavuz ve 

Tanık, 2011). Bu durum o dönemde eğitimli insan sayısının yetersizliğinin bir göstergesidir. Zürcher (2006) 

1927’de yapılan nüfus sayımı sonuçlara göre, nüfusun sadece %11’inin okur-yazar olduğunu belirtmektedir.  

Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephelerinden Sakarya Meydan Savaşı’nın başladığı 1921 yılının 15-21 

Temmuz tarihleri arasında, milli eğitim politikalarını görüşmek üzere Ankara’da 1. Maarif Kongresi’ni 

toplamıştır (Burak, 2008). Türk eğitim tarihinin ilk eğitim kurultayı olarak kabul edilen (Demirtaş, 2008; 

Sarıhan, 2013) bu kongreyi Atatürk “Millî Türkiye’nin Maarif Eğitimi’ni kuracak olan Türkiye Muallime ve 

Muallimler Kongresi” şeklinde tanımlamıştır (Kuşci, 2021). Bu kongrede çağdaş eğitimin planlaması 

yapılarak yol haritası çizilmeye çalışılmıştır. Atatürk, eğitimin öncelikle Türk Milletinin karakteriyle uyumlu 

olmasını ve modern dünyanın çağdaş bilim anlayışına uygun olmasını hedeflemektedir (Kaya vd., 2016). Bu 

hedefe ulaşmak amacıyla öğretmen yetiştirme konusuna önem vermiş, öğretmenlere hitaben “Cumhuriyet 

sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister.” diyerek kurduğu cumhuriyetin ancak çağdaş bir eğitim 

anlayışı ile iyi yetişmiş nesiller tarafından yaşatılabileceğini dile getirmiştir. Aynı zamanda, yurt dışında eğitim 

alarak Türkiye’ye hizmet etmesi için üstün yetenekli gençlere burs imkânı sağlamış ve üniversite reformu ile 

eğitimin kalitesini yükseltmiştir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Osmanlı Devleti’nde köylerde ve kentlerde ilköğretim çağındaki çocuklar için mahalle okulları, vakıf ve 

cemaat okulları bulunmaktaydı (Yılmaz, 2001). Yükseköğretimin temelleri medreselere dayanmaktaydı. 

Tanzimat Dönemindeki yenileşme hareketleri ile 1845 yılında, klasik medrese eğitiminden farklı olarak batılı 

anlayışa sahip olan Darülfünun'un kurulması kararlaştırılmıştır (Gelişli, 1999). Darülfünun “fenler evi” veya 

“bilimlerin kapısı” anlamına gelmektedir (Erdem, 2012). Darülfünun'un kuruluş süreci uzun sürmüş, 1863 

yılında açılmıştır (Namal ve Karakök, 2011). Darülfünunun kitap problemlerini çözmek için 1851 yılında 

Encümen-i Daniş adı verilen bir ilim topluluğu kurulmuş, ayrıca 1857 yılından itibaren Paris’e öğrenci 

gönderilmeye başlanmıştır (Akkutay, 1991). Sadece iki yıl eğitim verdikten sonra, 1865 yılında çıkan bir 

yangınla Darülfünun ortadan kalkmış, 1870’te tekrar kurulmuştur (Erdem, 2017). Yangında bina ile birlikte 

4000 ciltlik kütüphane de tamamen yanmıştır (Gelişli, 1999).    

Eğitim ve bilim alanında çağdaşlaşmayı başaramayan Osmanlı Devleti’nden geriye, yükseköğretim kurumu 

olarak 1863 yılında kurulmuş olan “Darülfünun” kalmıştır (Yılmaz, 2001). Üniversite reformu ile Darülfünun, 

İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. Ancak Atatürk’ün idealindeki çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için, 

kısa zamanda ülkenin kalkınmasında rol oynayacak aydın ve uzman kadrolarının yetişmesi gerekmekteydi 

(Büyükdüvenci, 1984). Bu bağlamda, cumhuriyetin kurulmasının hemen sonrasında, ülkenin kalkınması için 

gerekli olan nitelikli ve yetenekli gençlerin yetiştirilmesi amacıyla yurt dışında eğitim görmelerine yönelik bir 

çalışma yapılmıştır (Başgelen, 2011).   

 

Atatürk’ün yurt dışına öğrenci gönderme projesi 

Çağdaş Türkiye’nin inşasında eğitime büyük önem veren Atatürk, 1924 yılında ünlü Amerikalı filozof ve 

eğitim kuramcısı John Dewey’i Türkiye’ye davet ederek eğitim reformu konusunda fikirlerini almıştır. Dewey, 

mesleki gelişim ve öğretmelerin yetiştirilebilmesi için yurtdışına öğrenci gönderilmesini tavsiye etmiştir (Gül 



 

 

ve Doğan, 2020; Şarman, 2019). Dewey’in tavsiyeleri doğrultusunda, Atatürk tarafından yurt dışına öğrenci 

gönderme projesi hayata geçirilmiştir. 

Cumhuriyetin ulusal eğitimdeki temel hedefleri 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

belirlenmiştir (Çelebi ve Kazancı, 2021). Yurt dışına yükseköğrenim yapmak üzere öğrenci gönderilmesi ilk 

defa Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gündeme gelmiştir.  Maarif Vekaleti tarafından 29 Ekim 1924’te yapılan 

Avrupa sınavıyla uygulamaya konmuştur. 22 genç sınavda başarılı olarak Almanya, Fransa ve Belçika’ya 

gönderilmiştir. İlk grup 1925 yılının Ocak ayında İstanbul’dan gemiyle yola çıkmıştır. Bu 22 kişinin adları, 

hangi ülkeye ve şehre gidecekleri ve hangi dallarda öğrenim görecekleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen ilk gruba ilişkin bilgiler 

 

Kaynak: Öztürk, 2011, s: 39. 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, bu grupta yer alan kişiler resim, müzik, felsefe, edebiyat, beden eğitimi ve tabi 

bilimler eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim almak üzere gönderilmiştir. Atatürk yurt dışına gidecek 

bu öğrencilerden beklentilerini onlara çektiği telgrafında yer alan “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. 

Volkan olup dönmelisiniz.” sözleri ile belirtmiştir. Bu uygulama devam etmiş ve 1923 – 1938 yılları arasında 

925 öğrenci üniversite eğitimi için yurt dışına gönderilmiştir (İçke, 2015). 

 

Atatürk ve Üniversite Reformu 

Cumhuriyet döneminde Osmanlı Devleti’nden miras kalan Darülfünuna büyük önem verilmiştir. Cumhuriyet 

Hükümeti tarafından 21 Nisan 1924’te onaylanan İstanbul Darülfünunu Talimatnamesinin 2. Maddesinde 

“Darülfünun ilmî muhtariyeti haizdir.” ifadesi ile bilimsel özerkliğe sahip olduğu belirtilmektedir (Yılmaz, 

2001). Erdem (2012) Atatürk tarafından yapılan kültür, sosyal yaşam, bilim ve eğitim alanlarındaki birçok 

reformun içerisinde üniversite reformunun ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Atatürk, çağdaş 

Türkiye’nin eğitim konusunda gelişmiş ülkeleri yakalayabilmesinin yolunun üniversitelerden geçtiğini çok iyi 

biliyordu. Bu nedenle üniversite reformuna ilişkin çalışmalar yapmak üzere İsviçre Cenevre Üniversitesi 

Pedagoji Profesörü Albert Malche Türkiye’ye davet edilmiştir. Malche tarafından hazırlanan rapor 1 Haziran 

1932 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Esat Sagay’a sunulmuştur (Öksüz ve Köksal, 2018). Böylece 1933’te 

İstanbul Darülfünunu, İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. Daha sonra 1935 yılında Ankara Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur (Erdem, 2012).    



 

 

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başarılı bir komutan ve güçlü bir yönetici 

olmasının yanı sıra eğitime çok önem veren, ileri görüşlü bir devlet adamıdır. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği 

1921 yılında 1. Maarif Kongresi’ni toplaması bunun en önemli göstergesidir. Cumhuriyetin kurulmasından 

hemen sonra da, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara karşın, üstün yetenekli bireylerin nitelikli bir 

eğitim alarak yetiştirilmesi için 1923 – 1938 yılları arasında 925 öğrenci üniversite eğitimi için yurt dışına 

gönderilmiştir (İçke, 2015). Ayrıca üniversite eğitimi alanında reformlar yapılmıştır. Üniversite reformu ile 

Darülfünun, İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. 1935 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

kurulmuştur (Erdem, 2012). Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle yaptığı inkılaplardan biri de 

Harf İnkılâbı’dır. 1 Kasım 1928’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan “Türk Harflerinin Kabulü ve 

Tatbiki Hakkında Kanun” ile Arap harfleri yerine Latin harfleri kabul edilmiştir (Tüylü Turan, 2018). 

Sonrasında ise Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım 1928’de Ankara'da yapılan toplantıda Mustafa Kemal 

Atatürk'e Ulus Okullar Başöğretmenliği unvanını layık görmüş, 24 Kasım 1928 tarihinde ise Mustafa Kemal 

Atatürk, Bakanlar Kurulu'nun bu unvanı kabul etmiştir. Bu tarihten itibaren halkın okuma-yazma seviyesinin 

yükseltilmesine ve nitelikli insan yetiştirilmesine yönelik çalışmalar artmıştır (Burak, 2008). Halkın okuma-

yazmayı hızlı bir şekilde öğrenebilmesi için  “Millet Mektepleri” kurulmuştur (Kalafat, 2021). Kısacası 

Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehasıyla savaşarak elde ettiği başarıyı, eğitim alanında da göstererek ülkesinin 

çağdaş eğitim yolunda ilerlemesine öncülük etmiştir.   

 

KAYNAKÇA 

Akkutay, Ü. (1991). Osmanlı Devletinin Son ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Eğitim Sistemine Genel Bir 

Bakış, Mustafa Necati Sempozyumu (s.95-100) , Ayyıldız Matbaası, Ankara. 

Başgelen, N. (2011) Atatürk’ün yurt dışına öğrenci gönderme projesi ve eskiçağ bilimleri alanında ilk 

yetişenler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 

Burak, D.M. (2008). Atatürk’ün Eğitim Anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi’nin Eğitime Katkıları. Kastamonu 

Eğitim Dergisi, 16 (2);623-636. 

Büyükdüvenci, S. (1984). Atatürk'ün Eğitim Felsefesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 

17 (1); 463-474.  

Çelebi, N., & Kazancı, E. (2021). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları ve Yabancı Eğitim Uzmanlarının 

Eğitimdeki Etkileri (1923-1960). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), 198-

218. 

Demirtaş, B. (2008). Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler. Gazi Akademik Bakış, 1(2), 

155–176. 

Erdem, A. R. (2012). Atatürk’ün Liderliğinde Üniversite Reformu: Yükseköğretim Ve Bilim Tarihimizde 

Dönüm Noktası. Belgi (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi 

Dergisi), 4, (2), 376-388. 

Erdem, A. R. (2017). Atatürk’ün Kurduğu Eğitim Sistemiyle Yetiştirilmesini İstediği Yeni İnsan Tipi. 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, (39), 104-116. 

Gelişli, Y. (1999). Darülfünun Kuruluşu ve Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 143, 129-131. 

Gül, O. K., & Doğan, M. Cumhuriyet Döneminde Yurt Dışına Öğrenci Gönderme Faaliyetleri Ve “Talha 

Sabuncu” Örneği. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 232-254. 

İçke, A. (2015). Atatürk dönemi yurt dışı eğitimi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

Kalafat, O. (2021). Türkiye’de Harf İnkılabı Ve Millet Mektepleri. Atlas Internatıonal Congresson Socıal 

Scıences 8.Tam metin Kitabı, 637-652. 

Kaya, V. H., Bahçeci, Z., & Kaya, E. (2016). Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma. Yükseköğretim 

ve Bilim Dergisi, (3), 297-303. 



 

 

Kılavuz, N., & Tanık, İ. (2011). Millî Mücadele Döneminde Maarif Kongresi ve I. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin Eğitim-Öğretim Hakkındaki Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 4(2), 353-378. 

Kuşçi, A. (2021). Milli Mücadele Dönemi Türk Eğitim Tarihi (1920-1923). Kafdağı, 6(2), 147-164. 

Namal, Y., ve Karakök, T. (2011). Atatürk ve üniversite reformu (1933). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 

(1), 27-35. 

Öksüz, H. & Köksal, Ü. (2018). Amerikan Belgeleri Işığı Altında Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de 

Eğitim. Gazi Akademik Bakış, 11 (23) , 317-351. DOI: 10.19060/gav.504405 

Öztürk, T. (2011). Cemil Sena’nın Estetik ve Sanat Anlayışı. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne. 

Sarıhan, Z. (2013). Millî Mücadelede Maarif Ordusu. İstanbul: Tarihçi Kitabevi 

Şarman, K. (2019). Türk Promethe’ler Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da (1925- 1945). İstanbul: Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları. 

Tunçdemir, İ. (2007). Cumhuriyet Dönemi Müzik Kültürünün Oluşmasında Rol Oynayan Sanatçılarımız ve 

Türk Müziğine Katkıları, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Tokat. 

Tüylü Turan, E. (2018). Mustafa Kemal Paşa ve Harf İnkılabı. VAKANÜVİS Uluslararası Tarih Araştırmaları 

Dergisi, 3, 380 - 397. 

Yılmaz, M.S.(2001). Darülfünun Reformu-Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne Geçiş Süreci (1869-

1933). Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(1), 245-260. 

Zürcher, E. J. (2006). Modernleşen Türkiye’nin tarihi. Çev. Y. Alogan. İstanbul: İletişim Yayınları. 



 
 
 
 

ATATÜRK'ÜN, 24 MART 1923'TE ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERİ "İRFAN ORDUSU" 

DİYE NİTELEDİĞİ KÜTAHYA LİSESİ ZİYARETİ 

ATATÜRK'S VISIT TO KÜTAHYA HIGH SCHOOL, WHICH CALLED TEACHERS AS "IRFAN 

ARMY" ON MARCH 24, 1923 

 

Öğr. Gör. Ali Telli 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Orcid: 0000-0002-2285-351X 

 

ÖZET 

24 Mart 1923 Cumartesi günü, TBMM Başkanı Mustafa Kemal (Atatürk) , öğle üzeri saat 13.00 de halkın 

sevinç gösterileri arasında Kütahya’ya gelmişti.  Vilayet konağı ‘nı ve Belediye Binası’nı ziyaret ettikten sonra 

Kütahya Sultanisini yani Kütahya Lisesi’ni ziyaret etti. Okulda öğretmenler tarafından öğretmenler odasında 

şerefine verilen bir çay ziyafetine katıldı. Milli Eğitim Müdürünün ve Okul Müdürünün yaptıkları 

konuşmalardan oluşan ve okunan şiirlerden sonra öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşma ileride 

gerçekleşecek olan eğitim reformunun ön habercisi niteliğindeydi. Bu konuşmanın kısa bir bölümü, Kütahya 

Lisesinde bulunan okul müzesinde çini panoda yer almaktadır. Mustafa kemal Paşa,  daha sonra öğrencilerin 

ve izcilerin söyledikleri marşlar ve halkın sevgi gösterileri arasında Germiyanoğlu Bekir Beyin evine gitti. 

Öğle yemeğini burada yedikten ve iki saat kadar dinlendikten sonra otomobille çini fabrikasını ve Yeşil Camii 

ziyaret etti. Saat 16.45 de Kütahya istasyonunda trenle ayrıldı. 

Kütahya Lisemiz, ülkemizde tarihi bir binada eğitim öğretimini sürdüren ender liselerimizdendir. Atatürk, 

irfan ordusu ile askeri ordunun özelliklerini anlattığı, irfan ordusunun gayreti olmadan askeri zafer 

kazanılamayacağını vurguladığı o meşhur hitabını burada gerçekleştirmiştir. Bu hitap, ziyaretin 

ölümsüzleştirilmesi anlamında Anı Köşesindeki duvara işlenmiştir. Bu köşedeki diğer materyallere 

bakıldığında asli özelliğini koruyan künye defterleri mevcuttur. Diğer materyaller daha sonra Kütahya 

Lisesi'nden mezun olmuş, burasıyla herhangi bir şekilde ilişkisi olmuş kişiler tarafından bağışlanmıştır ama 

tarihi özelliğini hala korumaktadır. Bir anlamda bunları sergileyerek, geçmişle günümüz arasında bağlantı 

kurmuş olduk. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kütahya Lisesi, Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’ 

 

ABSTRACT 

On Saturday, March 24, 1923, the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Mustafa Kemal 

(Atatürk), arrived in Kütahya at 13.00 in the afternoon, among the joyful demonstrations of the people. After 

visiting the Provincial Mansion and the Town Hall, he visited the Kütahya Sultani, Kütahya High School. He 

attended a tea banquet given in his honor by the teachers in the teachers' room at the school. After the poems 

that consisted of the speeches made by the Director of National Education and the Director of the School and 

were read, he made a speech to the teachers. This speech was a precursor to the future education reform. A 

short part of this speech is on the tile panel in the school museum in Kütahya High School. Afterwards, Mustafa 

Kemal Pasha went to Germiyanoğlu Bekir Bey's house among the marches sung by the students and scouts 

and the people's displays of affection. After having lunch here and resting for about two hours, he visited the 

tile factory and the Green Mosque by car. He left Kütahya station at 16.45 by train. 

Kütahya High School is one of the rare high schools in our country that continues its education in a historical 

building. Atatürk made his famous address here, in which he explained the characteristics of the army of 

wisdom and the military army, emphasizing that a military victory could not be achieved without the efforts 

of the army of wisdom. This address is engraved on the wall in the Corner of Remembrance in order to 

immortalize the visit. When we look at the other materials in this corner, there are imprint notebooks that 

preserve their original feature. Other materials were later donated by people who graduated from Kütahya High 



 

 

School and had any relationship with this place, but it still preserves its historical character. In a sense, by 

exhibiting these, we have established a connection between the past and the present. 

Keywords: Atatürk, Kütahya High School, Dumlupınar from Kütahya on the 100th Anniversary of Victory 

 

GİRİŞ 

KÜTAHYA LİSESİ 

Kütahya’nın ilk lisesi olan okulun yapımına, 1884 yılında Mutasarrıf Tevfik Paşa zamanında başlanmıştır. 

1886 yılında Hacı Yusuf Bey başkanlığında kurulan bir komisyon, hükümetten aldığı bin lira ve halkın 

katkıları ile okulun yapım işlerini sürdürmüştür. Üç yıl sonra Mutasarrıf Haşim Paşa’nın gayretiyle 

tamamlanan” Taş Mektep” 12 Ocak 1890 yılında Liva İdadisi olarak hizmete açılmıştır.  İlk müdürü Enver 

Bey’dir. 1916-1917 yıllarında Ziraat İdadisi adıyla hizmet veren Kütahya Lisesinin son sınıfları, ziraat ve 

umumi idadi şeklinde iki şube halinde öğretime devam etmiştir. Daha sonra yatılı teşkilatına kavuşmuştur. 

Savaş yıllarında öğrenime ara veren okuldan I. Dünya Savaşı sırasında yapı olarak yararlanılmış, İstiklal 

Savaşı’nda Alay Komutanlığı ve Askeri Hastane olarak kullanılmıştır. 

1922-1923 yılında tekrar sultan (lise) olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, 

Mustafa Kemal ATATÜRK, şehre üçüncü kez geliş tarihi olan 24 Mart 1923’te okulu ziyaret etmiş ve Kütahya 

Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri ile öğretmenler odasında sohbet ederek, ”Öğretmenlere Hitabını burada dile 

getirmiştir. Okulun yüzüncü kuruluş yıldönümünde, Atatürk’ün çay sohbetinde bulunduğu öğretmenler odası 

eğitim müzesi haline getirilmiştir. 1923-1924 eğitim ve öğretim yılında iptidai (İlkokul) kısmı kaldırılarak üç 

sınıflı hale getirilen okul, 1933 yılında liseye dönüştürülmüş ve üç ay sonra 4 Aralık 1933’te bir yangın 

felaketine uğrayıp ahşap kısmı tamamen yanmış ve bu yangında hiçbir evrak kurtarılamamıştır. Taş Mektep 

yetersiz geldiğinden 1960 yılında yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuş yine devlet-millet işbirliği ile 16 Mart 1964 

tarihinde yeni bina açılmıştır. İmkânsızlıklar yüzünden beş yılda tamir edilen okulda 1937-1938 yılında 

yeniden eğitime başlanmıştır. Okul binası zamanla yetersiz kalınca, 1960 yılında ortaokul sınıfları belediye 

binasında öğrenim görmüştür. Bunun üzerine Kütahya Eğitim Kurumları Yaptırma Derneği’nin gayretleri ve 

Kütahya Valisi’nin çalışmaları sonucunda tamamlanan yeni bina “Taş Mektebe bağlanmış, bundan sonraki 

süreçte Taş Mektep, Ticaret Lisesi, Akşam Ortaokulu, Akşam Ticaret Lisesi olarak hizmet vermiştir. 1937-

1938 öğretim yılına kadar eğitim ve öğretime, Özel İdare Pansiyonu ’nda ve Gazi Kemal İlkokulu’nda devam 

edilmiştir. 

1993-1994 öğretim yılında ortaokul kısmı kaldırılmış, 1993-1994 yılında başlayan yabancı dil ağırlıklı lise 

uygulaması 2007-2008 yılında son mezunlarını vermiştir. Okul günümüzde “Taş Mektep” denilen eski bina 

ile birlikte 1964 yılında hizmete açılan “Yeni Bina” olarak adlandırılan binada Anadolu lisesi olarak eğitim ve 

öğretimini sürdürmektedir. 

Asırlık bir çınar olan Kütahya Lisesinde 37 derslik bulunmaktadır. Ayrıca 1’er adet kimya-biyoloji, fizik, 

bilgisayar laboratuvarı, 1 spor salonu, 1 kütüphane, 1 rehberlik odası, 1 çok amaçlı salon ve konferans salonu 

mevcuttur. 

Osmanlıdan, Cumhuriyete bölgenin ve ülkenin en saygın eğitim kurumlarından olan Kütahya Lisesi, sadece il 

genelinde değil, tüm bölgeye ve ülkeye ışık saçmış önemli irfan yuvalarımızdandır. 1988 Kütahya Lisesi 

mezunu olarak bu bildiriyi hazırlamak evlatlarıma bırakabileceğim en büyük miras olacaktır. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ARAŞTIRMA 

MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET DÖNEMİ 

Kütahya'nın Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Cumhuriyetimizin kurulması için verilen 

bağımsızlık mücadelesinin en önemli safhası ilimiz sınırları içerisinde yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı sonunda 

itilaf devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgale başladılar. İşgaller 

karşısında milleti ve memleketi savaşa sürükleyenler, kendi hayatlarının endişesine düşerek gerekli tedbirleri 

almamışlardı. Ordunun elinden cephanesi alınmış, itilaf devletleri türlü vesilelerle yurdun çeşitli bölgelerini 

işgale başlamışlardır. İtilaf donanması İstanbul'da; Fransızlar, Adana'da; İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve 

Merzifon'da; İtalyanlar, Antalya ve Güneybatı Anadolu'da bulunuyorlardı. 15 Mayıs'ta itilaf devletlerinin izni 

ile Yunan ordusu İzmir'e çıkmıştır. Bu durum karşısında Türk milleti tarih boyunca gösterdiği "millet olma 

bilinci" içerisinde işgallere karşı Kuva-i Milliye hareketini başlatmıştır. 

Kütahya'da Milli Mücadele 20 Eylül 1919 günü başlamıştır. Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı İsmet, Yüzbaşı 

Süleyman ve Mülazım Tahsin Beyler Kütahya'ya gelerek Kuva-i Milliye Teşkilatını kurmuşlardır. Teşkilatın 

başına Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Nüzhet Bey seçilmiştir. İsmail Hakkı Bey Komutasında oluşturulan 

350 kişilik bir müfrezenin İngilizleri Kütahya'dan çekilmek zorunda bırakması Kütahya'da Milli Mücadelenin 

ilk başarısıdır. Kütahya'da, Milli Alayı kurmayı başaran (Prişti-neli) İsmail Hakkı Bey, Batı Cephesi Komutanı 

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa tarafından Kütahya Milil Alayı Kumandanlığıma atanmıştır. İsmail Hakkı Bey 

Pozantı Kongresi'nden dönmekte olan Mustafa Kemal Paşa'ya Afyon'da bulunduğu sırada telgraf çekerek 

Kütahya'ya "Milli Alayı" denetlemesi için davet etmiştir.  

6 Ağustos 1920 tarihinde Kütahya'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, Milli Alayı denetlemiş ve Kütahya'dan 

ayrılırken Kütahya Mutasarrıfı Sait Bey'e kendi el yazısıyla takdirname vermiştir. Kütahya Milli Alayı, Milli 

Mücadele yıllarında önemli görevler üstlenmiş, işgal yıllarında büyük yararlılıklar göstermiştir. 10 Ağustos 

1920'de imzalanan Sevr Antlaşması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin antlaşmayı tanımadığını ilan 

etmesi üzerine işgal hızlanmış, Yunanlılar 13 Temmuz'da Altıntaş'a, 14 Temmuz'da Tavşanlı'ya, 17 

Temmuz'da Emet, Simav ve Kütahya'ya 3 Eylülde Simav'a, 5 Eylülde Gediz'e girmişlerdir. 28 Temmuz 

1921'de Kütahya'ya gelen Yunan Kralı Konstantin Savaş Konseyini burada toplayıp Ankara üzerine yürüme 

kararı çıkartmıştır.  

Yunan Ordusunun bu ilerleyişi karşısında Türk Ordusu, Sakarya'da Başkomutan Mustafa Kemal komutasında 

dünya savaş tarihinde örneği görülmeyen bir taktikle büyük bir zafer kazanmıştır. Sakarya'da durdurulan 

düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 

1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Büyük Taarruzu başlattı. Bu çarpışmalar sırasında Türk askeri, 

tarihimizin her döneminde görülen kahramanlık ve fedakârlıklarına yenilerini ekledi. 57. Tümen Komutanı 

Albay Reşat (Çiğiltepe) Bey'in Çiğiltepe'nin alınmasının yarım saat gecikmesi üzerine görevini yerine 

getirememenin üzüntüsü ile kendisini vurması, bu anlayışa örnek teşkil eder. Zaferden sonra buraya Albay 

Reşat Çiğiltepe Anıtı yapılarak anısı ölümsüzleştirilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruzu bizzat cephede idare ederek üstün askerlik vasıflarını göstermiş ve 

her zaman askerinin yanında Türk ordusuna büyük moral ve destek olmuştur. 30 Ağustos günü Başkomutan 

Mustafa Kemal'in Zafertepe'den bizzat yönettiği meydan muharebesinde Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi 

yolunun iki yanında Yunan birlikleri tamamen sarılmış ve imha edilmişlerdir. Kızıltaş Deresi bölgesinde açık 

kalan alandan bazı Yunan birlikleri ve General Trikopis, General Diyenis ve birçok Yunan komutanı 

kaçmışlardır. 

 Başkomutan Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa Çalköy'de yıkık bir evin avlusunda kırık bir 

kağnı arabasının üzerinde durum değerlendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini 

önlemek ve Yunanlıları mağlup etmek için İzmir'e girmek görüşüne varmışlardır. Mustafa Kemal burada Batı 

Cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere bir bildiri yayınlamıştır. 

 "Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde, zalim 

ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin 

ulusumuzun fedakârlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu geleceğine 

güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakârlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun 

size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine 

getireceğim. Ödüllendirme için Başkumandanlığa öneride bulunulmasını, Cephe kumandanlığına büyürdüm: 



 

 

Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak 

ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle 

sürdürmesini talep ederim. 

 Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!"  

Böylece Kütahya 30 Ağustos Zaferi ile düşman işgalinden kurtarılmış, bunu 1 Eylülde Gediz, 3 Eylül'de Emet 

ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izlemiştir. 9 Eylülde İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu Mustafa 

Kemal'in emrini büyük bir başarı ile yerine getirmiştir. 

 

BULGULAR 

Atatürk’ün Kütahya‘ya İkinci ziyaretleri 

Anlatan: Mustafa Hakkı YEŞİL (Kütüphaneci ) 

Sorular: Sinan ACAR (Kütahya Vali Mv.) , Ali Berberoğlu (Kütüphane Md.) 

Ses bantlından deşifre eden: Ali Berberoğlu 

-Bir ve ikinci gelişini biliyorum, ancak üçüncü gelişini bilmiyorum. Gelmiş olduğunu duydum, görmedim, 

bizzat görmedim. Ama birinci ve ikinci gelişini gayet iyi gördüm.  

Birinci gelişinde bulundum. 

Soru: Atatürk’ün ikinci gelişini anlatırmışsınız? 

-İkincisi şöyle başladı, ikinci, evvela halka duyurdular; Gazi geliyor diyerekten halka duyuruldu. Tellallarla 

haber verildi ve geleceği gün herkes istasyona koştu, bizde yine mekteple birlikte gittik, talebe olaraktan gittik 

ve bizzat bulunduk orada. Bu tren ile geldi, istasyona indikten sonra, istasyonda kısa bir konuşma yaptı, daha 

trende, pencerede. Bu konuşmasında, çok memnun oldum gibi konuştuktan sonra kompartımandan indi. Vali 

ve diğer zevatla konuştu, el sıkıştı. Halka da geldiğinize memnun oldum yürüyelim dedi. Aynen böyle, beraber. 

Soru: Hocam yanında Latife Hanım da varmaydı? 

-Var, var. Yanında Latife Hanım da vardı. Ve beraberce yüründü. Kendisine araba tahsis etmek istediler, at 

arabası, o zaman taksi, otomobil gibi bir şey yok. Fayton teklif edildi, hayır yürüyeceğiz, dedi ve beraberce 

herkes. O kalabalık, hakikaten mahşeri bir kalabalık. O zamana göre en kalabalık zamanı Kütahya’nın. Ama 

bu cadde İstasyon Caddesi. Dar, toz toprak içinde. Gazi, hanımı yanında, arkadaşlarıyla beraber konuşa, 

konuşa yürüdü, bizde arkalarından tabi, en arkadan, hatta öyle derdik; curniyiz, biz curniyiz, derdik. Sonradan 

gelen manasına, curniler meyanındaydık, en son gelenler meyanındaydık. Ve en son gelenler meyanında bizde 

şehre girdik. İlk önce Hükümet Konağına çıkarmak istediler. Hayır, dedi, Hükümet Konağı’nı gördük, dedi. 

Çünkü ilk gelişinde Hükümet Konağı’na çıktı, çok da kalmadı ha. Bir, iki şeye baktıktan sonra, şöyle şehre 

doğru doğru girelim, dedi. Aman Paşam, yoruldunuz Hayır, yorulmak önemli değil. Bu konuşmaları gayet 

hafif duyuyoruz, Çünkü en gerideyiz biz. Fakat duyuluyor ses. Ve yürüdüler, yeşil Cami’yi ziyaret etti, bizzat 

girdi. Pek beğendi onu. Sonra oradan, karşı tarafındamıydı, daha aşağıdamıydı Belediye’ye girdi. Belediye 

orada zaten, şimdiki jandarma binası Belediye binası idi, oraya girdi. Sonra arkasında postahane vardı, 

postahaneye girdi zannederim. Pek iyice bilemiyorum ama Belediye’ye girdi. Sonra oradan Yeşil Cami’ye 

geldi. Yeşil Cami’den sonra şehre doğru yürüdü. Azim Çini Fabrikası var, şimdiki 30 Ağustos İlkokulu 

karşısında İş Bankasının bulunduğu yerde, Azim Çini o zaman Mehmet Bey’in elinde orası, oraya geldi ve 

daha sonra Ulu Cami’ye doğru yürüdü, camiye girdi, o muhiti dolaştıktan sonra ben daha ötesini 

hatırlamıyorum. Yani ama geri döndü ya, biz gine geri döndük. Liseye geldi. O zamanki lise taş mektep 

dediğimiz Sultani, şimdiki Ticaret Lisesi. Bizde o zaman, ben sultani öğrencisiyim. Son sınıfta mı yahut 

sekizinci sınıfta mı öyle bir şey olacak. Oraya geldik, gelindi. Tabi okula çıktık, bizde içeride. Çay ziyafeti 

verdiler, öğretmenler. Lise müdürü olan zat ve diğer öğretmenler var. Bir çay ziyafeti verdiler. Bu ziyafette bir 

müddet odada kaldılar. Şimdi o oda hala duruyor, ama restore edildi. Altı betonlaştırıldı. Ahşaptı önceden. 

Hemen merdivenlerden çıkıp ta tam karşısına gelen oda var, o büyük odadır. Değiştirilmediyse eğer. Onun 

hemen yanı başındaki oda müdür odası idi. Girince sağda. Sol taraftaki oda yedinci sınıftı. Sonra altıncı sınıftı. 

Daha sonra sekizinci sınıf oldu. O müdür odasıydı, beri taraf muallimler odası ve toplantı odasıydı. Büyüktü 

ortadaki oda. İşte böylece çay ziyafeti verildikten sonra, çay ziyafetinin verildiği masaya böyle arkasını dayadı. 



 

 

Paşa şu vaziyette, elleri böyle. Hatta hala gözlerimin önündedir durumu, tavrı. Çünkü kapının tam dibine 

rastladı. Arkadaşlar ile birlikte dikiliyoruz. Böyle kapıdan bakıyorum içeriye. Böyle dayadı ve hitabesini, 

öğretmelere olan hitabesini tespit etmiş. Kâğıtlara tespit etmiş, ondan ara sıra onlara bakıyor, söylüyor ve 

söyledi. Bütün salon dolu amma, salon dolu, gayet nette bir sesi vardı. Böyle tutuk falan değil.Net bir sesi var, 

o sesiyle söyledi, herkes duydu. Tabi dışarıya duyurmaya imkân yok. Sokakta da herkes var, kalabalık. 

Kalabalık ama hoparlör moparlör yok. Elektrik yok zaten. Hoparlör olması için muhakkak bir elektrik olması 

gerek. Elektrikte yok, o sırada. Böylece nutuk söylenildi. Muallimlere olan hitabı. Buna canım sıkılır benim, 

birçok yerlerde Bursa Nutku bilmemne nutku denir. Gazetede de Kütahya Nutku diye yazıyor. Bunu 

yaygınlaştırmamışlar, yani bunu Kütahya Nutku, bu durum benim tuhafıma gidiyor. Ne diye Kütahya Nutku 

olarak anılmaz, bunu herkes biliverse oluverecek. O zaman gazeteler yazdı. Bende var, geçen gün okuduk ya. 

-Soru: Peki Hocam ,başka kimler vardı Atatürk’ün yanında bu ikinci gelişti. 

– O kalabalık, o.O heyetin kısmı azamınım isimleri var. Yani not olaraktan var isimleri. Zaten o gazetede var. 

Şey mesela başında İsmail Habib Bey var. Habib Bey o zamanlar Anadolu Ajansının muhabiri veyahut çok 

mesul biri. O verdi telgrafla haberi Yeni Gün’e ve Hâkimiyet-i Milliye’ye, nutkunu, o yazdırdı Ankara’ya. 

Ertesi gün çıktı gazetede. İşte o ertesi günkü gazete var bende, yani o nutkun çıktığının hemen ertesi günkü 

gazete var ve tam olaraktan var. Yani kupür filan değil doğrudan doğruya gazete var. Böylece o nutuk söylendi. 

Nutuktan sonra tekrar zannederim ya kahve içtiler, ya çay içildi. Çünkü içeride bir takım çıkırtılı mıkırtılı bir 

şeyler oldu amma bu içerideki durumu bilmiyorum. Sebebi de bizi sınıflara dağıttılar. Yani salondan ayırdılar. 

Az sonrada indiler. Paşa ve tebabii indiler ve döndüler, istasyona döndüler. Yine aynı yoldan, o tozlu yoldan, 

yaya gittiler. Ama aşağıda bindiler mi binmediler mi bilmiyorum. Fakat yukarıdan indiler, mektep hududunu 

geçinceye kadar hep yaya yürüdüler. Ama yanındakilerin kimler olduğunu biliyoruz. Aynı şeye bir müddet 

sonra Ali Fuat Paşa geldi, aynı okula yani, Ali Fuat Paşa. Şey daha evvel geldi Refet Paşa geldi.(Ne amaçla 

geldiler?)İşte Refet Paşa Çerkes Ethem isyanında ona vazife vermişler. Oda Konya’da Süvari Kolordusunun 

kumandanı olaraktan bulunuyor. Ona vazife vermişler. Fakat ben İsmet’in rütbesi benden küçük diye kabul 

etmemiş. Derviş Paşa’yı göndermiş. Bizim Derviş Paşa isimli okulumuz var. Uzun zaman ismini muhafaza 

etti. Ta 30 Ağustos oluncaya kadar.Sonradan30 Ağustos oldu o okulun adı. Şimdiki 30 Ağustos İlkokulunun 

adı esas adı, evvelki adı Derviş Paşa, daha evvel Hadikatü-l-Maarif daha eskisi. Sonra Reşadiye Numune 

Mektebi oldu ki biz oradan mezun olduk. Reşadiye Numune Mektebi olduğu zaman 6 sınıflıydı. Biz buradan 

mezun olduk. 

-Soru: Peki Hocam bu geziden sonra Kütahya’da belirli bir değişiklik oldu mu? Devlet büyükleri bir yere 

gelirler, incelemelerde bulunurlar ve bu incelemeleri sırasında dikkatlerini çeken konularda talimat verirler. 

Buna ait halk arasında söylentiler var mı, veya Atatürk’ün dönüşünden sonra yapılmaya başlanan bir takım 

şeyler var mı, onarım olabilir, yeni yapı olabilir veya çinicilik denilmişti, değimli, buna ait bazı şeyler var mı, 

bu geziyle ilgili. 

-Oldu, oldu. Başlıcası çinicilik üzerinde oldu. Atatürk’ün arkadaşı olan Nuri Conker Bey var. Nuri Conker 

zengin bir adam imiş. O sermaye de koyup burada bir porselen fabrikası yapmak istemiş.(Hangi yıllarda 

Hocam?) 23-24 filan.1924 sırasında alacak,24-25 yıllarında idi. O sermayeyi vereceğim diyor ve şirket de 

teşekkül ediyor. Bir takım kişiler de burada sermaye ilave ediyor. V e şirket kuruluyor Enver Paşa’nın kardeşi 

Nuri Bey var. Nuri Killigil. O Nuri Paşa onun küçük kardeşleri var Ertuğrul. İkisi de Almanya’daki çinicilik 

ve porselen okulundan mezun. Bunların iki side geldiler buraya. Bunlar tecrübeler yaptılar ve böyle bir fabrika 

kurulması kararlaştırıldı. Netice bu. Nuri Conker de sermaye koydu. Böylelikle işe başlandı, tecrübeler 

yaptılar. Gayet güzel porselenler meydana getirdiler. Aksi gibi hiç elimizde yok. Yok elimde bir örneği, 

halbuki pek de yakınımızdaydı onlar, ama olmadı işte. Bu Oktay Aslanapa var. Üniversitede sanat tarihi 

profesörü. Onun babası vardı Celal Bey. Celal Bey bunların muhasebeciliğini yaptı. Bu şirketin ,bana o anlattı. 

Bu işin macerasını. Yani Nuri Bey’in sermaye vermesini, sonra diğerlerinin başkalarının da sermaye koyması, 

hep bunları anlattı. Ama sonradan ne olmuş .Nuri Bey’e demişlerdi ki  bu işi dağıtıyoruz. Sermaye konuluyor, 

işe başlanıyor, bir mütehassıs adam getiriyorlar, fabrika kurulmaya başlanıyor. Bu aşağıda şimdiki stadyumun 

yapıldığı yer mezarlıktı. Stadyumun kurulduğu yer büyük mezarlıktı. Ali Ağa Çeşmesi Mezarlığı denirdi. 

Onun dibinde, ucunda bir ermeni mezarlığı vardı. O mezarlık sonradan Belediye ye intikal etmiş. Belediye bu 

fabrikanın kurulması için bu şirkete hediye etti. Ve o mezarlıkta temeller atıldı, merasimle filan. Bina 

yapılmaya başlandı, epeyce de yükseldi, ama ne oldu sonradan Nuri Bey’e demişler, buraya porselen fabrikası 

o kadar şey değil, karlı değil. Burada daha karlı bir iş var demişler. O nedir o iş, işte yine toprak sanayii ile 

ilgili bir kiremit tuğla fabrikası kuralım demişler. Nerde kuracağız? Bu şeyde Kütahya’nın bir noktasında 



 

 

diyorlar ve istasyonu gösteriyorlar. Şimdi istasyondaki Sümerbank fabrikası var ya, Sümerbank’ın kiremit ve 

tuğla fabrikası. O fabrikayı ilk önce onlar kurdular. Yani Nuri Bey’inin o ilk fabrikası kurdu. Yani bu ilk 

teşebbüs tuğla fabrikası olaraktan tebdil-i makam etti ve kuruldu. Sonra oranın sahipleri de değişti. Nuri Bey 

yine başta yine o Nuri Conker yine başta ,fakat İspartalılar’ın Gıyas Beyi var,o Gıyas Bey sermayedar o da 

.Bir de Salih Ağa vardı .Veya Salih Efendi denilen şöyle topaç gibi bir adam, sakallı bir zat. Bir Hamdi Halit 

bey vardı gurupta. Bizim mektepten mezun, Sultaniden. Bizim Mazhar’ın arkadaşıydı. Öğretmen Mahzar var 

ya onun sınıf arkadaşıydı. Hamdi Halit’i müdür yaptılar. Halit müdür oldu. Burada birde öğretmen var, Selçuk 

bey diyerekten, bilmem biliyor musunuz ayakları topal (Selçuk Aygen) soyadını bilmiyorum Eski itfaiye 

kumandanı varmış burada. Selçuk’un kız kardeşi de vardı orada memur. Aliye Hanım diyerekten, o da orada 

memur. Velhasıl böyle bir memur kadrosu ile o fabrika faaliyete geçti. Tuğla ve kiremit fabrikası. Porselen 

fabrikası battı ve tasfiye ettiler onu. Onu tasfiye ettiler. Nuri Paşa ile kardeşi Ertuğrul Bey gittiler onlar. 

İstanbul’a gittiler Zannederim iki sene kadar kaldılar burada onlar.(Aslında Kütahyalı değiller ,Atatürk’ün 

teşviki ile burada yatırım yapıyorlar.)değiller. Çünkü Nuri Bey Atatürk’ün sınıf arkadaşı. Aslen Kütahyalı bu 

Nuri Conker. Aile Kütahyalı (Ama yerleşme başka yer).Yerleşmesi Selanik , Selanik’e yerleşmiş. Atatürk’le 

Selanik’ten hemşeri. Hem hemşeri, hem sınıf arkadaşı. Hem Manastır’daki Rüştiye’de, hem İstanbul’da 

Harbiye’de Akademide filan. Hep sınıf arkadaşı beraberler. Ama O askerlikte ilerlemiş, sivil kısma geçmiş. 

Onun için bey olarak kalmış. Galiba binbaşılıktan ya da kaymakamlıktan emekliydi Nuri Bey. Böylece ilk iş 

olarak bu şey fabrikası yapıldı işte. O tuğla kiremit ve dediğim gibi evvela porselen denendi. Porseleni 

müteakip de bu yapıldı. Daha sonra o fabrika bir takım istihalelere uğradı, satıldı. Nihayet Sümerbank mı 

almış, öyle bir şeyler olmuş, yani o şekilde. 

-Soru: Peki Hocam, teşekkür ederiz, sağ olun bu konuda başka bir diyeceğiniz yok mu Atatürk’ün ikinci gelişi 

olarak. 

-Ha, ikinci gelişi olaraktan bu. Benim hatırladığım kısım bu. Ben bunu hazret ayrıca da yazarım. 24 Mart 1923 

 



 

 

 

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERE HİTABI 

(KÜTAHYA LİSESİ - 24 MART 1923) 

 

“Muallime Hanımlar ve Muallim Efendiler, 

Bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. 

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri 

vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun 

her ikisi de kıymetlidir, yücedir. 

Fakat bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi bir diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih 

yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de hayatidir. 

Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için şunu 

söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz. 

Biz iki ordudan birincisine, vatan çiğnemeye gelen düşman karşısında kan akıtan birinci orduya-bütün dünya 

bilir, bütün dünya şahit oldu ki- pek mükemmelen sahibiz. Vatanın dört sene önce düştüğü büyük felaketten 

sonra, yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye gelen bu düşmanı kutsal vatan toprağında boğup mahvetti. 

Yalnız bu orduya sahip olmakla, işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş değildir. 

Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o 

zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun 

elde ettiği kazanımlar sönük kalır. Milletimizi gerçek mutluluğa, kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden 

kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak bir an önce büyük, kusursuz, 

nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulunduğumuzu inkâr edemeyiz. 

Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden biri de irfan ordusuna layık olduğu önemi vermemeleridir. Eğer önem 

verilseydi, geleceği emanet ettiğimiz sizlere, gelecek kadar güvenilir bir mevki verilmesi gerekirdi. Henüz üç 

dört senelik hayata sahip olan milli idaremizde irfan ordusu ile layık olduğu kadar ilgilenilememiştir. Fakat 

buradaki mecburiyeti milletin münevverleri olan sizler elbette ki daha iyi takdir edersiniz. Bütün kuvvetimizi 

yalnız cephede toplamaya mecbur olduğumuz bu kısa süre içinde tabiatıyla irfan ordusuyla gereğince meşgul 

olamadık. Lakin Cenap-ı Hakk‘a şükürler olsun ki düşman karşısındaki aziz ordumuz için harcadığımız bütün 

emekler mutlu sonucunu verdi. 



 

 

Artık bundan sonra aynı kuvvet, aynı faaliyet, aynı istekle irfan ordusu için çalışacak ve birincide olduğu gibi 

bu ikinci ordudan dahi emeklerimizin, faaliyetimizin mutlu ve başarılı sonuçlarını aynı parlaklıkta elde 

edeceğiz. 

Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu arasındaki birliktelik ve alakayı belirtmek için şunu da ifade edeyim, 

kıymetli bir eserden ordunun ruhu kumanda heyetidir deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir ordunun kıymeti 

kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin 

ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle ölçülecektir. İstiklal mücadelesinde üç dört senedir düşmanı 

topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız savaşla ordunun ruhu olan kumanda heyeti değerlerinin 

yüksekliğini nasıl ispat etmişse, bundan sonra yapacağımız yenilikler milletimize bir karanlık gibi çöken genel 

cehaleti mağlup etmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan siz öğretmenlerin aynı yeteneği ortaya 

koyacağınıza eminim. 

Bu konuda size güveniyor ve saygı ile selamlıyorum.” 

 

SONUÇ: 

Kütahya Lisesi ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 1890 yılından günümüze kadar 

eğitim-öğretime devam eden nadir okullardan birisidir. Kütahya’nın ilk lisesi olan okulumuzun yapımına, 1884 

yılında Mutasarrıf Tevfik Paşa zamanında başlanmıştır.1886 yılında Hacı Yusuf Bey başkanlığında kurulan 

bir komisyon, hükümetten aldığı bin lira ve halkın katkıları ile okulumuzun yapım işlerini sürdürmüştür. Üç 

yıl sonra Mutasarrıf Haşim Paşa’nın gayretiyle tamamlanan “Taş Mektep”, 12 Ocak 1890 yılında Liva İdadisi 

olarak hizmete açılmıştır. 

Okulumuz, 1916 -1917 yıllarında Ziraat İdadisi adıyla ( son sınıfı ziraat ve umumi şeklinde iki şube halinde ) 

Orta Mektep olarak hizmet vermiştir. Daha sonra yatılı teşkilatına kavuşmuştur. Savaş yıllarında eğitim-

öğretime ara veren okulumuzdan I. Dünya Savaşı sırasında bina olarak yararlanılmış, İstiklal Savaşı’nda Alay 

Komutanlığı ve Askeri Hastane olarak Türk Milletine hizmet etmiştir. 

1922 – 1923 yıllarında tekrar Sultani Mektebi olarak açılmış, eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmiştir. 

Mustafa Kemal ATATÜRK, şehrimize 24 Mart 1923’te geldiğinde okulumuzu da ziyaret etmiş, öğretmen ve 

öğrenciler ile öğretmenler odasında sohbet etmiştir. Atatürk, Türk eğitim tarihimiz açısından önemli bir yeri 

olan “Öğretmenlere Hitabını burada söylemiştir. Vatanımızı düşman işgalinden kurtaran, Cumhuriyetimizi 

kuran, İstiklal Savaşı’nın lideri olan Mustafa Kemal ATATÜRK bu konuşmasında; asker ordusunun 

başarılarının köklü sonuçlar vermesinin ancak irfan ordusunun gayretleri ile gerçekleşebileceğini belirtmiştir. 

Okulumuzun yüzüncü kuruluş yıldönümünde, Atatürk’ün öğretmenler ve öğrencilerle çay sohbetinde 

bulunduğu öğretmenler odası Eğitim Müzesi haline getirilmiştir 
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KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN ATATÜRK ŞƏXSİYYƏTİ İLƏ TANIŞLIĞI 

ACQUAINTANCE OF YOUNG SCHOOLCHILDREN WITH ATATURK IDENTITY 

 

Mehdizadə Gülşən Kamal qızı 

ADPU-nun kiçik elmi işçisi 

 

Özet 

Hər il 23 aprel dünyanın hər yerindən uşaqlar Türkiyədə toplanırlar – fərqli dinlər, dillər, rənglər, geyimlər, 

milli musiqilər; nəğmələr, rəqslər – hamısını məsum mələk sifəti, sevinc dolu qəhqəhələr birləşdirir. “Yurdda 

barış, cahanda barış!”deyən ulu Atatürkün sülh, dostluq, qardaşlıq çağırışına bütün ölkələrin uşaqları səs 

verir...(Səlahəddin Xəlilov) 

Bəşər sivilizasiyasının qədim xalqlarından olan türklər tarixin sınaqlarından daim üzüağ çıxmış, milli varlıq 

və kimliklərini hifz etmiş, dövlətçilik maraqlarını mərdliklə qoruyaraq bayrağını bayraqlar arasında 

dalğalandırmışlar. Türk xalqının qüdrəti onun adət-ənənəsinə sadiqliyində, sülh-əminamanlıq və ədalət 

prinsiplərini qorumasındadır! Məhz bu xüsusiyyət türk xalqınının dahi mütəfəkkirlər, qüdrətli, əzəmətli 

sərkərdələr, dövlət xadimləri yetişməsi Tanrı mükafatı olmuşdur. Türk dünyasının dahi mütəfəkkirlərindən 

biri də Kamal Mustafa Atatürkdür. Çağdaş Türkiyə dövlətinin qurucusu! 

Mustafa Kamala Atatürk soyadının verilməsi heç təsadüfü deyildir. Onun xidməti nəinki, öz xalqına, 

dövlətinədir, eyni zamanda, bütün cahana, bəşəriyyətədir! Azərbayacan məktəblilərinin Atatürk şəxsiyyəti ilə 

tanışlığı ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün “Azərbaycan dili” fənnü üzrə tərtib edilmiş dərsliyindən 

“Tarixi şəxsiyyətlər” adlı 5-ci bölmənin “Atatürk niyə ağladı?” başlıqlı hekayəsi ilə başlayır. Bu kiçik həcmli 

hekayədə dahi şəxsiyyətin  böyük ürəyindən; humanistliyindən, vətəninə bağlılığından bəhs edilir: 

Türkiyə dövlətinin böyük rəhbəri Mustafa Kamal Atatürk uşaqları çox sevirdi. Tez-tez məktəblərə baş çəkir, 

uşaqlarla görüşür, onlarla deyib-gülürdü. Bir dəfə Mustafa Kamal məktəblərin birində olarkən belə bir 

əhvalat olmuşdu. 

Mühafizəçiləri Atatürkü dövrəyə alaraq heç kimi yaxına buraxmırdılar. Əli adlı balaca məktəblinin isə hələ 

axşamdan Mustafa Kamalı yaxından görmək, ona sarılmaq haqqında xəyalları vardı. Mühafizəçilər uşaqları 

Atatürkdən uzaqlaşdırarkən balaca Əli var gücü ilə qışqırdı: 

– Buraxın məni! Mən Atatürkü qucaqlayıb öpmək istəyirəm. 

Əlinin səsini eşidən Atatürk mühafizəçilərinə əmr etdi ki, bu balaca məktəblini onun yanına buraxsınlar. 

Məktəblilər sanki buna bənd idilər, o dəqiqə mühafizəçilərin sırasını yarıb Mustafa Kamala doğru qaçdılar. 

Atatürkə sarılıb onu öpməyə başladılar. Atatürk də uşaqları bağrına basır, saçlarını oxşayır, yanaqlarından 

öpürdü. 

Müəllim və valideynlər kənarda dayanıb bu təsirli səhnəni seyr edirdilər. Birdən onlar heyrətə gəldilər: 

Atatürkün yanaqlarından yaş axırdı. 

Hamı bilirdi ki, Mustafa Kamal böyük çətinliklərdən keçmiş, tarixi qələbələr qazanmış, iradəsi, dözümü ilə 

daim örnək olmuşdur. Belə bir insanın ağlaması hər kəsi təəccübləndirmişdi. Atatürk də müəllim və 

valideynlərin təəccüblə ona baxdığını görüb titrək səslə dedi: 

– Bu uşaqlar Türkiyəmin gələcəyidir. Onlara baxanda ölkəmin sabahını bugünkündən daha gözəl, daha işıqlı 

görürəm. Bu məni sevindirir. Yanağımdan axan da sevinc yaşlarıdır![1.,s.114] 

Qədirbilən Türk dövləti Atatürkün adını, ideyalarını yaşatmaq məqsədi ilə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı 

təsis etmişdir. 

Açar söz: Atatürk, dövlət xadimi, kiçikyaşlı məktəbli, humanist, ümummilli lider. 

  



 

 

Abstract 

Every year on April 23, children from all over the world gather in Turkey - different religions, languages, 

colors, clothes, national music; songs, dances - all united by the face of an innocent  angel, full of joyful 

laughter. Children of all countries vote for the great Ataturk's call for peace, friendship and brotherhood, saying 

"Peace in the country, peace in the world!" 

 (Salahaddin Khalilov) 

The Turks, one of the ancient peoples of human civilization, have always withstood the test of history, 

protected their national identity and identity, courageously defended the interests of statehood and waved their 

flag between the flags. The strength of the Turkish people lies in its commitment to its traditions, protection 

of the principles of peace and justice! This feature was the reward of God for the Turkish people to grow up 

genius thinkers, powerful, great commanders, statesmen. One of the great thinkers of the Turkic world is 

Kamal Mustafa Ataturk. Founder of the modern Turkish state! 

It is no coincidence that Mustafa Kamala was given the surname Ataturk. His service is not only to his people, 

to the state, but also to the whole world, to humanity! Acquaintance of Azerbaijani schoolchildren with 

Ataturk's personality "Why did Ataturk cry?" begins with a story titled. From the great heart of a genius in this 

small story; His humanism and devotion to his homeland are mentioned: 

The great leader of the Turkish state Mustafa Kemal Ataturk loved children. He often visited schools, met with 

children and talked with them. There was such a story once when Mustafa Kemal was in one of the schools. 

The guards surrounded Ataturk and did not let anyone near him. A little schoolboy named Ali had dreams of 

seeing Mustafa Kemal up close and hugging him since the evening. As the guards drove the children away 

from Ataturk, little Ali shouted with all his might: 

- Leave me alone! I want to hug and kiss Ataturk. 

Hearing Ali's voice, Ataturk ordered his bodyguards to let the little schoolboy go with him. The schoolchildren 

seemed to be busy, and at that moment they broke through the line of guards and ran towards Mustafa Kamala. 

They hugged Ataturk and kissed him. Ataturk also hugged the children, stroked their hair and kissed them on 

the cheeks. 

Teachers and parents stood outside and watched this moving scene. Suddenly, they were astonished: tears were 

flowing from Ataturk's cheeks. 

Everyone knew that Mustafa Kemal overcame great difficulties, won historic victories, and was always an 

example with his will and endurance. The weeping of such a man surprised everyone. Atatürk, seeing that the 

teachers and parents looked at him in surprise, said in a trembling voice: 

- These children are the future of Turkey. When I look at them, I see the future of my country more beautiful 

and brighter than today. This makes me happy. There are tears of joy flowing from my cheeks!  

The esteemed Turkish state established the International Ataturk Peace Prize in order to revive Ataturk's name 

and ideas. 

Keywords: Ataturk, statesman, young schoolboy, humanist, national leader. 

 

Hər il 23 aprel dünyanın hər yerindən uşaqlar Türkiyədə toplanırlar – fərqli dinlər, dillər, rənglər, geyimlər, 

milli musiqilər; nəğmələr, rəqslər – hamısını məsum mələk sifəti, sevinc dolu qəhqəhələr birləşdirir. “Yurdda 

barış, cahanda barış!”deyən ulu Atatürkün sülh, dostluq, qardaşlıq çağırışına bütün ölkələrin uşaqları səs 

verir...(Səlahəddin Xəlilov) 

Bəşər sivilizasiyasının qədim xalqlarından olan türklər tarixin sınaqlarından daim üzüağ çıxmış, milli varlıq 

və kimliklərini hifz etmiş, dövlətçilik maraqlarını mərdliklə qoruyaraq bayrağını bayraqlar arasında 

dalğalandırmışlar. Türk xalqının qüdrəti onun adət-ənənəsinə sadiqliyində, sülh-əminamanlıq və ədalət 

prinsiplərini qorumasındadır! Məhz bu xüsusiyyət türk xalqınının dahi mütəfəkkirlər, qüdrətli, əzəmətli 

sərkərdələr, dövlət xadimləri yetişməsi Tanrı mükafatı olmuşdur. Türk dünyasının dahi mütəfəkkirlərindən 

biri də Kamal Mustafa Atatürkdür. Çağdaş Türkiyə dövlətinin qurucusu! 



 

 

Atatürk, Qazi Mustafa Kamal (1881-1938) Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu, Türkiyə dövlət, hərbi və siyasi 

xadimi olmuşdur. 1923-1938-ci illərdə Türkiyənin ilk prezidenti olmaqla ölkəyə rəhbərlik etmişdir. Atatürk 

adı ona 1934-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarı ilə verilmişdir. 

M.Kamal Birinci Dünya müharibəsi zamanı Dardanel boğazının müdafiəsində şücaət görsədərək general 

rütbəsi və paşa titulu almışdır. 1919-cu ildə Anadoluda başlayan və sonra onun adı ilə adlandırılan “kamalçılar” 

hərəkatına başçılıq etmişdir. Antanta ordusu İstanbulu işğal edəndən və ingilislər “Məclisi-məbusan”ı 

(Deputatlar palatası) dağıdandan sonra Atatürk 1920-ci il aprelin 23-də Ankarada yeni parlament-Türkiyə 

Böyük Millət Məclisini yaratdı: o, məclisin və təşkil etdiyi hökumətin sədri seçildi və ingilis-yunan 

müdaxiləçilərinə qarşı milli azadlıq müharibəsinə rəhbərlik etdi. 1922-ci ildə Atatürkün rəhbərliyi ilə Türk 

ordusu müdaxiləçiləri tamamilə darmadağın etdi. 

Onun təşəbbüsü ilə 1923-cü il oktyabrın 29-da Türkiyə respublika elan edildi və bununla da Türkiyə 

Cümhuriyyətinin əsası qoyuldu.  

1 noyabr 1922-ci ildə xilafət və monarxiya bir-birindən ayrılmış, monarxiya ləğv edilmiş, Osmanlı 

İmperiyasının mövcudluğuna son qoyulmuşdur. 29 oktyabr 1923-cü ildə respublika elan edilmiş, Atatürk 

yekdilliklə ilk prezident seçilmişdir. 30 oktyabr 1923-cü ildə İsmət İnönü tərəfindən respublikanın ilk 

hökuməti qurulmuşdur. Türkiyə Respublikası "Hakimiyyət qeyd-şərtsiz millətindir" və "Yurdda sülh, cahanda 

sülh" ideologiyası əsasları üzərində qurulmuşdur. O, bir sıra islahatlar apararaq ölkənin sürətli inkişafına nail 

oldu. Bu gün də Türkiyə onun qoyduğu qayda-qanunlara hörmətlə yanaşır və ideyalarını həyata keçirir. 

Uşaqları çox sevən Atatürk Afət (İnan), Səbihə Göyçən, Fikriyə, Ülkü, Nəbilə, Ruqiyə, Zəhra adlı qızları və 

Mustafa adlı çoban oğlanı mənəvi övladlığa götürmüş, Əbdürrəhim və İhsan adlı iki uşağı isə himayəsinə 

almışdır. 

Soyad qanununa uyğun olaraq 24 noyabr 1934-cü ildə TBMM tərəfindən Mustafa Kamala "Atatürk" soyadı 

verilmişdir. Atatürk 1927, 1931, 1935-ci illərdə TBMM tərəfindən yenidən cümhurbaşqanı seçilir [3]. 

Mustafa Kamala Atatürk soyadının verilməsi heç təsadüfü deyildir. Onun xidməti nəinki, öz xalqına, 

dövlətinədir, eyni zamanda, bütün cahana, bəşəriyyətədir! Azərbayacan məktəblilərinin Atatürk şəxsiyyəti ilə 

tanışlığı ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün “Azərbaycan dili” fənnü üzrə tərtib edilmiş dərsliyindən 

“Tarixi şəxsiyyətlər” adlı 5-ci bölmənin “Atatürk niyə ağladı?” başlıqlı hekayəsi ilə başlayır. Bu kiçik həcmli 

hekayədə dahi şəxsiyyətin  böyük ürəyindən; humanistliyindən, vətəninə bağlılığından bəhs edilir: 

Türkiyə dövlətinin böyük rəhbəri Mustafa Kamal Atatürk uşaqları çox sevirdi. Tez-tez məktəblərə baş çəkir, 

uşaqlarla görüşür, onlarla deyib-gülürdü. Bir dəfə Mustafa Kamal məktəblərin birində olarkən belə bir 

əhvalat olmuşdu. 

Mühafizəçiləri Atatürkü dövrəyə alaraq heç kimi yaxına buraxmırdılar. Əli adlı balaca məktəblinin isə hələ 

axşamdan Mustafa Kamalı yaxından görmək, ona sarılmaq haqqında xəyalları vardı. Mühafizəçilər uşaqları 

Atatürkdən uzaqlaşdırarkən balaca Əli var gücü ilə qışqırdı: 

– Buraxın məni! Mən Atatürkü qucaqlayıb öpmək istəyirəm. 

Əlinin səsini eşidən Atatürk mühafizəçilərinə əmr etdi ki, bu balaca məktəblini onun yanına buraxsınlar. 

Məktəblilər sanki buna bənd idilər, o dəqiqə mühafizəçilərin sırasını yarıb Mustafa Kamala doğru qaçdılar. 

Atatürkə sarılıb onu öpməyə başladılar. Atatürk də uşaqları bağrına basır, saçlarını oxşayır, yanaqlarından 

öpürdü. 

Müəllim və valideynlər kənarda dayanıb bu təsirli səhnəni seyr edirdilər. Birdən onlar heyrətə gəldilər: 

Atatürkün yanaqlarından yaş axırdı. 

Hamı bilirdi ki, Mustafa Kamal böyük çətinliklərdən keçmiş, tarixi qələbələr qazanmış, iradəsi, dözümü ilə 

daim örnək olmuşdur. Belə bir insanın ağlaması hər kəsi təəccübləndirmişdi. Atatürk də müəllim və 

valideynlərin təəccüblə ona baxdığını görüb titrək səslə dedi: 

– Bu uşaqlar Türkiyəmin gələcəyidir. Onlara baxanda ölkəmin sabahını bugünkündən daha gözəl, daha işıqlı 

görürəm. Bu məni sevindirir. Yanağımdan axan da sevinc yaşlarıdır![1.,s.114] 

Qədirbilən Türk dövləti Atatürkün adını, ideyalarını yaşatmaq məqsədi ilə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı 

təsis etmişdir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sm%C9%99t_%C4%B0n%C3%B6n%C3%BC
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Müəllim Atatürk şəxsiyyətinin nəcibliyi haqda kiçikyaşlı məktəblilərə məlumat verdikdən sonra sinfə belə bir 

sualla müraciyət edir:  

- Atatürkün uşaqlara belə səmimiyyətlə davranışını, ünsiyyət qurmasını, uşaqlar bizim sabahımızdır 

- deyə əzizləyən Azərbaycanın hansı liderinə bənzədirsiniz? 

- Türkiyə və Azərbaycanı sonsuza qədər “iki dövlət, bir millət” şüarı altında birləşdirən qüdrətli 

dövlət xadimi ümummilli lider Heydər Əliyevdir! 

Türk dünyasının fəxri olan ulu öndər Heydər Əliyev XX əsrdə Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük 

sərkərdə və liderdir. Bu münasibət ümummilli liderin türk dünyasına, türk kimliyinə və mədəniyyətinə 

yanaşmasında da özünü daim büruzə vermişdir.   

Ulu öndər Heydər Əliyevin türk dünyasının problemləri ilə ardıcıl şəkildə məşğul olmağa başladığı mərhələ 

isə, əsasən, 1993-cü ildən - ümummilli liderin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonraya 

təsadüf edir. Bu mərhələdə ulu öndər türk dünyasının gələcəyi ilə bağlı sistemli konsepsiya müəyyənləşdirərək 

ortaya qoymuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin türk dünyasının gələcəyi ilə bağlı baxışlar sistemi tarixin 

gələcək dönəmlərində ayrı-ayrı türk dövlətlərinin müstəqilliyinin müdafiəsi, bütün mövcud imkanlar 

çərçivəsində türk dünyasının birliyinin təmin olunması, həmin birliyin narahat dünyamızda nizam yaradılması 

məqsədinə xidmət etməsi kimi üç mühüm məqamı özündə birləşdirirdi. Heydər Əliyev bu məqsədlərin həyata 

keçirilməsində Türkiyənin rolunu həmişə yüksək qiymətləndirmiş, hakimiyyətə qayıdışından sonra 

Azərbaycan və Türkiyə arasındakı strateji müttəfiqlik münasibətləri ən yüksək səviyyəyə yüksələrək, əbədi və 

dönməz xarakter almışdır. 

Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə hər iki ölkənin milli-mədəni əlaqələrinin inkişafını və 

dahi Atatürk ideyalarının təbliğini qarşıya məqsəd qoyan bir qurum - Atatürk Mərkəzi yaradılmışdır. Ulu 

öndərin 1999-cu il noyabrın 1-də Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatına layiq görülməsi faktı bir daha təsdiqlədi 

ki, Heydər Əliyevin türk dünyası qarşısındakı əvəzsiz xidmətləri Türkiyədə də yüksək qiymətləndirilir. 

Xatırlatmaq lazımdır ki, bu möhtəşəm ödül Atatürkün "Yurdda sülh, cahanda sülh" prinsipinə uyğun olaraq 

regionda, beynəlxalq arenada və ölkələrarası münasibətlərdə sülh, dostluq, anlaşma, xoşməramlı əməkdaşlıq 

yaradılmasına xidmət edən görkəmli şəxsiyyətlərə verilmək üçün təsis edilmişdir. Şübhəsiz, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin bu ali mükafatına layiq görülmək xoşbəxtliyi heç də bütün dahilərə nəsib olmur. 1986-cı ildə 

təsis edilən Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı ulu öndər Heydər Əliyevə qədər yalnız NATO Baş katibi Josef 

Lunsa, Almaniyanın sabiq prezidenti Rixard Fon Veytzagerə, Yaponiya şahzadəsi Takaxito Mikasaya, 

Türkiyənin yeddinci prezidenti Kənan Evrenə, tanınmış amerikalı alim Bernard Levisə, Türkiyə Qızıl Ay 

Cəmiyyətinə, YUNİSEF təşkilatına və Bosniyada sülhü qoruyan Türkiyə sülhməramlılarına verilmişdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bu möhtəşəm ödülə layiq bilinən sayca beşinci ictimai-siyasi xadim olmuşdur. 

"...Mən bu gün böyük həyəcan içindəyəm, çünki Türkiyə dövlətinin qurucusu, böyük öndər Atatürkün adını 

daşıyan beynəlxalq sülh, barış mükafatına layiq görülmüşəm. Bu mükafatı mənə belə təntənəli şəraitdə - ən 

yüksək vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı, əziz dostum, qardaşım Süleyman 

Dəmirəl təqdim etdi. Mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Ancaq Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, böyük 

öndər Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyan sülh mükafatını almaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bu mükafat 

indiyə qədər aldığım mükafatların hamısından yüksək və qiymətlidir" - türk dünyasının birliyi naminə misilsiz 

xidmətlər göstərən, bu yolda qarşısına çıxan bütün maneələrə mərdliklə sinə gərən müdrik dövlət xadimi 

Heydər Əliyev bu sözləri hələ 1999-cu il noyabrın 1-də - Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatına layiq görülməsi 

münasibətilə təşkil edilmiş möhtəşəm tədbirdə söyləmişdi. Həmin tarixi hadisədən 10 il keçməsinə 

baxmayaraq, Türkiyə ictimaiyyəti bu gün də Heydər Əliyevi təkcə Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu və 

xilaskarı kimi deyil, yüksək humanizm prinsiplərinin, sülh, sabitlik, barış missiyasının, eyni zamanda 

türkçülük ideyalarının yorulmaz daşıyıcısı kimi ehtiramla anır. 

Bütün həyatı boyu türkdilli xalqların qədim tarixi keçmişinin, milli-mənəvi dəyərlər sisteminin müdafiəsində 

dayanmış ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli siyasi davamçısı - Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin son 6 illik fəaliyyəti bu baxımdan diqqəti xüsusi cəlb edir. Dövlət başçısı İlham Əliyev ümumtürk 

birliyinin möhkəmləndirilməsi xəttini xarici siyasətdə mühüm istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirərək 

təkcə Türkiyə ilə deyil, Orta Asiyanın türkdilli dövlətləri ilə münasibətləri gücləndirmək xəttinə üstünlük verir. 

Dövlət başçısı türkdilli xalqların oxşar milli irsinə, ülvi və pak dəyərlərinə, mental xüsusiyyətlərinə həm də 

ümumi səfərbərliyi təmin edən güclü ideoloji-siyasi təsir vasitəsi kimi yanaşır. 



 

 

Bir müddət əvvəl Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının birinci sammitinin keçirilməsi 

ümumtürk birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü strategiyanın uğurlu 

davamıdır. İlk dəfə 2006-cı ildə türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının sammitində Prezident Nursultan 

Nazarbayev Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması ideyasını irəli sürmüşdür. Ortaq 

mədəni irsə, dinə, dilə malik olan dövlətləri bir araya gətirdiyi üçün Assambleya böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Sammit iştirakçılarının ümumi fikri bundan ibarət olmuşdur ki, türkdilli dövlətlərin yerləşdikləri bölgələrin 

dünya siyasətində və iqtisadiyyatında artan rolu türkdilli xalqlar ailəsinin bütün üzvləri arasında sıx birliyi, 

əməkdaşlığı zəruri edir. Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası parlamentlərarası ünsiyyətin demokratik 

forumu kimi təşəkkül tapacaq, bölgələrin əmin-amanlıq və inkişaf ərazilərinə çevrilməsi məqsədilə müxtəlif 

təşəbbüslərin irəli sürülməsinə və həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır. 

Türkdilli ölkələrin - dövlət başçılarının Naxçıvanda keçirilmiş IX zirvə görüşü Türkiyə, Azərbaycan, 

Qazaxıstan və Türkmənistan arasında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələdə intensiv inkişafı, ümumi 

səylərin vahid məqsədlər naminə səfərbər olunması baxımından mühüm nəticələrlə yadda qalmışdır. Faydalı 

müzakirələrlə tarixə düşən zirvə toplantısında türk dövlətləri arasında hərtərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni 

əlaqələrin yaradılması vacibliyi önə çəkilmişdir. Eyni zamanda, türkdilli dövlət başçıları ildə iki dəfə - rəsmi 

və qeyri-rəsmi görüşmək barədə razılığa gəlmişlər. Görüş zamanı imzalanmış Naxçıvan Bəyannaməsinə görə 

isə, yaxın perspektivdə Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması nəzərdə tutulur. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev zirvə toplantısındakı dərin məzmunlu çıxışında türkdilli dövlətlərin birliyini zəruri 

edən amilləri bir daha diqqətə çəkmişdir: "Biz bilirik ki, beynəlxalq müstəvidə öz mövqeyini müdafiə etmək 

bəzi hallarda o qədər də asan olmur. Biz birlikdə olsaq, müəyyən məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etsək və 

bu birliyi mütəmadi işlərlə möhkəmləndirsək, bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da güclü olacaqdır. Çünki 

türkdilli ölkələrdə bütün imkanlar vardır - təbii sərvətlər, neft-qaz yataqları, əlverişli coğrafi vəziyyət, güclü 

iqtisadiyyatlar, insanların istedadı, mövcud olan yeni infrastruktur. Bütün bu imkanları biz əgər bir yerə 

toplasaq və bir yerdə cəmləşdirsək, türkdilli ölkələr dünya miqyasında böyük gücə çevriləcəkdir. Bu gücə 

çevrilmək üçün biz səmərəli işləməliyik. Bu, bizim əlimizdədir, bizim iradəmizdən asılıdır. Mən çox şadam 

ki, bizim aramızda olan birlik son illər ərzində daha da güclənir". 

Çağdaş dünya təcrübəsində tarixi-etnik köklərlə, eyni dil qrupu, ənənə və dəyərlərlə bir-birinə yaxın olan 

xalqların vahid ideya birliyi və həmrəyliyi ilə bağlı çoxsaylı nümunələr gətirmək mümkündür. Fəqət, ulu öndər 

Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu xarici siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri 

tamamilə fərqli, analoqu olmayan müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlmişdir[2.,s.3]. 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat: 

1. Azərbaycan dili – 3. Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün “Azərbaycan dili” (tədris dili kimi)fənni 

üzrə dərslik. Bakı: “Altun kitab”, 2016. 208 səh. 

2. S.Elmanoğlu. Türk dünyasının fenomen lideri. Azərbaycan.- 2009.- 1 noyabr 

3. Vikipedia.  
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ÖZET 

Türk lideri olan Mustafa Kamal Atatürkü azərbaycanlı olan hər bir gənc tanıyır. Bu şəxsiyyətə uşaqların 

qəlbində kiçik yaşlarından sevgi hissi aşılanmışdır. Ona aid maraqlı fak və hadisələr örnək məqsədi ilə 

şagirdlərə aşılanır.  Türk liderlərindən Mustafa Kamal Atatürk haqqında kifayət qədər bilgilər və məlumatlar 

var. Lakin biz üçüncü sinifdə tədris olunan Azərbaycan dili dərsliyində “Atatürk niyə ağladı” mövzuna aid 

dərs nümunəsini verməyə çalışacağıq.  

Bu mövzunun tədrisinə 2 saat vaxt ayrılmışdır. Mövzunun öyrədilməsində 5 standart reallaşmalıdır. 1.1.1.; 

2.1.2.; 2.2.1.; 3.1.2.; 4.1.5. standartlardan çıxan təlim məqsədləri 2 dərs üzrə şagirdlərə aşılanmalıdır. Şagirdlər 

mətnə aid suallara cavab verməli, qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını izah etməyi, oxunmuş mətndəki hadisələr 

arasında səbəb və nəticəni müəyyən etməli, mətni üzündən köçürməyi bacarmalı və əsas nitq hissələrini bir-

birindən fərqləndirməyi bacarmalıdır.  

Açar sözlər:nitq inkişafı, söz, rabitəli nitq, dərsliklər   

Ключевые слова:развитие речи, слово, связной речи, учебник 

Key Words:speech development,word, coherent speech, textbooks 

 

GİRİŞ: Mövzu “Atatürk niyə ağladı?” 

Türkiyə dövlətinin böyük rəhbəri Mustafa Kamal Atatürk  uşaqları çoxsevirdi. Tez-tez məktəblərə məktəblərə 

baş çəkir, uşaqlarla görüşür, onlarla deyib-gülürdü. Bir dəfə  Mustafa Kamal məktəblərin birində olarkən belə 

bir əhvalat olmuşdur.  

Mühafizəçilər Atatürkü dövrüyə alaraq heç kimi yaxına buraxmırdılar. Əli adlı balaca məktəblinin isə hələ 

axşamdan Mustafa Kamalı yaxından görmək, ona sarılmaq haqqında xəyalları vardır.  Mühafizəçilər uşaqları 

Atatürkdən uzaqlaşdırarkən balaca Əli var gücü ilə qışqırdı: 

-Buraxın məni! Mən Atatürkü qucaqlayıb öpmək istəyirəm.  

Əlinin səsini eşidən Atatürk mühafizəçilərinə əmr etdi ki, bu balaca məktəblini onun yanına buraxsınlar. 

Məktəblilər sanki buna bənd idilər, o dəqiqə mühafizəçilərin sırasını yarıb Mustafa Kamala doğru qaçdılar. 

Atatürkə sarılıb onu öpməyə başladılar. Atatürk də uşaqları bağrına basır, saçlarını oxşayır, yanaqlarından 

öpürdü.  

Müəllim və valideynlər kənarda dayanıb təsirli səhnəni seyr edirdilər. birdən onlar heyrətə gəldilər: Atatürkün 

yanaqlarından yaş axırdı.  

Hamı bilirdi ki, Mustafa Kamal böyük çətinliklərdən keçmiş, tarixi qələbələr qazanmış, iradəsi, dözümü ilə 

daim örnək olmuşdur. Belə bir insanın ağlamağı hər kəsi təəccübləndirmişdir. Atatürk də müəllim və 

valideynlərin təəccüblə ona baxdığını görüb titrək səslə dedi: 

- Bu uşaqlar Türkiyəmin gələcəyidir. Onlara baxanda ölkəmin sabahını bu günkündən daha gözəl, daha işıqlı 

görürəm. Bu məni sevindirir. Yanağımdan axan da sevinc göz yaşıdır.  

 Dərslikdə beşinci bölmə “Tarixi şəxsiyyətlər” adlanır. Ikinci mətnimiz “Atatürk niyə ağladı?” mətnidir.  

Müəllim belə bir motivasiya edə bilər.  

-Uşaqlar, biz Türkiyənin böyük lideri Atatürkün adını eşitmişik. Onun haqqında nələri eşitmişik?  



 

 

Bu zaman BİBÖ, anlayışın çıxarılması, əqli hücum və s. kimi digər üsullardan istifadə etmək mümkündür.  

 

                                                      ATATÜRK  HAQQINDA 

BİLİRƏM İSTƏYİRƏM BİLİM ÖYRƏNDİM 

   

 

Müəllim dinləmə mətni də oxuya bilər. Onun  həyatı, hərbiçi olması, döyüşlərdə qalib gəlməsi haqqında  geniş 

məlumatı oxuyur.   

Mətndə olan yeni “çağdaş” sözünün mənasını izah edir (müasir).  

Müəllim şagirdlərə belə bir sual verə bilər:- Sizcə, insanlar niyə ağlayırlar?  

Şagirdlər gördüklərini, eşitdiklərini sadalayırlar. Insanlar təkcə acıqdan, kədərdən deyil, sevincdən, fərəhdən 

də ağlaya bilərlər. Eyni zamanda insanlar sevinc göz yaşlarını çox vaxt gizlədir.  

Uşaqlar mətndəki mövzunu oxuyub dərslikdəki və iş dəftərindəki olan tapşırıqları edirlər.  

İş dəftərindəki tapşırıqları işləyirlər. 

ARAŞTIRMA: Tapşırıq 1. Mətndəki səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən et. 

 

Səbəb Nəticə 

Mühafizəçilər Balaca Əli var gücü ilə qışqırdı. 

Atatürk əmr etdi ki, Əlini yaxın buraxsınlar.  

 Atatürkə baxanlar təəccübdən donub qaldılar.  

 

Uşaqlar mətni oxuduqdan sonra bu tapşırığı düzgün işləyirlər. müəllim lazım olduqda kömək edə bilər.  

Tapşırıq 2.  Hansı sırada bütün sözlər hərəkət bildirən sözlərdir?  

a) Uzun, qısa, uca; 

b) Su,saz, söz; 

c) Böl, yu, süz. 

Şagirdlər  a variantındakı sözlərin sifət olduğunu, b variantında isim, c variantındakıların isə hərəkət 

bildirən sözlər olduğunu müəyyən edirlər. Düzgün  variantın c olduğu qeyd edilir.  

Tapşırıq 3. Dördündən biri fərqlidir.  

-Yumru              -şirin                        -xeyli                       -xırda       

          -Bina                  -təmiz                     -mənzil                     - otaq 

         -Saymaq            -açmaq                     - qatmaq                   - qaymaq 

Birinci sırada şirin sözü artıqdır. Çünki “şirin” burada keyfiyyəti bildirir. Digərləri isə əlaməti bildirir.  

Ikinci sırada “təmiz” sözü artıqdır. Bina, mənzil, otaq sözləri isimdir. Təmiz sözü isə sifətdir.  

Üçüncü sırada “qaymaq” sözü artıqdır. Açmaq, saymaq, qatmaq kimi sözlər feildir və hərəkət bildirir. 

“Qaymaq” sözü isə isimdir.  

Şagirdlər bu tapşırığı müəllim köməyi olmadan həll edə bilərlər. Çünki nitq hissələrini artıq 

öyrənmişlər. ona görə də bu bölməni rahatlıqla edirlər.  

Tapşırıq 4. Verilmiş sözlərin son hərfləri ilə başlayan yeni sözlər düzəlt. Düzəltdiyin sözlərə sual ver 

və onların ad, əlamət, yoxsa hərəkət bildirdiyini müəyyənləşdir.  

balaca, şirin, qatar 



 

 

Nümunə: balaca-axtarmaq-qayğısız-zəmi 

Balaca-necə?-əlamət bildirən söz 

Axtarmaq-nə etmək?-hərəkət bildirən söz 

Qayğısız –necə?-əlamət bildirən söz 

Zəmi-hara?-ad bildirən söz 

Şirin-nazik-kədərlənmək-kino 

Şirin-necə?-əlamət bildirən söz 

Nazik-necə?-əlamət bildirən  

Kədərlənmək-nə etmək?- hərəkət bildirən söz 

Kino- nə?-ad bildirən söz 

Qatar-rahat-tarla-atmaq 

Qatar-nə?- ad bildirən söz 

Rahat-necə?-əlamət bildirən söz 

Tarla –nə?- ad bidirən söz 

Atmaq-nə etmək?- hərəkət bidirən söz 

 

İş dəftərində tapşırıqlar yekunlaşmış olur.  Dərslikdə isə mövzu ilə bağlı cəmi iki tapşırıq var. Bunlar mətnin 

tərkibində olan sözlərlə bağlıdır. Şagirdlər “mühafizəçilər”, “bənd idilər” sözlərinin mənasını test tapşırıqları 

hesabına öyrənmiş olurlar. Mühafizəni - cangüdənlə, bənd idilər- gözləyirdilər sözləri ilə əvəz etmək olar.   

Bununla yanaşı, mətndəki digər sözlərin üzərində də  iş aparılır. Məsələn,  “baş çəkmək”, “ sarılmaq”, “ sıranı 

yarmaq”, “seyr etmək”, “ örnək olmaq” kimi sözlər təhlilə cəlb olunur.  

Müəllim bu sözlərin hesabına şagird lüğətinin zənginləşməsinə nail olur. Daha sonra həmin sözlər cümlələrdə 

işlədilir.  

Mövzunun təfrisində yazı tapşırığı da mütləq verilməlidir ki, şagirdlərin yazı bacarıqları inkişaf etsin. 3.1.2. 

standartı həmin tapşırıq hesabına reallaşmış olsun.  

Müəllim “Atatürk niyə ağladı?” mətnin ikinci abzasının köçürülməsini şagirdlərə tapşırır. Şagirdlərə yazılışı 

çətin sözlərə xüsusi diqqətin ayrılması tapşırılır. Mühafizəçilər, Mustafa Kamal Atatürk, uzaqlaşdırarkən və s. 

kimi sözlərin yazılışına diqqət ayrılır.  

Müəllim mövzunun hərtərəfli mənimsənilməsi üçün müəyyən suallarla auditoriyaya müraciət edə bilər: 

-Mustafa Kamal Atatürk kim idi? 

-Əli nə xəyal etmişdir? 

- Əli niyə qışqırdı? 

- Müəllim və valideynlər nə edirdilər? 

- Mustafa Kamal Atatürk Əlini görcək nə etdi? 

- Mustafa Kamal Atatürk niyə ağladı? 

- Mətndən hansı nəticə əldə etdiniz? 

- Siz hansı liderlə görüşmək istərdiniz? 

Bu kimi suallar uşaqları düşündürməyə müəyyən nəticələr əldə etməyə kömək edir. Müəllim sonda mövzu 

haqqında çıxış edir. Ev tapşırığında isə Mustafa Kamal Atatürk haqqında internetdən əlavə məlumat əldə 

etməyini tapşırır. 



 

 

Dərsin sonun da qiymətləndirilmə aparılmalıdır. Müəllim meyar cədvəlindən istifadə edə bilər.  

Meyar 

 

I qrup II qrup III qrup IV qrup 

  “Atatürk niyə ağladı?” mətnində suallara cavab 

verir . 

    

 Yeni öyrəndiyi sözün mənasını izah edə bilir. Həmin 

sözə yaxınmənalı söz müəyyən edə bilir.  

    

  “Atatürk niyə ağladı?” mətnində səbəb-nəticə 

əlaqəsini araşdıra bilir.  

    

   “Atatürk niyə ağladı?” mətnindəki mürəkkəb sözləri 

olan hissəni üzündən köçürə bilir.  

    

Əsas nitqi hissələrini fərqləndirməyi bacarır.      

Əməkdaşlıq      

 

Qeyd edim ki, bu meyar cədvəlinə sinfin səviyyəsinə uyğun olaraq IV səviyyə üzrə qiymətləndirmə aparmaq 

mümkündür.  
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ÖZET 

İnsanlar, çok eski çağlardan beri çeşitli konulardaki gelişmelerden haberdar olmak istemişlerdir. Gazete, 

insanların bu arzusunu yerine getiren önemli bir araçtır. Gazetelerde siyasi, ekonomik, kültürel ve buna benzer 

konularla ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberler yorumlu veya yorumsuz olarak düzenli olarak gazetelerde 

yayımlanmaktadır. İnsanlar merak ettiği konularda bilgi almak için gazete okurlar. Cumhuriyetin ilanı ile 

birlikte Türkiye’de ulusal yayın yapan birçok gazetenin yayımlanmasına başlandı. Bu gazetelerden biri de 

Aydın gazetesidir. Aydın gazetesi günlük yayın yapan siyasi bir gazetedir. Gazetede gerek Aydın şehri ile ilgili 

gerekse ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili birçok haber yayımlanmıştır. Türk Milletinin hassas olduğu bazı 

konularda ise oldukça fazla yayın yapılmıştır. Bu konulardan biri de Atatürk’ün vefatıdır. Atatürk’ün vefatı, 

gerek Türk basınında gerekse yabancı basında geniş yer aldı. Atatürk’ün vefatından sonra yaşanan olaylar, 

Aydın halkının tepkisi, yerel gazetecilerin Aydın halkının üzüntüsünü anlatan yazıları, Atatürk’ün cenaze 

merasimi nedeniyle yapılan hazırlıklar, yeni cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili konular Aydın gazetesinde detaylı 

olarak anlatıldı. Ayrıca yabancı ülkelerin Atatürk'ün vefatından dolayı yaptıkları çalışmalar da gazetede 

yayımlandı. Gazetede yayımlanan bu haberlere göre sadece Aydın halkı değil diğer dünya devletleri de 

Atatürk’ün vefatından dolayı büyük üzüntü yaşamışlardı. Aydın halkı, sokaklarda kalabalıklar halinde 

radyolardan Atatürk’ün vefatı ile ilgili gelişmeleri takip etmişler, müzik dinlemekten vazgeçmişler ve eğlence 

yerlerine gitmekten vazgeçmişlerdi. 

Anahtar Kelimeler: Gazete, Aydın Gazetesi, Atatürk’ün Vefatı, Türk Milleti, Dünya Devletleri. 

 

ABSTRACT 

Since ancient times, people have wanted to be informed about the developments in various subjects. 

Newspaper is an important tool that fulfills this desire of people. Newspapers contain news about political, 

economic, cultural and similar issues. These news are regularly published in newspapers with or without 

commentary. People read newspapers to get information about the subjects they are curious about. With the 

proclamation of the Republic, many national newspapers began to be published in Turkey. One of these 

newspapers is Aydın newspaper. Aydın newspaper is a daily political newspaper. Many news were published 

in the newspaper both about the city of Aydın and about the developments in the country. A lot of publications 

have been made on some issues that the Turkish Nation is sensitive to. One of these issues is the death of 

Atatürk. Atatürk's death was widely covered in both the Turkish and foreign press. The events after Atatürk's 

death, the reaction of the people of Aydın, the articles of local journalists describing the sadness of the people 

of Aydın, the preparations made for Atatürk's funeral, the issues related to the election of the new president 

were explained in detail in Aydın newspaper. In addition, the studies carried out by foreign countries due to 

Atatürk's death were also published in the newspaper. According to these news published in the newspaper, 

not only the people of Aydın but also the other world states experienced great sadness due to the death of 

Atatürk. The people of Aydın, in crowds on the streets, followed the developments about Atatürk's death on 

the radios, gave up listening to music and stopped going to entertainment venues. 

Keywords: Newspaper, Aydın Newspaper, Atatürk's Death, Turkish Nation, World States. 

  



 

 

1. GİRİŞ 

Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, 

çalışmalarına ara vermeden devam etti. Fakat Hatay meselesi ile meşgul olduğu sırada rahatsızlandı. 

Atatürk’ün hastalanması ile birlikte Türk hekimler, O’nu eski sağlığına kavuşturmak için hummalı bir şekilde 

çalışmaya başladı. Atatürk’ün doktorlarından olan Nihat Reşat, Atatürk’ü ilk olarak 1937 Haziran’ında 

Yalova’da muayene ettiğini, siroz hastalığı ile ilgili hiçbir belirti tespit etmediğini, fakat bu tarihten sekiz ay 

sonra yine Yalova’da yaptığı muayenede karaciğerdeki rahatsızlığın arazını tespit ettiğini ve akabinde tedaviye 

başladığını belirtti. Doktor Nihat Reşat, on gün kadar Atatürk’ün sağlığıyla ilgilenmişti (Büyük ve Ebedi 

Şefimiz Atatürk’ü Nasıl Kaybettik, Aydın, 29 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Tedavisi için davet edilen Fransız 

profesör, Atatürk’ü ilk muayenehanesinde Türk hekimlerinin koyduğu teşhisi onaylayarak, tedaviye devam 

edilmesini tavsiye etti. Fransız profesörden başka Viyana’dan ve Berlin’den gelen doktorlar da konsültasyonlar 

yaptılar. Türk hekimler ise hastalığın seyrini sürekli takip ederek hastalığı kontrol altına almaya çalıştılar 

(Atatürk’ün Son Günleri, Aydın, 13 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Esasında Atatürk kendi hastalığı ile yakından 

ilgilenmişti. Yabancı bir tıp ansiklopedisinin bu hastalığa ait olan kısmını tercüme ettirmiş, Fransız doktor ile 

hastalığının mahiyeti hakkında görüşme yapmıştı (Büyük ve Ebedi Şefimiz Atatürk’ü Nasıl Kaybettik, Aydın, 

29 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Bununla birlikte çalışmalarına devam eden Atatürk, Yalova’dan Bursa’ya ve 

Bursa’dan da İstanbul’a Dolmabahçe Sarayı’na gittiği sırada soğuk algınlığı geçirdi. Bu durum üzerine Doktor 

Nihat Reşat ile Profesör Neşet Ömer, Atatürk’ü tedavi etmeye başladılar. Şubat ayı sonlarına gelindiğinde 

tedavi başarıyla sonuçlandı, Atatürk Ankara’ya döndü ve Mayıs ayında İstanbul’a geldiği zaman Temmuz 

ortalarına kadar Savarona yatında kaldı. Bu müddet zarfında yine her iki doktor tedavisi ile meşgul oldu 

(Büyük ve Ebedi Şefimiz Atatürk’ü Nasıl Kaybettik, Aydın, 29 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Türk hekimler, 

hastalığın seyrini sürekli takip ederek hastalığı kontrol altına almaya çalıştılar. Fakat 16 Teşrinievvel Pazar 

günü ani bir şekilde bazı tehlikeli araz baş gösterdi. Atatürk bu ilk tehlikeyi bünyesinin sağlamlığı sayesinde 

atlatsa da, hastalığın seyrini durdurmaya imkân yoktu. Atatürk, günden güne erimekte idi. Kendisine son 

zamanlarda gıda olarak, ancak bir miktar süt ile portakal ve elma suyu ve arada bir çorba verilebiliyordu 

(Atatürk’ün Son Günleri, Aydın, 13 İkinciteşrin 1938, s.1,3). 

Atatürk’ün sağlığının bozulması ile birlikte endişeye düşen Türk halkı, sağlığı ile ilgili bilgi almak için çeşitli 

girişimlerde bulundu. Bu nedenle doktorların hazırladıkları raporlar, gazetelerde yayımlanmaya başladı. Aydın 

gazetesinde yer alan ve 8 İkinciteşrin Salı günü hazırlanan rapora göre Atatürk’ün sağlık durumu birdenbire 

normal seyrinden çıkarak ciddiyet arz etmeye başlamıştı. İkinci raporda Atatürk’ün geceyi rahatsız geçirdiği, 

durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, üçüncü raporda yorgun ve dalgın olduğu, durumunun daha 

ağırlaştığı bildirilmekteydi (Reisicumhur Atatürk’ün Sıhhi Vaziyetleri Hakkında Tebliğ Edilen Doktor 

Raporları, Aydın, 10 İkinciteşrin 1938, s.1). Salı günü koma başladığında, Atatürk gözleri açarak saatin kaç 

olduğunu sordu ve bir daha konuşamadı. Bir süre sonra kendisinden geçti, etrafındakileri bile fark edemez hale 

geldi. Çarşamba gününü tamamen baygın halde geçiren Atatürk’ün, perşembe sabahı saat dokuza on kala 

yapılan muayenesinde herhangi bir aksi bir durum yokken, saat dokuzda yapılan yeni muayenede kalbinde 

sıkıntı belirdi. Doktorların yaptıkları müdahale bir sonuç vermedi ve büyük önder Atatürk hayata gözlerini 

kapadı. Dolmabahçe’nin üzerindeki bayrak ise yarıya indirildi (Saat Kaç, Aydın, 18 İkinciteşrin 1938, s.2). 

Atatürk’ün doktorları tarafından hazırlanan raporda Atatürk’ün genel durumundaki kötü gidişin, her an artarak 

10 İkinciteşrin 1938 Perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe derin koma haline döndüğünü ve hayatını 

kaybettiğini bildirildi (Son Rapor, Aydın, 10 İkinciteşrin 1938, s.1). Dolmabahçe Sarayı’nın önü ise Atatürk’ün 

sağlık haberini almak için gelen genç, ihtiyar, kadın, erkek vatandaşlarla dolmuştu. Halk, onun sağlığı 

hakkında bilgi almadan evlerine dönmüyordu (Saat Kaç, Aydın, 18 İkinciteşrin 1938, s.2). 

Atatürk’ün vefatından sonra Aydın gazetesinde Atatürk’ün vasiyeti ile ilgili yazılar bulunmaktaydı. Gazetede 

yer alan bir haberde Atatürk’ün vasiyetnamesinin özel merasimle Adliye Sarayı’nda Sulh Hukuk 

Mahkemesi’nde açıldığından bahsedilmekteydi. Bu merasim esnasında Makbule Hanım ile Adliye Vekili 

Hilmi Oran, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Dahiliye Vekili Doktor Refik Saydam, bazı mebuslar, hakimler 

ve avukatlar hazır bulundular. Sulh hâkimi önce bir konuşma yaptı daha sonra üzerinde çeşitli mühürleri olan 

bir zarfı zabta geçirmek suretiyle tespit ettikten sonra açtı. Bu zarfın içinde ikinci bir zarf ile ayrıca bir kâğıt 

çıktı. Üzerinde bulunan mühürlerin ve imzaların aynen muhafaza edilmiş olduğu tespit edildikten sonra ikinci 

zarf da açıldı. Bunun içinde bizzat Atatürk’ün kendi elleriyle yazılmış olan vasiyetname çıktı. Hakim bu 

vasiyetnameyi okuyup, aynen zapta geçirttikten ve kanuni merasimi tamamlayarak, toplantıya son verdi (Ulu 

Şefin Vasiyetnamesi Açıldı, Aydın, 30 İkinciteşrin 1938, s.1,2). 



 

 

2.YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 

Atatürk’ün vefatından hemen sonra bir resmi tebliğ yayımlandı. Tebliğde Atatürk’ün vefatından duyulan 

üzüntüden bahsedilerek, onun büyük eserinin Cumhuriyet Türkiye’si olduğu ifade edildi. Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda’nın cumhurbaşkanlığı 

görevini vekâleten üstlendiği, aynı kanunun 34. maddesi gereğince de Büyük Millet Meclisi’nin derhal yeni 

cumhurbaşkanını seçeceği belirtildi (Resmi Tebliğ, Aydın, 11 İkinciteşrin 1938, s.1). Tamimden sonra Büyük 

Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 34. maddesi gereğince yeni 

cumhurbaşkanını seçmek üzere 11 Teşrinisani Cuma günü saat 11’de Büyük Millet Meclisi’ni toplantıya 

çağırdı (B. M. Meclisi Toplantıya Çağrılıyor, Aydın, 11 İkinciteşrin 1938, s.1). 

CHP Meclis grubu da Başbakan Celal Bayar’ın başkanlığında toplandı. Celal Bayar, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 10 Kasım’da hayata gözlerini kapadığını söyledikten sonra, umumi heyeti beş dakika saygı 

duruşuna davet etti. Bundan sonra riyasetin daveti üzerine Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 34. maddesi 

gereğince cumhurbaşkanlığı için parti namzedi gösterilmesi gerektiği ifade edildi ve akabinde namzet seçimine 

geçildi. Malatya Mebusu İsmet İnönü, 323 oyun tamamını alarak, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi 

(Kamutay Dün Toplandı, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.1,2). 

Atatürk’ün ölümü nedeni ile cumhurbaşkanı seçimi için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 34. maddesi gereğince 

toplantıya davet edilen Büyük Millet Meclisi bir toplantı yaptı. Toplantı salonu oldukça kalabalık olup, elçiler, 

elçilikler erkânı ile Ankara’da bulunan birçok yabancılar, kendilerine ayrılan localarda yerlerini aldılar. 

Cumhurbaşkanı Vekili ve Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda’nın gelmesiyle birlikte yoklama 

alındı. Çoğunluğun sağlanması ile birlikte toplantıya başlandı. Bunu müteakip Atatürk’ün vefatını bildiren 

hükümetin resmi tebliği ile doktorların raporu okundu. Reis kısa bir konuşma yaparak Meclisi, Atatürk’ün 

hatırasına hürmeten beş dakika saygı duruşuna davet etti. Ondan sonra cumhurbaşkanı seçimine geçildi. Seçim 

sonunda seçime iştirak eden 348 mebusun tamamının oyunu alan Malatya Mebusu İsmet İnönü, 

cumhurbaşkanı olarak seçildi. Seçimin neticesini İsmet İnönü’ye bildirmek üzere bizzat Meclis Reisi 

Abdülhalik Renda, Çankaya’daki köşküne gitti ve birlikte Büyük Millet Meclisi’ne geldiler. Abdülhalik Renda 

toplantıyı açtı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yeminini ettikten sonra bir konuşma yaptı (Kamutay Dün 

Toplandı, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.1,2). İnönü yaptığı konuşmasında Kemal Atatürk’ün adının Türk 

Milletinin yüreğinde sevgi ve hürmet içinde ebedi olarak yaşayacağını söyledi (Cumhurreisimizin Nutukları 

Kemal Atatürk Adı Sevgi Ve Hürmet İçinde Ebedi Olarak Yaşayacaktır. Aydın, 13 İkinciteşrin 1938, s.1). 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bir müddet Meclis binasındaki cumhurbaşkanlığı makamında dinlendikten sonra 

Çankaya’daki köşküne gitmek üzere Meclisten ayrıldı (Kamutay Dün Toplandı, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, 

s.1,2). 

Cumhurbaşkanı seçimini müteakip Başbakan Celal Bayar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye, hükümetin istifasını sundu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ise icra vekillerinin 

vekâleten vazifelerine devamlarını ve Celal Bayar’ı da yeni kabineyi oluşturmasını istedi. Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü, Büyük Millet Meclisi’ne gelerek tebrikleri kabul etti. Bir süre sonra kabineyi kurmakla 

görevlendirilen Celal Bayar, yeni oluşturduğu kabineyi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye sundu. Cumhurbaşkanı 

listeyi onaylayarak, Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirdi. Atatürk’ün ölümü nedeni ile bütün daireler, 

elçilikler, konsolosluklar, parti ve halkevleri bayraklarını yarıya indirdiler. Yabancı devlet temsilcileri, 

Hariciye Vekili’ne taziye mektupları gönderdiler, Büyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda’yı ziyaret 

ederek, özel defteri imzaladılar (Cumhurreisimiz Yeni Kabinenin Teşkiline Celal Bayar’ı Memur Etti, Aydın, 

12 İkinciteşrin 1938, s.1,3).  

 

3.ATATÜRK’ÜN VEFATINDAN SONRA CENAZE MERASİMİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR 

Dolmabahçe Sarayı’na Atatürk’ün vefatından sonra her gün on binlerce kişi gelerek, gözyaşı döktü. Sarayın 

Fındıklı yönündeki kapısı açıktı ve Saraya gelenleri kapıdaki memurlar karşılamaktaydı. Ziyaretçiler, ses 

çıkarmadan yürüyerek salona doğru birkaç adım atıyor ve bir masa üzerinde duran siyah kaplı defteri üzüntü 

içinde imzalıyorlardı. Sarayın bir odasında Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım, taziyeye gelenleri kabul 

ediyordu. Afet Hanım ise üzgün olup yalnız başına bir odaya çekilmiş, kimseyi kabul etmiyordu. Öteki odada 

Atatürk’ün kızı Sabiha Gökçen sürekli ağlamaktaydı. Saraya girme iznini alanlar, merdivenleri çıkarak, büyük 

önderin her zaman oturduğu odanı önüne geliyorlardı. Odanın kapısının önünde üniforma giymiş iki genç 



 

 

subay nöbet tutuyordu. Ceviz karyola içinde yatan Atatürk’ün üzerine bir pembe yorgan örtülmüş, yüzü ince 

bir tülle kapatılmıştı. Ziyarete gelenlerin bazıları düşüp bayıldıkları için Atatürk’ün naaşı kimseye 

gösterilmemekteydi. Ceset, en az dört ay korunacak şekilde ilaçlanmıştı. Birçok kişi şırınga esnasında O’nun 

kanının sürüldüğü bezleri istemekteydi. Atatürk’ün bir eli açık, bir eli kapalıydı. Bir elinin kapalı kalmasının 

nedeni ise ölüm hadisesinin hafif bir felçle gerçekleştiğini düşündürmekteydi. Atatürk’ün cenazesinin 

Ankara’ya naklinden önce Afet Hanım, Sabiha Gökçen ve Makbule Hanım Ankara’ya gideceklerdi. Naaş 

tamamıyla kapalı olacak ve bir sanduka içinde bulunacak, sanduka Türk bayrağıyla örtülecek ve etrafına 

çiçeklerden bir çerçeve yapılacaktı. Atatürk’ün naaşı cumartesi günü sabahı bir top arabasına bindirilerek, 

Ankara’ya nakledilecekti. Cenaze merasimi Dolmabahçe’de başlayacak, halk cenazeyi takip edecek, cenaze 

Sarayburnu’ndan bir denizaltı gemisiyle Yavuz’a nakledilerek, oradan Derince’ye götürülecek ve Derince’de 

hazır bulunacak olan trene konarak Ankara’ya nakledilecekti. Tren, istasyonlarda durdukça çevreden gelecek 

halk resmi olarak saygı duruşunda bulunacaklardı (Dolmabahçe Sarayı Derin Teessür İçindedir, Aydın, 18 

İkinciteşrin 1938, s.1,2). 

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi grubu, Trabzon mebusu Hasan Saka’nın 

başkanlığında bir toplantı yaptı. Toplantıda söz alan Başbakan Celal Bayar, Atatürk’ün daimi istirahat 

mahallini tayin ve yaptırılacak anıt için teşkil olunan mütehassıs komisyonunun hazırlayacağı raporun, grup 

onayına arz edildikten sonra tatbikine geçileceğini beyan etti ve bu beyanatı heyeti tarafından tasvip edildi 

(Büyük Şefimiz İçin Yapılacak Anıt,Aydın, 30İkinciteşrin 1938, s.1). Atatürk’ün vefatı üzerine toplanan 

Büyük Millet Meclisi Atatürk’ün cenaze töreni ile ilgili bir kanun çıkardı. Çıkarılan kanunla Meclis, yapılacak 

tören için belirli bir miktar tahsisat verilmesini kabul etti (B.M Meclisi Tarihi Bir Gün Yaşadı, Aydın, 15 

İkinciteşrin 1938, s.1,3). Cenaze merasimi, 21 İkinci teşrin 1938 günü Ankara’da yapılacak, ülke genelinde 

resmi ve yarı resmi olan dairelerle, okullar kapanacak, özel müesseselere de vilayetler tarafından kapanmaları 

için ricada bulunulacaktı. Cenaze merasiminin yapılacağı güne kadar bayraklar yarıya kadar çekilecek, eğlence 

yerlerinin, tiyatro, sinema, bar vs. yerlerin açık kalmamasına dikkat edilecekti. Atatürk’ün vefat tarihi olan 10 

İkinciteşrinden itibaren bir ay boyunca hükümet memurları, akşam yemeklerine katılmayacaklar ve kendileri 

de yemek vermeyeceklerdi. Tespit edilecek program gereğince vilayet ve kaza merkezlerinde cenaze 

merasiminin yapıldığı gün, Atatürk’ün hatırasına binaen saygı törenleri yapılacak ve halkevlerinde Atatürk’ün 

hayatı hakkında konuşmalar yapılacaktı (Hükümetin Kararnamesi, Aydın, 18 İkinciteşrin 1938, s.1). 

 

4.ATATÜRK’ÜN ÖLÜM HABERİNİN YABANCI DEVLETLER VE YABANCI BASIN ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Atatürk’ün vefat haberi, sadece Türk milleti üzerinde değil, diğer ülkelerde de derin bir etki bıraktı. Örneğin 

Atatürk’ün ölüm haberi Yunanistan’ın her tarafında üzüntüye neden olurken, bütün gazeteler Atatürk’ün yalnız 

yeni Türkiye’nin banisi değil, Türk Yunan dostluğunun ve Balkan Antantı’nın büyük bir amili olduğu ile ilgili 

haberler yayınladılar. Bulgaristan’da Kral Sarayının üstündeki bayrak, matem alameti olarak yarıya indirildi. 

Kral Boris, Türk yetkililere üzüntülerini bildiren bir telgraf gönderdi. Kralın emriyle başyaver, Türkiye elçisini 

ziyaret ederek kralın taziyelerini iletti. Başvekil de Başbakan Celal Bayar’a üzüntülerini belirten bir telgraf 

gönderdi, Türkiye elçiliğine giderek kendisinin, hükümetinin ve Bulgar milletinin taziyelerini bildirdi. Meclis 

reisi, Büyük Millet Meclisi reisliğine telgrafla taziyelerini sundu. Yabancı elçilikler, bayraklarını yarıya 

indirdiler. Elçiler, resmi memurlar ve pek çok kişi elçiliğe giderek özel defteri imzaladılar. Bükreş’te de 

Atatürk’ün ölüm haberi derin bir üzüntüye neden oldu. Bükreşli yöneticiler, Türk elçisine taziyede bulundu. 

Resmi dairelerde bayraklar yarıya indirildi. Belgrat’ta ikinci ve üçüncü naipler, Türk elçiliğine giderek 

Türkiye’nin matemine iştirak ettiklerini bildirdiler. Başvekil ve Hariciye Nazırı, hükümetinin ve milletinin 

taziyelerini sundu. Moskova’da Tas Ajansı’nın bildirdiğine göre Atatürk’ün ölüm haberi büyük bir üzüntüye 

neden olmuştu. Sovyet kamuoyu, Kemal Atatürk’ün ölümünden dolayı çok müteessirdi. Bu nedenle Hariciye 

Nazırı, Türk büyükelçiliğine giderek Türkiye’nin büyük acısına hükümetinin iştirakini bildirdi. Hemen 

ardından Sovyet Hükümeti, cenaze merasimine bir heyet göndermeye karar verdi. Halk komiserleri reisi, 

cumhurbaşkanı vekiline bir taziye telgrafı çekti. Hariciye Nazırı da Türkiye Hariciye Nazırına telgrafla 

taziyede bulundu. Londra’da ise saray nazırı Türkiye büyükelçisine, büyük kayıptan dolayı Türk milletinin 

kederine bütün kalbi ile iştirak ettiğini bildirdi. Hariciye teşrifat müdürü umumisi, hükümeti adına ayrıca 

taziyede bulundu. Brüksel’de başvekil ve hariciye nazırı, bizzat Türk büyükelçiliğine giderek kral ve Belçika 

Hükümeti adına taziyelerini bildirdi. Berlin’de Alman Ajansının bildirdiğine göre bütün Alman basını, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün ölüm haberini büyük başlıklar altında fotoğraflarıyla yayımladı. Atatürk’ün ölüm 



 

 

haberi Polonya’da çok büyük heyecan ve üzüntüye neden oldu. Gazeteler gece yayımladıkları nüshalarla bu 

üzücü haberi verdiler. Cumhurbaşkanı adına teşrifat müdürü umumisi, hükümet adına da Hariciye Nazırı, 

Türkiye elçisine taziye ziyaretinde bulundu. Newyork’ta ise Hariciye Nazırı, Atatürk’ün ölümünden Amerika 

hükümetinin duyduğu üzüntüyü ve büyük önderin kaybının sadece Türk milleti için değil bütün dünya 

milletleri üzerinde bir tesiri olduğunu Türkiye büyükelçisine iletti. Paris’te Havas ajansının bildirdiğine göre 

Dâhiliye Nazırı, Türk büyükelçiliğine giderek Atatürk’ün ölümünden dolayı hükümetinin taziyelerini bildirdi. 

Gazetelerde ise Atatürk’ün hayatı ile ilgili uzun yazılar yazılmakta ve kendisinden övgüyle bahsedilmekteydi 

(Büyük Atamızın Ölümü, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Arnavutluk’ta ise ölüm haberi alındıktan hemen 

sonra, Hariciye Nezareti üstündeki bayrak yarıya indirildi. Kralın mümessili başyaver, başvekil, nazırlar, bütün 

mebuslar, kor diplomatik, askeri mülki rical, dini rüesa, memurların büyük bir kısmı, Türkiye elçiliğine gelerek 

taziye dileklerinde bulundular (Arnavutluk’ta Matemimize İştirak Etti,Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Çin 

Hariciye Nazırı, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu’na bir taziye telgrafı gönderdi (Çin Hariciye Nazırı’nın 

Taziye Telgrafı, Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, s.1). Beyrut’ta da Atatürk’ün ölüm haberi halk üzerinde çok 

büyük bir tesir yaptı. Bütün halk, Atatürk’ün resimleri önünde ağladı. Hükümet reisi ve erkânı ile şehir halkı, 

Türkiye elçisinde taziye dileklerinde bulundular (Beyrut’ta da Teessür Büyüktür, Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, 

s.1). Hatay’da ise apayrı bir matem havası vardı. Çarşılar kapanmış, bayraklar yarıya indirilmişti. Kadın, erkek, 

çoluk, çocuk sürekli ağlamakta, din farkı olmaksızın herkes üzülmekteydi. Hatay Millet Meclisi de 

müzakerelerini başka bir güne bırakmış, dükkânlar kapanmış, cami ve kiliselerde Atatürk’ün ruhu için dua 

edilmişti (Büyük Şefin Ölümü Hatay’ı Baştanbaşa Mateme Gark Etti, Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, s.1). İran’da 

hükümet, bir ay resmi matem ilan etti (Büyük Şefin Cenaze Merasimi Pazartesi Yapılacak, Aydın, 15 

İkinciteşrin 1938, s.1). Belçika’da ise Meclisi reisi Atatürk’ün ölümünü nedeniyle mebusları, ayağa kalkmaya 

davet ederek Atatürk’ün hatırasını andı (Belçika Parlamentosu Büyük Şefin Hatırasına Saygı Gösterdi, Aydın, 

17 İkinciteşrin 1938, s.1). Öte yandan Atatürk’ün cenaze merasimi nedeni ile Budapeşte’de bütün binalar ve 

birçok özel meskenler üzerine siyah birer bayrak çekildi, sokaklardaki lambalara siyah krepler asıldı. 

Romanya’da okullarda dersler tatil edildi öğretmenler tarafından öğrencilere Atatürk’ün kişiliği hakkında 

konferanslar verildi. Resmi ve özel binalardaki bayraklar yarıya indirildi (Büyük Atamızın Cenaze Merasimi 

Bugün, Aydın, 27 İkinciteşrin 1938, s.1). İtalya Kralının 70. yıldönümü nedeni ile İzmir İtalyan 

Konsolosluğunda İtalyan İhtiyat zabitlerine verilmesi planlanan ziyafetten Atatürk’ün vefatı dolayısıyla 

vazgeçildi (BCA, İtalya’nın İzmir Konsolosluğunda İtalyan İhtiyat Zabitlerine Vermeyi Düşündüğü Ziyafetten 

Atatürk’ün Vefatı Sebebi İle Vazgeçtiği, 30.10.0.0/239.610.23,13.12.1938, s.1). Büyük Millet Meclisi’nde 

yapılan toplantıda Atatürk’ün ölümü nedeni ile Belçika ve Macar parlamentolarında yapılan konuşmalar 

okundu (Büyük Millet Meclisi’nde, Aydın, 29 İkinciteşrin 1938, s.1; Ebedi Şef Atatürk İçin, Aydın, 2 

Birincikanun 1938, s.1). 

Yabancı devletler sadece üzüntülerini bildirmiyorlar, aynı zamanda Atatürk’ün yapılacak cenaze merasimi için 

bazı hazırlıklar da yapıyorlardı. Örneğin cenaze merasiminde bulunmak üzere Yugoslavya (Belgrat 

Büyükelçimiz Hükümetin Teşekkürlerini Bildirdi, Aydın, 29 İkinciteşrin 1938, s.1), Romanya, Yunanistan, 

askeri kıtalarla birer heyet göndermeye karar verdiler (Dost ve Müttefiklerimiz Cenaze Törenine Heyetler 

Gönderecekler, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.1). Ankara’da bulunan Sovyet kolonisi de toplu bir halde Ulus 

meydanındaki Atatürk Anıtına üzerinde “Ankara’daki Sovyet Kolonisinden Atatürk’e” yazılı bir çelenk 

koyarak, iki dakikalık saygı duruşunda bulundular (Sovyet Kolonisinin Dostluk Tezahürü, Aydın, 16 

İkinciteşrin 1938, s.1). Brüksel’de Meclis toplantısında meclis reisi, Atatürk’ün Belçikalılar arasında mesai 

arkadaşlarının bulunduğunu ve sınai hareketler için Türkiye’ye davet ettiğini ve birçok yabancının 

sempatilerini kazandığını söyledi (Bütün Dünya Ebedi Şefimizin Hayranı, Aydın, 18 İkinciteşrin 1938, s.1). 

Atatürk’ün ölüm haberi yabancı basında da geniş yer buldu. Hemen hemen bütün dünya basını, Türkiye’nin 

acısına iştirak etmekte ve Atatürk’ün vefatından dolayı üzüntülerini dile getirmekteydiler. Gazetelerde, 

Atatürk’le ilgili başmakaleler yayımlanmakta, fotoğrafları neşredilerek, hayatı ve icraatları hakkında yazılar 

yazılmaktaydı. Bir Belçika gazetesine göre Atatürk zamanımızın en azimkâr, yılmaz inkılapçısı ve ıslahatçısı 

idi. Bir Alman gazetesine göre ise O’nun hakiki büyüklüğünü zaman gösterecekti. Bir İngiliz gazetesi 

Atatürk’ün Türkiye’yi kuvvetli ve hürmet edilir bir memleket haline getirdiğinden bahsetmekteydi. Macar 

gazetelerinde iktidarı ve azminden bahsedilerek, pranga siyasetini ilk kıran kişi olduğu ifade edildi. Polonya 

gazetesinde ise azametli bir eser oluşturan, birçok zaferler elde eden kişinin Atatürk olduğu belirtildi. Bütün 

Macar gazetelerinde Atatürk’ün ayrıntılı olarak hayat hikâyesi yayınladı ve Macar milletinin bu derin mateme 

iştirak ettiği ile ilgili haberler yer aldı. Bükreş basınında bir yandan Atatürk’ün hatırası ile ilgili makaleler 

yazılırken, diğer yandan da İsmet İnönü’nün fotoğrafıyla hayat hikâyesi neşredilmekte, Türkiye’de yapılan 



 

 

cumhurbaşkanlığı seçimine geniş yer verilmekteydi. Norveç’te bütün gündelik gazeteler, Atatürk’ün hayatını 

ve eserlerini anlatan makaleler yayımlamaktaydı. İsveç basınında da Atatürk’ün ölümü nedeni ile ilgili uzun 

yazılar yer aldı (Atatürk’ün Elim Ziyaı Karşısında Bütün Dünya Matbuatı Atatürk’ün Eserlerinden Hayranlıkla 

Bahsetmekte Ve Ölümüne Yanmaktadır, Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Kopenhag’ta yayın yapan 

gazetelerde, Atatürk’ün ölümünden bahsedilmekte, Atatürk’ün hayatı, eserleri ile dünyada mükemmel bir 

asker, yüksek bir devlet adamı ve bir kahraman olarak sonsuza dek yaşayacağı yazılmaktaydı (Büyük 

Atamızdan Danimarka Matbuatı da Hayranlıkla Bahsediyor, Aydın, 16 İkinciteşrin 1938, s.1).Aydın 

gazetesinde Jean Laubespin tarafından yazılan bir makalede, Paris Soir gazetesinin, Atatürk’ün ölümünü 

birinci sayfasında dört sütuna bir puntolu serlevhalar ve üç sütunluk büyük bir resim koyarak haber verdiği 

belirtilmekteydi (Kemal Atatürk’ün Harikulade Hayatı, Aydın, 18 İkinciteşrin 1938, s.3). Fransa’nın 1933’ten 

1936’ya kadar Ankara büyükelçisi görevini yürüten Albert Kammerer, Ekselsior gazetesinde Atatürk’ün 

ölümü ile ilgili hazırladığı makale de Aydın gazetesinde yer aldı (Bütün Devirlerin En Büyük Adamlarından 

Biri Kemal Atatürk, Aydın, 20 İkinciteşrin 1938, s.2). 

 

5.ATATÜRK’ÜN VEFATININ TÜRKİYE’DEKİ ETKİSİ 

Atatürk’ün vefatı bütün yurtta derin bir üzüntü ile karşılandı. Edirne halkı, Atatürk’e son görevlerini yapmak 

üzere Atatürk Anıtı önünde toplandı. İstiklal Marşı ve Şopen’in matem ezgilerinden sonra Vali Niyazi 

Berge’nin konuşması, halkın ağlamasına neden oldu. Bütün halk bir ağızdan yüksek bir sesle, “Atatürk sen 

ölmemeliydin” şeklinde konuşarak, duygularını dışa vurmaya başladılar. Yapılan konuşmalardan sonra, üç 

dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Meşaleler yakıldı ve halk hep birlikte ant içerek anıtın önünden resmi 

geçit yaptılar. Sinop’ta bayraklar yarıya kadar indirildi, okular kapandı, şehir ölü bir hale döndü. Halk, parkta 

Atatürk’ün Türk ve parti bayraklarıyla süslenen büstü etrafına toplandı. İstiklal Marşı’ndan sonra hatiplerin 

konuşmaları, halkın üzüntüsünü daha da arttırdı. Törene meşaleler yakılarak ve ant içilerek son verildi. Uşak 

halkı, Atatürk’ün heykeli etrafında toplanarak gözyaşları içinde çelenklerini koydular. Halkın büyük 

üzüntüsünü gösteren konuşmalardan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Altı meşale yakılarak, hep birlikte ant 

içildi. Afyon’da, Zafer abidesi önünde ve Halkevinde yapılan toplantıda, Atatürk gözyaşları içinde anıldı. 

Fethiye’de yapılan törende ise yine büyük bir üzüntü vardı. Konuşmacılar, Atatürk’ün hatıralarından 

bahsederek, saygı duruşunda bulundular ve meşaleler yaktılar. Atatürk’ün büstüne çelenkler koydular. 

Bodrum’da halk gözyaşları içinde ant içerek, Atatürk’ün büstü önünde geçit resmi yaptı. İzmit’te halkevinde 

gerçekleştirilen toplantıda Adalet Kocabalkan ve Zeki Bey tarafından birer konuşma yapıldı. Deniz ve kara 

subayları, vali ve milli erkân, ortaokul ve ilkokul öğrencileri, cemiyetler ve bütün halk, Atatürk’ün heykeli 

önünde toplandılar. İstiklal Marşı, gözyaşları içinde dinlendi. Parti adına Nuri Doğan tarafından yapılan 

konuşma, halkın üzüntüsünü oldukça arttırdı. Yağmur altında bekleyen halk tarafından ant içildi. Atatürk 

heykelinin çevresine yüzlerce çelenk kondu. Fabrikaların ve donanmanın düdükleri çalınmaya başlanınca, altı 

meşale yakıldı. Başta öğrenciler olmak üzere askeri ve mülki erkânla birlikte geçit resmi yaptı (Yurtta Matem, 

Aydın, 23 İkinciteşrin 1938, s.1,2). 

 

6.ATATÜRK’ÜN VEFATININ AYDIN ŞEHRİNDEKİ ETKİSİ 

Atatürk’ün ölüm haberi, Aydın şehrinde de büyük bir üzüntüye neden oldu. Aydın şehrine gelen bu üzücü 

haber, kısa sürede şehrin içinde hızlı bir şekilde yayıldı. Resmi dairelerdeki bayraklar yarıya indirildi. 

Aralarında derslerinden çıkan öğrencilerin de bulunduğu halk, hep birlikte ağlamaya başladı. Akşamdan sonra, 

kahveler ve müesseseler radyolarını açarak, hoparlör yardımıyla halkın haberleri dinlemesini sağladılar. 

Caddeler ve sokaklar tamamen halk ile dolmasına rağmen şehirde derin bir sessizlik hâkimdi. Radyoda 

Atatürk’ün hayatı gözyaşları içinde takip edildi (Acı Haberin Şehrimizdeki Tesiri, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, 

s.1,3). Şehirde uzun zaman müzik sesi bile duyulmaz hale geldi. Kahveler ve gazinolar da oldukça tenhalaştı 

(Aydın’da Yas, Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, s.3). Köylü kentli bütün halk acı içinde idi. Özellikle köylü 

vatandaşlar üzerinde Atatürk’ün vefatının derin bir tesiri oldu. Örneğin ürününü satmak için pazara getiren 

yaşlı bir kadın, Atatürk’ün ölüm haberini aldığı günden beri sürekli ağladığını, acıdan yüreğinin yandığını, 

tuttukları yastan gününün karardığını söyledi. Yaşlı bir erkek vatandaş ise Atatürk’ün ölüm haberi ile can 

evinden vurulduklarını, onu çok sevdiklerini, Atatürk’ün kendilerine çok değer verdiğini ve tam bir köylü 

babası olduğunu ifade etti (Köylü İle Konuştum, Aydın, 16 İkinciteşrin 1938, s.1,3). Aydınlı gençlerden oluşan 

bir grup ise Kemer köyüne giderek köylülere Atatürk’ün hayatını ve Türk İstiklal Savaşı’nı anlattılar (Aydın 



 

 

Gençleri Köylerimizde,Aydın, 17 İkinciteşrin 1938, s.1). Gençler Çeştepe köyüne yaptıkları gezide, köy 

kahvesinde toplanan halk ile konuştular. Atatürk’ün vefatından üzüntü duyan köy bekçisi Cevat Bey, 

gözyaşları arasında Atatürk için kendi yazdığı bir şiiri okudu (Gençlerimiz Çeştepe Köyünde, Aydın, 

18İkinciteşrin 1938, s.1). Öte yandan Halkevi başkanlığı, halkevi salonunda vatandaşlara Atatürk’ün eser ve 

hatıralarından bahsedileceğine dair bir bildiri yayımladı (Halkevi Başkanlığından, Aydın, 16 İkinciteşrin 1938, 

s.1). 

Her ne kadar halk derin bir üzüntü içinde olsa bile yapılması gereken önemli işler vardı. Öncelikle Atatürk’ün 

Ankara’da yapılacak cenaze törenine Aydın’ı temsilen katılacak kişilerin seçilmesi gerekti. Bu amaçla bir 

toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda cenaze merasimine katılmak üzere şehir meclisi adına belediye reisi Etem 

Menderes, partiyi temsilen il yönetim kurulu üyelerinden Nafiz Karabudak ve halkı temsilen de eski mebus 

Fuat Erlaçin seçildi (Büyük Şefin Cenaze Törenine Şehrimiz Namına Gidecek Heyet Seçildi, Aydın, 16 

İkinciteşrin 1938, s.1). Belediye reisi Etem Menderes, Fuat Erlaçin ve Nafiz Karabudak cenaze törenine 

katılmak üzere hareket ettiler (Aydın Heyeti Gitti, Aydın, 18 İkinciteşrin 1938, s.1). 

Atatürk’ün cenaze merasimine katılacak heyetin seçilmesinden sonra Aydın şehrinde bir anma merasimi 

yapıldı. Günün erken saatlerinde sokaklara dökülen halk, şehrin çeşitli semtlerinde bulunan radyoların başında 

toplanarak, gözyaşları ve hıçkırıklar içinde radyo yayınını dinlediler. Bir gün önce ilan edilen program 

gereğince saat 11’de halkevinde bir toplantı yapıldı. Ön sıralarda vali ve parti başkanı Özdemir Günday ile 

bütün hükümet, parti ve müessesat erkânı yer aldı. Her sınıftan katılımın sağlandığı büyük salonda derin bir 

sessizlik hâkimdi. Halkevi üyelerinden Avni Deniz Atatürk’ün hayatı, eserleri ve inkılâpları hakkında bir 

konuşma yaptı. Beş dakikalık saygı duruşunun ardından Gazipaşa Okulu başöğretmeni Tuğrul Bey kürsüye 

gelerek bir konuşma yaptı. Tuğrul Bey konuşmasını bitirdikten sonra Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudu. 

Toplantı bittiği zaman herkes ağlıyordu. Öğleden sonra saat 13.30’da bütün Aydın halkı genç, ihtiyar, erkek, 

kadın Cumhuriyet alanına doğru gitmeye başladı. Cumhuriyet Meydanı çok kalabalıktı. Polis ve inzibat 

kuvvetleri, halka yer gösteriyordu. Meydanın ortasında yapılan yüksek bir kaide üstünde Atatürk’ün büstü 

konulmuş ve bunun bir tarafında vali ve hükümet erkânı ile üniforma giymiş ordu mensupları, diğer tarafında 

büste konulmak üzere getirilmiş elliden fazla çelenk bulunmaktaydı. Başlarında öğretmenleriyle bütün 

öğrenciler ve bunların arkasında kadın erkek binlerce halk, geniş meydanları baştanbaşa doldurmuştu. Törene 

halkevi bandosunun çaldığı İstiklal Marşı ile başlandı. Müteakiben Şopen’in bir bestesi çalındı. Matem 

havasıyla beraber hıçkırıklar da başladı. Derin bir huşu içinde dinlenen matem havası bittikten sonra vali ve 

parti başkanı Özdemir Günday, büyük bir üzüntü içinde kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Ardından belediye 

reisi vekili Raif Aydoğdu, ortaokul müdürü Refik Yıldırım ve Sanat Okulu’ndan Nihat Güven birer konuşma 

yaptılar. Belediye reis vekili Raif Aydoğdu’nun konuşması herkesi ağlattı. Saat 16’da atılan bir topla beş 

dakikalık bir saygı duruşundan sonra Atatürk’ün büstü etrafında meşaleler yakıldı. Hemen ardından Atatürk’ün 

büstü önünden geçit resmi başladı. Önce vali ve komutan, ardından subaylar ve hükümet erkânı geçit resmine 

katıldılar. Okullar alfabe sırasına göre geçtiler. Okulları, kadın ve erkek bütün halkın geçidi takip etti 

(Aydınlılar Dün Ebedi Şef İçin Sıcak Gözyaşları Döktüler, Aydın, 22İkinciteşrin 1938, s.1,2,3). 

 

7.AYDIN GAZETESİNDE YEREL GAZETECİLERİN YAZDIKLARI HABERLER 

Dünya basınında Atatürk’ün vefatı ile ilgili haberler yer alırken, yerel yayın yapan Aydın gazetesinde de 

Atatürk’ün vefatından duyulan üzüntüden bahsedilmekte, Atatürk’ün hayatı ile ilgili yazılar yayımlanmaktaydı 

(Atatürk’ün Hayatı, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.2). Enver Demiray, gazetede yazdığı makalesinde Türk 

Milletinin 15 yıllık hür hayatının en elim, en boğucu ve en karanlık günlerini yaşadığını, buna rağmen milletin 

O’nun eserlerini sevgi ve bağlılıkla sona kadar götürmeye yemin ettiğini ifade etti (Atatürk ve İsmet İnönü, 

Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.2,3). Osman Becerik, Atatürk’ü kaybetmenin verdiği derin üzüntünün, O’nun 

en sevdiği ve itimat ettiği yakın arkadaşı İnönü’nün devletin başına geçmesiyle bir nebze de olsa hafiflediğini 

belirtmekteydi. Ebediyete kadar O’na duyulan minnet ve şükran duygularının yine O’nun en yakını, en sevdiği 

ve en itimat ettiği aziz arkadaşı etrafında tek adam gibi birleşerek yola devam edileceği ifade etti. Yazısında 

Türk Milleti’nin, büyük şefin izinde yürüyecek kudrette olmasının yanı sıra, kahraman bir orduya ve aynı 

zamanda başarılı bir cumhuriyet hükümetine sahip olmasının önemini vurguladı (Tarih Ve Büyük Ölü 

Huzurunda Andımız, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.2). Yine Osman Becerik tarafından Aydın gazetesinde 

yazılan bir makalede Atatürk’ün kaybından doğan acının büyüklüğünden, onun emanet ettiği inkılaba sahip 

çıkılacağından bahsedildi (Türk Milleti Başın Sağ Olsun, Aydın, 11 İkinciteşrin 1938, s.2). Çataloğlu imzalı 



 

 

diğer bir yazıda ise Atatürk’ün hizmetlerinden ve onun kaybından doğan üzüntüden bahsedilmekteydi. 

Sokaklarda, acı haberi veren ve onun hayatından bahseden radyoları, büyük bir sessizlik içinde dinleyen 

oldukça kalabalık bir halk kitlesi bulunmaktaydı. Radyoda yayımlanan ve Büyük Millet Meclisi’nde yapılan 

konuşmalarda ise hüzünlü bir ahenk vardı (Yaslıyız Fakat Yeisli Değiliz, Aydın, 12 İkinciteşrin 1938, s.1,3). 

 

8.ATATÜRK’ÜN CENAZESİ 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Atatürk’ün naaşı Ankara’ya getirildikten ve cenaze merasimi yapıldıktan 

sonra geçici olarak Etnografya Müzesinde muhafaza edilecek ve bir anıt yapıldıktan sonra oraya konulacaktı. 

Atatürk’ün cenaze töreni Ankara’da 21 İkinciteşrin Pazartesi yapılacaktı (Büyük Şefin Cenaze Merasimi 

Pazartesi Yapılacak, Aydın, 15 İkinciteşrin 1938, s.1). Gazetelerde halkın, sabah saatlerinden itibaren 

Dolmabahçe Sarayı’nda, kalabalık gruplar halinde toplandığı yazılmaktaydı (Ebedi Şefimizin Cenaze 

Merasimi Programı Dün Neşredildi, Aydın, 17 İkinciteşrin 1938, s.1,2). Hatta Dolmabahçe Sarayı’nda 

Atatürk’ün katafalkı önünde 17 Kasım 1938 tarihinde yüzbinden fazla vatandaşın saygı geçidi esnasında 

meydana gelen izdihamdan dolayı, bir kısmı kadın olmak üzere 11 vatandaş hayatını kaybetmişti (İhtiram 

Geçidinde İzdihamdan On Bir Kişi Öldü, Aydın, 20 İkinciteşrin 1938, s.1). Atatürk’ün cenazesi atlas bayrağa 

sarılı bir sanduka içinde muayene salonunun ortasına konmuştu. Etrafında kılıçları çekili vaziyette olan 

General Nuri Yamut ile General Osman Tufan ve üniformalarını giymiş dört subay, nöbet tutmaya başladılar. 

Sandukanın etrafında altı oku temsilen altı büyük meşale yanmaktaydı. Saygı geçidine, ilk olarak orgeneral ve 

on iki generalin geçitleri ile başlandı. Bundan sonra üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler ve yüksek 

tahsilli gençler ve hemen ardından da kumandanlık erkânı, kara, deniz ve hava ordularına mensup subaylar, 

harbiye ve bahriye okullarında okuyan öğrenciler, parti ve halkevi mensupları, ticari ve mali müesseseler 

erkânısaygı geçidini yaptılar. Saygı merasimlerinin bitiminden sonra, 19 Kasım 1938 tarihinde cenazenin 

Ankara’ya nakil merasimi başlayacaktı. Atatürk’ün tabutu 12 generalin omuzlarında, bulunduğu salondan 

kaldırılarak saray kapısı önündeki hazırlanan top arabasına konulacak, en önde bir mızraklı süvari alayı ile onu 

takiben bir topçu, piyade ve bahriye alayları yürüyecekti. Arkadan Atatürk’ün sandukasını taşıyan top arabası 

gelecek ve bu arabayı Atatürk’ün istiklal ve kılıçlı imtiyaz madalyalarını taşıyan bir general ve daha sonra sıra 

ile bu merasime iştirak etmek için Büyük Millet Meclisi tarafından gönderilmiş olan heyet, İstanbul Valisi, 

protokole dâhil İstanbul vilayeti erkânı, üniversite rektörü ve fakülteler dekan ve profesörler, üniversite 

öğrencileri, CHP erkânı, halkevleri idare heyetleri, maliye, sanayi ve hayır cemiyetleri erkânı, harp akademisi 

ve yedek subay okulu öğrencileri, izciler ve bunu müteakip halk kafileleri takip edecekti. Bu alay, Dolmabahçe 

Sarayı’ndan hareket ederek, Kabataş Fındıklı Tophane, Karaköy yolu ile köprüden ve Eminönü’nden geçerek, 

Gülhane Parkı’na ve oradan da Sarayburnu’na gelecekti. Sarayburnu rıhtımına yanaştırılmış olan bir dubaya 

yanaşacak olan bir denizaltı gemisi veya bir destroyer, sandukayı alarak Yavuz Harp gemisine götürecek, 

alayın Dolmabahçe’den hareketi ile beraber Yavuz tarafından her beş dakikada bir top atılacaktı. Alaya bir 

hava filosu da iştirak edecekti. Yavuz gemisi her beş dakikada bir top atarak İzmit’e gidecek, İzmit’te Yavuz’a 

yanaşacak olan bir denizaltı gemisi veya destroyer, cenazeyi alarak İzmit iskelesine getirecekti. Sanduka 

oradan da top arabasına konarak, İzmit Valisi, hükümet erkânı ve öğrenciler ile askeri kıta ve halktan oluşan 

bir alayla, istasyona getirilerek, Türk bayrakları ile donatılmış ve Atatürk’ün özel trenine bağlanmış bir vagona 

yerleştirilecekti. Cenazeye İstanbul’dan Ankara’ya kadar başbakan Celal Bayar iştirak edecekti. Bütün 

güzergâhtaki istasyonlarda bekleyen öğrenciler ile halk, Atatürk’e karşı son görevlerini yapacak, gece ise 

meşaleler yakılacaktı. Atatürk’ün cenazesi, Ankara garında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Büyük Millet Meclisi 

Reisi ve Mareşal Fevzi Çakmak tarafından karşılanacak ve tabut top arabasına nakledilecek ve bu anda 101 

pare top atılmaya başlanacaktı. İstasyondan hareket eden alay, Büyük Millet Meclisi’ne gidecek ve burada frak 

giymiş 12 mebus tarafından top arabasından kaldırılacak olan tabut, Millet Meclisinde hazırlanacak yere 

konulacaktı. Orada da İstanbul’da olduğu gibi saygı geçidi yapılacaktı. Saygı geçidine önce Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü’nün geçidi ile başlanacaktı. Sonraki günlerde daha büyük bir cenaze töreni yapılacaktı (Ebedi 

Şefimizin Cenaze Merasimi Programı Dün Neşredildi, Aydın, 17 İkinciteşrin 1938, s.1,2). 

 

9.ATATÜRK’ÜN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİ 

Atatürk’ün cenaze törenine katılmak üzere birçok yabancı devlete ait görevliler hazırlıklara başladılar. Örneğin 

Arnavutluk heyeti Tiran’dan, Adliye Nazırının başkanlığında hareket etti. Heyette mebuslardan Cavit Bey ve 

Arnavutluk’un Ankara elçisi de bulunmaktaydı. Atatürk’ün cenaze törenine katılacak olan Yunan heyeti, özel 



 

 

bir trenle hareket ederek İstanbul’a gelecek, İstanbul’dan da Ankara’ya gidecekti. 100 kişilik bir Sovyet askeri 

müfrezesi de subaylarıyla beraber cenaze törenine iştirak edecekti (Büyük Şefimizin Cenaze Merasimine 

İştirak Edecek Ecnebi Heyetler Yola Çıktılar, Aydın, 17 İkinciteşrin 1938, s.1). Fransa Hükümeti tarafından 

ise Atatürk’ün cenaze merasiminde bulunmak üzere bir kruvazör gönderildi. Ayrıca merasimde 180 kişiden 

oluşan bir müfreze ile Hatay fevkalade Komiseri Kolonel Kole de bulunacaktı (Fransa Hükümeti Bir Harp 

Gemisi Gönderecek, Aydın, 17 İkinciteşrin 1938, s.1). Almanya hükümeti de Ankara’daki merasime katılmak 

üzere bir müfreze gönderecekti. Bulgar Hükümeti, cenaze merasimine bandosu ile birlikte katılacak askeri 

müfreze sayısını 120 kişiye çıkarmaya karar verdi (Merasime İştirak Edecek Heyetler Yola Çıktılar, Aydın, 

18 İkinciteşrin 1938, s.1). 

Cenaze merasiminde bulunmak üzere hazırlıklarını tamamlayan ve Irak ile Fransız mandası altında bulunan 

yerlerden gelen heyetlerle (Misafir Heyetler Ankara’ya Gelmeye Başladılar, Aydın, 20 İkinciteşrin 1938, s.1) 

İngiliz, Bulgar, Finlandiya ve Macaristan’dan gelen heyetler, çeşitli otellerde misafir edildiler. Bazı 

Kruvazörler, askeri müfreze ile birlikte İstanbul’a gelerek, top atmaya başladılar. Cenaze törenine katılacak 

olan Emden Kruvazörüne mensup müfreze de özel trenle Ankara’ya gelecekti (Büyük Şefimizin Cenazesinde 

Bulunacak Heyetler, Aydın, 19 İkinciteşrin 1938, s.1). Atatürk’ün cenaze merasiminde İspanya Hükümeti’ni 

temsilen bir heyet hazır bulunacaktı (Cumhuriyetçi İspanya’da Tayyare İle Bir Heyet Gönderdi, Aydın, 20 

İkinciteşrin 1938, s.1). 

 

10.ATATÜRK’ÜN CENAZE TÖRENİ 

Parti genel sekreterliği tarafından Atatürk’ün vefatı nedeni ile bütün yurttaki törenlerin düzenli bir şekilde 

yapılabilmesi için bir program hazırlandı. Hazırlanan programa göre Ankara’dan başka bütün vilayetler, 21 

İkinciteşrin 1938 Pazartesi günü bazı tedbirlerle birlikte tören yapacaklardı. Tören saat 14’te başlayacak, halk 

tam saat 14’te heykel ve büst olan yerlerin etrafında, olmayan yerlerde cumhuriyet meydanlarında toplanmış 

bulunacaktı. Heykel ve büst bulunmayan meydanlarda güzel ve büyük bir kürsü üzerine Atatürk’ün bir 

fotoğrafı konacaktı. Kürsü, Türk ve parti bayrağı ile örtülecek ve hiçbir siyah işaret bulundurulmayacaktı. 

Yetkili kişilerden oluşturulan bir komisyon, toplanma yerinin incelenmesi ve toplanma şeklini gösterir birer 

kroki yapılması, toplanmayı idare edecek yeteri miktarda memur tayin edilmesi ve bunlara görevlerinin 

öğretilmesi konusunda sorumlu olacaklardı. Bando, İstiklal Marşı’ndan sonra Şopen ile Bethoven’in matem 

ezgilerini çalacaktı. Bando olmayan yerlerde, İstiklal Marşı birlikte söylenerek törene başlanacaktı. Tören 

başladıktan sonra her yerde üç konuşma yapılacaktı. Halkevi olan yerlerde halkevi üyelerinden bir zat da 

konuşma yapabilecekti. Konuşmalar, mahalli parti örgütünün onayından geçecekti. Bu konuşmalarda 

Atatürk’ün eserleri, memlekete ve millete yaptığı büyük hizmetler, hayatı ve onun vefatından duyulan 

üzüntüden bahsedilecekti. Törene ant içildikten sonra son verilecekti. Dâhiliye Vekâleti tarafından hazırlanan 

tamime göre, üç dakikalık bir saygı duruşu yapılacak, hemen ardından altı meşale ateşlenecek ve Atatürk’ün 

heykeli, büstü veya resmi önünden saygı geçidine başlanacaktı. Toplanma meydanına gelirken arzu edenler 

heykel, büst veya fotoğraflar önüne çelenk, buket veya yeşillik koyabileceklerdi. Halkevlerinde 22 İkinciteşrin 

1938 Salı gününe kadar toplantı yapılmayacaktı (Yurtta Matem Töreni 21 Sonteşrin Saat 15’te Başlayacak, 

Aydın, 19 İkinciteşrin 1938, s.2). 

Yapılan hazırlıklardan sonra Atatürk’ün cenazesinin Ankara’ya nakli, törenlerle yapıldı. Gün doğmadan 

Beşiktaş’tan Gülhane Parkı’na kadar olan yollar tamamen halk tarafından dolduruldu. Güzergâhta ancak asker 

saflarının geçebileceği kadar boşluk bırakıldı. Bütün İstanbul halkı Atatürk’e karşı son saygı görevini yapmaya 

çalışıyordu. Saat sekizden itibaren araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Anadolu sahilindeki halk, kayıklarla 

İstanbul’a geçti. Adalar ve Anadolu kıyıları, oldukça kalabalık halk grupları tarafından dolduruldu. Atlı ve 

motosikletli polisler, düzeni zorlukla idare edebiliyorlardı. Dolmabahçe Sarayı’nda hazırlıklar ise erkenden 

başladı. Saygı nöbetini bekleyen yüksek rütbeli subaylar, generaller hepsi saraya gelmişlerdi. Dolmabahçe’nin 

ağaçlı caddesi iki taraflı çelenklerle dolu idi. Başbakan Celal Bayar, generaller üzgün bir durumdaydılar. 

Atatürk’ün tabutunu taşıyacak top arabası sabah saatlerinde sarayın mermer basamaklarının önüne gelmiş 

bulunuyordu. Atatürk’ün sevdiği en yakın silah arkadaşlarından 12 general sandukayı kaldırarak, top arabasına 

yerleştirdiler. Top arabası halk safları arasından hareket etti. Alayın en önünde bir atlı polis müfrezesi, 

arkalarında ise bandolu bir piyade taburu, bir topçu taburu ve bir bahriye taburu yer almaktaydı. Uçaklar, 

havadan törene iştirak ettiler. Merasim, Orgeneral Fahrettin Altay’ın başkanlığında gerçekleşti. Atlas bir Türk 

bayrağına sarılı Atatürk’ün sandukasını taşıyan top arabası, iki tarafında 12 generalle birlikte öndeki kıtaları 



 

 

takip etmekte, tümgeneral İlyas Aydemir de siyah kadife bir yastık üzerinde bulunan Atatürk’ün İstiklal ve 

harp madalyalarını taşımaktaydı. Eski Afgan kralı Amanullah Han, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 

Renda ve Başbakan Celal Bayar ve onları takiben de Vali Muhittin Üstündağ, mevki ve deniz komutanları, 

yabancı konsoloslar, Vilayet erkânı, üniversite profesörleri, yüksek tahsilli gençler, CHP ve halkevi erkânı, 

kalabalık bir halk kitlesi saygı geçidini gerçekleştirdiler. Alay, Gülhane Parkı’nı geçerek Sarayburnu’ndaki 

iskeleye geldi. İskelede bulunan Zafer torpidosunda, güverte Amiral Şükrü Okan, Amiral Mehmet Ali ve 

erkânı Harbiyeleriyle torpido zabitanı Atatürk’ün naaşını selamladılar. Sanduka, Büyük Millet Meclisi adına 

gelen iki heyet, Başbakan Celal Bayar ve genç subayların elleriyle Zafer torpidosunda hazırlanan yere kondu. 

Kısa bir süre sonra torpido, Moda açıklarında bulunan Yavuz zırhlısına doğru hareket etti. Başbakan ve 

generallerin de bulunduğu Yavuz zırhlısı, beş dakikada bir top atarak, İstanbul’dan ayrıldı (Büyük ve Ebedi 

Şefimizin Cenazeleri, Aydın, 20 İkinciteşrin 1938, s.1,2). İngiliz, Fransız, Alman, Sovyet, Yunan ve Romen 

harp gemileri de 21 pare top attılar. Yavuz zırhlısı, İzmit’e geldikten sonra Atatürk’ün naaşı, Zafer torpidosu 

ile iskeleye çıkarıldı ve oradan da bir merasimle trene nakledildi. Tren Ankara’ya hareket etti. Gece yarısı ve 

sabaha karşı trenin geçtiği her istasyonda ellerinde meşaleler binlerce köylü bekledi. Ankara halkı da trenin 

gelmesinden bir saat öncesinde istasyonda toplanmaya başladı. Atatürk’ün naaşının bulunduğu treni takip eden 

uçaklar, istasyon üzerinden geçiş yaptılar. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak ile birlikte 

gara geldi. Tren, istasyona girerken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, yanında Meclis Reisi Abdülhalık Renda, 

Mareşal Fevzi Çakmak ve vekiller heyeti ise tabutun bulunduğu vagona çıkarak Atatürk’ün naaşını 

selamladılar. Tabut, 12 general tarafından top arabasına kondu. Top arabası, Meclis kapısı önüne hazırlanan 

defne ve meşe dallarıyla sarılmış ve üzerinde 6 meşale yanan ve 6 yeşil sütunun çerçevelediği katafalkın önüne 

getirildi.  40 askerin ve 12 mebusun omuzları üzerinde katafalkın içindeki kaideye konuldu. Üzerinde al atlas 

bayrağın örtülmesini müteakip saygı geçidine başlandı. İlk olarak Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, daha sonra 

Meclis Başkanı Abdulhalik Renda, Başbakan Celal Bayar, Mareşal Fevzi Çakmak saygı duruşunda bulundular. 

Başta mebuslar olmak üzere generaller, kara deniz ve hava subayları, vekalet ileri gelenleri ve nihayet 

Ankara’nın bütün ana yolları üzerinde bulunan öğrenciler, bütün Ankara halkı katafalkın önünden büyük bir 

sessizlik içinde geçişlerini tamamladılar (Büyük Şefin Cenazesi Ankara’ya Getirilirken, Aydın, 22 İkinciteşrin 

1938, s.2). 

Meclis binasından istasyona kadar Ankarapalas tarafında polis, diğer tarafta inzibat memurları sıralandı. 

Töreni Orgeneral Fahrettin Altay idare etti. Katafalkın etrafında meşaleler yakıldı. Atatürk’ün naaşı, Meclisin 

önüne yaklaşan top arabasına 12 mebus tarafından taşındı. Tabutun iki tarafında toplam 12 mebus yer aldı. 

Dört general, kılıçları ellerinde cenazenin başında nöbet beklemeye başladı. Tabutu örtecek olan büyük Türk 

bayrağı, subaylar tarafından getirilerek, sandukanın üstü örtüldü. Cenaze alayını teşkil edecek olan kıta, 

sanduka önünden geçmeye başladı. Bir mızraklı süvari alayı, topçu taburu sancağı ile beraber harbiye alayı ve 

40 metre ara ile önde Alman bahriye kıtası olmak üzere sıra ile Bulgar, Fransız, İngiliz, Yunan, İran, Romanya, 

Sovyet, Yugoslavya kıtaları saygı geçidinde bulundu. Bu kıtaların yanında birer Türk zabiti vardı. Bahriye 

müfrezesi de bandosu ile geçerek yerini aldı. Top arabası, Cumhurbaşkanlığı bandosunun çalmaya başladığı 

Şopen’in eseri eşliğinde harekete geçti. Cenazenin iki tarafında 20’şerden 40 general ve arkada siyah kadife 

yastık üzerinde Atatürk’ün istiklal madalyasını taşıyan Tuğgeneral İlyas Aydemir ve onun arkasından da 

riyaseti cumhur erkanı yürümeye başladı. Bunları cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve onu takiben başbakan, 

Mareşal Fevzi Çakmak, Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda, yabancı misyon şefleri, kor diplomatik, misyon 

şeflerine bağlı heyetler, icra vekilleri heyeti, mebuslar, askeri ve mülki erkan ve 62 vilayetten gelen parti, 

belediye ve halk mümessillerinden oluşan heyetler, okullardan birer delege, kız ve erkek izciler takip etti. 

Geçiş resmi tamamladıktan sonra halk, gençlik parkına doğru giderek, Atatürk’e karşı son vazifelerini yerine 

getirmek üzere beklemeye başladı. Atatürk’ün tabutunu taşıyan top arabası ve etrafında yürüyen generaller, 

ağır ağır ilerlemeye başladı. Etnografya Müzesine gelindiğinde cenaze törenini idare eden General Fahrettin 

Altay, müzenin önünde durdu. 40’a yakın general kılıçlarını çekerek, son saygı duruşu için hazır hale geldiler. 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü müzeye girdi. Kendisini Meclis Reisi Abdülhalik Renda ile Mareşal Çakmak ve 

Celal Bayar takip etti. Dışarıdan tabutun etrafında askerler, subaylar, vekiller, mebuslar toplanmışlardı. Tabut, 

arabadan askerler tarafından indirildi ve omuzlar üzerinde müzede hazırlanmış olan mermer kaidenin üstüne 

yerleştirildi. Salondaki kaidenin üstü yeşil çuha ile örtülü idi. Duvarlar ve tavan beyaz muslin ile kaplıydı. 

Tabut kaideye yerleştirildikten sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Abdülhalik 

Renda daha fazla kendilerine hâkim olamayarak ağlamaya başladılar. Tabutu getirip son istirahat yerine 

yerleştirmiş olan 12 general ise kılıçlarını çekerek son selam resmini yaptılar (Türklük Yüreğini Dağladı 

Bugün Cihan Onunla Ağladı Bugün, Aydın, 22 İkinciteşrin 1938, s.1,2). 



 

 

11.SONUÇ 

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı, Türkiye’nin diğer bütün illerinde olduğu gibi Aydın’da da büyük bir üzüntü 

ile karşılandı. Aydın halkının gerek Atatürk’ün vefatından önce sağlığı ile ilgili haberleri, gerekse vefatından 

sonra yaşanan gelişmeleri düzenli bir şekilde öğrenmesinde, Aydın gazetesinin önemli sayılabilecek bir etkisi 

oldu. Dünya devletlerinin gösterdiği ilgi ve samimi üzüntüleri ise başta Aydın halkı olmak üzere Türk 

Milletinin acılarını bir nebze de olsa hafifletti. Aydın gazetesinde Atatürk’ün vefatı nedeni ile yer alan 

haberlerden dolayı, halkın kaygı ve elemi önemli sayılabilecek oranda azaldı. Çünkü devlet yönetiminin 

kaldığı yerden devam etmesi için yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, kabinenin tekrar kurulması aslında büyük 

üzüntü yaşayan halkın bir nebze de olsa rahatlamasına neden olmuştu. Üzüntü büyüktü fakat yapılması 

gerekenlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, kaos ortamının yaşanmaması, halkın devlete güveninin devam 

etmesini sağlayacaktı. Öte yandan Atatürk’ün cenaze töreninin gazetelerde ince ayrıntılara kadar yer alması, 

Atatürk’e gelecekte de gösterilecek sevgi ve saygının bir işaretiydi. Bütün halk, merasime iştirak etmiş, 

Atalarına karşın son görevlerini yerine getirmişlerdi. 
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ÖZET 

Türkiye’de kadın eğitimine ilişkin ilk girişimler Cumhuriyet öncesinde başlamakla birlikte, bu alanda önemli 

ve kararlı adımlar Cumhuriyet’le atılmıştır. 3 Mart 1924’te kabul edilen Öğretim Birliği Yasası ile kadınlara 

erkeklerle eşit eğitim olanakları tanınmıştır. Cumhuriyet öncesinde öğretmen ve memur olabilen kadınlar, 

Cumhuriyet’in eşit eğitim olanakları ile pek çok mesleği seçebilmişlerdir. 1924’ten itibaren karma eğitim 

uygulamasının başlaması ile yeni bir ivme kazanan kadın eğitimi alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un 

kabul edilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması ve toplumsal yaşamdaki diğer yenilikler 

izlemiştir. Yeni alfabenin kabulünün ardından başlayan okuma yazma seferberliği ile toplumda kadın 

okuryazarlığı oranında artış olmuştur. 1932’de açılan Halkevleri, tüm yetişkinler için birer kültür kurumu işlevi 

üstlenerek, halkın eğitimine katkı sağlamıştır. Tüm bu gelişmelerin yaşama geçmesinde, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, kadın hakları ve kadın eğitimi konusundaki düşünceleri ve kararları ile 

öncü olmuştur. Atatürk, toplumu kadını ve erkeği ile bir bütün olarak görmüş, kadınların toplumsal ve 

ekonomik yaşamda yer almaları gerektiğini her fırsatta ifade etmiştir. Kadınların erkeklerle aynı öğretim 

derecelerinden geçmesini sıklıkla dile getiren Atatürk, eğitim alanını ve Cumhuriyet’in eğitim politikasını 

yakından izlemiştir. Bunun yanında Atatürk, manevi kızlarının öğrenimlerine yardımcı olmuş, onların 

Cumhuriyet’in öncü kadınları arasında yer almalarını sağlamıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de kadınların toplum 

yaşamının her alanında yer alması, Atatürk’ün düşünceleri ve öncülüğünde yapılan Cumhuriyet Devrimleri 

sonucunda gerçekleşmiştir. 

Anahtar sözcükler: Atatürk, Cumhuriyet, eğitim, yetişkin eğitimi, kadın eğitimi 

 

ABSTRACT 

Although the first attempts on women's education in Turkey started before the Republic, important and decisive 

steps were taken in this field with the Republic. With the law on unification of education adopted on March 3, 

1924, women were given equal educational opportunities with men. Women who could be teachers and civil 

servants before the Republic were able to choose many professions with the equal educational opportunities 

of the Republic. With the start of coeducation practice since 1924, the developments in the field of women's 

education, which gained a new momentum, were followed by the adoption of the civil law, enfranchisement 

of woman, and other innovations in the social life. With the literacy campaign that started after the adoption 

of the new alphabet, the rate of female literacy in the society increased. The Community Centers, which were 

opened in 1932, contributed to the education of the public by taking on the function of cultural institutions for 

all adults. Atatürk, the founder of the Turkish Republic, pioneered all these developments with his thoughts 

and decisions on women's rights and women's education. Atatürk saw the society as a whole with men and 

women, and he expressed on all occasions that women should take part in social and economic life. Atatürk, 

who frequently stated that women had the same education degrees as men, closely followed the field of 

education and the education policy of the Republic. In addition, Atatürk helped his adopted daughters' 

education and made them one of the leading women of the Republic. In conclusion, the inclusion of women in 

all areas of social life in Turkey has been realized as a result of the ideas of Atatürk and the Republican 

Revolutions made under his leadership. 

Keywords: Atatürk, Republic, education, adult education, women’s education 

 

  



 

 

GİRİŞ 

Eğitim, tarih boyunca toplumlar için önemini ve değerini korumuştur. Tarihi süreç içinde okulun 

kurumsallaşması Fransız Devrimi’nden sonra gerçekleşmekle birlikte, bu tarihten geriye gidildiğinde 

toplumsal yapı içinde eğitimin varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Örneğin eğitim olanaklarından sınırlı 

sayıda insanın yararlanabildiği ilkçağda, insan merkezli eğitim yaklaşımı benimsenmiş, Antik Yunan’da iyi 

vatandaş yetiştirmede eğitimin rolü önemle vurgulanmıştır (Güven, 2021, s. 55). Tarihi süreç içinde 

dönemlerin değişmesi ile eğitimden beklentiler de değişmiştir. Bugünün dünyasında eğitim fırsat ve 

olanaklarının herkes için ulaşılabilir olması için kıtalar ve ülkeler bazında çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.  

Alan yazında, cinsiyet, coğrafi konum, yoksulluk gibi özelliklerin bir sonucu olarak eğitimden dışlanma riski 

taşıyan nüfus grubu dezavantajlı nüfuslar olarak tanımlanmaktadır. Dünyada, kıtalar ölçeğinde dezavantajlı 

grupların durumlarını ortaya koyan raporlar bu konuda ayrıntılı veriler sunmaktadır. Örneğin UNESCO’nun 

(2020) raporuna göre coğrafi konuma göre kırsal alanlarda yaşayanlar kentsel alanlarda yaşayanlara göre 

eğitim hizmetlerine ulaşmada dezavantajlı konumdadırlar. Diğer yandan, cinsiyete göre eğitimde dezavantajlı 

grup ise kadın yetişkinler ve kız çocuklarıdır. Bu durum kadın yetişkinlerde okumaz yazmazlığın yaygın 

oluşunu ve okula gitme olanağına sahip olmayan veya olamayan kız çocuklarının durumunu açıklamaktadır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesinde temel haklardan bir olarak yer alan eğitimin, 

bugünün dünyasında kadın yetişkinler ve kız çocukları için daha yaygın olmakla birlikte pek çok kişi için 

erişilmezliğini koruduğu görülmektedir (United Nations [UN], 1948).  

Türkiye özelinde ise kız çocuklarının ve kadınların eğitime ulaşabilmelerinde tarihi süreç içinde pek çok 

aşamadan söz edilebilir. Cumhuriyet öncesinde Tanzimat Dönemi’ne uzanan bir geçmişe sahip olan kadın 

eğitimi, Cumhuriyet ile birlikte büyük gelişme göstermiş, kadınların toplumun her alanında yer almalarının 

önü açılmıştır. Cumhuriyet’in ilanının ardından kabul edilen Öğretim Birliği Yasası eğitim sisteminin bel 

kemiğini oluştururken, aşamalı olarak karma eğitim uygulamasına geçilmesiyle eğitim, tüm toplum için 

ulaşılabilir olmuştur. Cumhuriyet’in toplumsal yaşama getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin benimsenmesinde 

eğitim önemli bir rol üstlenmiş, Atatürk’ün ifadesiyle orduların kazandığı zaferi eğitim ordusunun zaferi ile 

sürdürmek amaçlanmıştır.  

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, devlet adamı, devrimlerin yaratıcısı olmasının yanında eğitim 

işleri ile yakından ilgilenmiş, her fırsatta okulları ziyaret ederek öğretmenlere hitap etmiş ve öğrencilerle 

derslere katılmıştır. Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesinden sonra kendisine Meclis tarafından 

“Başöğretmen” unvanının verilmesi, tahta başında halkına okuma yazma öğretmesi, O’nun eğitimci yönünü 

göstermesi bakımından anlamlıdır.  Atatürk’ün eğitime bakışının bütüncül ve kapsayıcı olduğunu ileri sürmek 

yanlış olmayacaktır. O, yalnız çocuk ve gençlerin değil, halkı oluşturan yetişkinlerin de eğitim almasının 

önemini sıklıkla dile getirmiştir. Bunun yanında demeçlerinde kadınların eğitimi üzerine pek çok ifade yer 

almaktadır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de kadın eğitimin tarihi temeli ve dönüşümü içinde Atatürk’ün kadın haklarına ve kadın 

eğitimine verdiği önemi ve O’nun görüşlerinden bugün için çıkarılabilecek sonuçları alanyazından elde edilen 

bilgiler ışığında ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak, Cumhuriyet öncesinde kadın 

eğitimi alanındaki gelişmeler ana hatları ile değerlendirilmiş, daha sonra Cumhuriyet’in kadın eğitimi alanında 

getirdiği yenilikler Atatürk’ün konuyla ilgili görüşleri bağlamında incelenmiştir.         

 

CUMHURİYET ÖNCESİNDE KADIN EĞİTİMİ 

Türk eğitim tarihinde, kadın eğitimine ilişkin ilk girişimler Tanzimat döneminde gerçekleşmiştir. 1839 tarihli 

Tanzimat Fermanı, askeri, mülki ve hukuki konulara ilişkin düzenlemeler içermesine karşın, düşünce 

dünyasında, edebiyatta ve eğitimde yaşanacak bir dizi değişme için bir zemin olmuştur (“Tanzimat Fermanı,” 

2022). Eğitimle ilgili bir içeriğe sahip olmayan Tanzimat Fermanı’nda bahsi geçen “yeniliklerin kalıcı 

olabilmesinin bilgili bir toplum ile yeni bir aydın tipi ve kadro oluşturmaktan” geçtiği düşüncesi öne çıkmıştır 

(Akyüz, 2019, s. 159). Bunun için de eğitimde batılı tarzda düzenlemelere gereksinim duyulmuştur. Bu 

dönemde eğitimdeki yenilikler içinde kadın eğitiminde de yenilikler görülmektedir.  

Eğitimde yenileşme hareketinin başlamasında, Tanzimat Fermanı ile ilan edilen düzenlemelerin eğitim 

alanında yeniliklerle yaşama geçmesinin mümkün olduğu görüşünün yanında, tarihi süreç içinde eğitimde 



 

 

yenileşmenin kaçınılmaz olması ile Avrupa kamuoyunu kazanmak gibi nedenler de belirleyici olmuştur 

(Akyüz, 2019). Bu dönemde, eğitimin bilim olarak görülüp kitaplar yazılmasından okul ve sınıf ortamının 

düzenlenmesine, örgün eğitimin ilk, orta, yüksek şeklinde derecelendirilmesinden ilk kez öğretmen yetiştiren 

meslek okullarının açılmasına kadar eğitim alanında bir dizi yenilik gerçekleşmiştir. Tanzimat Dönemi’nin 

önde gelen aydınları, yazarları da eğitim sorunlarını tartışmış, batılılaşmada eğitimin rolüne ilişkin görüşlerini 

dile getirmişlerdir. Bu bağlamda, Tanzimat Dönemi’nin önde gelen şair ve yazarı Namık Kemal, çocukların 

eğitiminden sorumlu taraflardan birinin anneler olduğunu, bunun için de “kadınların ve kızların uygun bir 

eğitim görmeleri gerektiğini”  belirtmiştir. Bu dönemde ayrıca, kızlar için orta dereceli okullar ve bu okullara 

öğretmen yetiştirmek üzere ilk kez Kız Öğretmen Okulu açılmıştır (Akyüz, 2019, s. 199).  

İlk kız rüştiyesinin açılmasından önce kızların gidebileceği tek örgün eğitim kurumu sıbyan mektebi olup, 

1859’da kızlar için ilk açılan bu okulun ardından 1870’lerden itibaren İstanbul dışında, taşrada da kız 

rüştiyeleri açılmıştır. 1870 yılında ise kız ilkokulları ve kız rüştiyelerine kadın öğretmen yetiştirmek için Kız 

Öğretmen Okulu (Darülmuallimat) açılmıştır. Kız Öğretmen Okulu, toplum içinde bilgili ve aydın bir kadın 

kitlesinin oluşmasına katkı sağlamış, II. Meşrutiyet Dönemi’nde açılan İnas Darülfünunu’nun öğrenci 

kaynağını oluşturmuştur. “Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara ilişkin devrimlerin başarılı olmasında da, 

1870’ten beri Darülmuallimat’ın mezun vermekte oluşunu ve onların pek çok kız ve kadını okutmuş olmasını 

anımsamak gerektiği” ifade edilmektedir (Akyüz, 2019, s. 182-183).  

Özetle, Osmanlılarda kızların eğitimi yavaş gelişmesinin yanında, eğitim görmüş, “okumuş kadınların 

toplumda öğretmenlik dışında memuriyet gibi görevler almaları II. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir” 

(Akyüz, 2019, s. 165-166). Tanzimat Dönemi’nde kadın eğitimi ile ilgili bu gelişmelerden hareketle, Tanzimat 

ve sonrasında kadınların toplumsal yaşama öğretmen ve memur olmak üzere iki meslek alanında katkı 

sağladıkları görülmektedir.  

 

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ’NDE ATATÜRK’ÜN KADIN EĞİTİMİ ÜZERİNE 

GÖRÜŞLERİ  

23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından, 3 Mayıs 1920’de 

kurulan Ankara Hükümeti’nin Eğitim Bakanlığı, Ulusal Mücadele Dönemi’nde eğitim çalışmalarını 

sürdürmüştür. Bu dönemde Atatürk, Meclis’in çalışma yılının başlangıcı dolayısı ile yaptığı açış nutuklarında, 

sağlık, adliye, iktisat gibi pek çok alanın yanında eğitim ve eğitimde izlenecek politikaya yer vermiştir. 

Atatürk, 1 Mart 1922’de Meclis’in açış nutkunda hükümetin en feyizli ve en önemli görevinin eğitim işleri 

olduğunu belirterek, takip edecekleri eğitim politikasının temelinin var olan cehaleti gidermek olduğunu ifade 

etmiştir. Aynı nutukta kadın eğitimi ile ilgili olarak şu tümcelere yer vermiştir (Atatürk, 2021, s. 34-35): 

“Orta tahsilde dahi terbiye ve talim usulünün ameli ve tatbiki olması esasına riayet şarttır. 

Kadınlarımızın da aynı tahsil derecesinden geçerek yetişmelerine ehemmiyet atfonulacaktır.” 

Atatürk, 1 Mart 1923’te Meclis açış nutkunda da uygulamalı eğitim vurgusu yapmış, “eğitim ve öğretimin 

insan için bir süs, bir tahakküm aracı veya medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan 

uygulamalı ve kullanışlı bir araç haline getirmek” olduğunu ifade etmiştir. Nutkunun devamında halk eğitimi 

ile ilgili olarak, halkın okuma yazma öğrenmesi için gece dersleri açılmasının öğretmenlerin görevleri arasında 

olduğunu belirtmiş, telif ve tercüme yoluyla basılan kitapların halkı okumaya alıştırmak için ücretsiz olarak 

dağıtılmasını eğitim politikası başlığı altında yer vermiştir (Atatürk, 2021, s. 121-122).  

Atatürk Lozan görüşmeleri sürerken 14 Ocak-17 Şubat 1923 tarihleri arasında çıktığı ve bir ay süren Batı 

Anadolu gezisinde Eskişehir’de Milli Eğitim Müdürü Şerif Bey’den kurtuluştan sonra Eskişehir’de eğitim ve 

okulların durumu ile ilgili bilgi almış, kız çocuklarının nasıl yetiştiğini sormuştur. Kız okulları ve bu okulların 

programı hakkında bilgi alırken “her halde kadınlarımızı da erkeklerimiz gibi aynı öğrenim derecelerinden 

geçirmeliyiz” demiştir (Atatürk, 2019, s. 41). Aynı gezide İzmit’te gazetecilerle yaptığı görüşmede kadınların 

milletvekili olabilmeleri ile ilgili soruya da “Buna itiraz edenler vardır. Fakat önce veya sonra olacaktır” 

diyerek, kadınlara seçim hakkı verilmesi ve kadınların mecliste milletvekili olarak yer almaları konusundaki 

düşüncelerini ifade etmiştir (Atatürk, 2019, s. 137). Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek Meclis nutuklarında 

gerekse halkla buluştuğu gezilerde Atatürk, eğitimle ilgili var olan durumu analiz ederek eğitimde izlenecek 

yollar üzerine görüşlerini dile getirmiştir.  



 

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN EĞİTİMİ VE TÜRK KADININA TANINAN HAKLAR 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından toplum yaşamında politik, ekonomik, hukuki ve 

kültürel pek çok değişim gerçekleşmiştir. Tüm bu değişimleri toplumun benimsemesinde ve bu değişimlerin 

toplum yaşamında kalıcı hale gelmesi bağlamında eğitime önem verilmiştir. Bu dönemde eğitimde gerçekleşen 

başlıca yenilikler arasında 3 Mart 1924’te kabul edilen Öğretim Birliği Yasası, Latin harflerinin kabul edilmesi, 

köy eğitimi, halk eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında çalışmalar yapılması ve kadın eğitimine önem 

verilerek karma eğitime geçilmesi gelmektedir (Akyüz, 2019, s. 327).  

Öğretim Birliği Yasası “eğitimin laikleşmesini sağlarken, kadınlara, erkeklerle eşit eğitim olanakları tanıyor 

ve genç kızlara, var olan tüm eğitimin kurumlarına girme hakkını kazandırıyordu” (Aydoğan, 2006, s. 249). 

Bu yasa ile eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanması, eğitimin ulusal bir nitelik kazanması ve ulusal bir 

kültür oluşturma yönünde önemli bir adım olmuştur. Cumhuriyet ile birlikte bir yandan eğitimde birlik 

sağlanırken diğer yandan laik ve demokratik eğitim için adımlar atılmıştır. 1930’lardan itibaren kültürün ve 

dilin ulusallaşması çalışmalarına önem verilmiş, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu açılmış, tarih ve dil 

araştırmaları başlamıştır. 1928’de Latin harflerinin kabul edilmesi ile halka yeni harfleri öğretmek ve 

okuryazar oranını artırmak amacıyla Ulus Okulları açılmıştır (Akyüz, 2019; Güven, 2018, s. 213). 

 

 

Resim 1. Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan 26.09.1937 tarihinde Beylerbeyi Sarayı’nda 2. Türk Tarih 

Kongresi'ne katılan tarih öğretmenleri onuruna verilen davete gelirken. 

 

1928-1935 arasında okuma yazma seferberliğinde önemli bir yeri olan Ulus Okulları’na 2.105.892 kadın ve 

erkek yetişkin devam etmiş, dershanelerinden 1.086.159 yetişkin okuryazarlık belgesi almıştır. Ulus 

Okulları’nda girişilen okuma yazma seferberliği sonrasında 1935 yılında okuryazar oranı kadınlarda %4’ten 

%10,5’e, erkeklerde ise %13’ten %29’a yükselmiştir (Güven, 2018, s. 222). Buna göre, Cumhuriyet ilan 

edildiğinde yaklaşık 13 milyon olan nüfusun %90’ından fazlası okuryazar değilken, Ulus Okulları ile yedi yıl 

içinde toplumda okuryazar yetişkin sayısında önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Latin harflerinin kabul 

edilmesinden sonra, 1932’de açılan Halkevleri kadın ve erkek tüm yurttaşlar için birer kültür kurumu işlevi 

görmüş, halkevleri tarafından konser, konferans, tiyatro gösterisi, film gösterimi, sergi gibi pek çok etkinlik 

düzenlenmiştir. Halkevlerinin büyük çoğunluğunun kitaplığı olmasının yanında, Halkevi şubeleri 50 yerde 

süreli yayın çıkarmıştır (Aydoğan, 2006, s. 339). Buna göre Halkevleri’nin yetişkin nüfusun kültür eğitimine 

katkı sağladığı görülmektedir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde kız çocukları ve kadınlar için eğitimin ulaşılabilir olması yönünde atılan önemli 

adımlardan biri de karma eğitim uygulamasıdır. 1924’te ülke düzeyinde bütün illerde ilkokullarda karma 

eğitime geçilmiştir. Ardından 1927-28 öğretim yılında Eğitim Bakanı Mustafa Necati ortaokullarda karma 



 

 

eğitimi başlatmıştır. 1930’da liselerde karma eğitime geçilmesi ile liseye giden kızların sayısında artış olmuştur 

(Akyüz, 2019; Güven, 2018).  

Cumhuriyet’in eğitim alanında getirdiği ve yaşama geçirdiği yeniliklerin kadın eğitimine doğrudan etkileri 

olmuş, kadınların toplumun her alanında görünür olmasını sağlamıştır. Cumhuriyet ile birlikte kadınlar 

öğretmenlikten mimarlığa, opera ve tiyatro sanatçısından seramik sanatçısına, hekimden avukata, gazeteciden 

fotoğraf sanatçısına, heykeltıraştan ressama pek çok mesleği seçebilmişler ve seçtikleri mesleklerde başarılı 

olmuşlardır (Özdemir, 2018). Cumhuriyet’in kadın eğitiminde getirdiği yenilikleri, toplum yaşamındaki diğer 

yeniliklerle bir arada değerlendirmek gerekmektedir. 1925’te Şapka ve Kıyafet Devrimi, 1926’da Medeni 

Kanun’un kabul edilmesi, 1930’ların başından itibaren seçme ve seçilme hakkının kadınlara tanınması, 

kadınların eğitim olanaklarından eşit olarak yararlanabilmeleri ile birlikte gerçekleşmiştir ve toplumsal 

yaşamdaki bu devrimlerin kadın eğitimini destekleyen gelişmeler olduğu görülmektedir (“Atatürk 

Devrimleri,” 2022).   

 

ATATÜRK’ÜN TÜRK KADINININ TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ YERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ 

Ulusal Kurtuluş Savaşı, kadın ve erkek tüm ulusun çabası, kararlılığı ve isteği ile yürütülmüştür. Ulusal 

Mücadele’de Kuvâ-yi Milliye’ye katılan kadınlar olduğu gibi, cephe gerisinde mermi taşıyan kadınlar da 

olmuştur. Bu anlamda, Türk kadınının geçmişte de toplum yaşamının bir parçası olduğunu bilen Atatürk, 

kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda yer almaları gerektiğini sıklıkla dile getirmiştir. Atatürk’ün Türk 

kadınların eğitim başta olmak üzere sosyal haklara sahip olmasına ilişkin görüşlerini, Kurtuluş Savaşı 

yıllarından itibaren dile getirmesinin Cumhuriyet Dönemi’nde bu alanda yaşama geçen yenilikler dikkate 

alındığında önemli ve anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Atatürk’ün 1923 yılında yaptığı konuşmalarda, 

toplumsal ve ekonomik yaşamda kadınların yer almasının önemi ile, her iki cinsin eşitliği konularını 

vurgulamıştır. Örneğin, bir gruba hitap ederken seçtiği sözcük üzerine şu ifadeleri onun eğitici kişiliğinin 

yanında eşitlikçi bakışını da yansıtmaktadır (“Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,” 2022):      

“Efendiler, affedersiniz, bir noktayı açıklamak için bir an duracağım. “Efendiler!” dediğim zaman 

hanımefendiler ve beyefendiler demektir. Kolaylıkla kullanılması gereği ve bayanlarla bayların 

hepsini ifade etmek için bu sesleniş şeklini uygun gördüm.” 

Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda yer alması gereğini şu tümce ile ifade etmiştir (“Atatürk Araştırma 

Merkezi Başkanlığı,” 2022):      

 “Daha endişesiz ve korkusuzca, daha yanlışsız olarak yürüyeceğimiz yol vardır: Büyük Türk 

kadınını çalışmamızda ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını 

bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu 

yapmak yoludur.” 

Şu tümcelerde ise kadın ve erkek düzeyi arasında gördüğü eşitliğin övünç kaynağı olduğunu belirtmektedir 

(“Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,” 2022):      

“Hemen her yerde kadın ve erkek düzeyi arasında bir denklik görmekteyim. Bu durum övünmeye 

değerdir. Kadınlarımızın, daha elverişsiz şartlar altında erkeklerden geri kalmayışı ve belki aynı 

şartlar altında erkeklerden ileri gidişi övüncü gerektirir.” 

Atatürk, kadınların siyasal yaşamda yer alması üzerine görüşlerini konuşmalarında dile getirmiştir. Fakat 

Meclis’in tartışarak karar almasına önem verdiğinden, 1923’te ve 1924’te Meclis’te seçme ve seçilmeye ilişkin 

yasalar görüşülürken, kadınların da erkekler gibi oy kullanmasının Meclis çoğunluğunca reddedilmesine 

karışmamış, Meclis’in kararına saygı duymuştur. Yüzlerce yıllık tutucu alışkanlıkların oluşturduğu toplumsal 

baskıyı bildiği için, “çözümü zaman isteyen bu güç iş için, uygun koşulların oluşmasını” beklemiştir (Aydoğan, 

2006, s. 238). Daha sonra “1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, 

sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme 

hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile” tanınmıştır (“Türkiye'de 

kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması,” 2022). Atatürk’ün kadınların milletvekili seçme ve seçilme 

haklarına ilişkin sözleri şunlar olmuştur (“Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,” 2022):      

“Siyasal yaşamda belediye seçimlerinde deneyimini yapan Türk kadını, bu kere de milletvekili 

seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin 



 

 

birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla 

kullanacaktır.” 

 

“OKUMAK İSTİYORUM”: ATATÜRK’ÜN KIZI OLMAK 

Atatürk, kadınların öğrenim görerek toplumsal ve ekonomik yaşama katılmasını sıklıkla dile getirirken, yakın 

çevresinde bu düşüncelerinin yansımalarını manevi kızları Afet İnan ve Sabiha Gökçen’in yaşamlarında 

görmek mümkündür. 1925 yılında İzmir’de Afet İnan’la ve Bursa’da Sabiha Gökçen ile ilk kez tanışan Atatürk, 

hem Afet İnan’ın hem de Sabiha Gökçen’in okuma isteklerini kendisine iletmeleri üzerine eğitim almalarına 

yardımcı olmuştur. Afet İnan’ın (2020, s. 1) ifadesiyle “Atatürk yabancı dil öğrenmesi ve daha sonra da 

üniversite öğrenimi yapması için yardımda bulunmuştur”.   

1925’te Bursa Kız Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra İzmir’de öğretmenlik yaparken Atatürk’le 

karşılaşan Afet İnan, Atatürk tarafından önce Fransızca öğrenmesi için Lozan gönderilmiş, ardından 

öğrenimine İstanbul Fransız Kız Lisesi’nde devam etmiş, Cenevre Üniversitesi’nde Yakınçağ ve Modern Tarih 

Bölümü’nde lisans ve doktora öğrenimini tamamlamıştır (Özdemir, 2018). Afet İnan, Atatürk’ün desteği ve 

yönlendirmesiyle Türkiye’de kadın hakları konusunda ilk araştırma ve çalışmaları yapan bilim insanıdır. 3 

Nisan 1930’da, Türk Ocağı salonunda, Atatürk’ün de hazır bulunduğu bir toplantıda ilk konferansını kadın 

hakları üzerine verdiği gün, aynı zamanda kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı veren Belediye 

Yasası’nın kabul edildiği gündür (İnan, 2005, s. 106). Afet İnan, tarih alanında yaptığı çalışmalarla 

tanınmasının ve Cumhuriyet’in ilk tarih profesörlerinden olmasının yanında, Türk Tarih Kurumu’nun 

kurucuları arasında yer almış, Türkiye’de Cumhuriyet ile başlayan bilimsel tarih araştırmalarına katkı 

sağlamıştır.  

 

 

Resim 2. Mustafa Kemal Atatürk ve Sabiha Gökçen 17.11.1937 tarihinde Tunceli-Pertek'te, Singeç 

Köprüsü’nün açılışında 

 



 

 

1925 yılında Atatürk’le tanışmasının ardından, önce Atatürk’ün diğer manevi kızları Zehra ve Rukiye’yle 

Çankaya Köşkü’nün içindeki okula başlayan Sabiha Gökçen, ardından Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde 

okumuştur ve 1933 yılında dil öğrenmesi için Atatürk tarafından Paris’e gönderilmiştir. 1935 yılında Türk 

Hava Kurumu tarafından Atatürk’ün Türkkuşu adını verdiği ilk sivil havacılık okulu açılmış ve Atatürk bu 

okula ilk kız öğrenci olarak Sabiha Gökçen’i kaydettirmiştir. Sabiha Gökçen sonrasında Eskişehir Askeri Hava 

Okulu’nu başarıyla tamamlayarak dünyanın ve Türkiye’nin ilk Türk kadın savaş pilotu olmuştur (Gökçen, 

2000; Özdemir, 2018).  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Türkiye’de kadın eğitimi, Tanzimat Dönemi’nde kız çocuklarına okula gitme olanağının tanınması ve bu 

okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla Kız Öğretmen Okulu’nun açılması ile başlamıştır. Cumhuriyet 

öncesinde kadın eğitimi alanındaki bu gelişmeler sonucunda kadınlar, önce öğretmen sonra memur olarak 

toplumsal yaşama katılmışlardır. Cumhuriyet Dönemi’nde kadın eğitiminde köklü yenilikler yapılmış, 

kadınların eğitim alma ve istediği mesleği seçebilme özgürlüğüne kavuşmasının yanında, eşit yurttaş 

olmalarının yolunu açan Türk Medeni Kanunu kabul edilmiş, 1930’ların başından itibaren kadınlara önce 

belediye, daha sonra da milletvekili seçimlerine katılma hakkı verilmiştir. Buna göre Cumhuriyet’le kadın 

eğitiminde yaşama geçen uygulamaların toplumsal yaşamdaki değişimler ve siyasal haklarla bir bütünlük 

içinde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Atatürk, Meclis nutuklarında ve konuşmalarında kadınların da erkeklerle aynı öğrenim derecelerinden 

geçmelerini sıklıkla ifade etmiştir. Nitekim Cumhuriyet’in ilanının ardından eğitim alanında gerçekleştirilen 

yenilikler, kadınların eğitim almalarının yolunu açmıştır. 1924’te Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edilmesi, 

aynı yıl ülke genelinde aşamalı olarak karma eğitime geçilmesi eğitim alanında gerçekleşen önemli yeniliklerin 

başında gelmektedir. Latin alfabesinin kabul edilmesiyle ülke çapında başlayan okuma yazma seferberliği ile 

okumaz yazmazlığın kadın nüfusta daha yaygın olduğu toplumda, kadın okuryazar sayısında kısa sürede artış 

sağlanmıştır. Bu gelişmelerden hareketle, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında takip edilecek eğitim 

politikasının temelinin var olan cehaleti gidermek ve özellikle köyde yaşayan halka okuma yazma öğretmek 

olarak belirlediği hedef doğrultusunda, Cumhuriyet Dönemi’nde hızla çalışmaların başladığı görülmektedir.    

Eğitim işlerini yakından takip eden ve eğitime hep özel bir ilgi gösteren Atatürk, kadınların öğrenim görmesini, 

toplumsal ve ekonomik yaşamda erkeklerin yanında yer almasını her fırsatta dile getirmiştir. O’nun 

öncülüğünde kadınlar, eğitimde ve sosyal yaşamda eşit yurttaş olmuşlar, siyasal haklara dünyadaki pek çok 

ülke kadınlarından önce sahip olmuşlardır. Atatürk, manevi kızlarının eğitim almalarına yardımcı olmuş, 

onların Cumhuriyet’in öncü kadınları arasında yer almalarını sağlamıştır. Atatürk’ün kadın hakları ve kadın 

eğitimi üzerine devrimci düşünceleri, Cumhuriyet’in kararlı adımları ile bu alanlarda yaşama geçen yenilikler 

tüm dünyaya örnek olmuştur. Sonuç olarak, Türkiye’de kadınların toplum yaşamının her alanında yer alması, 

Atatürk’ün düşünceleri ve O’nun öncülüğünde yapılan Cumhuriyet Devrimleri sonucunda gerçekleşmiştir. 
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ÖZET 

1923-1938 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı Atatürk döneminde Türkiye ekonomisinin makro 

ekonomik performansını araştırmaktır. Farklı politikalar uygulanması nedeniyle ele alınan dönem 1923-1929 

dönemi ve 1930-1938 dönemi olmak üzere iki alt döneme ayrılmıştır.  Çalışma sonuçlarına göre, her iki 

dönemde de ekonomik büyüme oranları istikrarsızdır.  Tarım sektörünün ekonomide yüksek bir paya sahip 

olması, tarımsal üretimin ilkel yöntemlerle yapılması ve büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı olması büyüme 

oranlarının istikrarsız bir yapıya sahip olmasında belirleyici bir öneme sahiptir. 1923-1929 döneminde tarım 

sektöründe istihdam edilenlerin payı %89 iken, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin payı ortalama olarak % 

4, hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin payı % 7’ler civarındadır.  Bu dönemde sanayi sektörü, Osmanlı 

dönemindeki yapısal özelliklerini korumaktadır. Fiziki ve beşeri sermaye yetersizliği, belirsizlikler nedeniyle 

yabancılar tarafından yapılan yatırımların durması, gayri müslimlerin ülkeyi terk etmesi sanayi sektöründe 

beklenen iyileşmenin sağlanamamasında önemli rol oynamaktadır. 1930-1938 döneminde uygulanan ithal 

ikameci sanayileşme politikaları başarılı olmuş, sanayinin ekonomideki payı artmıştır.  Sıkı para ve denk bütçe 

politikasının uygulanması nedeniyle, enflasyon oranlarında ciddi bir artış yoktur. Denk bütçe politikaları 

nedeniyle bütçe açıkları düşük seviyelerdedir. İlk borçlanmalar 1930-1938 döneminde yapılmıştır.  Dış 

borçlanmalar özellikle sanayileşme planlarının finansmanı ve yabancı yatırımları ile kurulan kurumların 

millileştirilmesi, iç borçlanmalar demiryolu yapımlarını finanse etmek amacıyla yapılmıştır.  1938 yılında 

toplam  dış borç bir buçuk milyar Euro iken iç borç 1.3 Milyar TL’dir. 

Key Words: Atatürk Dönemi, makroekonomik göstergeler, sıkı para ve denk bütçe politikası 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study, which covers the period from 1923 to 1938, is to investigate Turkey’s 

macroeconomic Performance in Ataturk Period (1923-1938). Due to the implementation of different policies, 

the period under review was divided into the period of 1923-1929 and the period of 1930-1938. According to 

the results of the study, economic growth rates are unstable in both periods. Economic growth rates are unstable 

because of the high share of the agricultural sector in total GDP, the use of primitive methods in agricultural 

production, and the dependence of the agricultural sector on natural conditions. While the share of those 

persons employed in the agriculture sector is  89 %, the share of those persons employed in the industry sector 

is  4 % and the share of those persons employed in the service sector is about 7 %. In this period, the ındustry 

sector maintains its uniqueness in the Ottoman period. Lack of physical and human capital, the halt of 

investments made by foreigners due uo uncertainties, non-müslim to leave Turkey play a significant role in 

not providing expected growth in the industrial sector.  import substitution industrialization in the period of 

1930-1938 succeeded and the share of the industry sector in total GDP increased.  There was no significant 

increase in inflation rates due to the application of tight money and balanced budget policies. Budget deficient 

is low levels because of balanced budget policies. The first debts were made during the period of 1930-1938.  

Foreign debt was taken to finance the industrialization and to nationalize institutions established with foreign 

investments and domestic debts were taken to finance railway investments. Total foreign debt is  1.5 billion 

Euro while domestic debt is 1.3 billion TL. 

Key Words: Atatürk period, macroeconomic indicators, tight money and balanced budget policies. 



 

 

1.GİRİŞ  

1920’li yıllar dünya ekonomisinde belirsizliklerin hakim olduğu yıllardır. Birinci Dünya Savaşı’nın  yarattığı 

sorunlar ve küresel ekonomik belirsizlikler aşılamamıştır.  19. Yüzyılın liberal düzenine geri dönülüp 

dönülemeyeceği belirsizdir. İngiltere 19. yüzyılın liberal düzenine ve eski gücüne dönme özlemi içindedir, 

ancak; İngiltere’nin gücü önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşılık, ABD Birinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik 

bakımdan güçlenerek çıkmıştır ama dünya siyasetinde ve ekonomisinde lider olmak istememektedir. 

Uluslararası siyasi gerginliklerin devam etmesi, ülkeler arasında uluslararası işbirliği yapılmasını engellemiş, 

pek çok ülke 1920’li yılların ikinci yarısında gümrük tarifelerini yükseltmiştir. 1920’li yıllarda Ankara 

Hükümetinin temel amacı yeni sınırlar içinde milli bir ekonomi oluşturmaktır. Müslüman-Türk bir girişimci 

sınıfın yaratılması ve sanayileşme milli bir ekonominin oluşturulması için anahtar öğeler olarak kabul 

edilmiştir.  Bununla birlikte, kurucu kadro, ekonomik bağımlılığın özellikle de dış borçların yarattığı sorunları, 

Birinci Dünya Savaşı’nda finansman ihtiyacının para basılarak karşılanmasının enflasyonist baskılar 

yarattığını ve yüksek enflasyonun sosyo ekonomik sonuçlarını yakından izlemiştir. Ayrıca Ddnyanın yeni bir 

savaşa sürüklenebileceği endişesi de  hakimdir. Yeni bir savaşın çıkması durumunda karşılaşılabilecek 

sorunların daha rahat atlatılabilmesi için kendi kendine yeterli bir ekonomik yapı kurma gayreti içine girilmiştir 

(Pamuk, 2014).   1923-1938 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı, Atatürk döneminde Türkiye 

ekonomisinin makro ekonomi performansını analiz etmektir. İki farklı politika uygulanması nedeniyle, ele 

alınan dönem,  devlet eliyle  özel sektörün geliştirilmesi anlayışının hakim olduğu 1923-1929 dönemi ve  

devletçilik anlayışının hakim olduğu 1930-1938 dönemi olmak üzere iki alt döneme ayrılarak incelenmiştir. 

 

2.ATATÜRK DÖNEMİNDE UYGULANAN POLİTİKALAR VE MAKROEKONOMİK 

GÖSTERGELER 

Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemde Lozan Barış Antlaşması ve İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar 

belirleyici olmuş, milli ekonomi anlayışına dayalı bir sanayileşme modeli benimsenmiştir. Ancak, fiziksel ve 

beşeri sermaye yetersizliği, ekonomik belirsizlikler nedeniyle yani yatırımların yapılamayışı ve gayri 

Müslimlerin ülkeyi terk etmesi nedeniyle, sanayi sektöründe istenen iyileşme sağlanamamıştır. 1929 Buhranı 

bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Büyük buhranla birlikte gelişmiş ülkelerin korumacı politikalar 

uygulaması ve  döviz sıkıntısının artması dış ticarette korumacı bir politika izlenmesine ve ithal ikameci 

sanayileşme modelinin benimsenmesine neden olmuştur. Bu nedenle Atatürk dönemi 1923-1929 ve 1930-

1938 dönemi olmak üzere iki alt döneme ayrılarak incelenmiştir. 

 

2.1. 1923-1929 Dönemi 

1923-1929 döneminin iktisadi gelişmesinde belirleyici rol oynayan iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi yeni Türk devletinin dünya içinde nasıl bir yer kaplayacağını belirleyen Lozan Barış Antlaşması ve 

kapitalist dünya ekonomisini derinden sarsan Büyük Buhran (Boratav. 2011: 43).  İktisadi alanda yeni devletin 

önüne çıkan ilk önemli konu,  Lozan Barış Konferansı görüşmeleri olmuştur.  Lozan’da tartışılan temel 

ekonomik meseleler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kurtoğlu. 2017:285); 

➢ Kapitülasyonların kaldırılması 

➢ Yabancılara verilen haklar meselesi 

➢ Düyunu Umumiye İdaresi ve Osmanlı borçları 

➢ Gümrük tarifeleri 

➢ Savaş zararları 

➢ Nüfus mübadelesi 

➢ Musul meselesi 

Lozan Barış Antlaşması’nın ekonomik ve mali hükümleri büyük ölçüde Türkiye’nin istediği şekilde 

düzenlenmiştir.  Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış, yabancı uyruklu kişi ve ortaklıkların Türkiye 

kanunlarına göre faaliyet göstermesine karar verilmiştir.  Kabotaj hakkı kaldırılmış, Türk karasularında deniz 

ulaşımı yetkisi sadece Türk gemilerine tanınmıştır.  Türkiye 1912 öncesi Osmanlı borçlarının   %62’sini; 1912 



 

 

sonrası Osmanlı borçlarının   %79’unu ödemek zorunda kalmıştır.  Lozan Barış Antlaşması’nın en önemli 

konularından biri gümrük tarifeleridir.  Türkiye 1 Eylül 1916 yılında kabul edilen gümrük tarifesinin beş yıl 

süre ile geçerli kalmasını kabul etmek zorunda kalmış, bu nedenle Türkiye bazı özel durumlar dışında ihracat 

ve ithalatta herhangi bir düzenlemeye gidememiştir.  Lozan Barış Antlaşması’na göre, 10 Ekim 1918’de 

İstanbul’da yaşayan Rumlarla, Batı Trakya’da yaşayan Türkler haricinde kalan Rumlar Türkiye’yi. Türkler de 

Yunanistan’ı terk edeceklerdi. Bu bağlamda 1.300.000 civarında Rum Yunanistan’a, 400.000 Türk de 

Türkiye’ye göç etmiştir. Nüfus mübadelesi Türkiye’de şehirli nüfusun azalmasına ve  Türkiye’de nitelikli 

işgücü problemi ile karşılaşılmasına neden olmuştur.  Musul meseli konusunda Lozan’da bir anlaşma 

sağlanamamıştır (Pamuk, 2014; Boratav, 2011; Kurtoğlu, 2017).  

İlk on yılda ekonomi politikası 17  Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi ve Lozan Barış 

Anlaşması ile belirlenen sınırlar içinde kalmıştır (Kepenek & Yentürk,1994: 32). İzmir İktisat Kongresi ülkede 

yaşayan farklı kesimlerin sorunlarını ve isteklerini belirlemek ve sermaye birikimini elinde bulunduran kesime 

ekonominin gelecekte alacağı biçim hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir (Gürkan Yay, 1998). 

Milli iktisat okulunun korumacı ve dolayısıyla sanayileşmeci yaklaşımı bu dönemde, Osmanlı döneminde 

uygulanan gümrük tarifelerinin uygulanmaya devam edilmesi nedeniyle arka plana düşmüş ancak;  aynı okulun 

devlet desteğiyle yerli ve milli bir burjuvazi yetiştirilmesini  kalkınma ve modernleşmenin anahtarı olarak 

gören yaklaşımı 1923-1929 dönemi iktisat politikalarına damgasını vurmuştur (Boratav. 2011:40).  Bu 

dönemde iktisat politikasının temel hedefi üretimin ve ekonomide sanayi sektörünün payının artırılmasıdır 

(Doğruel & Doğruel, 2010; Aydın, 2021).  Tablo 1 1923-1929 dönemi ana iktisadi faaliyet kollarına göre 

GSMH değerlerini vermektedir.  Tablo 1 incelendiğinde, yıllar itibariyle dalgalanma göstermekle birlikte 1923 

yılında 953 milyon TL olan GSMH’nın 1929 döneminde 2073 Milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir.  Tarımın 

GSMH içindeki payı 1923 yılında % 39.6 iken, bu oran 1924 yılında % 47.4’e yükselmiştir.  Sanayi’nin GSMH 

içindeki payı ortalama olarak % 10’lar civarında seyretmektedir. Hizmetler sektörünün GSMH içindeki payı 

ortalama olarak % 43’ler civarındadır. 

 

Tablo 1: 1923-1929 Dönemi Ana İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSMH (Milyon TL- Cari Fiyatlarla) 

Yıllar GSMH KBGSMH Tarım Pay(%) Sanayi Pay(%) Hizmetler Pay(%) 

1923 953 233 377 39.6 126 13.2 450 47.2 

1924 1204 262 570 47.4 118 9.8 515 42.8 

1925 1526 290 730 47.8 145 9.5 651 42.6 

1926 1651 335 815 49.4 163 9.9 673 40.8 

1927 1471 287 602 40.9 186 12.6 683 46.4 

1928 1633 311 719 44 184 11.3 730 44.7 

1929 2073 370 1069 51.6 199 9.6 805 38.8 

Kaynak: TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2 1923-1929 dönemi büyüme oranlarını vermektedir. Büyüme oranları yıllar itibariyle yüksek bir 

oynaklığa sahiptir.  Büyüme oranlarının kararsız bir yapıya sahip olmasında ekonomik yapı önemli bir rol 

oynamaktadır.  Tarım sektörünün GSMH içinde yüksek paya sahip olması, ilkel üretim teknikleri kullanılması 

nedeniyle tarım sektörünün doğa koşullarının etkisine açık olması ve sanayi sektöründe hedeflenen gelişimin 

sağlanamaması büyüme oranlarının kararsız bir seyir izlemesinde önemli rol oynamaktadır (Doğruel & 

Doğruel. 2010:61). 

 

  



 

 

Tablo 2 :1923-1929 Dönemi Büyüme oranları 

Yıllar GSMH  KBGSMH Tarım Sanayi Hizmet 

1923 - - - - - 

1924 26.4 12.5 51.2 -6.0 14.6 

1925 26.7 10.5 28.0 22.8 26.2 

1926 8.2 15.8 11.7 12.1 3.4 

1927 -10.9 -14.6 -26.1 14.3 1.5 

1928 11 8.7 19.4 -1.1 6.9 

1929 27 19.2 48.8 8.3 10.2 

Kaynak: TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Sektörel büyüme oranları incelendiğinde yüksek oynaklığa sahip olmasına rağmen tarım sektöründe 1927 yılı 

dışında büyüme oranlarının pozitif olduğu gözlenmektedir. Savaş sonrasında ülke topraklarının tarıma 

açılması, aşar vergisinin kaldırılması, tarımsal göçün yüksek olması, tarımda makineleşmenin artması ve 

tarımsal makine ithalinde sağlanan kolaylıklar, demiryolu ağının artması nedeniyle ürün ihracatının artması 

tarımsal büyümede belirleyici rol oynamıştır (Sarıçoban, 2020: 232).  

Bu dönemde yerli sanayinin büyümesi hedeflenmiş, bu bağlamda 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası 

kurulmuş, aynı yıl şeker fabrikalarına özel teşvikler sağlayan bir kanun getirilmiş ve Alpullu ve Uşak şeker 

fabrikaları kurulmuştur. 1927 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu, ihracata yönelecek sanayilerin ithal 

girdilerinin vergiden muaf edilmesi., esnaf ve sanatkarların örgütlenmesi sanayinin geliştirilmesine yönelik 

diğer düzenlemelerdir (Boratav. 2011; Koçtürk & Gölalan, 2010).  Sanayi sektörünün ekonomideki payının 

artırılmasına yönelik önemli kararlar alınmasına rağmen. sanayi sektöründe önemli bir iyileşme 

sağlanamamıştır. Bu dönemde sanayi sektörü Osmanlı dönemindeki yapısal özelliklerini korumaktadır 

(Boratav. 2011:52).  Sermaye ve girişimci yetersizliği, yabancıların belirsizlikler nedeniyle yeni yatırımlar 

yapmaması, Gayri Müslimlerin ülkeyi terk etmesi sanayi sektöründe beklenen iyileşmenin sağlanamamasında 

önemli rol oynamaktadır (Eroğlu. 2007: 66). Bununla birlikte kararsız da olsa sanayi sektöründe büyüme söz 

konusudur. 1926 ve 1927 yıllarında sanayi sektörü, tarım ve hizmetler sektöründen daha fazla büyümüştür. 

Sanayi sektöründeki bu yüksek büyüme oranı,  büyük ölçüde yabancı sermayenin un ve çimento gibi alanlara 

kayması, devletin sanayi sektörüne uyguladığı sübvansiyonlar ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanılarak 

kurulan firmalardan kaynaklanmaktadır (Sarıçoban, 2020: 232).  

Ele alınan dönemde hizmetler sektöründe hiç daralma yaşanmamıştır. Hizmetler sektöründeki büyüme genel 

olarak demiryolu yapımına ağırlık verilmesine bağlı olarak ulaşım sektörünün büyümesi, bankacılık 

sektöründeki gelişmeler ve devlet tarafından yapılan bina sayısındaki artış nedeniyle inşaat sektöründeki 

büyüme sayesinde gerçekleşmiştir. 

Savaşlar ve nüfus mübadelesi Türkiye’de hem toplam işgücü sayısının hem de nitelikli işgücü sayısının önemli 

oranda azalmasına neden olmuştur. Tablo 3 1923-1929 döneminde ekonomik faaliyet alanına göre istihdam 

edilen kişi sayısı verilmektedir.  Tablo incelendiğinde 1923 yılında istihdam edilen toplam kişi sayısı 5 milyon 

31 bindir.  İstihdam edilenler ağırlıklı olarak tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. 

 

  



 

 

Tablo 3: Ekonomik Faaliyet Alanına Göre İstihdam Edilenler (Bin Kişi) 

Yıllar Toplam A* B C D E F G H I 

1923 5031 4525 17 159 1 40 138 19 13 119 

1924 5161 4618 28 162 1 56 141 21 13 121 

1925 5280 4712 24 166 1 73 144 22 14 124 

1926 5447 4809 33 197 1 74 147 23 16 147 

1927 5593 4909 36 207 1 94 150 24 17 155 

1928 6058 5345 39 213 1 106 153 25 17 159 

1929 6197 5459 34 215 1 127 156 26 19 160 

*A: Tarım,ormancılık, avcılık ve balıkçılık, B: Madencilik ve taşocakçılığı C:İmalat Sanayii D: Elektrik, gaz 

ve su, E: İnşaat ve bayındırlık işleri, F:Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, G: Ulaştırma, 

haberleşme, H: Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumlara yardımcı iş hizmetleri, I: 

Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler 

Kaynak: TÜİK (2014). İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında her 10 çalışandan 9’u tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. İstihdamın tarım 

sektöründe yoğunlaşması ücretli işçiliğin,  işçi sınıfı ve işçi hareketlerinin zayıf olduğu, gizli işsizlik ve 

verimsizliğin yüksek olduğu bir işgücü piyasasına neden olmuştur (Şahin & Yıldırım. 2015: 119).  Tablo  

,1923-1929 döneminde istihdamın sektörel dağılımını vermektedir. Tablo 4 incelendiğinde  1923 yılında 

istihdam edilenlerin % 89.95’inin  tarım sektöründe faaliyet gösterdiği, ancak bu oranın zaman içinde azaldığı 

gözlenmektedir. Tarımda makineleşme olanaklarının artması, sanayi ve hizmetler sektörünün ekonomideki 

payını artırmaya yönelik düzenlemeler tarım sektörünün istihdama katkısının azalmasına, sanayi ve hizmetler 

sektörünün ise  istihdama katkısının artmasına neden olmuştur. 

 

Tablo 4: İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet 

1923 89.95 3.52 6.53 

1924 89.46 3.71 6.83 

1925 89.26 3.62 7.12 

1926 88.28 4.25 7.46 

1927 87.77 4.36 7.86 

1928 87.54 4.43 8.03 

1929 87.39 4.26 8.35 

Kaynak: Şahin ve Yıldırım. 2015: 118. 

 

1927 sanayi sayımı istatistiklerine göre, ülkede faaliyet gösteren 65.245 işletmede toplam 256.855 işçi 

çalışmakta ve bu işletmelerin   % 35’i  bir kişi çalıştırmaktadır. Diğer % 35’lik kısımda ise en fazla üç kişi 

istihdam edilmektedir. İşletmelerin sadece % 8’i, 5’ten fazla işçi çalıştırırken, yüzden fazla çalışana sahip olan 

işletmelerin oranı sadece % 0.2’dir. İstatistikler ekonomide ağırlıklı olarak küçük işletmelerin hakim olduğunu 

göstermektedir.  Savaşlar, Avrupa’daki kitlesel ucuz üretim nedeniyle Osmanlı Devleti’nin teknolojiye uyum 

sağlama çabaları ve göçler nedeniyle Osmanlı döneminde zaten yüksek olan işsizlik oranları  Cumhuriyet’in 

ilk yılında da yüksek düzeylerde seyretmiştir (Şahin &  Yıldırım, 2015: 119). Tablo 5, 1923-1929 döneminde 

işsizlik oranlarında meydana gelen değişmeyi vermektedir.  Tablo incelendiğinde 1923 döneminde % 9.1 olan 

işsizlik oranlarının dönem boyunca istikrarlı bir şekilde azalarak 1929 yılında % 3.2’ye gerilediği 

görülmektedir. Savaşların bitmesi, ülke topraklarının tarıma açılması ve tarımsal alanların genişletilmesi, 

sanayi ve hizmetler sektörünün ekonomideki payının artması işsizlik oranlarının da azalmasını sağlamıştır. 

  



 

 

Tablo 5: 1923-1929 Dönemi İşsizlik Oranları 

Yıllar 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

İşsizlik Oranları 9.1 6.9 5.3 5.1 4.2 3.8 3.2 

Kaynak: Şahin ve Yıldırım. 2015: 118. 

 

Atatürk döneminde para politikasının temel amacı kamu gelirleri ve giderleri arasında sürekli bir dengenin 

sağlanması suretiyle enflasyonun önlenmesidir. Atatürk’e göre enflasyonun en önemli nedenlerinden biri 

emisyon hacmindeki artıştır. Bununla birlikte paranın iç değeri ve dış değeri arasında çok yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu nedenle enflasyonu önlemek için yurt dışında TL’nin değerinin korunması, ülke içinde 

hazinenin itibarının korunması gerekmektedir (Çelebi, 2002:28.29). 

Bu dönemde milli ekonomi anlayışının benimsenmesine bağlı olarak, sıkı para politikası ve denk bütçe ve 

düzgün ödeme ilkesi benimsenmiş. açık finansmana ve borçlanmaya sıcak bakılmamıştır. Merkez Bankası’nın 

kuruluşuna kadar para basma görevini üstlenen Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü para arzını 

artırmamış, mevduat ve kredi hacmindeki artış dolaşımdaki para miktarının artmasını sağlamıştır (Bahar, 2004: 

162). Tablo 6, 1924-1929 döneminde parasal göstergelerde meydana gelen değişmeyi vermektedir.  1924-1929 

döneminde dolaşımdaki para miktarı yaklaşık olarak % 8 artarken, para arzı % 63 artmıştır.  Para arzındaki 

artış, büyük ölçüde banka mevduatları ve kredi hacmindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Bu dönemde banka 

mevduatları yaklaşık olarak % 178, banka kredileri ise % 66 artmıştır. 

 

Tablo 6: 1923-1929 Dönemi Parasal Göstergeler (Milyon TL) 

Yıllar 
Dolaşımdaki Kağıt 

ve Madeni Para 

Banka Mevduatı 

(Vadeli ve Vadesiz) 

Dolaşımdaki Para + 

Banka Mevduatı (Para Arzı) 

Para Arzı İçinde 

Banka 

Mevduatlarının 

Payı (%) 

Banka 

Kredileri 

1924 156 76 232 33 123 

1925 159 89 248 36 134 

1926 159 117 276 42 145 

1927 159 129 288 45 149 

1928 165 171 336 51 191 

1929 168 211 379 56 204 

Kaynak: Eroğlu. 2010: 26 

 

1923-1929 döneminde enflasyonist politikalardan özellikle kaçınılmıştır.  Bu bağlamda uygulanan sıkı para 

ve denk bütçe politikaları enflasyon artış oranlarının sınırlı olmasını sağlamıştır. Tablo 7 1924-1929 

döneminde enflasyon oranlarında meydana gelen değişmeyi vermektedir.  1925 yılında TEFE’ye dayalı 

enflasyon oranı % 5.17 iken, 1929 yılında % 1.45’tir. 

 

Tablo 7:1924-1929 Dönemi Enflasyon Oranları 

Yıllar Fiyat Endeksi-TEFE (1948=100) 
TEFE’ye Dayalı Enflasyon 

Oranları 
GSMH Deflatörü-(1948=100) 

1924 30.9 - 35.8 

1925 32.5 5.17 40.2 

1926 33.7 3.69 36.8 

1927 33.4 -0.89 37.6 

1928 34.3 2.69 37.6 

1929 34.8 1.45 39.3 

Kaynak: Gürkan Yay, 1998: 297 



 

 

Tablo 8, 1930-1938 Dönemi kamu gelir ve gider değerlerini vermektedir. Tablo incelendiğinde 1923 ve 1924 

yıllarında bütçenin fazla verdiği, 1925-1929 döneminde açık verdiği görülmektedir. Bütçe açıkları düşük 

düzeylerde seyretmektedir. 

 

Tablo 8: Kamu Gelir ve Giderleri (TL) 

Yıllar Kamu Gelirleri Kamu Giderleri Bütçe Dengesi 

1923 111 106 5 

1924 138 132 6 

1925 170 281 -11 

1926 180 234 -54 

1927 202 241 -39 

1928 222 233 -11 

1929 224 233 -9 

Kaynak: TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 9 1923-1929 Dönemi dış ticaret istatistiklerini vermektedir.  Ele alınan dönem boyunca Türkiye 

ekonomisi dış ticaret açığı vermektedir. Dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl 1923 yılıdır. Aynı yıl ihracatın 

ithalatı karşılama oranı 0.91’dir.  Bununla birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranı 1924 yılında % 82.06 iken, 

bu oran 1929 yılında % 60.56’ya gerilemiştir.  Bu dönemde döviz kuru yüksek oynaklığa sahip değildir. Döviz 

kurlarında en yüksek artış, 1929 yılında görülmüştür.  1916 yılında kabul edilen Gümrük tarifelerinin 

uygulanması zorunluluğunun sona ermesi ile gümrük tarifelerinin yükseltileceği beklentisinin oluşması ve dış 

borç ödemelerinin 1929 yılında ödenmeye başlayacağı beklentisi nedeniyle döviz talebinde meydana gelen 

artış ve Buhran nedeniyle artan korumacı politikalar 1929 yılında döviz kurlarının önceki yıllara oranla daha 

fazla yükselmesine neden olmuştur. 

 

Tablo 9: 1923-1929 Dönemi Dış Ticaret İstatistikleri Bin $) 

Yıllar İthalat İhracat Dış Ticaret Dengesi İhracat/ithalat Kur(TL/$) 

1923 86872 790 -86082 0.91 1.67 

1924 100462 82435 -18027 82.06 1.93 

1925 128953 102700 -26253 79.64 1.87 

1926 121411 96437 -24974 79.43 1.93 

1927 107752 80749 -27003 74.94 1.96 

1928 113710 88278 -25432 77.63 1.97 

1929 123558 74827 -48731 60.56 2.07 

TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

2.2. 1930-1938 Dönemi: Devletçilik Yılları 

1923-1929 döneminde uygulanan iktisat politikalarını büyük ölçüde Büyük Buhran’ın neden olduğu ekonomik 

darboğazlar şekillendirmiştir. 1929 yılında Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan beş yıllık gümrük sınırlaması 

kalkacaktı ve gümrük tarifelerinin yükseltilmesi bekleniyordu.  Öte yandan 1929 yılında Osmanlı Devleti’ne 

ait dış borç ödemelerinin başlayacağı beklentisi döviz talebinin artmasına ve TL’nin değer kaybetmesine neden 

oldu.  Buhran nedeniyle gelişmiş ülkeler korumacı politikalar uygulamaya başlamıştır. Tarımsal ürün fiyatları, 

mamül mal fiyatlarından daha hızlı düştüğü için dış ticaret hadleri Türkiye aleyhine işlemektedir.  Tarım 

ürünleri fiyatlarındaki düşme nedeniyle ihracat gelirlerinin azalması hükümetin dış ticaret kambiyo rejimi 

üzerinde geniş denetim önlemleri almasına neden olmuş ve korumacılık stratejisine geçişi hızlandırmış, ithal 

ikameci sanayileşme politikaları benimsenmeye başlanmıştır (Pamuk, 2014; Kurtoğlu, 2017).   Büyük Buhran, 

1931-1934 yılları arasında ekonomik daralmalara neden olmuştur.   



 

 

Tablo 10: 1930-1938 Dönemi Ana İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSMH (Milyon TL-Cari Fiyatlarla) 

Yıllar GSMH KBGSMH Tarım Pay(%) Sanayi Pay(%) Hizmetler Pay(%) 

1930 1581 371 719 45.5 176 11.1 686 43.4 

1931 1392 395 628 45.1 171 12.3 593 42.6 

1932 1171 345 467 39.9 161 13.8 543 46.3 

1933 1141 391 426 37.3 182 15.9 534 46.8 

1934 1216 406 414 34.1 214 17.6 588 48.3 

1935 1310 386 462 35.3 233 17.8 616 47.0 

1936 1695 367 730 43.1 259 15.3 706 41.7 

1937 1807 466 737 40.8 293 16.2 776 43.0 

1938 1896 502 760 40.1 311 16.4 825 43.5 

Kaynak: TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 10’a göre,  1930 yılında tarım sektörünün GSMH içindeki payı % 45 iken, bu oran 1938 yılında % 40’a 

gerilemiş, Sanayi sektörünün GSMH’ye oranı 1930 yılında % 11.1 iken, bu oran 1938 yılında % 16.4’e 

yükselmiştir. Tarımsal ürünü fiyatlarının düşmesi, tarım sektörünün GSMH içindeki payının azalmasına neden 

olurken, ithal ikameci sanayileşme politikaları ve Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile kurulması öngörülen 

fabrikaların kurulması sanayinin ekonomideki payının artmasına katkı sağlamıştır.  

Eskişehir Şeker Fabrikası, Kayseri Dokuma Fabrikası, Ereğli Dokuma Fabrikası, Isparta Gülyağı Fabrikası, 

Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası, Zonguldak Antrasit (Sömi Kok) Fabrikası,  Turhal 

Şeker Fabrikası,  Nazilli Basma Fabrikası, İzmit I. Kağıt ve Karton Fabrikası,  Gemlik Suni İpek Fabrikası,  

Bursa Merinos Fabrikası,  Karabük Demir Çelik Tesisler,  Malatya Dokuma Fabrikası 1933-1938 yılları 

arasında kurulan fabrikalardır (Demirer, 2007:389). 

İthal ikameci politikalar sayesinde tüketim ve ara mallarının önemli bir bölümü yurt içinden tüketilir hale 

gelmiştir. Örneğin 1930’lu yılların sonunda yurt içinde yünlü dokuma ürünleri talebinin yüzde 98’i, pamuklu 

dokuma ürünleri talebinin yüzde 64’ü, kağıt talebinin yüzde 39’u, çimento talebinin %97’si,  demir çelik 

talebinin % 32’si ve cam ürünlerinin yüzde 91’i, bu dönemde üretim yapan fabrikaların üretimleriyle 

karşılanmıştır (Yücel, 2017:146). 

 

Tablo 11 :1930-1938 Dönemi Büyüme oranları 

Yıllar GSMH  KBGSMH Tarım Sanayi Hizmet 

1930 -23,8 0,0 -32,8 -11,6 -14,8 

1931 -12,0 6,7 -12,7 -2,8 -13,5 

1932 -15,8 -12,8 -25,6 -5,7 -8,5 

1933 -2,5 13,5 -8,8 12,5 -1,6 

1934 6,5 3,8 -2,7 18,0 10,1 

1935 7,7 -5,1 11,5 8,6 4,7 

1936 29,4 21,1 58,1 11,1 14,8 

1937 6,6 -0,2 1,0 13,4 9,9 

1938 4,9 7,7 3,0 6,2 6,3 

Kaynak: TÜİK (2014). İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Büyüme oranları incelendiğinde bu dönemde de büyüme oranlarının yüksek oynaklığa sahip olduğu 

görülmektedir.   Büyük Buhran nedeniyle tarım sektörünün ekonomideki payı azalmasına rağmen, tarım 

sektörü, en yüksek istihdam seviyesine sahip olan sektördür. 

Tablo 12 1930-1938 döneminde istihdamın sektörel dağılımını vermektedir. Ekonomide sanayinin payının 

artmasına bağlı olarak tarım ve hizmetler sektöründe istihdamın payının azaldığı, buna karşılık sanayi 

sektöründe istihdam oranının arttığı görülmektedir. 

  



 

 

Tablo 12: Ekonomik Faaliyet Alanına Göre İstihdam Edilenler (Bin Kişi) 

Yıllar Toplam A* B C D E F G H I 

1930 5975 5229 35 212 1 132 160 29 18 159 

1931 6026 5341 37 201 1 86 163 29 18 150 

1932 6150 5455 41 202 2 84 166 31 18 151 

1933 6259 5571 40 177 2 99 170 31 18 151 

1934 6420 5690 50 3.Tem 2 117 174 32 18 152 

1935 6638 5835 53 256 2 114 174 34 18 152 

1936 6802 5937 53 298 2 130 177 35 17 153 

1937 6942 6040 58 319 2 136 181 36 17 153 

1938 7124 6146 63 347 3 172 184 37 18 154 

*A: Tarım,ormancılık, avcılık ve balıkçılık, B: Madencilik ve taşocakçılığı C:İmalat Sanayii D: Elektrik, gaz 

ve su, E: İnşaat ve bayındırlık işleri, F:Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, G: Ulaştırma, 

haberleşme, H: Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumlara yardımcı iş hizmetleri, I: 

Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler 

Kaynak: TÜİK (2014). İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 13 1930-1938 döneminde işsizlik oranlarında meydana gelen değişmeyi vermektedir. Büyük Buhran, 

gelişmiş ülkeler kadar olmasa da işsizlik oranlarının artmasına neden olmuştur. 

 

Tablo 13: 1930-1938 Dönemi İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet 

1930 87.53 4.16 8.32 

1931 88.61 3.97 7.42 

1932 88.71 3.97 7.32 

1933 89.00 3.50 7.50 

1934 88.63 3.69 7.68 

1935 87.90 4.69 7.42 

1936 87.28 5.19 7.54 

1937 87.02 5.46 7.52 

1938 86.29 5.79 7.92 

Kaynak: Şahin ve Yıldırım. 2015: 118. 

 

1930 yılında 3.2 olan işsizlik oranları 1931-1932 yıllarında % 4.5’e yükselmiştir. Ancak, ithal ikameci 

sanayileşme politikaları sayesinde açılan fabrikalar ve tarım ürünlerinin fiyatlarındaki düşme nedeniyle zor 

duruma düşen çiftçilerin demiryolları inşaatı gibi gelir getirecek alternatif işlerde çalışmaya başlamaları, 1934-

1938 yılları arasında işsizlik oranlarının azalmasını sağlamıştır. 1933 yılında 3.9 olan işsizlik oranı, kesintisiz 

bir şekilde azalarak % 2.1’e gerilemiştir. 

 

Tablo 14: 1930-1938 Dönemi İşsizlik Oranları 

Yıllar 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

İşsizlik Oranları 3.2 4.5 4.5 3.9 3.2 3.3 2.9 2.7 2.1 

Kaynak: Şahin ve Yıldırım. 2015: 118. 

 

1930-1938 döneminde de, 1923-1929 döneminde olduğu gibi sıkı para ve denk bütçe politikası izlenmiştir. Bu 

nedenle bu dönemde hükümet vergi gelirlerindeki azalmayı gidermek için vergi oranlarını yükseltmiş ve 



 

 

kaynak ihtiyacını karşılamak için borçlanma yoluna gidilmiştir. Tablo 14, 1930-1938 döneminde Kamu gelir-

giderlerinde  ve bütçe dengesinde meydana gelen değişmeyi göstermektedir. Tablo incelendiğinde 1930 

yılında bütçe fazla verirken, 1933 yılı hariç, 1931-1935 yılları arasında özellikle devlet gelirlerindeki azalma 

nedeniyle bütçe açık vermekte ve bütçe açıkları artmaktadır.  

 

Tablo 15: 1930-1938 Dönemi Bütçe Dengesi 

Yıllar Kamu Gelirleri Kamu Giderleri Bütçe Dengesi 

1930 217 210 7 

1931 165 182 -17 

1932 187 212 -25 

1933 174 174 0 

1934 207 229 -22 

1935 231 260 -29 

1936 271 252 19 

1937 314 287 27 

1938 323 304 19 

Kaynak: TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 16 1930-1938 dönemi parasal göstergelerinde meydana gelen değişmeyi göstermektedir. Bu dönemde 

dolaşımdaki para miktarı % 13 artarken, para arzı % 28 ve  Kredi hacmi % 34 artmıştır. Bu dönemde para ve 

kredi hacminde meydana gelen değişme, 1923-1929 dönemine kıyasla oldukça sınırlıdır.  

 

Tablo 16: 1930-1938 Dönemi Parasal Göstergeler 

Yıllar 
Dolaşımdaki Kağıt 

ve Madeni Para 

Banka Mevduatı 

(Vadeli ve Vadesiz) 

Dolaşımdaki Para + 

Banka Mevduatı (Para Arzı) 

Para Arzı İçinde 

Banka 

Mevduatlarının 

Payı (%) 

Banka 

Kredileri 

1930 169 207 376 55 214 

1931 170 212 382 55 201 

1932 167 184 351 52 175 

1933 153 190 343 55 181 

1934 155 185 340 54 191 

1935 163 195 358 54 200 

1936 175 244 419 58 220 

1937 188 272 460 59 280 

1938 191 294 485 61 287 

Kaynak: Eroğlu, 2010: 26 

 

Tablo 17, 1930-1938 dönemi enflasyon oranlarında meydana gelen değişmeyi vermektedir. Büyük Buran 

nedeniyle meydana gelen ekonomik daralmalar 1931-1933 döneminde deflasyonist etkiler yaratmıştır. Birinci 

Sanayi Planı ile ekonomide kurulması planlanan fabrikaların başarılı bir şekilde kurulması ve sınırlı da olsa 

sanayi sektöründe istihdamın payını artması ekonomik büyümeyi pozitif etkilemiştir. Özellikle 1936-1938 

döneminde para arzı ve kredi hacmi önceki yıllara kıyasla daha fazla artmış ve enflasyon oranlarının 

yükselmesine neden olmuştur.  

  



 

 

Tablo 17: 1930-1938 Dönemi Enflasyon Oranları 

Yıllar TEFE (1948=100) Enflasyon Oranları 

1930 26.5 - 

1931 22.7 -14.33 

1932 19.5 -14.09 

1933 17.2 -11.79 

1934 17.8 3.48 

1935 19.5 9.55 

1936 21.6 10.76 

1937 22.5 4.16 

1938 21.4 -4.88 

Kaynak: Gürkan Yay, 1998: 312 verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 18 1930-1938 dönemi dış ticaret değerlerini vermektedir. Bu dönemde Buhran nedeniyle dış ticarette 

uygulanan korumacı politikalar sayesinde dış ticaret fazlası verilmiştir. Ancak,  1930’lu yılların sonuna doğru 

artan siyasal gerginlik ve silahlanma yarışı savunma harcamalarını artırmış, artan silah ithalatı ile birlikte dış 

ticaret açık vermeye başlamıştır (Bayraktar, 2010:43). Türkiye 1938 yılında yaklaşık olarak 4 milyon dolar 

açık vermektedir. 

 

Tablo 18: 1930-1938 Dönemi Dış Ticaret Dengesi (Bin Dolar) 

Yıllar İthalat İhracat Dış Ticaret Dengesi İhracat/ithalat Kur(TL/$) 

1930 69 540 71 380 1840 102.646 2.12 

1931 59 935 60 226 291 100.4855 2.11 

1932 40 718 47 972 7254 117.8152 2.11 

1933 45 091 58 065 12974 128.7729 1.66 

1934 68 761 73 007 4246 106.175 1.26 

1935 70 635 76 232 5597 107.9238 1.26 

1936 73 619 93 670 20051 127.2362 1.26 

1937 90 540 109 225 18685 120.6373 1.26 

1938 118 899 115 019 -3880 96.73673 1.26 

TÜİK (2014) İstatistik Göstergeler 1929-2013 raporu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Cumhuriyet döneminin ilk kondolide dış borçlanması 1930 yılında yapılmıştır. Bir Amerikan yatırım 

şirketinden 10 milyon dolar borç istenmiş, yatırım şirketi Türkiye’de bir kibrit fabrikası kurulması şartıyla 

Türkiye’ye kredi vermeyi kabul etmiştir. Büyük Buhran’ın etkili olduğu bir dönemde ithal ikameci 

sanayileşme politikalarının uygulanmaya başlanması, teknoloji transferi ve dış finansman sorunlarını gündeme 

getirmiştir.  Sanayileşme hareketi 1932 yılında Sovyetler Birliği’nden alınan 8 Milyon dolarlık kredi ve teknik 

yardım ile başlatılmış, 1938 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği’nden alınan borç miktarı 14 Milyon TL’yi 

bulmuştur. 1936 yılında İngiliz Hükümeti Karabük Demir- Çelik Fabrikası’nın inşası için 18 Milyon TL 

tutarında kredi vermiştir. Sanayi sektörü için gerekli olan makine ve teçhizatın temini için 1938 yılında 

İngiltere’den tekrar 6 Milyon Sterlin değerinde borç alınmıştır (Bayraktar, 2010: 42-43).  Kapitülasyonlardan 

kurtulmak amacıyla yabancı yatırımları ile yapılan demiryolu, liman, maden işletmeleri gibi kurumlar 

yabancılardan satın alınmıştır. 1928-1938 döneminde millileştirmeden kaynaklanan toplam borç miktarı 

yaklaşık olarak 155 Milyon TL’dir (Olcar, 2013:38). İlk iç borçlanma 1933 yılında Fevzipaşa-Diyarbakır 

Demiryolu hattının yapımı için alınmıştır. İkinci iç borçlanma 1934 yılında Sivas-Erzurum Demiryolu hattının 

inşası için yapılmış, 1938 yılında ise, 1918 yılında Osmanlı Devleti tarafından çıkarılan iç borçlanma 

tahvillerinin konversiyonu amacıyla “İkramiyeli 1938 İstikrazı” gerçekleştirilmiştir (Bayraktar, 2010:45).  

1933-1938 döneminde Türkiye’nin toplam iç borç stoku 1.3 Milyar TL’dir (Çöğürücü, 2012). 

  



 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı Atatürk dönemini (1923-1938) makro ekonomik göstergeler bakımından analiz etmektir. 

Dönem boyunca iktisat politikaları bağlamında iki farklı yaklaşımın  hakim olması nedeniyle 1923-1938 

dönemi iki alt döneme ayrılarak incelenmiştir. Birinci dönem devlet eliyle özel sektörün güçlendirilmesine 

dayanan 1923-1929 Dönemi, ikinci dönem Büyük Buhran’ın neden olduğu ekonomik daralmalar nedeniyle 

dış ticarette korumacılığın ve sanayi sektöründe ithal ikameci politikaların hakim olduğu 1930-1938 

dönemidir. İlk on yılda uygulanan politikalar büyük ölçüde Lozan Barış Antlaşması ve İzmir İktisat 

Kongresi’nde alınan kararlar çerçevesinde şekillenmiş, 1930-1938 döneminde ise Büyük Buhran’ın neden 

olduğu problemler  dış ticarette korumacı, sanayi sektöründe ithal ikameci politikalar uygulanmasında önemli 

rol oynamıştır.   Her iki dönemde de ekonomik büyüme oranlarının istikrarsız bir yapı sergilediği gözlenmiştir.   

Ekonominin büyük ölçüde tarım sektörüne bağlı olması ekonomik büyümenin istikrarsız bir yapı 

göstermesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bununla birlikte bu dönemde özellikle tarım sektörünün diğer 

sektörlerden daha fazla büyüdüğü gözlenmiştir. Savaş sonrasında ülke topraklarının tarıma açılması, aşar 

vergisinin kaldırılması, tarımsal göçün yüksek olması, tarımda makineleşmenin artması ve tarımsal makine 

ithalinde sağlanan kolaylıklar, demiryolu ağının artması nedeniyle ürün ihracatının artması tarımsal büyümede 

belirleyici rol oynamıştır. Bu dönemde ekonomide sanayi sektörünün payının artırılması hedeflenmesine 

rağmen, sanayi sektöründe istenen gelişme sağlanamamıştır. Sanayi sektörü Osmanlı dönemindeki yapısal 

özelliklerini korumaktadır. Sermaye ve girişimci yetersizliği, yabancıların belirsizlikler nedeniyle yeni 

yatırımlar yapmaması, gayri Müslimlerin ülkeyi terk etmesi sanayi sektöründe beklenen iyileşmenin 

sağlanamamasında önemli rol oynamaktadır.  1923-1929 döneminde istihdam edilenlerin yaklaşık olarak 

%89’u tarım sektöründe faaliyet gösterirken, % 4’ü sanayi sektöründe %7’si hizmetler sektöründe faaliyet 

göstermektedir.  Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ağırlıklı olarak küçük ölçekli işletmelerdir.  

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde  % 9 düzeylerinde seyreden işsizlik oranları kesintisiz bir şekilde azalarak, 

1929 yılında % 3’lere kadar gerilemiştir. Savaşların bitmesi, ülke topraklarının tarıma açılması ve tarımsal 

alanların genişletilmesi, sanayi ve hizmetler sektörünün ekonomideki payının artması işsizlik oranlarının da 

azalmasını sağlamıştır.  

Sıkı para ve denk bütçe politikaları sayesinde ciddi bir enflasyon artışı gözlenmemiştir. Para arzındaki artış, 

büyük ölçüde banka mevduatları ve kredi hacminde meydana gelen artışla sağlanmıştır.  Bütçe  ve dış ticaret 

açıkları düşük düzeylerdedir. Bu dönemde borçlanmaya gidilmemiştir. 

1930-1938 döneminde Büyük Buhran makro ekonomik performans üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır.  

Büyük Buhran,  dış  talebin azalmasına ve emtia fiyatlarının düşmesine neden olmuştur. Tarımsal ürün 

fiyatlarında meydana gelen düşüş, sinai ürün fiyatlarında meydana gelen düşüşten daha fazladır. Bu durum 

tarımsal ürün ihracatına dayalı olan Türkiye’de ihracat gelirlerinin azalmasına ve dış ticaret hadlerinin ülke 

aleyhine dönmesine neden olmuştur.   

Gelişmiş ülkelerin Büyük Buhran nedeniyle  dış ticarette korumacı politikalar uygulamaları, Türkiye gibi 

tarımsal ürün ihraç edip, sanayi malı ithal eden ülkelerin ithal ikameci politikalar izlemesine neden olmuştur.  

1933 yılında hazırlanan Birinci Sanayi Planının başarılı olması ve tarımsal ürün fiyatlarındaki düşüşler 

nedeniyle zor duruma düşen çiftçilerin topraklarını terk etmek zorunda kalmaları  ekonomide tarım sektörünün 

payının azalmasına ve sanayi sektörünün payının artmasına neden olmuştur. Tarım sektöründe   istihdam 

edilenlerin payı % 86’lara düşerken, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin payı % 5’lere yükselmiştir. Büyük 

Buhran nedeniyle 1930’lu yılların başında işsizlik oranlarında küçük bir artış olsa da 1934 yılından sonra 

işsizlik oranları azalmıştır.  

 Lozan Barış Antlaşması ile uygulanmak zorunda kalınan gümrük tarifelerinin sona ermesi nedeniyle gümrük 

tarifelerinin artırılacağı beklentisi içinde olunması, ilave olarak 1929 yılında Osmanlı dış borçlarının 

ödenmeye başlanacağı beklentisiyle döviz talebinin artması döviz kurlarının yükselmesine neden olmuştur.  

Bu dönemde korumacı politikalar nedeniyle dış ticaret fazla vermiş, ancak kamu gelirlerindeki azalma 

nedeniyle özellikle krizin ilk yıllarında bütçe açıkları artmıştır. Bu dönemde de sıkı para ve denk bütçe 

politikaları izlenmiştir.  Özellikle 1930-1933 döneminde ekonomik daralma nedeniyle ekonomide deflasyonist 

eğilimlerin hakim olduğu gözlenmektedir.  



 

 

Çalışma sonuçlarına göre, Fiziki ve beşeri sermaye yetersizliği, buhran nedeniyle finansal kaynak ihtiyacının 

artması ve teknolojik geri kalmışlık sanayi sektöründeki iyileşmenin sınırlı kalmasına neden olmuş, Sanayi 

sektöründe öncü rol oynayan bir milli burjuvazi oluşturma planı başarılı olamamıştır.  
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ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında tarımsal yapı oldukça bozulmuştur. Genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nin devraldığı tarım mirası oldukça zayıftı. Yeni devletin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün tarım politikası ve günümüze uzanan güzel sonuçları bu nedenle oldukça büyük bir önem 

taşımaktadır. 1923-1938 döneminde, her şeyden önce tarımı geliştirecek ve yürütecek olan kadrolar 

geliştirilmiş, tarım sektöründe çalışanların etkinliği artırılarak bilgili bir mekanizma hizmete sokulmuştur. 

Tarım kongreleri toplanarak Türk tarımının sorunları bu kongre ve bilimsel toplantılarda ele alınmıştır. Tarım 

üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi için gerekli İktisadî tedbirler alınmış ve uygulanmıştır. Pazar için 

üretim teşvik edilmiş, dış ticaret dengesinin sağlanması, tarımda üretim araç ve metotlarının modernleştirilmesi 

için çalışılmıştır.  

Tarım politikasının bir aracı olarak çeşitli teşvik edici ve düzenleyici önlemler uygulanmaya konulmuştur. 

Daha 1923'de çıkarılan bir kanunla tarım araçlarının Ziraat Bankası kanalı ile ithali ve üreticiye gümrüksüz 

olarak dağıtılması, aynı yılda çıkarılan bir kanunla da, hayvan ithalinin iki yıl için gümrükten muaf tutulması 

sağlanmıştır. Tarımsal  krediler alanlarında da çok önemli adımlar atılmıştır.  Ziraat Bankası kanalı ile verilen 

tarım kredisi artırılmış, küçük çiftçilerin de bu kredilerden faydalanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  

Memleketin birçok yerlerinde “Tohum Islah İstasyonları” kurulmuş, köylülere pulluk dağıtılmıştır. Ziraî 

Donatım Kurumu, çiftçinin tarım aleti, makine ve kimyasal gübre ihtiyacını sağlamıştır. .Numune çiftlikleri 

açılmış,  Dalaman Çiftliği en büyük numune çiftliği haline getirilmiştir. Ankara’da Gazi Orman Çiftliği’ 

kurulmuş, halka parasız fidan dağıtılmıştır. Hükümet buğday fiyatını korumak için gerekli gördüğü zaman 

Ziraat Bankası ve “Toprak Mahsulleri Ofisi” aracılığı ile buğday alım satış işlerini de üzerine almıştır. Tüm 

bu uygulamalar sonunda Türk tarımı  batı ülkeleriyle boy ölçüşebilir hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk tarımı, Atatürk, Tarım Politikası 

 

ABSTRACT 

During the First World War and the National Struggle, the agricultural structure deteriorated considerably. The 

agricultural legacy inherited by the young Turkish Republic was rather weak. For this reason, the agricultural 

policy of Mustafa Kemal Atatürk, the founder and leader of the new state, and its good results reaching today 

are of great importance. In the period of 1923-1938, first of all, the staff who would develop and carry out 

agriculture were developed, and an informed mechanism was put into service by increasing the efficiency of 

the workers in the agricultural sector. Agriculture congresses were convened and the problems of Turkish 

agriculture were discussed in these congresses and scientific meetings. Necessary economic measures have 

been taken and implemented to increase and diversify agricultural production. Production for the market was 

encouraged, efforts were made to ensure the balance of foreign trade and to modernize production tools and 

methods in agriculture. 



 

 

Various incentive and regulatory measures have been put into practice as an instrument of agricultural policy. 

With a law enacted in 1923, the importation of agricultural vehicles through Ziraat Bank and their duty-free 

distribution to the producer, and with a law enacted in the same year, importation of animals was exempted 

from customs for two years. Very important steps have also been taken in the field of agricultural loans. 

Agricultural loans given through Ziraat Bank were increased and necessary arrangements were made for small 

farmers to benefit from these loans. 

“Seed Improvement Stations” were established in many parts of the country, and plows were distributed to the 

villagers. The Agricultural Equipment Institution provided the farmer's agricultural equipment, machinery and 

chemical fertilizer needs. .Sample farms were opened, Dalaman Farm became the largest sample farm. Gazi 

Forest Farm was established in Ankara and free saplings were distributed to the public. When the government 

deems it necessary to protect the wheat price, it also took over the wheat purchase and sale business through 

Ziraat Bank and the "Town Crops Office". As a result of all these practices, Turkish agriculture has become 

able to compete with western countries. 

Key words: Turkish agriculture, Atatürk, Agricultural Policy 

 

1. GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan önce çok cılız bir ekonomiye ve sanayi kuruluşuna sahip olduğunu, 1913 

Sanayi Sayımı sonuçlarından öğreniyoruz. 1913’de makine kullanılan ancak 269 işyeri vardı. Ve bu 

işyerlerinde 1700 işçi çalışıyordu. Gıda endüstrisinde 76, mensucat endüstrisinde 75 işyeri mevcuttu. Diğer 

önemli sanayiler, topraktan mamul eşya, deri, kösele gibi diğer sektörler idi. Kısacası 1914 yılında Osmanlı 

Devleti’nin ekonomik durumu tam bir iflasın eşiğinde bulunuyordu. 

 Ülkenin bütün gelir kaynakları ve serveti yabancı devletlerin veya bu devletlere bağlı kuruluşların ipoteği 

altına girmişti. O zamanın para değerimize göre dış borçlarımızın tutarı 15 milyon Osmanlı Lirası’nı 

bulmuştur. Ülkenin dışarıya sattığı malların dış piyasadaki düşük bedeli sebebiyle, hakiki değerin ancak %57’si 

devlet kasasına giriyordu. 1881 yılında kurulan “Düyun-u Umumiye” yurdun bütün kaynaklarına el atmış 

durumda idi (şu anda IMF’nin tam anlamda olmasa bile bir nevi yaptığı gibi). Devletin bütün gelirleri 

(vergileri) bu kuruluşun elinde borçlara karşılık tutuluyordu. Yabancıların yapmış olduğu yatırımların tutarları 

6 milyarı bulmakta, bunların karşılığı her yıl 29 milyona yakın Osmanlı Lirası dışarı çıkıyordu. Ödemeler 

dengesinde büyük bir açıklık vardı. Tespit edilen gayri safi milli hasıla 210 milyon liradır. Bunun %15’e yakını 

borçların karşılığı yurtdışına çıkmaktadır. 1914 Devlet Bütçesi yaklaşık 30 milyon Osmanlı Lirası’idi. Dışa 

ödenen meblağ yaklaşık 32 milyon Osmanlı Lirası’ idi.. Yani devletin yıllık gelirinin (bütçesinin) tamamı 

borçlarımızı bile ödeyecek miktarda değildi. Kısacası Devlet iflas etmiş, Anadolu kendi kaderine terk edilmişti. 

Tam olarak dışa bağımlı bir ülke haline getirilen Osmanlı Devleti’nin 1914 Dünya Savaşı’na sürüklenmesi 

ekonomik bağımsızlığını yitirmiş olmasından ileri gelmişti.  

Savaş sonunda nüfusu 12 milyona inmiş olan Osmanlı toprakları yer yer işgal altına girmiş, artık Osmanlı 

Devleti’nin kaderi işgalci devletlerin insafına ve aralarındaki çıkar çatışmalarının durumuna terk olunmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlardaki ekonomik çöküntüsü Milli Mücadele yıllarında da devam etti. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında ilgisizlik yüzünden Türkiye’nin tarımı gelişememiş, pek ilkel bir 

şekilde kalmıştı. Bu geri kalışta aydın sınıfın, milletimizin çokluğunu teşkil eden ve üretici olan köylüye karşı 

kayıtsızlığının da payı vardır. 

Yeterli silah ve teçhizatı bulunmayan eğitim düzeyi son derece zayıf, ulaşım araç ve imkanlarından mahrum 

bir ordu ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması, Atatürk’ün askeri dehası, liderlik vasfı, ordunun kuvvetli ve 

kararlı oluşu ile açıklanabilir. Bunun için Milli Mücadele sona ermeden Atatürk’ün ilk işi eksikliklerini ve 

sıkıntılarını her zaman duyduğu iki alanda devrimlerini başlatmak olmuştu. Bunlardan birincisi Bursa’da 

topladığı “Maarif Kongresi”, diğeri de İzmir’de topladığı “İktisat Kongresi” idi. Atatürk’e göre: Türkiye’nin 

ekonomik olarak kalkınması köyün ve köylünün kalkınmasına bağlı idi. Çünkü bir tarım memleketi olan 

Anadolu’nun en belli başlı kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Bu nedenle Atatürk Tarıma ve Hayvancılığa çok 

fazla önem vererek reformlara ilk adımı bu alandan atmıştır. 

  



 

 

2. ATATÜRK’ÜN TARIM SİYASETİNİN TEMEL TAŞLARI NELERDİ? 

2.1.Köylüden ağır vergileri kaldırmak. 

2.2. Köye para ve kredi sağlamak. 

2.3. Köylünün ürününü geliştirme ve koruma. 

2.4. Köylünün bilgi ve görüşünü yükseltmek. 

2.5. Toprağı olmayan çiftçilere toprak dağıtmak. 

2.6. Ormancılığı ve Hayvancılığı Geliştirmek 

 

2.1.Köylüden ağır vergileri kaldırmak 

Osmanlı İmparatorluğu’nda köylü hükümete vergi verirdi, buna Aşar denirdi. Her çeşit toprak gelirinden onda 

birini devlet vergi olarak almakta idi. Cumhuriyet idaresi köylüyü ezen ve sefalete götüren Aşar usulünü 

kaldırmaya karar verdi (17 Şubat 1925). Yerine arazi vergisi kondu. 

 

2.2. Köye para ve kredi sağlamak 

Aşar Sistemi yüzünden köylü parasız, tohumsuz ve hayvansız kalmış, köylüye üretim sermayesi sağlamak 

amacı ile 4 bin lira dağıttı. Bu para faizsiz uzun vadeli olarak verilmişti. Bu para ile köylü çift, çubuk, tohum 

gibi eksiklerini tamamladı. Ziraat Bankası kredi şartlarını kolaylaştırdı. Köylülere kredi verilmesini sağladı. 

1929 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Çiftçilere kredi bulmak imkanını verdi. 

 

2.3. Köylünün ürününü geliştirme ve koruma 

Memleketin birçok yerlerinde “Tohum Islah İstasyonları” kuruldu. Köylülere pulluk dağıtıldı. Traktör kullanan 

çiftçiler korundu. Ziraî Donatım Kurumu, çiftçinin tarım aleti, makine ve kimyasal gübre ihtiyacını sağladı. 

Halka parasız fidan verdi. Numune çiftlikleri açtı. Dalaman Çiftliği en büyük numune çiftliği haline getirildi. 

Ankara’da Gazi Orman Çiftliği’ni kurdu. Hükümet buğday fiyatını korumak için gerekli gördüğü zaman Ziraat 

Bankası ve “Toprak Mahsulleri Ofisi” aracılığı ile buğday alım satış işlerini de üzerine aldı. 

 

2.4. Köylünün bilgi ve görüşünü yükseltmek 

Birçok tarım okulu açıldı. Ziraat okulları ile diğer tarım kuruluşları teknik bilgileri çiftçilere ulaştırmak ve 

teknik elemanlara yeni bilgiler vermek maksadı ile kurslar açtı. Ziraat Mühendisleri yetiştirmek üzere ilk Ziraat 

Fakültesi Ankara’da açıldı. 

 

2.5.Toprağı olmayan çiftçilere toprak dağıtmak 

Köylü vatandaşların büyük bir kısmı topraksız idi. Cumhuriyet hükümeti, köylüyü toprak sahibi yapmak için 

birçok kanunlar çıkardı. 1925’de kabul edilen bir kanuna göre; Köylüye toprak vermek için hükümete ait 

toprak yoksa, hükümet arazi alır ve verir. İlk on yılda köylüye 1.077.526 dönüm arazi dağıtılmıştır. Toprak 

sahibi olan köylünün toprak, tohumluk, tarım araçları borçlarının 20 yılda ödenmesi kabul edildi. İlk işletilen 

arazi, yeni yetiştirilmeye başlanan fidanlıklar, bağlar ve zeytinliklerden belirli bir süre için vergi alınmaması 

kuralı kabul edildi. 

 

2.6. Ormancılığı ve Hayvancılığı Geliştirmek 

Ormancılık Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerinde korunamadı. Cumhuriyet Hükümeti ormancılığa 

önem vererek şu esasları kabul etti. 

1.Ağaç kesimini, orman biliminin gösterdiği koşullar ve belirttiği miktarı aşmadan yapmak. 



 

 

2.Çıplak alanlarımızı yeniden ağaçlandırmak. 

3.Fenni ormanlar yetiştirmek. 

4.Ormanlarımızı bir zenginlik kaynağı haline getirmek. İzmit’te “Kağıt ve Selüloz Fabrikası”, Gemlik’te “Suni 

İpek Fabrikası”, İstanbul’da “Kibrit ve Kontraplak Fabrikası” başlıcalarındandır. 

 Orman Mühendisleri yetiştirmek üzere Ankara’da Orman Fakültesi de kurulmuştur. Türk tarımını 

modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek, Türk tarımına hizmet edecek Ziraat Yüksek 

Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulan Yüksek Ziraat 

Enstitüsü’nün bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. 

Bu enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl, yani 4 

yıllık genel ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır. 

Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da geri durumda idik. Hayvanların büyük bir kısmı hastalıktan yok 

oluyordu. Hayvan hastalıkları ile geniş ölçüde mücadeleye girişildi. Sığır vebası, dalak, Ruan, uyuz hastalıkları 

ile mücadele edildi. Salgın hastalıklardan korunmak için; Ankara-Etlik, İstanbul-Pendik Bakteriyoloji ve 

Seraloji Enstitüleri açıldı. Ayrıca hayvan sağlığı ile ilgili müesseseler kuruldu. Hayvan yetiştirmeyi geliştirmek 

için haralar açıldı. Ayrıca teşvik için her yıl hayvan sergileri açıldı. 

 

3. ATATÜRK’ÜN TARIM SİYASETİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN YAPTIĞI REFORMLAR 

NELERDİ? 

Milli mücadeleden sonra tarım konusu üzerinde önemle durulmuştu. 1927 nüfus sayımına göre çalışan nüfusun 

yüzde 78’i çiftçilikle uğraşıyordu. İzmir İktisat Kongresinde çiftçilerin ekonomik problemlerine büyük önem 

verilmesi de bundan kaynaklanmaktaydı. 

İleri düzeyde bir tarım için çiftçinin eğitilmesini kaçınılmaz gören Atatürk bu konuda her türlü girişimde 

bulunuyordu. Buna en iyi örnek 1924 silah altına alma yasası ile ordunun askere alınan çiftçilere, askerlik 

esnasında tarım makinaları ve yeni yöntemleri öğretmelerini öngörüyordu. 

2 Aralık 1925 tarihinde çıkanlar 682 sayılı yasa ile ziraatın gelişmesi için her çeşit fidan ve tohumların bedelsiz 

olarak dağıtımı ve devletin yönetiminde fidanlık kurulması, çiftçinin eğitimi ve verimin artırılması, yönünde 

tohumlukların bedelsiz olarak verilmesi” hakkındaki yasadır. Bu yasa çiftçi eğitimi metodlarından olan 

demonstrasyonların. yapılması için temel, teknik bir uygulamadır. Marshall yardımı başladığı zaman (1950 

yıllarında) Amerika Birleşik Devletleri Tarım Uzmanları, böyle bir yasanın Türkiye’de çok önceleri varoluşuna 

karşı şaşırdıklarına tanık oldum. Çünkü, ABD’de tarım alnında bir yeniliği çiftçilere öğretmek için 

demonstrasyonlar (malzemeyi devlet verir, yeni bir tohum fidanın ekimini yeni bir tekniğin uzmanlar 

gözetiminde çiftçiye uygulattırarak öğretilmesi metodudur.) yapılması başta gelen çitçi eğitimi metodu olarak 

bilinmektedir. 

Elbette o dönemde köylerin idaresi, gelişmesi sorunlarının çözülmesi, elbirliği, güç birliği ile köyün kalkınması 

da dikkate alınmış ve 442 sayılı köy kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca verimin artırılması için ekolojik koşullara 

uygun olarak yüksek verimli tohumlukların gümrük resminden muaf tutulması için bir yasa çıkarılmıştır. Diğer 

taraftan bu verim artırıcı önlemle beraber Yüce Atatürk meclis açış nutkunda da belirttiği gibi Tohum İslah 

İstasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlar halen Zirai Araştırma Enstitüleri halinde görev sürdürmektedir. Bu 

alanda bir çok araştırmalar yapılmış, Türk Tarımına büyük katkılar elde edilmiştir. 

Tarım kuruluşlarının kurulması yanında Sabit ve Döner Sermaye yasaları ile bu kuruluşlara sermaye verilmesi 

de sağlanmıştır. (26 Ocak 1925) tarihinde çıkarılan bu yasa devlet yardımı ile çiftçilere teknik çalışma 

sonuçlarının gösterilmesi, sermaye yatırımı ve karlılık kavramlarının öğretilmesi yolunda ayrı bir temel 

düzenlemedir. 

Atatürk döneminde ayrıca tarımın makineleşmesi de öngörülmüştür. Atatürk kendi kurduğu Orman 

Çiftliği’nde modern ziraat alet ve makinelerinin kullandırılmasına önem verilmiştir. 

Böylece Tarım alanında atılmalar yapılırken elbette çağdaş ülkelerde olduğu gibi tarımın organize edilmesi 

gereği vardır. Bu alanda Ziraat Vekaleti Teşkiline dair 1910 sayılı kanun 29 Aralık 1931 yılında çıkmıştır. Daha 

sonrada ek yasalar yürürlüğe girmiştir. Yine kurumlaşma ile ilgili olarak Veteriner Teşkilatı, Orman Teşkilatı 

bu dönemde çağdaş bir düzene sokulmuştur. 4 Haziran 1935 yılında çıkan Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat 



 

 

kanununda veteriner ve 1937 yılında kabul edilen 3116 sayılı Orman Kanunu ve ilaveleriyle Orman Teşkilatı 

kurulmuştur. Veterinerlik alanında 3 Mayıs 1928 yılında çıkarılan Hayvan Sağlık ve Zabıtası kanunu henüz 

yürürlüktedir. 

O dönemde işletmelere Çağdaş Tarım’ın icabı olan döner sermaye verilmesi (1934). Tarım Satış ve Kredi 

Kooperatiflerinin kuruluşu (1935). Pamuk işleri, çeltik ekimi, T.C. Ziraat Bankası’nın kuruluşu, Devlet 

Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü’nün kuruluşu, 1937 yılındadır. Ayrıca 1933 yılında Yüksek Ziraat 

Enstitüsü kurulmuş ve sonra bu Enstitüden Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri doğmuştur. Yine 

bu dönemde önemli bir atılım olarak şeker pancarı ekimi ile Şeker Fabrikalarının kuruluşu Türkiye 

Cumhuriyeti Tarım Politikası’nın değişmez temel taşlarındandır. Şeker pancarı Ziraati için Fabrikaları, 

çiftlikleri Macaristan’daki örneklerine göre kurulmuştur. Diğer taraftan Aşar’da bu dönem de kaldırılmıştır. 

Bütün bu çalışmalar yapılırken özellikle Alman ve Macar Tarım Uzmanlarından yararlanmıştır. Örneğin 

Meteoroloji Teşkilatı’nı benim de hocam olan, Prof. Dr. Retly Antal kurmuştur. Çayır, mera, yem bitkileri 

alanında yine hocalarımdan Prof. Dr. Kolbai Karoly, Hayvancılık alanında Prof. Dr. Welmann Oszkar ve Zirai 

Jeoloji alanında Prof. Dr. Locy Lajos, Alman Prof. Dr Oristiansen ve diğerleri Türk Tarımının gelişmesine 

yüce Atatürk’ün önderliğinde yardımcı olmuşlardır. 

Bu dönemde Ziraat’ın değişik kollarında eğitim görmek üzere Almanya ve Macaristan’a öğrenciler 

gönderilmiştir. Ben de bu öğrenciler arasındaydım. 1936 yılında açılan sınavı kazanarak Budapeşte’ye 

gönderildim ve Teknik Üniversite’nin Ziraat Mühendisliği bölümünü ilk Yabancı ve Türk öğrenci olarak bitirip 

yurda döndüm. Almanya’da eğitim görüp yurda dönen birçok Türk Ziraat Mühendisi ve veteriner hekimler de 

gelecekte A.Ü. Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nin öğretim üyeleri olmuşlardır. 

Görülmektedir ki o dönemde Atatürk önderliğinde yürütülen, iç işleri, dış işleri, ekonomi, eğitim ve öğretim 

ve diğer sosyal politikalar yanında Tarım Politikası da genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni oluşturan Türk 

halkının çağdaşlaşma yolunda ilerlemesinde temel taşlarından biridir. Bu oluşum dinamik ve modern tarım 

kültürünün yurt çapında yerleşmesinde değişmez bir temel teşkil etmiştir. Eğer ilgililer Tarım Tarihimizi 

yazarlarsa bu oluşum daha net olarak ortaya çıkacaktır. Bu dönemde yapılan devrimler arasında tarım konusu 

değişiklikleri ciddiyetle ele alınması halinde dış ülkelerde olduğu gibi bir “Tarım Müzesi” kurulmasının 

zamanı geçmiştir diyebiliriz. Ziraat alet ve makinelerinin kullanılması (Atatürk’ün kullandığı traktör ve ziraat 

aletleri) tohumluklar, kağnı arabaları, köylünün çarığı, kara sapanı, at eğerleri, orakları ile, daha biçok maddi 

tarihi değerler ile, Hititlerden itibaren Anadolu’da Tarımın nereden nereye geldiğini gözler önüne sermek artık 

bizim nesillerimizin görevidir. A.Ü. Sayın Rektörü Prof. Dr. Günel AKBAY’ın bana Tarım müzesi kurulması 

için çalışma başlattığını söyledi ama çalışmanın daha gözle görünür biçimde mesafeler katetmesi en büyük 

arzumuzdur. Unutulmamalıdır ki tarihle ilgili konular yanında özellikle tarım gibi teknik alanlara yüce Atatürk 

özel bir önem vermekte idi. Eğer Atatürk sağ olsa idi elbette bir müze teşebbüsünü çok desteklerdi. Onun 

yolunda yürüyorsak, adımlarımızın gereklerinin yerine getirilmesine çalışalım. 

Görülmektedir ki kısıtlı olanaklar olan bir dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti çiftçilerinin kısa zamanda 

arzulanan üretici bir toplum haline gelmesi için en ileri çağdaş yaptırımlara yer verilmiştir. Bütün bu paket 

tarım kalkınma atılımları Türk Tarım Politikası’nda değişmez köşe taşlarını oluşturmuştur.  

Rahatlıkla diyebiliriz ki Tarım Politikası Kültürü Cumhuriyet Türkiye’sinin yaşamına yerleştirilmiştir. Bu 

güçlü politikanın ne kadar doğru olduğunu yıllar sonra Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı’nda (FAO) 

çalışırken ve sonraları Dünya Bankası’nın Tarım Kredileri çalışmalarına katılan bir kişi olarak belirtmek 

isterim ki, Atatürk’ün uyguladığı tarım politikası gelişmekte olan bir ülkenin tarımsal kalkınması için bu 

uluslararası kuruluşların hazırladıkları rapor ve projelerde de yukarda belirtilen konulara yer verilmektedir. 

 

4. ATATÜRK’ÜN TARIM İLE İLGİLİ  SÖYLEDİĞİ BAZI SÖZLER 

“Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup olmuştur.” MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK 

“Türkiye’nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum, makinesiz tarım olmaz.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve ziraat rejimi kurmak lazımdır.” MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK 



 

 

“Çiftçi ve çoban, bu millet için unsur-u aslidir”. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Eğer milletimizin ekseriyeti azimesi çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde 

bulunmayacaktık.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Memleketi iklim, su ve toprak verimi bakımından ziraat bölgelerine ayırmak icap eder.” MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK 

“Milli Ekonominin temeli ziraattır.” KEMAL ATATÜRK 

“Ormansız yurt vatan değildir” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.” MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK 

“ Son arzum, yeşillik ve ağaçlık, fakat yaz ve kış yeşil duran ağaçlar arasında olmaktır” MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK. 

“Aziz çiftçiler! Şimdiye kadar sizi anlayan, sizin büyük ruhunuzu takdir eden bu arkadaşınızın sizin için, sizin 

refahınız ve istikbaliniz için neler düşündüğünü, bundan sonra da inşallah maddi sebereleriyle öğrenmiş 

olacaksınız. ” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Vatan en çok sizin emeğinize istinat ettiği halde en az bahtiyar ve mes’ut olan yine sizdiniz. MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK 

“Sizi ya harb olunca, ya hazinelerini doldurmak lâzım gelince hatırlarlardı….” MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK 

“Hepinizin malûmudur ki, milletin ekseriyeti sizlersiniz ve yine malûmunuzdur ki, memleketimiz şu iki şeyin 

memleketidir biri çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetiştiren bir milletiz. İyi çiftçi 

yetiştirdik: çünkü topraklarımız çoktur iyi asker yetiştirdik: çünkü o topraklara kasteden düşmanlar fazladır. O 

toprakları sürenler, o toprakları koruyan hep sizlersiniz. Bundan sonra da daha iyi çiftçi ve daha iyi asker 

olacağız. Lâkin bundan sonra asker oluşumuz artık eskisi gibi başkalarının hırsı, şan ve şöhreti, keyfi için değil, 

yalnız ve yalnız bu aziz topraklarımızı muhafaza etmek içindir. .” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“Çiftçilerimizin gayretiyle memleketimizin mahsuldar tarlaları birer mamure menbaı olacaktır. ” MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK 

“Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Yurdu öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler 

arsında olduğunu fark etsin .” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

       

 

5. SONUÇ 

Atatürk, Tarım alanında önünde bulunan bütün engelleri bilen ve bu engelleri aşmanın yollarını ortaya koyan 

ve çok ilerilere dönük bir stratejiyi uygulayan bir tarım politikası geliştiren bir liderdir.  



 

 

Atatürk dönemindeki tarım politikası; Çiftçilerin eğitimi, yeni metodların ve malzemelerin kullanılması, 

tarımda mekanizasyon, kurumlaşma ve döner sermaye işletmelerinin kurulması, kredi kaynaklarının 

bulunması ve kredilendirme, değerlendirmede ileriye dönük atılımların izlenmesi olarak özetlenebilir. 

Yüce Atatürk’ü ve onun özverili arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyoruz. 
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ÖZET 

Günümüzün yönetim anlayışları içerisinde önemli bir konu pozitif ve güçlü özelliklere odaklanma ve kitleyi 

bu açıdan motive etmedir. Bu yönetim anlayışları içerisinde şekillenen gruplar ise yönetim 

kademesindekilerden daha samimi ve dürüst liderlik beklentilerine sahip olmaktadırlar. Bu yönüyle 

izleyenlerin örgütsel ortamdaki etkili liderliği tanımlama kriterlerinden birini otantiklik kavramı 

oluşturmaktadır. Otantik liderliğin farklı tanımları olmakla birlikte yazında konuyla ilgili dikkat çekilen nokta 

liderin sözleri, davranışları ve sahip olduğu değerler arasındaki tutarlılık olmuştur. Ayrıca liderin pozitif 

değerleri, öz farkındalığı ve izleyenleriyle arasındaki güven ilişkisi otantik liderliğin diğer temel özellikleri 

arasında sayılabilmektedir. Otantik bir lider çevresindekileri samimiyeti ve verdiği güven sayesinde etkileyen 

bir liderdir. Bu tarz liderler; dürüstlük, nezaket, adalet, hesap verebilirlik ve iyimserlik gibi pozitif örgütsel 

davranışın da işaret ettiği olumlu temel değerlere sahiptirler. Söz konusu temel değerler otantik liderleri; 

izleyenler için doğru ve adil olanı yapmaya, karşılıklı güvene, açık ve dürüst iletişime, değerli ortak amaçlar 

doğrultusunda rehberlik yapmaya ve izleyenlerin refahı ve gelişimine önem vermeye dayanan otantik bir ilişki 

kurmaya motive etmektedir. İzleyenleriyle böyle bir ilişki geliştiren lider ise izleyenlerin ona olan inancı ve 

güveni sayesinde bir devleti bile kurabilecektir. Nitekim Türk yönetim tarihinde bunun örneğini Mustafa 

Kemal Atatürk ortaya koymuştur. Atatürk’ün yeni bir devlet kurmayı başarabilmesinin temelinde samimi, 

dürüst, net, istikrarlı ve tutarlı liderliği ve bunun halkı tarafından kabul görmesi ve ona güvenilmesi 

yatmaktadır.  

Bu anlamda çalışmanın amacı, pozitif psikoloji ve örgütsel davranış perspektifinden hareketle, Atatürk'ün 

liderlik davranışları ve yeni bir devleti kurmasında önemli bir yeri olan otantiklik kavramı ve otantik liderliği 

ilişkilendirmektir. Bu doğrultuda öncelikle pozitif örgütsel davranış olgusu ortaya konmuş olup ardından 

otantiklik kavramı ve örgütsel ortamda bu kavramın liderlik anlayışı üzerindeki etkisi otantik liderlik özelinde 

ele alınmıştır.  Otantik liderlikle ilgili bu kavramsallaştırmadan sonra Atatürk’ün yönetim anlayışında 

otantikliğin ve otantik liderlik tarzının izleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Otantiklik, Otantik Liderlik, Atatürk 

 

ABSTRACT 

One of the issues in today's management views is the positive and wide-ranging image and the mass of this 

building. Groups shaped within these management understandings have more sincere and honest leadership 

expectations than those at the management level. In this respect, the concept of authenticity constitutes one of 

the criteria for the followers to define effective leadership in the organizational environment. Although there 

are different definitions of authentic leadership, the point that draws attention to the subject in the literature is 

the consistency between the leader's words, behaviors and values. In addition, the leader's positive values, self-

awareness and the relationship of trust with his followers can be counted among the other basic features of 

authentic leadership. An authentic leader is one who influences those around him through his sincerity and 

trust. Such leaders; They have positive core values such as honesty, courtesy, fairness, accountability and 

optimism, which are also indicated by positive organizational behavior. These core values are authentic 

leaders; It motivates the audience to do what is right and fair, to establish an authentic relationship based on 

mutual trust, open and honest communication, guidance towards valuable common goals, and caring for the 

well-being and development of the audience. A leader who develops such a relationship with his followers 



 

 

will even be able to establish a state thanks to the belief and trust of the followers in him. As a matter of fact, 

Mustafa Kemal Atatürk has set an example of this in the history of Turkish administration. The basis of 

Atatürk's success in establishing a new state is his sincere, honest, clear, stable and consistent leadership, and 

his acceptance and trust by his people.  

In this sense, the aim of the study is to relate the concept of authenticity and authentic leadership, which has 

an important place in Atatürk's leadership behaviors and founding a new state, from the perspective of positive 

psychology and organizational behavior.  In this direction, firstly, the phenomenon of positive organizational 

behavior was revealed, and then the concept of authenticity and the effect of this concept on the understanding 

of leadership in the organizational environment were discussed in the context of authentic leadership. After 

this conceptualization of authentic leadership, the traces of authenticity and authentic leadership style in 

Atatürk's management approach were emphasized. 

Keywords: Leadership, Authenticity, Authentic Leadership, Atatürk 

 

1. GİRİŞ 

Yönetim ve liderlik anlayışları tarihin her aşamasında gelişen ve değişen bir konu olmuştur. Tarihsel süreçte 

gerek toplumsal değerlerin etkisiyle gerekse de liderlerin kişisel tercihleri nedeniyle farklı liderlik davranış ve 

beklentileri ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu liderlik tarzlarından önemli birini de otantik liderlik tarzı temsil 

etmektedir. Pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranış felsefesinden hareketle ortaya atılan bu liderlik tarzı 

etkin liderlerin; kendine ve etrafındakilere karşı dürüst, samimi, açıklık ve şeffaflığa önem veren kişiler 

olacağını öne sürmektedir. Örgütsel yapıların varlığından bu yana en başta güvenin inşa edilmesinde önemli 

olan söz konusu lider özellikleri, tarihsel süreç içerisinde birçok devletin kuruluş ve bağımsızlık 

mücadelelerinde de kendisini göstermiştir. Bunun en güçlü örneklerinden birini Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin kuruluş sürecinde görmek mümkündür. Söz konusu süreç içerisinde Türk yönetim ve liderlik 

anlayışının temel taşları oturtulmuş ve lider-izleyen arasındaki güçlü samimi ve güvene dayalı bağlar ortaya 

bir devletin çıkmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı sürecinde, Atatürk ve mücadeleyi yürüttüğü arkadaşlarının, 

orduyu ve halkı motive etme çabalarıyla ve Türk milletinin gücüne inandırarak harekete geçirmesi pozitif 

örgütsel davranış felsefesinin adeta bir resmi gibidir. Söz konusu zorlu koşullar altında bile liderin, ulusun 

gücünün farkına varması ve özgüven kazanması için örnek gösterilecek mücadeleler ortaya konmuştur. Bu 

mücadeleler Atatürk’ü, hem kendisine hem de etrafındakilere karşı dürüst olmayı liderlik felsefesi edinen bir 

lider haline getirmiştir. Nitekim bunun temeli de izleyenlerine ve kendisine karşı dürüst, samimi, şeffaf ve 

tutarlı bir lider olmayı niteleyen otantik liderliğe işaret etmektedir. Bu yönüyle Atatürk, etrafındakileri pozitif 

psikolojik çabalarla doğru şekilde yönlendirmeyi başarmış tarihin etkili liderlerinden biridir. Bu amaçla 

çalışmada öncelikle pozitif örgütsel davranış olgusu üzerinde durulmuştur. Ardından otantiklik ve otantik 

liderlik tarzına değinilmiştir. Otantik liderlikle ilgili bu kavramsallaştırmalardan sonra ise Atatürk’ün yönetim 

anlayışında otantik liderlik tarzının izlerine yer verilmiştir. 

 

2. POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 

Pozitif örgütsel davranış, örgütteki iklimin olumlu tarafına odaklanan ve bu yönüyle çalışanların da 

kişiliklerinin zayıf yönlerinden çok güçlü taraflarını ön plana çıkaran bir yaklaşımı temsil etmektedir. Son 

yıllarda örgütsel etkinliği artıracak stratejilerin gelişim ve uygulamasına yönelik arayışlarda pozitif örgüt 

biliminin kavram ve kuramlarına sıkça rastlandığı görülmektedir. Pozitif örgüt bilimi örgütlerde birey 

davranışlarının örgüt stratejilerine etkisini inceleyerek bazı strateji ve yetkinliklerin neden diğerlerinden daha 

yararlı olduğunu anlama fırsatı sağlamaktadır. Söz konusu yaklaşım; pozitif psikoloji bilimi,  literatürde 

“pozitif örgütsel bilim”, “pozitif örgütsel davranış” ve son dönemde daha sıklıkla kullanılan “psikolojik 

sermaye” kavramlarıyla ifade edilmektedir. Psikolojik sermaye kavramı, örgütlerde performans artışı için 

ölçülebilen, geliştirilebilen ve etkin olarak yönlendirilebilen insan kaynağı potansiyelinin ve psikolojik 

kapasitesinin incelenmesine ilişkin uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 2011: 343; Luthans, Youssef 

ve Avolio, 2007: 10). Bu nedenle, psikolojik bir gücün veya kapasitenin pozitif örgütsel davranış anlayışına 

dahil edilebilmesi için olumlu ve örgütsel davranış alanına özgü olmasının gerekliliğinin yanı sıra kuram ve 

araştırmaya dayanması, ölçülebilirliği ve bilimsel kriterleri karşılaması önemli görülmüştür (Luthans, Youssef 

ve Avolio, 2007: 11). Bileşenleri içerisinde umut, iyimserlik, öz yeterlilik ve dayanıklılığın bulunduğu 



 

 

psikolojik sermaye örgütsel alanda pozitif örgütsel davranışın da ortaya çıkış dayanaklarından birini 

oluşturmaktadır. 

Örgütsel alana pozitif psikolojinin yansıması ise iki temel yaklaşımla olmuştur. Bunlardan ilki Pozitif Örgütsel 

Düşünce Okulu’dur. Bu yaklaşım, kriz ortamında ve olumsuz koşullarda örgütün yaşamını ve etkinliğini 

sürdürebilmesi için pozitif örgütsel özelliklerin ön plana çıkarması gerektiğini savunmaktadır. İkinci yaklaşım 

ise Pozitif Örgütsel Davranış’tır. Pozitif Örgütsel Düşünce Okulu daha çok makro ve örgütsel bir bakış açısı 

ortaya koyarken, Pozitif Örgütsel Davranış daha mikro ve bireysel perspektifi dikkate alan pozitif çalışma 

psikolojisi araştırmalarından oluşmaktadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007: 10). Bu anlayışlardan hareket 

eden Pozitif Örgütsel davranış, temelinde, örgütsel davranış alanının, zayıflıkları düzeltmeye çalışan 

olumsuzluk sarmalına yoğunlaşmak yerine, güçlü yönleri vurgulayan proaktif, olumlu bir yaklaşıma ihtiyacı 

olduğunu iddia etmektedir (Luthans, 2002: 695). Bu yaklaşım içerisinde örgütlerde ‘olduğu gibi görünüp, 

göründüğü gibi olan’, yalnızca diğerlerine değil ‘kendilerine karşı da dürüst olan’ ve liderliğin pozitif kökenini 

oluşturan otantik liderlere ihtiyaç duyulduğundan söz edilmektedir (Kesken ve Ayyıldız, 2008: 735). Bu 

doğrultuda pozitif örgütsel davranışın bir ürünü olarak nitelenen otantik liderlik tarzı ve otantiklik kavramı bu 

aşamada irdelenmektedir. 

 

3. OTANTİKLİK KAVRAMI 

Liderlik yaklaşımları içerisinde otantik liderliğin doğru anlaşılabilmesi için öncelikle otantiklik kavramının 

anlamına odaklanmak gerekmektedir. Temeli 1950’lere dayandığı düşünülen kavram, insancıl psikoloji, 

pozitif psikoloji ve varoluşçuluk gibi farklı kuramsal yaklaşımların temel kavramları arasında yer almaktadır 

(Ekşi, Sayın ve Çelebi, 2016: 82). Otantik liderliğin çıkış noktası olarak görülebilecek otantiklik kavramı, 

kişinin kendini bilmesi, kabul etmesi ve kendisine karşı dürüstlüğü ile ilgilidir. Bu anlamda otantikliği, bir yapı 

olarak kavramak yerine, otantikliğin bir süreklilik olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre insanın temel 

değerlerine, kimliklerine, tercihlerine ve duygularına sadık kalması aynı derecede otantikliğini de artıracaktır 

(Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans ve May, 2004: 3). Kernis (2003) otantikliği, kişinin günlük ilişkilerinde 

öz benliğini özgür bir şekilde ortaya koyması olarak ifade ederken, Harter (2002) otantiklik kavramını bireyin 

davranış ve ifadelerinin değerleri, istekleri ve duygularıyla tutarlı olması şeklinde tanımlamaktadır (Aktaran 

İlhan ve Özdemir, 2013: 143).   

Bu kavramı Wood ve arkadaşları (2008) üç boyutlu olarak ele almışlardır. Söz konusu boyutlar kendine 

yabancılaşma, otantik yaşam ve dış etkiyi kabullenme şeklinde belirtilmiştir. İlk boyut olan kendine 

yabancılaşma, bireyin mevcut duygu, biliş ve fizyolojik durumu ile duygu, biliş ve fizyolojik durumuna ilişkin 

bilinçli farkındalığı arasındaki uyumsuzluk olarak tanımlanırken; ikinci boyut olan otantik yaşam kişinin 

duygu, düşünce ve inanışlarıyla ilgili bilinçli farkındalığı ile eylemleri arasındaki uyumdur. Üçüncü boyut olan 

dış etkiyi kabullenme ise kişinin, başkalarının kendi duygu ve davranışlarına olan etkisini kabullenerek, onların 

beklentilerine göre davranış gösterme eğilimidir. Burada birey kendisine yabancılaşarak başkalarının kendisi 

üzerindeki etkisini kabul ettiğinde, kendi olmaktan vazgeçerek otantik yaşayışından uzaklaşabilir ve böylece 

birey otantikliğini yitirebilir (Aktaran Taşçıoğlu ve Yosun, 2018: 107). 

 

4. OTANTİK LİDERLİK TARZI 

Otantik liderlik kavramı otantikliği temel alan bir bireyin ortaya koyduğu liderlik davranışlarını temsil 

etmektedir. Nitekim yazında da otantik liderliğe dair yapılan tanımların pek çoğunun, konunun temelini 

oluşturan otantiklik yapısı ile başladığı ifade edilmektedir. Ayrıca böyle bir liderlik süreci, öz farkındalığa ve 

hem liderin hem de izleyenlerin öz düzenleyici pozitif davranışlarına tam olarak etki etmekte ve olumlu kişisel 

büyüme ile öz gelişimi teşvik etmektedir (Tabak, Polat, Coşar ve Türköz, 2012: 93). 

 Walumbwa ve arkadaşları (2008) otantik liderliği beş farklı bileşen halinde ele almışlardır. Bunlar; 

özfarkındalık, ilişkilerde açıklık, içsel bir ahlak anlayışı, karar alma sürecinde bilginin tarafsız ve dengeli 

değerlendirilmesi ve olumlu ahlaki bakış açısı olarak sıralanmıştır (Akyürek, 2020: 103-104; Walumbwa, 

Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson, 2008: 89). Bu yönleriyle otantik bir lider örgütte sürdürülebilir 

performans, çalışma ilişkisi, yaratıcılık, işten memnuniyet, çalışanı güçlendirme gibi olumlu sonuçların ortaya 

çıkmasını sağlarlar. Ayrıca bu tarz liderler takım koçluğu görevini üstlenerek de grup üyeleri arasında bilgi 



 

 

paylaşımını ve öğrenme iklimini desteklemekte ve grup üyelerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkmasına 

ve takımların verimliliğinin artmasına neden olmaktadırlar. Öte yandan örgütsel güvenin oluşması da otantik 

liderlikle mümkündür (Korkmaz, 2017: 439-440; Lyubovnikova, Legood, Turner ve Mamakouka, 2017: 60). 

Otantik liderler, birçok yönden örgütsel sonuçlara olumlu katkı sağlayabilecek liderlerdir. Bu tarz liderler 

örgütteki bireysel değerleri faaliyetlerle, faaliyetleri de örgütsel değerler ile uyumlaştırmaya çalışırlar. 

İnsanlara hizmet etmek isteyen bu liderler, aklın yanı sıra merhamet ve tutku gibi duygular ile harekete 

geçerler. Otantik liderler, güçlü örgütsel kültürler ve sosyal kültürlerde kabul görme yollarını ve radikal bir 

değişim gerçekleştirebilmek için hangi kültürel değerlerin onlara fayda sağlayacağını bilirler. Kendilerine karşı 

dürüst olan otantik liderler, başkalarının beklentilerine uymak için kişiliklerinden vazgeçmezler. Statü ve 

kişisel çıkarların ötesinde sosyal çıkarlar ile güdülenirler. Taklit değil orijinaldirler. Bu tarz liderlerin 

davranışlarının kökeni değer ve kanaatlerine dayanır (Kesken ve Ayyıldız, 2008: 738).  

Otantik liderlerin özgüveni, değerlerinin açık olması ve dürüstlüğü izleyenler üzerindeki etkilerini 

artırmaktadır. İzleyenlerin inanılır, odaklanmış ve kendinden emin olarak gördükleri bir liderden etkilenmeleri 

daha kolaydır. Bu anlamda liderin etkisi izleyenlerin benlik algıları ile öz kimliklerini de dolaylı olarak 

şekillendirmektedir. Burada izleyenleri etkilemek için kullanılan liderlik davranışlarının bazıları diğer liderlik 

kuramlarındakiler ile aynıdır. Lider; izleyenler için çekici bir vizyon ortaya koyarak, doğru davranışlar 

konusunda örnek olarak ve engeller/zorluklar karşısında iyimserliğini ifade edip cesaret vererek takipçilerin 

bağlılık ve iyimserliklerini artırabilir (Yukl, 2018: 352). Nitekim otantik liderlikle ilgili sıralanan bu 

özelliklerin tümü göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin kuruluş sürecinde yaşanan süreç ve Atatürk’ün 

gösterdiği liderlik davranışlarının otantik tarzla örtüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda, 

Atatürk’ün yönetimsel çabalarının ve bu çabaların halkta bıraktığı etkinin izlerini otantik liderlik davranışları 

üzerinden okumak mümkün hale gelmektedir.  

 

5. ATATÜRK’ÜN LİDERLİĞİNDE OTANTİK TARZIN İZLERİ 

Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı dönem içerisinde hem ülkemiz hem de dünyada benzerine az rastlanabilecek 

bir liderlik dehası ortaya koymuştur. O, gösterdiği liderlik tarzı içerisinde, kendisini toplumdan soyutlamadan, 

toplumun her kesimiyle bilgi alışverişinde bulunmuş, bireylerin arzu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmıştır. 

Yönetilen kesimin de genel durumdan haberdar olmasına önem veren Atatürk, Türk milletini oluşturan 

bireylere samimi bir güven duygusu beslemiştir. Toplum içinde sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi 

güçlendirmeye çalışan Atatürk, yönettiği insanları karşı hem takdirde hem de yargılamada tarafsız bir yaklaşım 

sergilemeye önem göstermiştir (Arıkan, 2001: 255). Nitekim liderliğinin bu güvenilir ve samimi yönleri, 

Atatürk’ün otantik yönetim anlayışının ilk ve en önde gelen göstergeleri olarak ifade edilebilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal ve kültürel açıdan varlığını ortaya koymasında önemli bir yeri olan 

Atatürk toplumun nabzını tutan bir lider olmuştur. Böylelikle otantik liderliğin önemli bir temsili olan 

‘izleyenleriyle açık ve şeffaf bir özdeşleşme’ nin yanı sıra ‘yüksek düzeyli güven duygusu’ da onun liderliğinde 

yerini almıştır. Bu liderlik davranışı içerinde Mustafa Kemal, kendi değer yargıları doğrultusunda hareket 

etmeye önem verirken, izleyenlerinin veya arkadaşlarının farklı bakış açıları sunabileceği ilişkiler de 

kurmuştur. O, halkında yarattığı güven sayesinde Türk milletinin kendi gücünün farkına varmasını sağlayarak 

bireylerin kişisel gelişimini ve bağımsızlık hedefini de gerçekçi temellere oturtmuştur. Ayrıca Atatürk;  

vizyoner, detaylara önem veren, yapılacak inkılapları bilen ve zamanı en uygun şekilde kullanan, realist, 

mükemmelliyetçi bir lider olarak görülmektedir. Nitekim otantik liderliğin ‘izleyenlerin saygısını ve güvenini 

kazanma’ özelliğini de bu şekilde bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra barışçıl, insancıl, fedakar, 

sorunları çözme yeteneğine sahip, kendilerine ve başkalarına karşı dürüst olan ve liyakata önem veren liderlik 

özelliklerini göstermesi de onun otantik tarzın ‘bilginin dengeli ve tarafsız değerlendirilmesi’ ve ‘otantik 

davranış’ öncüllerine uyum sağlar nitelikte görünmektedir (Aslan, 2008: 244-250; Erkutlu, 2014: 23-25).  

Atatürk’ün liderliğinin bir diğer otantik tarza yakın görülebilecek tarafını da savunduğu değerleri inandırıcı bir 

şekilde ustalıkla ifade etme yeteneği oluşturmaktadır. Yazında izleyenlerin liderlerini otantik olarak 

tanımlamaları önemli ölçüde bu özellikle ilgili görülmüştür. Bu bağlamda liderin ifade ettiği değerlerle 

duyguların izleyenlerin duruma ilişkin algıları ile tutarlılığı ve izleyenlerin bu konuda liderin hakiki duygu ve 

değerlerini ifade edip etmediği konusu otantik liderlikle yakından ilgilidir. Eğer lider, gerçekçi bir tavır 

sergilemesine rağmen, değer ve duygular duruma uyumsuz ise veya uyumlu olmasına karşılık gerçekçi 



 

 

görünmüyorsa aradaki güven unsuru zayıf kalmaktadır (Yukl, 2018: 352). Nitekim ifade edilenlerin aksine 

Atatürk’ün liderliğinin en güçlü yanlarından biri halkından aldığı destekle onlarda yarattığı güven olmuştur. 

Bu bağlamda Atatürk, otantik temellere dayandırılabilecek bu özelliği sayesinde halkında yarattığı derin 

samimiyet ve liderine teslim olmuşluk derecesinde bir güvenin sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 

kurmuştur. 

Genel bir değerlendirme ile Atatürk’ü, tüm bu başarıları ve halkının koşulsuz güvendiği bir lider olması 

vasıflarıyla otantik bir lider olarak kabul etmek mümkündür. Atatürk’ün liderliğinin, diğer ulus ve yöneticiler 

için iyi bir örnek ve rol model olması da, onun yönetim anlayışının otantik liderlik yaklaşımına atıfta 

bulunduğuna önemli bir delildir. Bu anlamda hem yönettiği kesim için hem de diğer devlet yöneticileri için 

farklı yönleriyle örnek bir liderlik davranışı gösteren Mustafa Kemal, halkı için verdiği mücadeleler ve yaptığı 

hizmetler ile hala anılan bir lider haline gelmiştir. Nitekim böyle güçlü bir liderlik anlayışının hala örnek 

gösteriliyor olması da, Atatürk’ün, öncelikle öz farkındalığa sahip bir kişiliğinin oluşu, ardından ilişkilerinde 

açıklığı benimsediği iletişim anlayışı ve içselleştirilmiş bir ahlaki bir bakış açısıyla açıklanabilecektir. Bir 

yönetici ve lider olarak onun kendinde her daim geliştirmeye çalıştığı bu özellikleri, otantik bir birey ve dahası 

otantik bir lider olarak anılabilmesi için gösterilebilecek kanıtlardan yalnızca birkaçını oluşturabilecektir. Bu 

bağlamda Atatürk’ün liderlik anlayışında otantik tarzın izlerini bulmak için burada gösterilen çabanın farklı 

çalışmalarla desteklenmesi ve geliştirilmesi önemli görülebilecektir.  

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Genel olarak değerlendirildiğinde otantiklik kavramı daha çok kendini bilmeyi ve kendine ve başkalarına karşı 

dürüstlüğü ifade eden bir özellik olarak görülmektedir. Kişilik özelliklerinde dürüstlüğü, nezaketi, adaleti, 

hesap verebilirliği, iyimserliği ve rol model olmayı amaç edinen otantik davranış yapısına sahip kişiler, liderlik 

davranışlarında da bu yönleriyle öne çıkmaktadırlar. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk’te de bahsedilen bu 

özellikler bir arada toplanmış ve O, bu davranışlarının sonucu olarak izleyenlerinde yarattığı güvenin gücüyle 

hareket ederek yeniden bir devlet kurulmasına zemin hazırlamıştır.  

Mustafa Kemal Atatürk, onu destekleyenlere karşı gerektiğinde otoriter bir lider, gerektiğinde tüm 

fedakarlığıyla onlar için savaşan hizmetkar bir lider ve gerektiğinde de tüm farklı görüşlere saygı göstererek 

demokratik bir lider olmuştur. Ancak sayılan liderlik tarzları ve gösterdiği diğer liderlik tarzları açısından da 

değerlendirildiğinde Atatürk’ün liderliğinin değişmeyen özelliklerinden biri samimiyeti ve dürüstlüğüyle inşa 

ettiği otantik liderliği olmuştur. Otantik bir lider olarak Atatürk, dönemin ve durumun gerekliliklerine uygun 

olarak hangi tür liderlik tarzı ya da davranışını benimserse benimsesin liderliğinin temelinde yatan olgulardan 

biri halkıyla arasındaki güven ilişkisi ve Türk milletine olan inancı olmuştur. Bu açıdan, bu çalışmanın bağlamı 

içerisinde, Atatürk’ün liderlik davranışları ve otantik liderlik tarzının ne denli uyumlu olduğunu görmek 

önemli görülmektedir. Bu doğrultuda, Türk yönetim kültürü bağlamında otantik bir liderin nasıl oluştuğu ve 

liderin sözleri, eylemleri ve değerleri arasındaki tutarlılığın buna nasıl hizmet ettiği, Atatürk’ün liderlik anlayışı 

ile daha net bir şekilde kavramsallaştırılabilecek ve görülebilecektir. Öte yandan liderlik konusunda 

incelemelerini sürdüren araştırmacılar için otantiklik olgusunun farklı liderlik tarzlarının temeline nasıl katkı 

sunduğu da ilgi çekici bir inceleme konusu olabilecektir. Buna ek olarak otantiklik olgusunun bu liderlik 

tarzlarına olumlu ya da olumsuz etkileri ve bunun dünyadaki örnekleri inceleme konusu olarak 

önerilebilecektir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, farklı görüşlere sahip dört yazardan üçünün kitaplarındaki (Attilâ İlhan, Hangi Atatürk; Taha 

Akyol, Ama Hangi Atatürk ve  Bahri Savcı, Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Sorunlar-Yorumlar) ve birisinin 

makalesindeki (Uğur Mumcu, Devrim Tarihi-Sahte Atatürkçülük), Atatürk’ün şahsiyeti ve düşünce sistemi 

açısından konuyla alakalı olduğu düşünülen bölümleri geniş bir şekilde çalışma metni içinde verilmiş ve ayrıca 

incelenen 26 makalede yer alan anlatımlar dikkate alınarak sonuç ve değerlendirme kısmındaki yorumlar 

oluşturulmuştur. Buradaki ana amaç, çalışma kapsamında incelenen eserlere bir eleştiri getirmekten ziyade 

farklı bakış açılarının birlikte sunularak Atatürk’ün şahsiyeti ve düşüncelerine değişik noktalardan 

bakıldığında ne kadar farklı sonuçlara ulaşılabildiğinin gösterilmesidir. Buradan hareketle, günümüz 

Türkiye’sinde artık Atatürk’ün anlamak ve anlatmak için ciddi bir iradenin ortaya konulması gerektiği 

düşünülmektedir. Farklı bakış açılarının yer aldığı bu kaynakların incelenmesinde karmaşık, uzun ve ağır bir 

dil yazımı nedeniyle  Atatürk düşüncesinin anlaşılmasında zorluklar bulunduğu görülmüştür. Atatürk’ün 

şahsiyeti, gerçekleştirdiği inkılaplar ve ortaya koymuş olduğu değerler zaman zaman güncel siyasetin 

gündemine girmekte, konu maalesef farklı amaçlarla çeşitli kesimler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanılmaktadır. Bu durum, Atatürk’ün manevi mirası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri açısından 

çok üzücü ve yaralayıcıdır. Milli Mücadele’nin kazanılması noktasına kadar Bolşevik-İslam siyaseti ve 

Doğu’ya yönelme, Zafer sonrasında Batı’ya yöneliş, sonrasında dış politikada Lozan, Musul gibi konularda 

gözlenen söylem ve icraat değişikliklerinin ele alınış şekliyle farklı kurgularla farklı Atatürk resimleri ortaya 

koymak mümkündür. Benzer bir şekilde, Atatürk’ün çeşitli zamanlarda söylediklerinden yola çıkarak, O’nu; 

İslamcı, Solcu, Komünist, Liberal, Diktatör, Demokrat, Totaliter, Barışçı veya Saldırgan diye nitelemek 

mümkündür. Resmin tamamına bakmamak veya nihai varmak istediği noktayı gözden kaçırmak bizi yanlış 

yöne götürür. Atatürk’ü bir çizgiye veya noktaya yerleştirmek, Atatürk düşüncesinin dinamizmine ters 

düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Kemalizm, Medeniyet, Devrim.  

 

ABSTRACT 

In this study, in the books of three of the four authors with different views (Attilâ İlhan, Which Atatürk; Taha 

Akyol, But Which Atatürk and Bahri Savcı, Atatürk and Contemporary Turkey, Problems-Comments) and in 

the article of one of them (Uğur Mumcu, Devrim Tarihi-Fake Kemalism), the sections that are thought to be 

relevant to the subject in terms of Atatürk's personality and thought system are given in the study text in detail 

and the comments in the conclusion and evaluation part are formed by taking into account the expressions in 

the 26 articles are examined. The main purpose here is to present different perspectives together, rather than 

to criticize the works examined within the scope of the study, to show how different results can be achieved 

when looking at Atatürk's personality and thoughts from different points. From this point of view, it is thought 

that a serious will must be put forward in order to understand and explain Atatürk in today's Turkey. In the 

examination of these sources which include different perspectives, it has been seen that there are difficulties 

in understanding Atatürk's thought due to a complex, long and heavy language writing. Atatürk's personality, 

the reforms he realized and the values he put forward are sometimes on the agenda of current politics, 

unfortunately the subject is used by various segments for their own interests for different purposes. This 

situation is very sad and hurtful in terms of Atatürk's spiritual legacy and the founding principles of the Turkish 

Republic. It is possible to present different pictures of Atatürk with different fictions in the way the Bolshevik-

Islamic politics and orientation to the East until the point of winning the National Struggle, turning to the West 



 

 

after the Victory, and then the changes in discourse and practice observed in foreign policy such as Lausanne 

and Mosul. Similarly, based on what Atatürk said at various times, It is possible to describe them as Islamist, 

Leftist, Communist, Liberal, Dictator, Democrat, Totalitarian, Peacemaker or Aggressive. Ignoring the whole 

picture or the final destination will lead us in the wrong direction. Placing Atatürk on a line or point contradicts 

the dynamism of Atatürk's thought. 

Keywords: Atatürk, Atatürk’s Thought System, Kemalism, Civilization, Revolution. 

 

1. GİRİŞ 

Atatürk’ün şahsiyeti, gerçekleştirdiği inkılaplar ve ortaya koymuş olduğu değerler zaman zaman güncel 

siyasetin gündemine girmekte, konu maalesef farklı amaçlarla çeşitli kesimler tarafından kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı görüşlere sahip dört yazara ait üç kitap ve bir makaledeki 

Atatürk’ün şahsiyeti ve düşünce sistemi açısından konuyla alakalı olduğu düşünülen bölümleri, sayfa sırasına 

göre aşağıda verilmiş, ihtiyaç duyulan yerlerde yorumlar eklenmiştir.  

Farklı bakış açılarının yer aldığı bu kaynakların incelenmesinde karmaşık, uzun ve ağır bir dil yazımı nedeniyle  

Atatürk düşüncesinin anlaşılmasında zorluklar bulunduğu görülmüştür. Atatürk’ün şahsiyeti, gerçekleştirdiği 

inkılaplar ve ortaya koymuş olduğu değerler zaman zaman güncel siyasetin gündemine girmekte, konu 

maalesef farklı amaçlarla çeşitli kesimler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu durum, 

Atatürk’ün manevi mirası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri açısından çok üzücü ve yaralayıcıdır. 

Milli Mücadele’nin kazanılması noktasına kadar Bolşevik-İslam siyaseti ve Doğu’ya yönelme, Zafer 

sonrasında Batı’ya yöneliş, sonrasında dış politikada Lozan, Musul gibi konularda gözlenen söylem ve icraat 

değişikliklerinin ele alınış şekliyle farklı kurgularla farklı Atatürk resimleri ortaya koymak mümkündür. 

Benzer bir şekilde, Atatürk’ün çeşitli zamanlarda söylediklerinden yola çıkarak, O’nu; İslamcı, Solcu, 

Komünist, Liberal, Diktatör, Demokrat, Totaliter, Barışçı veya Saldırgan diye nitelemek mümkündür. Resmin 

tamamına bakmamak veya nihai varmak istediği noktayı gözden kaçırmak bizi yanlış yöne götürür. Atatürk’ü 

bir çizgiye veya noktaya yerleştirmek, Atatürk düşüncesinin dinamizmine ters düşmektedir. 

Söz konusu üç kitap ve bir makaleye ilave olarak incelenen 26 makalede yer alan anlatımlar dikkate alınarak 

sonuç ve değerlendirme kısmındaki yorumlar oluşturulmuştur. Buradaki ana amaç, çalışma kapsamında 

incelenen eserlere bir eleştiri getirmekten ziyade farklı bakış açılarının birlikte sunularak Atatürk’ün şahsiyeti 

ve düşüncelerine değişik noktalardan bakıldığında ne kadar farklı sonuçlara ulaşılabildiğinin gösterilmesidir. 

Buradan hareketle, günümüz Türkiye’sinde artık Atatürk’ün anlamak ve anlatmak için ciddi bir iradenin ortaya 

konulması gerektiği düşünülmektedir. 

 

2. ATATÜRK’ÜN ŞAHSİYETİ VE DÜŞÜNCE SİSTEMİNE FARKLI BAKIŞLAR 

2.1. Attilâ İLHAN, Hangi Atatürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2004. 

İlhan, Mustafa Kemal’in iç içe üç büyük eyleminin olduğunu, bunların; “Emperyalizm’e karşı kurtuluş savaşı, 

padişaha karşı demokratik devrim, toplumun ümmet aşamasından ‘millet’ aşamasına dönüşümü” şeklinde 

olduğunu belirtmektedir (15). 

İlhan, Emre Kongar’a atfen, yeni kurulan Cumhuriyet’e biçim vermek için ortaya atılan Atatürkçülük’ün genç 

kuşaklara, Atatürk’ün yaşam öyküsü ve yaptığı işler biçiminde aktarıldığını, böylece sonradan oluşmuş bir 

ideolojinin yani Atatürkçülük’ün kendisinden önce oluşmuş eylem ve olayların yorumunda kullanıldığını, 

bunun sonunda da gerek Atatürk’ün gerçekten yapıp ettikleri, gerekse bağımsızlık savaşı gibi olayların ve Türk 

milliyetçiliği gibi olguların niteliklerinin değiştirildiğini, bu nedenle hem Atatürk’ün hem de Atatürkçülüğün 

günün koşullarına göre gözden geçirilmesi gerektiğini, gerek olaylar ve olgular, gerekse Atatürk’ün kendi 

yaptıklarının, Osmanlının yadsınması ve altı ok çerçevesinde saptırıldığını ifade etmektedir (54-55). 

Yazarın kitabında bu çalışmaya ilişkin konuları içerdiği düşünülen ifadeleri aşağıda alıntı olarak sunulmuştur: 

 



 

 

…Resmi ideoloji kılığına sokulan Atatürkçülük, kurcalandıkça görülür, ne Müdafaa-i Hukuk yıllarının 

anti-emperyalist tutumuna sahiptir, ne de çağdaşlaşmak için çağdaş uygarlık düzeyini bilimsel yöntemlerle 

ulusal bileşime kavuşarak yakalamayı öneren tam bağımsızlıkçı kişilik taşıyan tutuma… (56)  

…Atatürkçülük dendi mi herkes aslan kesiliyor ama Mustafa Kemal’in ekonomik bağımsızlık, 

sanayileşme, bağımsızlık ve özgürlük konularında söylemiş oldukları kimsenin kafasını kurcalamıyor…(73) 

…Atatürk devrimciliği sürekli bir devrimciliktir… (80) 

…Mustafa Kemal’in talihsizliği, onu savunmaya kalkışanların yanlış adamlar olmasıdır…(108) 

…Atatürk devrimleri yoktur. Atatürk öncülüğünde yapılmış ulusal demokratik bir halk devrimi vardır. 

Bu devrimin toplum bilimsel açıklaması, Türkiye’nin feodal ümmet toplumundan burjuva millet toplumuna 

geçişidir diyebiliriz. Tanrıdan alındığı söylenen iktidarı, yapısal olarak değiştirip hukuk düzeyinde halka 

aktarmıştır… (111) 

…Toplumsal devrimlerde, iktidara siyasal olarak el koymak, devrimi gerçekleştirmek değildir. Tam 

tersine, devrimin ekonomik ve toplumsal düzeyde gerçekleştirilmesi süreci bu el koyma olayından sonra 

başlar, toplumuna göre değişen uzunlu kısalı geçiş dönemlerini içerir. Bu saptama sosyalist devrimler için 

olduğu kadar ulusal demokratik devrimler için de geçerlidir… (136)                                                                                                                 

…Mustafa Kemal’in fikirleri ve duyguları, hala sistemli bir biçimde ele alınıp, derlenip, 

toparlanamamıştır, hala bunlardan bir fikir bileşimi çıkarılamamıştır. İktidarların Atatürkçülük diye 

gagamıza dayadıkları, İnönü faşizan diktası döneminden kalma kurumlar ve kurallardır ki Müdafaa-i Hukuk 

düşüncesi ve Kuva-yı Milliye eylemiyle yakından uzaktan bir ilişkisinin olduğunu sanmıyorum…(249) 

…İyi ama, Atatürkçülüğü, Tanzimat türünden bir batı taklitçiliği sanan bir sürü Türk aydını yok 

mudur? Öfkem niye iki sebepten: birisi, Müdafaa-i Hukuk öğretisinin, gerçekte, hiç de bu türden bir Batıcılığı 

içermemesi. İkincisi, bu gerçeğin Türk halkına anlatılamaması… (358) 

…Onlara ecnebi ajanslar “Kemalist” diyor, “Kemal’in adamları manasında! “Atatürkçü” deyimi, bir 

kere Gazi Mustafa Kemal Paşa, “Atatürk” olduktan, daha ilginci ebediyete intikal ettikten sonra ortaya 

atılmıştır… (411) 

…Kemalist, aynen Mustafa Kemal Paşa gibi, “Türkçü, anti-emperyalist ve solcudur.” Atatürkçü ise, 

“Batıcı, komprador/kapitalist ve liberaldir.” Yoksa kestirmeden “Tanzimatçı” mı demeliyim?... (413) 

 

Yazarın 1980 yılına kadar olan dönemde çeşitli makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan kitap, 

doğal olarak o ana kadar ki gelişmeleri ele almaktadır. Yazarın siyasi görüşü paralelinde, Atatürk’ün sol 

çizgide olduğu ve bu çizginin ölümü sonrasında Atatürk’ün adı kullanılmaya devam edilerek değiştirildiği 

tespitleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Atatürk’ü bir çizgiye veya noktaya yerleştirmek, Atatürk 

düşüncesinin dinamizmine ters düşmektedir. Konu, sonuç ve değerlendirme bölümünde geniş olarak ele 

alınacaktır. 

 

2.2. Taha AKYOL, Ama Hangi Atatürk, Doğan Kitap, İstanbul 2008. 

Yazarın, kitabın genelinde Nutuk’un siyasi bir ortam gerginliği sonucunda ortaya çıktığı ve taraflı yazıldığı 

konusunu sık sık vurgulayarak sanki dönemin tarihini açıklayıcı bir eser olmadığını açık olmayan fakat 

hissedilir bir şekilde satır aralarına serpiştirdiği görülmektedir.  

Yazım esnasında, atıf yapmış olduğu bazı yazarları ifade ederken Kemalist, Atatürkçü, kadrocu, ideolog, sağcı, 

solcu vb. gibi tasniflere girdiği görülmektedir: “Sağcı Dr.Fethi Tevetoğlu (39), Solcu Dr.Mehmet Perinçek 

(39), Kemalist Mazhar Müfit (121), Sol-Kemalist Yunus Nadi (154), o günlerde solcu olan Hikmet Bayur (152), 

o sırada Kemalist Rıza Nur (349), Kemalist yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu (430), İdeolog yazarlar Çetin 

Yetin ve Doğan Avcıoğlu (522), Atatürkçü Prof.Sina Akşin (550), Kadro’cu Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

(551)”. Ancak diğer bazı yazar isimlerini herhangi bir sıfat takmadan kullanmıştır: “Baskın Oran (354), 

Sebahattin Selek (389), Prof.Ömer Kürkçüoğlu (386), Toktamış Ateş (415)”. Böyle bir tasnife giderken 

herhalde kendisinin objektif olduğu kanaatini uyandırmak istemektedir. Yazarın bu yaklaşımı ile bir önerme 



 

 

yapılabilir: Önce kitabın veya makalenin yazarına bakılır, yazarın siyasal görüşüne bakılır, kitap ya bu eğilime 

göre okunur ya da okumaya gerek olmaz.   

Akyol, Damat Ferit Hükümeti’nin ‘milli irade’ namına telgraflarla düşürülmesi ile ilgili olarak, “İkinci 

Meşrutiyet terimi olan ‘milli irade’ kavramının nasıl güçlü olduğu bellidir.” (102)  şeklinde bir ifade 

kullanmaktadır. Eskiyle yeniyi bağlama gayretinin görüldüğü diğer bazı bölümler aşağıya alıntılanmıştır:  

 

…Ankara tarafından göreve çağrılarak Lozan Heyetine dâhil edilebilecek tecrübeli Osmanlı 

diplomatları vardı. Fakat Meclis bu diplomatları çağırmanın Meclis’in prestijini sarsabileceğini düşünüyor. 

Heyetimizde diplomasi usullerine dair tecrübe sahibi bir tek ismin bile bulunmaması, bazı zorluklarla 

karşılaşılmasına sebep olacaktır… 

…Fakat Cumhuriyetçi tarih yazımında Osmanlı diplomasisinin beceriksiz ve aşağılık duygusuna 

kapılmış olduğu için o kadrodan kimsenin Lozan heyetine alınmadığı ifade edilecektir. Merhum Cemil Bilsel’in 

bu paralelde yazdıkları sonraki kitaplarda klişe haline gelecektir…. 

Baskın Oran’a atfen; …Osmanlı diplomasisi, cihan harbi mağlubiyetini izleyen Sevr’e karşı bile 

onurlu bir mücadele yürütmüş galip devletlerin dayatmalarına karşı vermiş olduğu cevap, notayı “hiçbir 

eziklik, katlanış ve yakarış taşımayan… Son derece başı dik, hatta yer yer dik başlı bir üslupla” kaleme 

almıştır. Üsluptan başka içerik bakımından bu belgeyi yazan Osmanlı diplomatlarının, “o günkü uluslar arası 

belge, bilgi ve gelişmeleri eksiksiz izledikleri” görülmektedir. “Çok güçlü bir mantık ve çok sağlam bir uluslar 

arası hukuk bilgisiyle donanmıştı.” hatta Osmanlı diplomasisinin bu belgesi, “Lozan’ın öncülü” dür… (354) 

…İttihatçılıkla Kemalizm arasında, sadece tarihsel anlamda değil, bu ordu ve bürokrasi eliyle 

yürütülecek modernleşme anlayışı bakımından da “devamlılık” vardır. Fark, ikincisinin devrimci olmasıdır. 

Kemalist devrimler Osmanlı “Garpçılarının” programının hemen hemen aynısıdır… (542)  

 

Eskiyle yeniyi birbirine bağlama veya birbirinin devamı şeklinde gösterme çabasını kitabın birçok bölümünde 

görmekteyiz. Hilafet ve Saltanatı kurtardıktan sonra daha ötesi için bir planı olmayan “eski zihniyet” tarihi bir 

gerçektir. Bu noktada, kitap objektifliğe gölge düşürmektedir. Dolayısıyla tarihi gerçeklerin bir kısmının 

alınarak istenilen Atatürk kurgusunun yapılması konusunda kendisinin getirmiş olduğu eleştiriye, bu sefer 

eski/yeni anlamında araya enjekte ettiği hususlar nedeniyle yazar kendisi ile ters düşmektedir.  

Yazar, bir başka yerde, “Misak-ı Milli’yi çizen Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Arap topraklarını dışlaması ulus-

devlet özleminin aynı nesildeki ilk ifadesidir.” (541) demektedir. Hatırlanacak olursa Misak-ı Milli’nin birinci 

maddesinde mütareke hattı “içinde ve dışında” ifadesi vardır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, Arap 

topraklarının dışlanması yerine dâhil edilmek istendiği ortadadır. Osmanlı Mebusan Meclisi hayali ile Milli 

Mücadele Hareketi gerçeği birbirine karıştırılmıştır. Eskiyle yeniyi birbirine bağlamanın bir başka örneğidir.  

Yazar, “Milli Hareket güçlendikçe Mustafa Kemal Paşa, solu tasfiye etmiş, etkisizleştirmiştir. Solu 

etkisizleştirdiği bu dönemi ‘Mustafa Kemal sağa kayıyor’ diye algılıyorum.” (280) şeklinde bir yargıda 

bulunmuştur. Atatürk’ün siyasi görüş açısından bir taraftan başka bir tarafa kaydığı yönünde bir yargıda 

bulunmak yanlıştır. Atatürk, asıl amaç olan tam bağımsız bir Türkiye için dönemsel şartların gereğini yerine 

getirmiştir. Attilâ İlhan’da da Atatürk’ü sol çizgiye yerleştirme çabasını görmüştük. Siyasal nitelik olarak belli 

bir çizgiye yerleştirme gayretinin anlamsız olduğu düşünülmektedir. 

 

Yazarın çeşitli Atatürk kurgularına yönelik tespitleri alıntı olarak aşağıya çıkarılmıştır: 

  

…Atatürk resimlerinden birini seçerek öbürlerinden çok farklı, hatta öbürlerine zıt Atatürk kurguları 

yapmak mümkün ve kolaydır. Sol Kemalistelerin kurguladığı kalpaklı Mustafa Kemal, Milli Mücadele 

dönemindeki sol terimleri kullanan Mustafa Kemal Paşa’dır. Hatta bu kurgudaki solcu gazi, İslami terimleri 

pek kullanmaz. Baş dostu Lenin’dir. Doğan Avcıoğlu’nun kurguladığı Atatürk’tür bu. 



 

 

Attilâ İlhan’ın “Gazi”si de elbette solcudur. ama daha Asyalıdır. Sultan Galiev’le tarihsel duruş 

beraberliği vardır, o bakımdan Avcıoğlu’nun Atatürk’üne göre Attilâ İlhan’ın Gazi’sinde Müslüman kimliği 

ve Asyalı vasfı hayli belirgindir. 

Necmettin Erbakan’ın “Atatürk yaşasaydı o da Refah Partili olurdu.” sözü, Milli Mücadele’de yoğun 

bir şekilde İslami terimleri vurgulayan, Kur’an’dan ayetler okuyan, dualar eden ve batı ile savaşan Mustafa 

Kemal Paşa’dır. 

Bir de tabii “Alafranga Atatürkçüler”in kurguladığı Atatürk var. Bu terim merhum Attilâ İlhan’ındır. 

Hangi Atatürk adlı kitabında İlhan kendi Gazi modelini izah etmek için Atatürk konuşmalarından 96 tane alıntı 

yapmıştır, bunun 80’i 1919 yılından ve 1920’lerden alınmadır. İlhan, “Kemalist” ve “Atatürkçü” ayrımını 

yaparak şöyle bir yargıya varıyor: Kemalist, aynen Mustafa Kemal Paşa gibi, “Türkçü, anti-emperyalist ve 

solcudur.” Atatürkçü ise, “Batıcı, komprador/kapitalist ve liberaldir.” Yoksa kestirmeden “Tanzimatçı” mı 

demeliyim? 

Bu edebi bir anlatım, ideolojik bir kurgudur. Tarihte bu kadar yalın modeller olamaz. Merhum İlhan’ın 

kendi “Gazi” kurgusunu güçlendirmek için tarihe seçici olarak bakmış, kurmaya çalıştığı binaya uygun olacak 

malzemeleri almıştır. Gerçi bunun bir faydası olmuştur. 1930’lardan itibaren yazılan Milli Mücadele tarihinde 

ayıklanmış, sansürlenmiş olan “sol” içeriği ortaya çıkarmıştır… Ama tarih ve Atatürk, İlhan’ın anlattığı 

Gazi’den ibaret değildir. Zaferden sonra Batılılaşmacı bir Atatürk vardır. (548-550) 

 

Yazar, kitabının son sayfasında, “Hangi Atatürk?” sorusunun yanlışlığına ilişkin bir değerlendirmede 

bulunmaktadır. Bu değerlendirme, aşağıya alıntılanmıştır: 

 

…Milli Mücadele’de üst düzey komutanlar arasında askeri strateji ve planlama konusunda önemli 

görüş farkları yoktur. Mustafa Kemal ise siyasi vizyonu ve siyasi enerjisi ile hepsinden farklıdır, bu sebeple 

siyasi bir liderdir aynı zamanda. İçeride dışarıda politikalar yapmakta, politik icaplara göre konuşmakta ve 

davranmaktadır. Dahası, politikalarını formüle edip milli siyasi hedefler olarak ortaya koymaktadır. Onun 

için değişik dönemlerde, değişik tezler, görüşler, politikalar ortaya koymuştur. Bütün büyük lider ve devlet 

adamları gibi onun da sözlerini, hangi dönemde, hangi şartlarda, hangi siyasi hedeflere varmak için 

söylediğine dikkat ederek ele almak lazımdır. 

Mustafa Kemal Atatürk, mutlaka okunması gereken kalın, çok zengin içerikli bir kitaptır. 

İmparatorluk, birinci cihan savaşı, Milli Mücadele, çağdaşlaşma projesi, devrimler, Takrir-i sükûn, tek parti… 

Her bir dönemdeki Mustafa Kemal veya Gazi ya da Atatürk, ancak tarihsel devamlılığı içinde bütünü 

okunarak kavranabilir.  

Hangi Atatürk sorusu ve Atatürk kurguları, tarih bilimine aykırı olduğu gibi ufkumuzu daraltacak, 

zihnimizi kalıplara hapsedecek bir sorudur. Niye bir silsileyi, bir diziyi, bir bütünü, bu muazzam tarihi 

tecrübeyi parça parça doğrayarak, parçalardan birini seçip tarihi hakikatin değer unsurlarına körlük 

yaratarak ufkumuzu daraltıp düşüncemizi kısıtlayalım? 

Bir bütün olarak ele aldığımızda, incelediğimizde tarihin hangi evrelerinin nasıl geçtiğini görürüz. 

Atatürk’ün muazzam siyasi esnekliğini görürüz. Bugün tarihin hangi evresinden geçmekte olduğumuzu, daha 

ne gibi evrelerden geçeceğimizi düşünürüz. Politikada ideolojik şablonların değil, belli ilkeler çerçevesinde, 

pragmatizmin geçerli olduğunu anlarız...(552) 

 

Yazarın, Milli Mücadele’nin kazanılması noktasına kadar Bolşevik-İslam siyaseti ve Doğu’ya yönelme, Zafer 

sonrasında Batı’ya yöneliş, sonrasında dış politikada Lozan, Musul gibi konularda gözlenen söylem ve icraat 

değişiklikleri ele alış şekliyle farklı kurgularla farklı bir Atatürk resminin ortaya konulabileceği tespitine 

katılınmaktadır. Ancak resmin bütününü ele alması gerekliliği iddiası ile ortaya çıkarken, Lozan ve Musul 

konusunda zafiyetleri dile getirirken, Boğazlar ve Hatay başarılarına çok kısa yer vermesi dikkat çekici 

bulunmaktadır.  



 

 

Belki burada başarıların zaten sürekli ve geniş olarak anlatıldığı, yapılan veya yapıldığı düşünülen hataların 

yeterince dile getirilmediği için böyle bir yöntem izlenmiş olduğu öne sürülebilir. Ancak “başarılar” birer tarihi 

gerçek olarak önümüzdedir ve “böyle olsaydı” “böyle yapılsaydı” “şöyle olurdu” gibi varsayımların bizi bir 

yere götürmeyeceği muhakkaktır. Dönemin şartlarında -mesela Musul konusunda veya Hilafetin daha sonra 

kaldırılması gibi- farklı bir yöntem takip edilmesi gibi faraziyelerin ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabileceğini 

kimse kestiremez.  

İzlediği iç ve dış politika açısından “Ama Hangi Atatürk?” sorusu anlamsız kalmaktadır. Politikalarınızı 

durumlara göre değiştirebilirsiniz. Nitekim Atatürk de değiştirmiştir. Ancak nihai amaçları belirlidir ve 

ebediyete intikaline kadar “tam bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik, çağdaşlaşma” amaçları 

doğrultusunda çalışmıştır. Günümüzde geldiğimiz noktada bence “Ama Hangi Türkiye?” sorusu sorulmalıdır.   

 

2.3. Bahri SAVCI, Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Sorunlar-Yorumlar, Varlık Yay., İstanbul 1981. 

Savcı, Atatürkçü devrimcilikte siyasal yapı değişmesinin kesin olduğunu ve bitirildiğini, toplumsal yapı 

değişmesine gelince, burada, bu değişmenin felsefi ve toplumsal düşün halindeki yönetici ilkeleri, amaç olarak 

düşünülünce bunların adlarının belli olduğunu, bu değişme bir çerçeve halinde düşünülünce bunların esnek 

kasnaklar halinde gösterildiğini,  değişme içerikler halinde düşünülünce de gerçek olarak içinde yaşanılan 

koşulların yararcı-görgül (pragmatik-ampirik) bir açıdan yapılan irdelemeler ile bulunmaya ve uygulanmaya 

bırakıldığını ifade etmektedir. Böylece Atatürkçülük, yani Atatürkçü devrimcilik, Savcı’ya göre örneğin, 

aristokrasinin ayrıcalıklarına karşı bir burjuva sınıfının serbestlik, eşitlik, siyasal güç isteme ideolojisi gibi bir 

resmi ve katı ideolojiye dayanma gereksinmesi duymamakta, burjuvanın ayrıcalıklarına karşı bir işçi sınıfının 

üstünlük ve tekelini isteme ideolojisi gibi bir başka resmilik ve katılık da göstermemektedir (9-10). 

Savcı, felsefe alanında, Atatürk düşününün “bilim” kavramı üzerine dayandığını, bilime, bilim anlayışına göre 

evreni, dünyayı, olayları kavramak ve anlamak için doğa ötesi teolojik kaynaklara gidilmemesini, doğayı ve 

düşün dünyasını çözümleyici akıl ile tanıyıp toplumsal yöntemi bundan çıkarılması gerektiğini belirtmektedir 

(17). 

Savcı, Atatürkçülük’ü; “Türk insanının, onun mensup olduğu grubun, toplum katının ve toplumun en sonunda 

devletinin düşün ve davranış alanında, bilime, bilim anlayışına sahip olması, Türk insanının, grubunun, katının, 

bilime ve bilim anlayışına uygun düşüncelerle davranışlara bir özgürlük hakkı olarak sahip olması, bunların 

sonucu olarak da düşün ve davranışların tümünden kurulu yaşam biçiminde ve yaşamın siyasal olarak 

düzenlenmesi olan devlet eylem ve işlemlerinde, bilim ve akılı kaynak olarak almak” şeklinde 

tanımlamaktadır.  (19). 

 

Savcı, Atatürk düşününün reddettiği konuları şu şekilde sıralamaktadır;  

- Geleneksel Osmanlı kültürünün, değerinin, yapısının sarsılmış olduğunu ve artık işe yaramadığını görme ve 

bunu ileri sürmedir, böylece gelenekselliğinin reddidir, 

- Toplumsal alanda Atatürkçülük, ayrıca bir sarsılmış kültür, değerler, yapı üzerine Osmanlı aydınlarının 

batının kendi adına yaptığı etkilerin de baskısı ile getirdiği aktarma kültürün, değerlerin, yapısal modellerin, 

ekonomik kalkınmanın iyi oturmadığını da görerek, bu aktarmacılık ve uyuşturmacılık (telifçilik) sistemlerinin 

de reddidir. (21-22) 

- Yerli Asyalığın ve Batı etkisi ile doğan ikiliğin reddini içerir. Tekelci kapitalist emperyalizmin Türkiye’ye 

tanıdığı rolün reddini içerir. (ki bu rol, kendi ulusal ekonomisini kurma rolü değildir: batı ekonomisine hizmet 

etme rolüdür.) Saltanatçı ve hâkimiyeti şahsiyeci mutlakıyetin de reddini içerir. (26) 

- Osmanlı’nın eskimiş düzeninde iki türden öğe vardır. Birisi, Osmanlı kalıntısıdır. Ötekisi de bunların üzerine 

oturtulmuş Batı kaynaklı değerler ve kurumlardır. Atatürkçü devrimin sosyal alandaki atılımı, her şeyden önce 

bu ikili-uyuşmazcı ret atılımıdır. Çünkü bu düzen, kendi içinde bir bütün değildir. Çelişkili, çatışmalıdır. 

Sağlıklı bir toplum vermemektedir.  

- Temeldeki özü ile Türk toplumu için yetersiz düşmekte olan bu düzenin içinde ayrıca yerli ve ulusal olmayan 

bir “egemenlik” vardır. Bu, kapitalist, emperyalist, tekelci batı ekonomisinin Batıdaki sahipleri ile onların yerli 



 

 

azınlıklarından kurulu el-ulaklarının birlikte kurdukları “egemenlik”tir. Böyle bir egemenlik Türkiye’ye, 

“sömürülme sürecini” tanımaktadır, ancak. Öyle ise bu görev de bu süreçte reddedilmelidir. 

- Gene bu düzenin içinde Osmanlı siyasal reformlarının bir türlü kökünü kazıyamadığı bir olgu daha vardır ki 

onun da düzen ile birlikte reddi gerekir. Bu mutlakıyettir. (33) 

 

Savcı, bir bölümümüzün, Atatürk’ü pozitif yönünde, laik insan yaratma çabasında, siyasada halklaşma 

amacında yadsıladığımızı, kolerayı bile “takdiri ilahi” sayacak bir Asiyayiliğe düştüğümüzü, yobazlığı 

hortlattığımızı, siyasada halklaşma, halkla özdeşleşmenin yerine bilinçsiz kitlelerin sandık ve transfer oyunları 

ile kandırıldığı biçimsel, göstermelik bir demokrasi uydurduğumuz yönünde bir tespitte bulunmaktadır (68). 

Kitabın yazıldığı tarih olan 1981 yılı dikkate alındığında günümüzde de çok bir şeyin değişmediğini 

söyleyebiliriz.  

Yazar, içinde bulunulan zamanda (1967), Atatürk anlayışındaki halk sevgisini ancak sosyalizmin 

gösterebileceğini, Mustafa Kemal hürriyetçiliğini ileri sürmelerine rağmen Atatürkçü dostlarının, Atatürk 

radikalizmini yeni şartlar yani yerli ve yabancı sermaye terakümü yolu ile ekonomiyi, yeni emperyalizmin açık 

Pazar ekonomisine getiren şartlar önünde yeni yönlere doğru “inkişaf” ettirmenin yolu olan sosyalizme karşı 

olmaları ile böyle bir halk sevgisinden uzak düşmekte olduğunu iddia etmektedir (83). Atatürk’ü illaki bir 

akım içersine sokmanın ne yararı var, Türk’e has yeni bir model oluştuğu, bu modeli geliştirmenin gerekliliği 

neden vurgulanmaz? Uluslararası alanda kabul gören ideolojilerin kurallarını kimler oluşturuyor, hangi 

kuralını neye göre kime uyguluyorlar buna bakmak lazım. 

Savcı, Atatürk’ün 1960’lara yaklaştıkça hızla inkârlara uğradığını, bu inkârın, iki kanattan geldiğini, birisinin, 

zaten onun sağlığında da İslami-saltanatçı statükoyu devam ettirmek isteyen zihniyetiyle geri kalmış Atatürk 

düşmanlarının hortlayan inkârı olduğunu, bunların çok partili devrenin oy vetiresi yüzünden siyasi partilerin 

yaptığı tavizlerle kuvvet kazandıklarını, öteki kanadın ise, 1938’e, hatta çok partili devreye kadar Atatürk’ü 

genel çizgisi üzerinde belki de bir âdete uymak üzere izlediğini fakat bilhassa çok partili hürriyet devresinin 

yeni fikri temelini ararken, derini ve kökte olanı görme noksanı dolayısıyla yaptığı yanlış teşhis sonunda, 

Atatürk’ü iki dünya savaşı arasının mutat otoritaryanizm mümessillerinden birisi olarak gördüğünü ve onun 

artık çok partili devrenin hürriyetçi ve liberal dünyasında yeri olmadığını ileri sürdüğünü, bunların mevcut 

ekonomik ve sosyal yapıya hiç dokunmadan, dış ve yüzeyde kalmış hürriyetlerle yetinerek oynanacak 

demokrasi oyununda Demokrat Parti’nin ve mirasçılarının fikir önderliği kadrosunda yer aldıklarını ifade 

etmektedir. Öte yandan, Savcı, Atatürk’ün bazı tağyirlere (başkalaştırma, değiştirme) de uğradığını, 27 

Mayısla birlikte su yüzüne çıkan bir akımın –veya bazı akımların- Atatürk’teki milliyetçi ve reformcu espriyi 

ve geleneği ele alarak ondan esas itibarıyla sağa yatan ırkçı-milliyetçi bir kişisel liderlik yolu ile ve eli ile bazı 

sosyal, kültürel ve ekonomik operasyonlar yapmaya güçlü bir otoriteryanizm çıkarmaya teşebbüs ettiğini, 

nihayet Atatürk’ün, bilhassa çok partili devrenin siyasi kadrolarının giriştiği kitle avcılığı yarışı dolayısıyla 

ihmallere uğradığını belirtmektedir (120-121). 

 

2.4. Uğur MUMCU, “Devrim Tarihi”, Bütün Yazıları 25-Sahte Atatürkçülük, UMAG Yay., Ankara 

2007. s.238-241. 

Yazarın, 12 Kasım 1985 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Devrim Tarihi” başlıklı yazısı özetle 

aşağıda alıntılanmıştır.  

 

Bir devlet için en büyük sakınca “resmi” din gibi “resmi ideoloji” seçmek, bu ideoloji dışındaki 

görüşleri yasaklamaktır. Devlet adına bu “resmi ideolojiyi” saptayıp, bu ideoloji dışında kalan siyasi 

görüşleri yasak saymak, seçilen “resmi ideolojiyi” de dondurur. 

“Resmi İdeoloji” totaliter devletlere özgüdür.  

Atatürk’ün ölümünden sonra ulusal kurtuluş savaşı coşkusu yok olmuş, devrimler yolundan 

saptırılmış, gerek ulusal kurtuluş savaşı, gerek devrimler kendi özlerine yabancılaştırılmıştır.  

“Resmi İdeoloji” yapılan, Atatürkçülüğün kendisi midir, yoksa onun özünden soyutlanmış saptırılmış, 

iktidarda olanların kendi ideolojilerine göre biçimlendirilmiş yapay görüntüler mi? 



 

 

Ne acı ikincisi… Atatürkçülük, hem iktidarda olanların tek boyutlu ve kısır düşüncelerine göre 

biçimlendirilmiş, hem de bu haliyle “resmi ideoloji” yapılmak istenmiştir. 

Atatürkçülüğü, Ulusal Kurtuluş Devrimciliği olarak anlamak ve yorumlamak gerekir. Bu anlamda bir 

“Atatürkçülük” anlayışını okullarımıza sokmuş değiliz. Bugün de “devrim” sözcüğünü kaldırıp, yerine 

“inkılâp” sözcüğünü yerleştirerek Atatürkçülüğü benimseteceğimizi hiç sanmıyoruz. 

Ulusal Kurtuluş Devrim’imizi, çağın öteki olayları ile karşılaştırarak okutmadan Atatürkçülüğü 

benimsetemeyiz. Ürkek, kısır, tek yönlü, olanla ve verilenle yetinen ezberci bir tarih anlayışı ile Ulusal 

Kurtuluş Savaşımızı genç kuşaklara benimsetmemizin imkânı yoktur. 

Atatürkçülük ancak çoğulcu bir demokraside, özgürlükçü bir düzende benimsetilirse, bu eğitim biçimi 

daha sağlıklı olur. Atatürkçülüğü bir siyasal iktidarın “resmi ideolojisi” yaptınız mı, Atatürkçülük yerine 

sahtesi egemen olur. 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Atatürk, ülke içi etkenlerle birlikte yakın veya uzak tüm uluslararası etkenleri de dikkate almış, plan, faaliyet 

ve icraatlarını tüm bu gelişmelere göre düzenlemiştir. Ortaya bir kalıp koyarak işlemesini beklememiş, gelişen 

durumlara göre sürekli kendini yenileyen bir sistem kurmuştur. O ebediyete intikal ettikten sonra sistemi 

yenileme işi sonrakilere kalmıştır. O’nun prensipleri ışığında nasıl daha iyi işletebilirizi bizim bulmamız lazım. 

Burada Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin kendi zamanında kaldığı, işlerliğini yitirdiği anlamı çıkmamalıdır. 

O’nun kurduğu sistemin evrenselliği o zamanki olaylardan da kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yakın zamanda 

gerçekleşen küresel mali kriz de bile belki çoğu kimse farkında değil ama tüm dünya devletçi tedbirler 

almaktadırlar. Devletler her alanda kendi kendine yetebilme yeteneği arayışındadır. Devletin temel 

görevlerinin vatandaşın huzur ve refahı yönünde yapılması gereklidir. Bu çerçevede “devletçilik artık anlamını 

yitirmiştir” diye düşünenlerin bu ilkenin halen geçerliliğini koruduğunu ve bir devlet-vatandaş ilişkisi olduğu 

sürece de var olmaya devam edeceği gerçeğini görmeleri gerekmektedir. 

Atatürk’ü başarılı bir sistem mimarı olarak görmek gerekir. Sistemin oluşturulması ile birlikte işletilmesi de 

gereklidir. Yani teorinin pratikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Burada uygulayıcılar da önem taşımaktadır. 

Atatürk, yaratmış olduğu sistemde, mükemmel uygulayıcılara da sahipti. Tabi ki sistem yönetimi içerisinde 

aksayan uygulayıcılar da olmuştur. Bunlar da yenileriyle değiştirilerek sistemin işlerliği devam ettirilmiştir. 

Şu anki bulunduğumuz şartları dikkate aldığımızda, Atatürk sonrası dönemlerde sistem işlerliğinin geri planda 

bırakılarak, kısmi kitlelerinin memnun edilerek oy avcılığı yapıldığını söyleyebiliriz. 

Kazandığımız zaferle, kurduğumuz Cumhuriyet ile elbette öğüneceğiz ama sadece öğünerek, Atatürk şöyleydi, 

böyleydi diyerek vaktimizi harcarsak, Atatürk’ün sağlam temelleri bile bizi kurtaramayabilir. Ecdadımızın 

çektiği sıkıntılar neticesinde yaşamış olduğumuz bu rahatlığın karşılığını, Cumhuriyetimizi daha ileri 

götürerek vermeliyiz. Yoksa ağustos böceği hikâyesinde olduğu gibi kış geldiğinde birbirimizi yiyecek duruma 

gelirsek, gelecek nesillere ne bırakabiliriz?  

Atatürk’ün kendisi ve Türk Milleti’nin Milli Mücadele Destanı sadece tarih kitaplarında kalmayı hak etmiyor. 

Bu destanın neticesinde ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük devletler resminde yer alması 

gerekiyor. O’nun liderliğinde Türk Milleti bütün devletleri yenerek Lozan’da aynı masada eşit şartlarda 

oturmayı başarmıştı.  

“Hangi Atatürk” olgusu son zamanlarda ortaya konmaya başlanmıştır. Basit bir örnek vermek gerekirse; 

piyasada birçok kola vardır. Ancak hepsinin lezzetleri faklıdır. Atatürk’ün formülünde bir farklılık vardır. 

Örneğin O’nun sosyal içeriğini, halkı unutmak formülünü bozar, tadını kaçırır. Bu noktadan baktığımızda, ulus 

devlet bütünleşmesi devam ettirilememiş, ulus-devlet kavramı tartışılır hale gelmiştir. Önümüze çeşitli 

versiyonları getirilmeye çalışılmaktadır. 

Atatürk’ün anlatılması ve uygulamalarının devrimci bir tarzda devam ettirilmesinde en büyük görev 

aydınlarımıza düşmektedir. Halide Edip örneğinde olduğu gibi birçok aydın Milli Mücadele Dönemi’nde 

mandayı savunmakta idi. Atatürk gibi bu insanların da çok okudukları malumdur. Demek ki fark okumak değil, 

okuduklarını ve çevremizde olup bitenleri iyi tahlil edebilmek ve sorunun çözümünde uygun hal tarzı 

üretebilmektedir. O zamanki aydınlarımızın iyi niyetinden en ufak bir şüphe yoktur. Eksikliğin, içinde 

bulunulan durumun tam olarak analiz edilememesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak şu andaki durum, 



 

 

geçmiştekinden farklılık arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği hakkında iyi planları olmadığı 

muhakkak olan iç ve dış güçler tarafından beslenen bazı aydın takımıyla karşı karşıya olduğumuzu sanırım 

idrak edebiliriz. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda geleceğimizi karartma yönünde planlı ve bilinçli bir 

programın yürütüldüğünün artık farkına varmalıyız. 

Cemal Kutay’ın aktardığına göre, Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nun bir bölümünde “Beni Hatırlayınız” ifadesini 

kullanmak istemiş, ancak Hikmet Bayur tarafından yanlış anlaşılır, veda ediyorsunuz sanılır diye çıkarması 

rica edilmiştir. Bu duygusal atmosferde, herhalde Atatürk kurduğu Cumhuriyet’in artık sağlam temellerde 

olduğunu düşünerek, sadece kendisinin hatırlanmasının yeterli olacağını düşünmüştür. Bugün hala ona 

muhtaçsak, Atatürk’ün ideali gerçekleşmemiş demektir. Hala ona ihtiyaç duyuyor olmamız onun başarısı 

mıdır? Bizim başarısızlığımız mıdır?  

Atatürk’ün kendisi miras olarak herhangi bir doktrin bırakmadığını, doktriner bir yaklaşımın devrimleri 

donduracağını ifade etmektedir. Önemli olan devrimlere sahip çıkmak ve onları devam ettirmektir. Günümüze 

kadar Kemalizm, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, Atatürkçülük ve Atatürkçü Düşünce Sistemi gibi 

isimlendirmeler yapılmış, ayrıca Atatürkçülük İdeolojisi adı altında yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Kendisinin sözlerine bakıldığında kendisinin dahi bu yaklaşımı reddettiği görülebilir. Benzer yaklaşımların, 

bir ideolojiye ihtiyacımız olduğu noktasından ortaya çıktığı söylenmektedir. Atatürk’ün yaptıklarının 

uluslararası alanda kabul gören ideolojilerden farklı olduğu ve mevcut ideolojilerin Türk Milleti’nin 

ihtiyaçlarına göre yapılmış bir sentezi olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. O halde biz gene neden 

Türk Milleti’nin ihtiyaçlarına göre sentezimize devam etmiyoruz. Bir noktada durmuşuz, “Bu mudur? Değil 

midir?” tartışması içindeyiz. Dünya devletleri ilerlemeye devam ediyor. Biz bu ilerlemelere göre pozisyon 

almaya çalışıyoruz. O zaman “Çağdaş medeniyet seviyesinin ‘üstüne’ çıkmayı nasıl başaracağız?” hedef 

Çağdaş medeniyet seviyesine çıkmak değil bunun üzerine çıkmaktır, bunun için taklitçilikten kurtulmamız 

özgün ve orijinal fikir, teknoloji üretmek durumundayız.  

Türk yakın tarihine baktığımızda düzeni değiştirmek için ve iyileştirmeler yapmak adına hareketlerin çokluğu 

dikkat çekmektedir. İttihat ve Terakki örneğinde olduğu gibi vatanseverliğinden zerre kadar şüphe 

edilmeyecek şahsiyetler ortaya çıkmıştır. Atatürk de benzer amaçlar ile ortaya çıkmıştır. “Vatanı kurtarmak”. 

Aradaki fark, öncekiler siyasi erki ele geçirdikten sonra ne yapacakları konusunda belirsizliğe 

sürüklenmişlerdir. Atatürk’ün ise başlangıçtan beri belli bir programı vardır ve aşama aşama gerçekleştirmiştir. 

Bıraktığı noktadan itibaren görünen odur ki gene yakın tarihte olduğu gibi Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük 

tartışmalarına benzer Atatürk’ü tartışmakla söylediği sözlerden ve yaptıklarından bir ideoloji oluşturmakla 

uğraşmışız. Ancak O’nun asıl bıraktığı miras olan “Tam Bağımsızlık- Milli Egemenlik- Milli Birlik ve 

Beraberlik- Çağdaşlaşma” hedeflerini ıskalamış gözükmekteyiz. Ayrıca, devrimlerin devamını 

getiremediğimiz gibi bazı noktalarda da geri duruma düşmüşüz. Yaşanan karmaşanın sebebi, Atatürk’ün ve 

idealinin tam olarak anlatılamamasından ve anlaşılamamasından ileri gelmektedir. Sonuçta O’nun ideali Türk 

Milleti’nin idealidir. Vefat anına kadar Türk Milleti ile bir bütün olan Atatürk’e, sonrasındaki dönemde bir 

ayrıştırma yaşatıldığı ortadadır.  

Atatürk’ün çeşitli zamanlarda söylediklerinden yola çıkarak, O’nu, İslamcı, Solcu, Komünist, Liberal, 

Diktatör, Demokrat, Totaliter, Barışçı, Saldırgan diye nitelemek mümkündür. Resmin tamamına bakmamak 

veya nihai varmak istediği noktayı gözden kaçırmak bizi yanlış yöne götürür. Belli yüzdeleri olan bir kimyasal 

formülü de yoktur. %...İslam, %...Bolşevik, %...Batıcı, %...diğer gibi. Atatürkçü ideolojinin eskimesi, değişen 

şartlara uymaması gibi bir sorunu yoktur. Temel özelliklerini korumak şartıyla, Atatürkçü düşünce içinde, 

değişen bütün şartlara uygun çözümler bulmak mümkündür. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the topical issues of Mustafa Kemal Ataturk`s reforms and their contribution to the 

development of the Turkish State. Mustafa Kemal Ataturk made a huge contribution to the development and 

life of Turkey. Thanks to him, the country acquired a new image, completely changed the political system. 

Mustafa Kemal Ataturk is the creator of the new republican Turkish state based on nationalism. The first 

president, a reformer, a great military leader, he led the national revolutionary movement and the war for 

independence, achieved the liquidation of the Sultan's government. Only a truly great man, a politician, could 

influence the fate of his country so much. Many residents of Turkey are proud of their ruler, remember and 

honor his innovations. The reforms of the outstanding statesman of Turkey allowed the dilapidated country to 

get out of the crisis, free itself from constant interference in the internal affairs of other states. Mustafa Kemal 

Ataturk prevented the disintegration of the country into small parts and occupation. 

Ataturk had such great popularity among the Turks that almost all of his expressions were parsed into 

quotations. One of them has become the real motto of the Turkish national movement: "Happy is the one who 

says: "I am a Turk!" 

Key words: political system, innovation, reforms, government, national movement, contribution 

 

INTRODUCTION 

Ataturk Mustafa Kemal, leader of the national liberation revolution in Turkey in 1918-1923, the first president 

of the Turkish Republic, advocated strengthening the national independence and sovereignty of the country. It 

is difficult to overestimate the role played by Mustafa Kemal Ataturk in the history of the entire Republic of 

Turkey. In a rather short period of his life, Mustafa Kemal Ataturk, a man from an ordinary family, managed 

to unite the Turkish people around him to fight against foreign invaders and create a modern secular and 

democratic state, the Republic of Turkey, on the fragments of the religious and lagging behind in the socio-

economic development of the Ottoman Empire which we know today. 

All the reforms of the first president were of great historical significance. All branches of life were regulated. 

In many ways, the views of the Turks were influenced by events taking place in other European countries. He 

made every effort to stand on the same level of development along with other states. But despite the 

improvements in the new, still fragile country, contradictions arose associated with changes in the usual life, 

which lasted for many centuries and collapsed in an instant. 

 

RESEARCH AND DISCUSSION  

Leading the national liberation movement and the struggle for the independence of Turkey, Mustafa Kemal 

Ataturk created a new state, carried out a number of successful and large-scale political, social and cultural 

reforms. Before his death in 1938, the politician and statesman was elected four times as president of Turkey. 

After the surrender of the Ottoman Empire in 1918, Mustafa Kemal called for preserving the independence 

and integrity of the state and was heard by many citizens. 



 

 

In autumn 1923, Turkey was proclaimed a Republic. Mustafa Kemal became the first president of Turkey. 

Having freed the country from enemies and remnants of the past, Mustafa Kemal began reforms. In Izmir, on 

June 14, 1926, an assassination attempt on the head of state was suppressed, the organizers were later arrested. 

Ataturk commented to the Anadolu Agency on this assassination attempt: "Undoubtedly, this vile attempt is 

directed not only against me, but also against our holy Republic and the high principles on which it is based. 

My body will one day mingle with the earth, but the Republic of Turkey will live forever." 

Ghazi Mustafa Kemal was given the surname Ataturk on 24 November 1934 in accordance with Law No. 2587 

and the use of this surname by others was prohibited. The surname Ataturk (literally - "father of the Turks") 

Mustafa Kemal Pasha received in 1934 by decision of the Grand National Assembly of Turkey when surnames 

were introduced in the country. Under it, he entered world history. In 1933, Mustafa Kemal initiated the Five 

Year Industrial Plan, aimed at mitigating the effects of the Great Depression, the global economic crisis of 

1929, and accelerating the development of the country. During these years, important steps were also taken in 

the country's foreign policy. Ataturk's initiatives, such as joining the League of Nations, the signing of the 

Balkan Entente, the Convention on the Strait of Montreux and the Saadabat Pact, contributed to the promotion 

of Turkey as an influential player in its region and in the world. Ataturk made intensive diplomatic efforts to 

annex Hatay to Turkey, but this goal was realized in 1939 after his death.  

An active participant in the Young Turk movement, Mustafa Kemal Pasha led the national liberation revolution 

in Turkey in 1918-1923. When Sultan Mehmed VI removed the government of Talaat Pasha and replaced it 

with the non-partisan cabinet of Ahmet Izzet Pasha, the leadership of the Turkish army passed to the Sultan's 

adjutant. He enjoyed undeniable authority in army circles and aspired to the true sovereignty of Turkey 

defeated in the world war. In November 1922, the sultanate was abolished, and in March of the following year, 

the caliphate was abolished. On October 29, 1924, Turkey was proclaimed a Republic, and Mustafa Kemal 

Pasha became its first president, while retaining the post of Supreme Commander. He held these positions until 

his death. 

After the complete elimination of the Sultan's power in the country, its president carried out many progressive 

reforms, which earned him great respect among the people. In 1924, he became chairman for life of the People's 

Republican Party, the leading political force in the Republic of Turkey at the time. Soon, Kemal Pasha, thanks 

to the breadth of his intellectual and political outlook, patriotism, strong will and outstanding military talent, 

became the generally recognized leader of the national liberation movement.  

Kemal Pasha also led the revolutionary struggle against the Sultan and the feudal comprador elements. The 

"Kemalist" revolution limited itself to the framework of bourgeois-national transformations, mainly in the field 

of the state system, law, culture and life, without introducing significant changes in the position of the main 

productive class of the country - the peasantry. But even these transformations, combined with the military 

victory over imperialist intervention, allowed Turkey to move from its former, semi-colonial existence to 

independence. The most important reforms were carried out on the initiative and under the direct leadership of 

Kemal Pasha. These included: the destruction of the sultanate (1922), the proclamation of the Republic (1923), 

the abolition of the caliphate (1924), the introduction of secular education, the closure of dervish orders, the 

reform of clothing (1925), the adoption of a new criminal and civil codes on the European model (1926), 

romanization of the alphabet, separation of church and state (1928), enfranchisement of women, abolition of 

titles and archaic forms of address, introduction of surnames (1934), creation of national banks and national 

industry, construction of railways, purchase of foreign concessions, etc. As a chairman of the Great National 

Assembly (1920-23) and then (from October 29, 1923) as a president of the republic, invariably re-elected to 

this post every four years, and also as the irremovable chairman of the Republican People's Party he created, 

acquired indisputable authority in Turkey.  

The foreign policy concept of Kemal Pasha stemmed from his desire to create an independent Turkish national 

state on the ruins of the former feudal-theocratic Ottoman Empire. Therefore, Kemal Pasha rejected the Young 

Turkish tendencies of Pan-Islamism and Pan-Turkism, regarding them as anti-national. When discussing the 

Caliphate issue, he pointed out that Turkey did not need to take on the burden of caring for the entire Muslim 

world. "The people of the new Turkey," he said, "has no reason to think about anything else, but about their 

own existence, their own well-being." According to the definition of Kemal Pasha, Turkey was to pursue a 

"strictly national policy", namely: "to work within our national borders, relying primarily on our own strength 

and protecting our existence, in the name of the real happiness and prosperity of the people and country; in no 



 

 

way not to distract the people with unrealizable aspirations and not to harm them by this; to demand from the 

civilized world cultural and human conversion and mutual friendship. During the national war these principles 

were the basis of his foreign policy and diplomacy for Kemal Pasha. From the first days of his stay in Anatolia, 

he put forward a demand for the liberation of Turkey from imperialist control. Based on this, he insisted on 

the formation of a national center in the depths of the country, "outside the supervision of Istanbul and outside 

the influence of foreign powers." At the same time, he pointed out to his supporters that the Entente powers 

would show respect for Turkey only if "the nation demonstrates to them that it is aware of its rights and is 

ready unanimously, regardless of the victims, to defend them from any encroachment." At the Sivas Congress, 

Mustafa Kemal spoke out against the American mandate over Turkey and the rest of the territories of the 

former Ottoman Empire, noting in particular that the population of Anatolia had no right to speak on behalf of 

the Arabs.  

The diplomatic methods used by Kemal Pasha during this period were mainly aimed at exploiting the 

contradictions between the imperialist powers and at creating difficulties for England, which was the initiator 

and leader of the intervention in Turkey. Thus, for example, in order to attract the sympathy of the Muslim 

subjects of the Entente powers, especially the Muslims of India, to Turkey, Kemal Pasha put forward the thesis 

that the national forces were not against, but in defense of the sultan-caliph. Despite the actual war between 

Anatolia and the Sultan, Kemal Pasha announced that the Istanbul government "hides the truth from the 

padishah", and the orders of the padishah are not subject to execution only because he "is in captivity of the 

infidels." 

Another means of diplomatic influence on England was for Kemal Pasha wide publicity. Considering the 

dissatisfaction of influential British circles with the Middle East policy of Lloyd George, Kemal Pasha sought 

to inform European public opinion about all the facts of the anti-Turkish activities of the British government. 

In one of his instructions, Kemal Pasha noted that the British were trying to harm Turkey secretly, and "our 

(that is, Turkish) method is to inspire them that any even the slightest nitpicking on their part will entail a huge 

noise in everything the world." 

Nevertheless, Kemal Pasha retained his basic views on Turkish foreign policy until the end of his life. 

Emphasizing the difference between the Turkish national state and the former Ottoman Empire, he stated in 

1931: "The current Balkan states, including Turkey, owe their birth to the historical fact of the successive 

dismemberment of the Ottoman Empire, eventually buried in the grave of history." Speaking against the 

developing aggressive tendencies of Nazi Germany, Kemal Pasha in 1935 stated in an interview given to an 

American journalist: "Some hypocritical leaders have turned into agents of aggression. They deceived the 

peoples they rule, perverting national ideas and traditions ..." In 1937, Kemal Pasha published a warning 

addressed to the fascist aggressors, indicating that "whoever attacks the Balkan borders will be burned." He 

emphasized the need to ensure collective security and spoke out against neutrality in its former meaning, that 

is, against equal treatment of the aggressor and the victim of aggression. 

The military victory over the interventionists allowed the "Kemalists", whom he considers "the national, 

patriotic forces of the young republic," to secure the country the right to further transform and modernize 

Turkish society and the state. The first condition for modernization was the creation of a secular state. It also 

provided for the transfer of all scientific and educational institutions to the Ministry of Education, the creation 

of a unified secular system of national education. These orders also applied to foreign educational institutions 

and schools of national minorities. By the beginning of the educational reform in Turkey, there were three 

types of schools: 

• Madrasahs that studied mainly the Koran and taught memorizing texts 

• Idadi and sultani created in the era of Tanzimat 

• Colleges and other schools that provide education in other languages and use modern teaching models 

The unification of education in Turkey eliminated the differences between the three types of schools. All 

schools began to work according to modern, European teaching methods. Entire programs were directly 

borrowed from Europe, in particular from fascist Austria and Nazi Germany. One of the goals was the 

eradication of illiteracy and the establishment of education for women. The "Kemalists" saw such borrowing 

as incentives for economic growth. It was planned to transfer all scientific and educational institutions to the 

disposal of the Ministry of Education, the creation of a unified secular system of national education. Separately, 



 

 

religious faculties and schools were organized to train new imams. All of them were also subordinated to the 

centralized education system. These orders also applied to foreign educational institutions and schools of 

national minorities. Special attention was paid to the equalization of women and men in the right to education. 

First of all, Ataturk considered this as economic benefits for the country. Turkish women were stripped of 

those frames that were artificially created earlier for centuries. If earlier women were only engaged in raising 

children, housekeeping and sewing clothes, now they were allowed to study and do anything. The eradication 

of illiteracy was a key link in Ataturk's cultural reform. 

In 1926, a new Civil Code was adopted, which established the bourgeois secular principles of civil law, defined 

the concepts of property, ownership of real estate - private, joint, etc. One of the main transformations of Kemal 

at the initial stage of the formation of the new state was the economic policy, which was determined by the 

underdevelopment of its socio-economic structure.  The most important was the Law on Encouragement of 

Industry, which came into force on July 1, 1927. From now on, an industrialist who intended to build an 

enterprise could receive a land plot of up to 10 hectares free of charge. It was exempted from taxes on covered 

premises, on land, on profits, etc. Materials imported for the construction and production activities of the 

enterprise were not subject to customs duties and taxes. In the first year of production activity of each 

enterprise, a premium of 10% of the cost was established on the cost of its products. In agrarian policy, the 

state distributed among the landless and land-poor peasants nationalized waqf property, state property and the 

lands of abandoned or deceased Christians. The state encouraged the creation of agricultural cooperatives. 

To maintain the exchange rate of the Turkish lira and trade in currency, a temporary consortium was established 

in March 1930, which included all the largest national and foreign banks operating in Istanbul, as well as the 

Turkish Ministry of Finance. Six months after the creation of the consortium was granted the right to issue. A 

further step in streamlining the monetary system and regulating the exchange rate of the Turkish lira was the 

establishment in July 1930 of the Central Bank, which began its activities in October of the following year. 

With the beginning of the activities of the new bank, the consortium was liquidated, and the right to issue was 

transferred to the Central Bank. 

The ideology put forward by Kemal and called Kemalism is still considered the official ideology of the Turkish 

Republic. It included 6 points, subsequently enshrined in the constitution of 1937: 1.Republicanism. 2. 

nationalism. 3. nationality. 4. laicism (the secular nature of the state and the separation of the state from Islam). 

5. etatism (the leading role of the state, primarily in the economy). 6. revolutionary (it meant, first of all, 

Westernization and the struggle against the remnants of traditional society). Nationalism was given a place of 

honour, it was seen as the basis of the regime. The principle of "nationality" was associated with nationalism, 

proclaiming the unity of Turkish society and interclass solidarity within it, as well as the sovereignty of the 

people. 

Ataturk carried out many reforms for the benefit of the Turkish state. One of the first reforms of Kemal Ataturk 

was the elimination of the Sultanate and the Caliphate, which meant not only a change in power, but also 

cutting off religion from it. Turkey is proclaimed a Republic, and Mustafa Kemal becomes its first president. 

During the following reforms of Kemal Ataturk, the Sharia court was abolished, religious schools came under 

the control of the state, the Koran was translated into Turkish, Friday ceased to be a day off, marriages became 

civil, polygamy was prohibited, citizens were required to wear a European costume. The Gregorian calendar 

appears in Turkey, both the Turkish language and the alphabet are reformed, and the entire education system 

becomes unified. 

Kemal's social reforms equalized the rights of women and men. For the first time in Turkish history, women 

were given the right to vote. Women were practically equal in rights with men: they were able to be elected to 

parliament, to vote, could study at universities, received the right to divorce. One of the main goals of the 

reforms was to change the social structure of society, establish equality, and deprive certain groups (including 

religious ones) of any influence and power. Ataturk's reforms are a series of political, legislative, cultural, 

economic and social changes that turned the Republic of Turkey into the current secular nation-state. Reforms 

were carried out during the reign of Ataturk. In addition to general legislative reforms, a copyright law was 

also passed. Under Ataturk, for the first time in the press, a discussion began on the illegal copying of certain 

scientific, informational and educational materials. For the first time, women received civil rights that they did 

not previously have. Serious reforms have also affected the medical sector. For the first time exhibitions of art 

and sculpture appeared in Turkey, which were blocked in the Ottoman Empire due to the precepts of Islam. 



 

 

For the first time in Turkey, the first museums open to tourists appeared. Since 1923, all the palaces of Istanbul 

(including the palaces of Topkapi and Dolmabahce) were declared museums, in 1935, by a special decree of 

Ataturk, the famous Hagia Sophia was turned from a functioning mosque into a museum. Work was carried 

out to clean the walls of the plaster that hid the mosaics and the old interior of the church. 

In the 20s of the twentieth century, the banking sector was formed in Turkey, land was allocated for the 

development of agriculture, railways again belonged to the state, civil and criminal codes appeared. It was in 

those years of reforms that the Turks had surnames, including Mustafa Kemal, who became Ataturk. 

According to Ataturk, the elements that strengthen Turkish nationalism and the unity of the nation are: 

1. Pact of National Accord 

2. National education 

3. National culture 

4. Unity of language, history and culture 

5. Turkish identity 

6. Spiritual values 

For 57 years of his life, the great statesman made an invaluable contribution to the freedom, statehood and 

independence of the country. The news of Ataturk's death was greeted with great sorrow in Turkey and the 

world. In addition, foreign statesmen made relevant statements. Since that time, every year on November 10, 

at the time of the death of the founder of modern Turkey, a minute of silence is announced throughout the 

country. 

 

CONCLUSIONS 

Mustafa Kemal Ataturk is one of those reformers and makers of history who rightfully ranks with great 

personalities. The founder and leader of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk, for 57 years of his 

life, waged a tireless struggle for the independence of the nation and homeland. Mustafa Kemal Ataturk went 

down in history not only as a commander who successfully led the struggle of the Turkish people for 

independence, but also as a great statesman who carried out a number of historical transformations. 

These reforms were difficult for the country, but absolutely necessary for the transformation of the traditional 

state, soaked through with corruption, where Islam was fused with power, into a secular state. Ataturk managed 

not only to reform the country, but also to preserve its integrity, create a national identity, free it from foreign 

influence, and instill European values that are still relevant today. 

"Kemalism", based on six principles (republicanism, nationalism, nationality, secularism, statism, 

revolutionism), still resonates in the hearts of the Turks, who not only revere the leader, but created a real cult 

of his personality. 
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Bir milletin kültür seviyesi üç sahada, 

devlet, fikir ve iktisat sahalarındaki 

faaliyet ve başarı neticelerinin hasılası ile ölçülür. 

M. Kemal Atatürk, 1937 

 

ÖZET 

Çalışmada, Atatürk’ün iktisadi alanda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmek istedikleri, onun ortaya koyduğu 

uzak görüşlü hedefler doğrultusunda ele alınarak bir sentez sunulmaya çalışılmıştır. Konu, ekonomik yapının 

iki parçasını oluşturan reel ekonomi ve finansal piyasalar ana başlıkları altında değerlendirmeye alınmıştır. 

Her iki ana başlık ise, kendi içerisinde belli başlı temel bileşenleri kapsamında incelenmiştir. Bu bağlamda, 

tarım sektörü, sanayi sektörü ve hizmetler sektörü alt başlıkları reel ekonomi ana başlığının altında 

sunulmaktadır. Finansal piyasalar ana başlığı ise, bankacılık ve sermaye piyasası alt başlıkları altında 

incelenmiştir. Söz konusu temalar altında sunulan önermeler hayata geçirilirken, Atatürk’ün ‘‘milli olması’’ 

prensibinden taviz verilmemesi gerektiği, en önemli konuyu oluşturmaktadır. Devletin iktisadi hayata 

sağlayacağı en büyük katkının, her alanda gerekli olduğu üzere, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi 

olduğunu söylemek iddialı olmayacaktır. Bir otorite olarak devletin denetim ve gözetim görevini etkili bir 

biçimde yerine getirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için ise, bir alt yapı görevi gören yasal mevzuatın 

başarılı bir biçimde oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Para ve sermaye piyasalarının etkin bir 

biçimde işlerliği, devletin ekonomik hayattaki güçlü varlığını gerekli kılmaktadır. Son dönemlerin değişmeyen 

ekonomi gündem maddesi olan yapısal sorunlar, yarattığı çok yönlü olumsuzluklar nedeniyle, ülke 

ekonomisini hep hassas, kırılgan ve şoklara açık tutmaktadır. Sürekli bıçak sırtında olma ve dar bir patikada 

ilerleme zorunluluğunun yarattığı sorunlar, enflasyondan işsizliğe, maliye politikasından para politikasına 

kadar pek çok alanda kendisini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk vizyonu, Ekonomi, Finans 

 

ABSTRACT 

Handling the subject along with a synthesis, the study examines Atatürk’s economics perspectives with respect 

to what he accomplished and what he intended to achieve in the field of economy. The subject is approached 

under two main titles of real economy and financial markets which constitute the basic parts of an economy. 

The two parts are discussed within their core components. In this context, agriculture, manufacturing and 

services sector subtitles are presented under the real economy. Financial markets, on the other hand, are 

examined under banking and capital markets subtitles. The most important point in implementing the 

resolutions regarding the mentioned themes is that they must be carried out with no compromise on Atatürk’s 

 
 Bu çalışmada ileri sürülen görüşler yazarın kişisel bakış açısını yansıtmayıp (hatta bunlardan bazıları yazar dâhil 

bazılarımızın benimsemediği görüşler olabilir); yalnızca Atatürk’ün bakış açısından, bugünün Türkiye’sinde 

ekonomik ve finansal yapının nasıl olması gerektiğine yönelik hipotetik bir sentezi yansıtmak üzere öne sürülmüştür. 

Elbette yazar dâhil hiç kimse, onun yerini alma ya da onun zihnini okuyarak görüş ileri sürme lüksüne sahip değildir. 

Bununla birlikte; Atatürk’e atfen ortaya atılan görüş ve düşünceler, yine onun gerçekleştirdikleri, gerçekleştirmek 

istedikleri ve bizzat ifade ettiği görüşleri referans alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır. 



 

 

principle of ‘‘to be national’’. It can be confidently asserted that the government’s biggest contribution into 

the economy is to provide an effective and prompt justice system as needed in every aspect of life. Being an 

authority, the state is required to execute its duty of supervision and monitoring. In order to achieve this, as a 

facilitating structure, the legal framework has to be established and exercised successfully. Effective and 

sustainable money and capital markets require a mighty existence of the state within the economy. As a 

longstanding title of the recent economic agenda and causing multi-dimensional difficulties, structural 

problems keep the macroeconomy delicate, vulnerable and open to shocks. Concerns created by an unsteady 

economic environment and by difficulties of moving on a narrow path reveal themselves in many areas such 

as inflation, unemployment, money and finance policies. 

Keywords: Atatürk’s vision, Economy, Finance 

 

1. GİRİŞ 

‘‘Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferle tetviç edilemezse husule gelen zaferler 

payidar olamaz, az zamanda söner’’ (Atatürk, 1923). 

Şüphesiz hiç birimizin, Atatürk dâhil olmak üzere bir başka kimsenin, üstelik de bugün hayatta olmayan 

birisinin yerine kendisini koyarak; hele de onu manipüle ederek bir takım görüşleri bir başkasına mal etme 

keyfiyeti yoktur. Bu bağlamda, çalışmada ileri sürülen görüşler, hayatta olsaydı, Atatürk’ün günümüz 

Türkiye’sinde ekonomik ve finansal yapıyı nasıl şekillendirmek isteyeceğine dair hipotetik bir sentezi 

yansıtmaktadır. Olabildiğince öznellikten uzak; nesnel bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmış olsa da, 

Atatürk’ün gerçekleştirdikleri, gerçekleştirmek istedikleri ve de söylemleri esas alınmak suretiyle 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Sosyal bilimlerde yürütülen, niceliksel veri analizine dayalı çalışmalarda dahi, 

farklı yöntemlerin farklı sonuçlara götürdüğü dikkate alındığında; elbette, çalışmadaki değerlendirmeler 

yorum ve eleştirilere açıktır. Dolayısıyla, Atatürk ile ilgili olguların farklı yorumlanması da mümkün olup; 

objektiflikten uzaklaşmamak kaydıyla, bu doğrultudaki her görüş saygıyı hak etmektedir. 

Hayli kısa sayılabilecek hayatına Atatürk’ün sığdırdıkları oldukça fazladır. Üstelik Cumhuriyet Türkiye’sinde 

başardıklarını sadece 15 yıllık bir sürede gerçekleştirmiş olması, söz konusu başarıları daha da anlamlı 

kılmaktadır. Yaklaşık son 50 yılının büyük bölümünü savaşlarla geçirmiş bir toplumda, Kurtuluş Savaşı 

sonrasındaki tablo bilindiği üzere; sefalet derecisinde yokluğu ve imkânsızlıkları yansıtmaktaydı. Hal böyle 

iken dahi, adeta nefes almaksızın her alanda olduğu gibi, ekonomi alanında da sadece o günün Türkiye’sinde 

değil, pek çok modern batı toplumlarında bile rastlanmayacak uzak görüşlü bir anlayış ile iddialı adımlar 

atılmasını sağlaması herkesçe takdir edilen bir gerçektir. Böylesi bir tabloyu, İkinci Dünya Savaşı sonrası 

Almanya’sında görülen gelişme ile kıyaslamak bile doğru olmayacaktır. Zira sözkonusu dönemde Almanya, 

savaş sonrası dünyada değişen jeopolitik dengeler sayesinde, eski düşmanı fakat yeni dostları haline 

gelenlerden çok ciddi destekler almıştır. Çünkü Sovyetler Birliği ve komünizm akımıyla mücadelede Almanya, 

Batının adeta sınırdaki kalesi haline gelmiştir. Özetle, imkânsızlıklar içerisinde, küllerinden yeniden doğan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç destek almaksızın Atatürk sayesinde hayata geçirdikleri mucizevi bir başarı 

hikâyesidir. Üstelik sadece hayata geçirilenler değil, belki daha da önemlisi çizilen rota istikametinde yol 

almaya devam etmek de bir o kadar önemlidir. Söz konusu rota, Atatürk’ün uzak görüşlülüğünün eseridir. 

İktisadi hayatta üretimin önemine dikkat çekerek ‘‘Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım’’ anlayışını 

benimsememizi istemiştir. Çünkü ‘‘Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü 

bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz’’. 

Çalışmada, günümüz Türkiye’sinde Atatürk’ün vizyonunun ortaya koyduğu gerekler; onu yansıtan ve 

yansıtmayan örnekler eşliğinde ele alınarak, değerlendirmeler sunulacaktır. Konu, iki temel eksende 

incelenecektir. Bu bağlamda, öncelikle ekonomik yapı, onu oluşturan üç temel bileşeni bağlamında ele 

alınacaktır. Bunu takiben, finansal yapı, iki alt unsuru kapsamında tartışıldıktan sonra, genel değerlendirme ve 

sonuç bölümü ile çalışma sonlandırılacaktır. 

 

2. ATATÜRK’ÜN BAKIŞ AÇISIYLA GÜNÜMÜZ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL 

BİLEŞENLERİ 



 

 

Günümüz dünyasında ekonomik yapının tarım, sanayi ve hizmetler olmak üzere üç temel bileşenden oluştuğu 

bilinmektedir. Bununla birlikte, bugünün dünyasında bilgi ve bilişim teknolojilerinin hayatın her alanında 

olduğu gibi, ekonomik sistemdeki yeri her geçen gün artmaktadır. Bilgi ve bilişim teknolojileri ise, her zaman 

olduğu gibi eğitim konusunu karşımıza çıkarmakta, bahsetmeden geçilmemesi gerekmektedir. Bu sebepledir 

ki, Atatürk’ün eğitime verdiği önemi bir kez daha hatırlamakta fayda bulunmaktadır. Onun ifadeleriyle, 

‘‘Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete 

terk eder’’, ‘‘Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyatı, Türk şiir ve 

edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder’’. 

1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi tutanakları, bir tür iktisadi milliyetçilik belgesidir (Kalaycı, 

2009). Kongre’de liberal bir ekonomi anlayışı benimsenmiş; fabrika yatırımlarının özel sektör eliyle 

kurulmasında karar kılınmıştır. Ne var ki, sermaye birikimi yetersizliği gerçeği bunun uygulanmasını imkânsız 

derecesinde zor kılmaktaydı. Bu sebeple, 1930 yılında toplanan 1. Sanayi Şurası kararlarıyla, devletçilik ilkesi 

benimsenmiştir. Bir başka ifadeyle, günün zorlu şartları bunu gerekli kılmıştır. Buradan hareketle, Atatürk’ün 

ekonomik sisteme bakışının tamamen ve mutlak bir devletçilik anlayışı olduğunu ileri sürmek yanıltıcı 

olacaktır. Bununla birlikte, diğer uçtaki mutlak bir liberal bakış açısına savrulmak da aynı derecede yanlış 

olacaktır. Özetle, şartlar ve imkânların yanı sıra, ilgili ekonomik faaliyet kolunun spesifik nitelik ve gerçekleri 

de devletin rolünde belirleyici olmaktadır. Savunma sanayi gibi kritik ve kârın öncelikli hedef olmadığı 

alanlarda ya da gerektiğinde devletin bir alanda ilk defa girişeceği faaliyetlerle yol açıcı olması, haksız 

rekabetin önlenmesi ya da serbest rekabet koşullarının sağlanması yönünde adım atması söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin, Atatürk’ün İş Bankası ve Sümerbank’ı kurması gibi. Bu bağlamda, katılım 

bankacılığı pastasını büyütmek amacıyla yakın zamanda, kamu bankalarının iştirakleri olan Ziraat, Vakıf ve 

Emlak Katılım’ın kurulması ise, güncel örnekler olarak ele alınabilir. Ayrıca, 1980’li yıllarda doğrudan devlet 

eliyle hidroelektrik santralleri kurulurken; günümüzde özel sektörün artan sermaye birikimi sayesinde; rüzgâr 

ve güneş enerjisi yatırımlarının özel sektör tarafından gerçekleştirilir hale gelmesi ile ilgili örnekler, zamanın 

imkân ve şartlarının meydana getirdiği değişimi yansıtmaktadır. 

Ne acıdır ki, israf konusu her dönem önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Eroğlu’nun (2010) ifade 

ettiği üzere, Atatürk döneminde hükümet uygulamalarında ülkeyi zarara sokacak her türlü unsura karşı tedbirli 

hareket edilmiştir. İhracat ve bu sayede ülkeye sermaye girişi sağlanması ile dış ticaret açığından kaçınma 

prensibi, Atatürk’ün ön plana çıkardığı bir diğer iktisadi hedef olarak görülmektedir. Ne yazık ki, günümüz 

Türkiye’sinin bu konuda pek başarılı bir noktada olduğu söylenemez. Son dönemlerin değişmeyen ekonomi 

gündem maddesi olan yapısal sorunlar, yarattığı çok yönlü negatif etkiler nedeniyle, ülke ekonomisini sürekli 

olarak hassas, kırılgan ve şoklara açık bir noktada tutmaktadır. Hep diken üstünde olma ve dar bir patikada 

ilerleme zorunluluğunun yarattığı sorunlar, enflasyondan işsizliğe, maliye politikasından para politikasına 

kadar pek çok alanda kendisini göstermektedir. Bu bağlamda, Sabır’ın (2006) belirttiği gibi, Atatürk’ün 

Türkiye’nin bağımsızlık savaşını enflasyonsuz gerçekleştirmiş olması oldukça manidardır. İhraç mallarının 

yükte ağır, pahada hafif olması; düşük know-how ve dolayısıyla katma değeri düşük ürünlerden oluşmasının 

yarattığı kısır döngünün kırılması, yapısal bir dönüşümü gerekli kılmaktadır. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan 

karalar arasında konuya o dönemden işaret eden maddeler yer almaktadır. Örneğin, ‘‘Dış rekabete dayanmak 

adına, sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması’’, ‘‘Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınma’’ ve 

‘‘Hammaddesi yurtiçinde yetişen ya da yetiştirilebilen sanayi dallarının kurulması’’ bunlar arasında 

sayılabilir. 

Devletin iktisadi hayata sağlayacağı en büyük katkının, her alanda gerekli olduğu üzere, etkin ve hızlı işleyen 

bir adalet sistemi olduğunu söylemek iddialı olmayacaktır. Bir otorite olarak devletin denetim ve gözetim 

görevini etkili bir biçimde yerine getirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için ise, bir alt yapı görevi gören 

yasal mevzuatın hayli başarılı bir biçimde oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. 

Bir diğer önemli tartışma konusu ise, özelleştirme olgusunun Atatürk’ün ilkeleri ile olan uyumudur. 

Özelleştirmenin Atatürk’ün ilkeleriyle uyumlu olduğunu iddia etmek pek mümkün değildir. Devletçi bir 

anlayışı her fırsatta ortaya koyan Atatürk’ün özelleştirmeyi tercih etmesi beklenemeyecektir. Aysan’ın (1986) 

ortaya koyduğu üzere, Atatürk’ün ekonomi anlayışındaki temel unsurlardan birisi devlet ve özel işletme 

dengesidir. Özelleştirme yanlılarının ile sürdüğü en büyük savlar, kamunun bir ticari faaliyette bulunmasının 

doğru olmayacağı ve içerdiği zorluklardır. Elbette özel sektörün ticari faaliyetleri desteklenmeli ve önü 

açılmalıdır. Fakat özel sektörün kârlı görmediği alanlara girmek istememesi hatta cazibesini kaybettiğinde 

bulunduğu bir alanı terk etmesi gibi durumlar dikkate alındığında; kamunun faydası adına ve verimlilikten 



 

 

taviz vermeksizin, devletin iktisadi faaliyette bulunması elzem görülmektedir. Üstelik yalnızca özel 

teşebbüsün hiç girmek istemediği faaliyet alanlarında değil, birçok alanda onlarla birlikte fakat serbest piyasa 

işleyişini bozmadan, haksız rekabete meydan vermeden bulunarak, piyasa düzenleyici rolünü üstlenmesinin 

ciddi faydaları olacaktır. Şüphesiz, bunu başarmanın güçlüğü ortadadır. Günümüz dünyasında kamunun 

iktisadi faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde az veya çok yolsuzluk, yozlaşma ve atalet gibi olumsuzluklar baş 

göstermektedir. Ne var ki, önümüzde başarıya ulaşılmış örnek olduğu dikkate alındığında; gerçekleştirilmesi 

imkânsız olmayacaktır. Türkiye’deki bankacılık sisteminin 2001 krizi öncesi durumu ile bugün geldiği nokta 

çarpıcı bir örnektir. Bu örnek, devlet gerçekten istediğinde kendisini söz konusu dejenerasyon unsurlarından 

uzak tutabildiğini yansıtmaktadır. Gerek bankacılık kanunundaki sıkı düzenlemeler gerekse siyasi 

yönetimlerin kamu bankalarını popülist amaçlarla manipüle etmesinin önünü kesen yasal düzenlemeler 

sayesinde, sağlam ve örnek gösterilen bir bankacılık sistemine çok kısa bir sürede kavuşulmuştur. Dolayısıyla, 

kamunun kendini disipline edici hukuki düzenlemeler ve düzenleyici-denetleyici rolünü hakkıyla yerine 

getirmesi halinde; benzer başarıların devletin pek çok sektördeki iktisadi faaliyetleri için uyarlanıp, hayata 

geçirilmesi mümkün olabilecektir. 

 

2.1. Tarım Sektörü 

Küreselleşmeyle birlikte, dünya ekonomileri ve finansal piyasalarında 1980’lerden bu yana yaşanan 

entegrasyon süreci son 40 yıla damga vurmuştur. Ne var ki, bir önceki Amerika Birleşik Devletleri başkanı 

Trump döneminde başlayan ve söz konusu küreselleşme olgusunu adeta tersine çevirmek istercesine yaşanan 

ticaret savaşları, içe dönük ve korumacı tedbirlere yönelimi beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, ‘‘kendi 

kendine yetmek’’ anlayış, çaba ve arayışının hızla arttığı görülmektedir. Şüphesiz, kendi kendine yetmek 

konusunda karşılaşılan ilk alan gıda ve dolayısıyla tarım sektörüdür. Yanı sıra, günümüz dünyasında son 

dönemde hızla yaygınlaşan organik ve sürdürülebilir ekolojik tarım anlayışı da ihmal edilmemesi gereken bir 

konu başlığıdır. Böylesine gelişmelerin yaşandığı bir dünyada, günümüz Türkiye’sinde tarım sektörüne; 

Atatürk’ün, modern, verimli, ekolojik ve kendi kendine yetebilen bir zirai üretimi, gıda arz güvenliğini 

sağlayacak bir anlayışıyla yön vermesi beklenirdi. 

Cumhuriyet’in ilanından ve Ankara’nın başkent olmasının üzerinden henüz iki yıl geçmişken; Atatürk’ün yerli 

ve yabancı tarım uzmanlarından, çorak bir bozkırın orta yerindeki Ankara’da çiftlik kurmak üzere bir yer 

aramalarını istemesi, onun tarıma gösterdiği ihtimamın örneklerinden sadece birisidir. Atatürk’ün işaret ettiği, 

bugünkü Atatürk Orman Çiftliği’nin bulunduğu yer için, tarım uzmanlarınca ‘‘orada tarımsal faaliyette 

bulunacak bir çiftlik kurmak öyle bir girişimdir ki, bu kadar elverişsiz şartlarda sabrın ya da paranın 

tükeneceği bir yer’’ ifadesi kullanılır. Fakat pek çok kimsenin imkânsız gördüğünü başaran Atatürk, çiftliğin 

işaret ettiği yerde kurulması emrini verir. Zamanın modern tarım yöntemlerinin ilk örneklerinin çiftlikte 

uygulanmasıyla; kıraç bir bozkır olan alanda, birkaç yıl içerisinde mucizevi bir dönüşüm gerçekleşmiştir. 

Umutsuz görülen bu teşebbüs o kadar önemli başarıları beraberinde getirmiştir ki, uzun yıllar tarım ve 

hayvancılık alanında yeni ufuklar açan bilimsel çalışmalar dahi orada gerçekleştirilerek, Türk tarımının 

geliştirilmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir. Atatürk’ün şahsi servetiyle kurulan ve kendi malvarlığı olan 

çiftlik, kendisinin isteğiyle 1937 yılında Hazine’ye devredilmiştir. Çiftliğin Hazineye devrine ilişkin 

Atatürk’ün talep yazısından bir kesit şöyledir: 

‘‘Malum olduğu üzere ziraat ve zirai iktisat sahasında fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadile muhtelif 

zamanlarda memleketin muhtelif mıntıkalarında müteaddit çiftlikler tesis etmiştim. On üç sene devam eden 

çetin çalışmaları esnasında faaliyetlerini; bulundukları iklimin yetiştirdiği her çeşit mahsulâttan başka, her 

nevi ziraat sanatlarına da teşmil eden bu müesseseler; ilk senelerden başlayan bütün kazançlarını 

inkişaflarına sarf ederek, büyük küçük müteaddit fabrika ve imalathaneler tesis etmişler, bütün ziraat makine 

ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullanarak, bunların hepsini tamir ve mühim bir kısmını yeniden imal 

edecek tesisat vücuda getirmişler, yerli ve yabancı birçok hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsul bakımından 

yaptıkları tetkikler neticesinde, bunların muhite en elverişli ve verimli olanlarını tespit etmişler, kooperatif 

teşkili suretiyle veya aynı mahiyette başka suretlerle civar köylerle beraber faydalı şekilde çalışmışlar, bir 

taraftan da iç ve dış piyasalarla daimi ve sıkı temasta bulunmak suretile, faaliyetlerini ve istihsallerini bunların 

isteklerine uydurmuşlar ve bu gün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık haline 

gelmişlerdir.’’ T.C. Riyaseti (4/5430) 

 



 

 

Yukarıdaki alıntıdaki bazı hususların üzerinde durmakta fayda görülmektedir. Bunlardan ilki, pek çok 

ekonomik faaliyette olduğu gibi, Atatürk’ün zirai faaliyetlerin de bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereğini 

ortaya koymuş olmasıdır. Tarım ve hayvancılıktan, tarımsal ürünleri işleyen tesis ve zirai makine ve aletlere 

kadar uzanan entegre bir anlayışın hakim olması gerektiği söylenebilir. Günümüz Türkiye’sinin tarım alanında 

yaşadığı güçlükler dikkate alındığında; zirai ilaç, gübre, yem ve sulama konusunda bütüncül bir yaklaşıma 

ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Atatürk’ün yukarıdaki ifadelerde öne çıkan bir başka konu, zirai üretimde 

yerli ve yabancı kökenli ürün çeşitliliğinin artırılması olduğu anlaşılmaktadır. Altı çizilmesi gereken bir diğer 

nokta ise, verimlilik esasıdır. Köylünün milletin efendisi olduğunu ifade eden Atatürk, traktörü Türk çiftçisi 

ile buluşturarak; modern tarım sayesinde gerçekleşecek verimlilik artışına yönelik bakışını ortaya koymuştur. 

Son olarak, Atatürk’ün konuya sadece üretim boyutuyla yaklaşmadığı; zincirin önemli bir diğer halkası olan 

ürünün tüketiciye ulaştırılması noktasında ortaya koyduğu kooperatifçilik anlayışı olduğu ifade edilebilir. Öyle 

ki, ülkemizde son yıllarda henüz yeni yeni bu konuda gelişmeler olduğu; kooperatiflerin nihai tüketiciye 

ulaşma noktasında adımlar attığı görülmektedir. Bunun, hayli geç kalınmış bir gelişme olduğunu ve 

dolayısıyla, bu konuda daha büyük, hızlı ama bir o kadar da güvenli adımlar atılması gerektiği söylenebilir. 

Türkiye’de özellikle 1980’li yıllarda inşaat sektöründe görülen yanlış ve hayli suiistimal edilen kooperatifçilik 

anlayışının kamuoyu nazarındaki imajının, söz konusu gelişmenin görülememesinde önemli bir etken olduğu 

ifade edilebilir. Yanı sıra, 1990’lı yıllarda perakendecilik sektöründe ortaya çıkan kooperatif benzeri akımın 

daha sonra yarattığı yine suiistimal ve mağduriyetler dikkate alındığında; devletin kooperatifçilik alanındaki 

yasal altyapıyı güçlü ve güvenilir bir biçimde tesis ederek, her alanda olduğu gibi denetim ve gözetim görevini 

güvenilir bir biçimde yerine getirmesine ihtiyaç duyulduğu söylenmelidir. 

Tarımsal faaliyetlerle ilişkili olarak modern dünyanın son dönemde ortaya çıkardığı bir diğer gelişme köye 

dönüş konusudur. Kent yaşamının karmaşasından uzaklaşma, kırsal hayatın sunduğu doğal ve sağlıklı yaşama 

yönelme sonucunda, bir süredir adeta yeni bir akım kendini göstermeye başlamıştır. Daha sağlıklı bir hayatın, 

doğal bir ortamda ve doğal beslenme ile olabileceğine yönelik artan bir farkındalık ve bilinçlenme söz 

konusudur. Bu bağlamda hane halkları bazında bireysel anlamda zirai faaliyette bulunmak elbette takdir ve 

teşvik edilmeyi hak etmektedir. Ne var ki, tüm toplumun, ya da gerçekçi bir bakış açısıyla, en azından büyük 

bir kesimin tarımsal faaliyette bulunmasını sağlayacak alanları yaratmak neredeyse imkânsızdır. Zira tarıma 

elverişli alanların sınırlı olmasının yanında, ölçek ekonomisi sorunu da ortaya çıkmaktadır. Ölçek ekonomisi 

problemi hali hazırda ticari anlamda sürdürülen faaliyetlerde dahi önemli bir engel olarak karşımıza çıkmakta; 

sınırlı kaynakların israf edilmeden, etkin kullanımı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenledir ki arazi 

toplulaştırma konusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Artan nüfus karşısında hane halklarının tarımsal 

faaliyetinin yeterli olamayacağı bir gerçektir. Dolayısıyla, hem kitlesel üretim yapılarak ölçek ekonomisini 

gözeten fakat aynı zamanda sağlıklı ve ekolojik üretimi sağlayan; hem de toplumun hobi amaçlı dahi olsa, 

toprak ve ziraatla bağını sürdürmesine imkân sunacak dengeli çözüm yollarının hayata geçirilmesi önem arz 

etmektedir. 

 

2.2. Sanayi Sektörü 

Özellikle son 20-30 yıllık dönemde, her ne kadar normal şartlar altında hizmetler sektörüne doğru artan bir 

ekonomik ağırlık söz konusu olsa da; savaş, finansal kriz ya da Covid-19 gibi olağan dışı gelişmeler sanayinin 

önemini herkese tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nde (Arslan, 1959) yer alan 

“Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik 

elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan 

müdafaası olmak üzere, ürünlerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine 

ulaşabilmek için bu bir zarurettir” ifadeleri onun sanayiye bakışını özetlemektedir. 1930 yılında Ankara’da 1. 

Sanayi Şurası’nın gerçekleştirilmesi, 1931 yılında hazırlanan Birinci 5 Yıllık Sanayi Planı ve Sümerbank 

Fabrikaları gibi örnekler Atatürk’ün sanayiye verdiği önemin göstergeleri arasındadır. Kurtuluş Savaşı 

sonrasında ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle özel müteşebbisin yetersizliği sonucu, sanayileşme 

hamlesinin devletçilik anlayışıyla gerçekleştirilmesi adeta bir zorunluluk durumundaydı. Bozoklu’nun (2003) 

ifade ettiği gibi, devletçilik ekonomik bir meslek olarak doğmamış, tarihi bir zorunluluk olarak doğmuştur. 

Dolayısıyla, Atatürk’ün özel müteşebbise bakışında olumsuz, geri plana itici ya da dışlayıcı bir anlayış söz 

konusu değildir. 

 



 

 

Atatürk döneminde atılan sanayileşmeye yönelik adımlarla, temel tüketim maddelerinin yanında; cam, 

çimento, demir-çelik ve tekstil gibi ürünlerin üretimine dönük fabrikalar kurulması mümkün olmuştur. Bu 

sayede, hem dışa bağımlılığın önlenmesi (günümüz popüler tabiriyle arz güvenliği) hem de ithal ikameci bir 

bakış açısı ortaya konmuştur. Şüphesiz, gerçekleştirilen bu ilk sanayileşme hamleleri, sonraki yıllarda özel 

sektörün de devreye girmesiyle artan bir ivmeyle yakalanacak olan, sanayileşmenin alt yapısını teşkil 

etmektedir. Önemli bir diğer kazanım ise, elde edilecek bu deneyimin işçi ve mühendis gibi insan 

kaynaklarının yetiştirilmesinin ve gelişiminin önünü açacak olmasıydı. Uygulanan politikalar sayesinde sanayi 

üretiminin artış hızı, 1939 yılına kadarki dönemde dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum, 

atılan adımların önemini teyit eder niteliktedir. 

Bugünün dünyasında Atatürk Türkiye’sinin önemli önceliği sanayinin kesinlikle ihmal edilmemesi ve geri 

plana itilmemesi olurdu. 2008 yılında başlayan küresel kriz göstermiştir ki, sanayileşmeyi ve sanayi üretimini 

küçümseyerek, daha kolay yoldan gelir elde etmenin mümkün olduğu düşünülerek, ekonomik yapılarını sadece 

bazı hizmet kollarına yaslayan ülkeler krizi en derin yaşayan ülkeler olmuştur. Ekonomik yapısı neredeyse 

yalnızca turizmden ibaret olma noktasına gelmiş olan Yunanistan’ın tecrübesi, bunun en tipik örneğidir. 

Modern finansın önemli prensibi olan, portföy çeşitlendirmesi ilkesinin makroekonomik yapıda da 

uygulanması elbette en doğru stratejidir. Dolayısıyla, ekonomik yapının sınırlı sayıda alanda yoğunlaşmasının 

getireceği uzmanlaşma ve ölçek ekonomisi yanında; yüksek bir risklilik taşıdığı dikkate alınmalıdır. 

Dünya genelinde, özellikle gelişmiş ekonomilerde son dönemde yükselen trend, artan enerji ihtiyacıyla 

birlikte, yükselen jeopolitik risklerin enerji arz güvenliğinde yarattığı endişelerdir. Yanı sıra, bu konuda da 

kendi kendine yetebilme imkânı sağlayacak alternatif enerji kaynakları arayışı ve fosil atıklardan çevreci, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlardaki artışın öneminden bahsetmek mümkündür. Yaşıyor 

olsa, Atatürk bu konudaki gelişmelere nasıl çözümler üretir ve uzak görüşlülüğü ne şekilde tezahür ederdi 

sorusuna cevap aramak gerekmektedir. Atatürk’ün reaksiyondan çok bir aksiyon adamı olduğu ve sahip olduğu 

uzak görüşlülüğü ile geleceği görerek çok daha önceden eyleme geçme, hatta geleceğe yön verme becerisini 

dikkate alarak öngörüde bulunmak önemlidir. Bu bağlamda, onun her alanda olduğu gibi, enerji konusunda da 

dışa bağımlılıktan kurtulma ve Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyelini daha önceden ve 

hızla harekete geçirmiş olması beklenirdi. Bunun sayesinde, yenilenebilir enerji yatırımlarının hane halkları 

da dâhil olmak üzere, ekonomik yapının tüm unsurlarında uygulaması beklenebilirdi. Böylelikle, günümüz 

Türkiye’sinde enerjide dışa bağımlılık ve bunun yarattığı dış açığın minimize edilmesinin yanı sıra, temiz ve 

sağlıklı enerji üretimi çok daha önceden gerçekleştirilmiş olurdu. 

 

2.3. Hizmetler Sektörü 

Ekonomik yapının son bileşeni olan ve günümüz modern toplumlarının ekonomilerinden aldığı pay hızla artan 

hizmetler sektörü, vazgeçilmez bir unsurdur. Diğer taraftan, olmazsa olmaz kabul edilmekle birlikte; 

ekonominin tüm ya da önemli bir bölümünün ağırlığını hizmetler sektörüne vermek ve gereğinden fazla bel 

bağlamak da büyük riskleri beraberinde getirmektedir. Yukarıda, sanayi sektörü başlığı altında da değinildiği 

üzere; konunun portföy anlayışıyla ele alınarak, dengeli bir dağılımın gözetilmesinde fayda bulunmaktadır. 

Görece öncelik sırasının gözetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin, turizm gibi hassas ve kırılgan alanlara 

gelir ve döviz bağlamında gereğinden fazla bel bağlamamak; ekonomiyi onlar üzerine inşa etmemek gerekliliği 

açıktır. Yunanistan örneği, Covid-19 Salgını ya da Rusya-Ukrayna Savaşı gibi yakın örnekler bunun en somut 

delili durumundadır. 

Kendi içinde, hizmetler sektöründe Atatürk’ün verdiği önem de dikkate alındığında; eğitim sektörüne azami 

önem ve özenin gösterilmesi gerektiği söylenebilir. Zira her zaman vazgeçilmez öneme sahip olan eğitim 

sektörü öncelikle, ülkemizin kendi refahının artışını sağlayacak insan gücünün yetiştirilmesi bakımından 

hayati öneme sahiptir. Eğitim hizmeti öneminde artış ve azalış gibi dalgalanmalar yaşanması beklenemeyecek 

kadar elzemdir. Bunun yanında, günümüz modern dünyasında bir ihraç ürünü haline gelen, ekonomik bir 

yapıya sahiptir. Elbette, siyasi ve kültürel bir güç olarak uluslararası anlamdaki stratejik önemi ve hatta bunun 

beraberinde getireceği dışsal ekonomik getirilerden de söz etmek mümkündür. 

Hizmetler sektörü içerisinde Atatürk’ün büyük önem ve öncelik vereceği alanlardan birisi muhtemelen 

ulaştırma hizmetleri olurdu. Bu alandaki vazgeçilmez önem taşıyan alanın ise, demiryolu ulaşımı olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Başlangıçta, modernleşmenin simgesi olan; buharlı lokomotifin icadı, sanayi 



 

 

devriminin başlangıcı sayılan bir konuma sahipti. Ne var ki, otomobilin icadıyla birlikte, popülaritesinde hızlı 

bir kayıp yaşamıştır. Avcı’nın (2014) ifadesiyle, Atatürk demiryolu konusunu milli bir mesele olarak görerek; 

milli ve bağımsız bir demiryolu politikası izlemiştir. Demiryolları, Atatürk sonrası dönemde uzunca bir süre 

geri plana atılmış, hatta hor görülerek sanki modern bir ulaştırma yöntemi olmadığı algısı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla, adeta bilinçli olarak ihmal edilmiş olduğu söylenebilir. Bu maksatlı çabada, 

emperyalist batı ülkelerinin otomotiv ve petrol şirketlerinin rolü olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. 

Hâlbuki demiryolu taşımacılığı, ‘‘yurdu demir ağlarla örmek’’ tabiriyle özdeşleştiği üzere, Atatürk’ün özel 

önem atfettiği bir konudur. Zira demiryolu ulaşımının askeri, sosyal ve iktisadi alanlar başta olmak üzere pek 

çok stratejik önemi olduğu yadsınamaz. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, kaynak tasarrufundan ölçek 

ekonomisine kadar uzanan önemli katkıları söz konusudur. Günümüz Türkiye’sinde demiryolları, Atatürk’ün 

mevcut durumundan çok daha ileri bir düzeye taşınması istenen bir konu olurdu. Her ne kadar son dönemde 

yüksek hızlı tren ile yolcu taşımacılığı konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da; ticari yük 

taşımacılığı boyutunda Atatürk’ün arzulayacağı noktadan bir hayli uzak olduğu söylenebilir. 

 

3. ATATÜRK’ÜN BAKIŞ AÇISIYLA GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNİN FİNANSAL YAPISI 

‘‘Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, 

o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur’’ (Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927). 

Milli bağımsızlık ilkesini, hiç taviz vermeksizin her alanda uygulama çabası güden Atatürk’ün, günümüz 

Türkiye’sinde kurmak isteyeceği finansal yapının da şüphesiz bu ilkeye uygun olması beklenirdi. Bugünkü 

dünyada, özellikle son 30-40 yıllık dönemde, finansal piyasaların ekonomiler içerisindeki payı bir hayli 

artarak, ülkelerin sadece ekonomik yapılarını değil topyekün siyasi varlıklarını etkilemeye başlamıştır. Öyle 

ki, finansal piyasaların hegemonyası kullanılarak, bu piyasalarda ortaya çıkan ya da suni olarak yaratılabilen 

krizlerle ülkelerin bağımsızlık ve mevcudiyetlerini tehdit eder/edilir hale gelmiştir. Bu bağlamda, Atatürk 

sanayi hamleleri için ihtiyaç duyulan finansmanın dış borçlanma ya da dış yardımlar yerine, milli kaynaklar 

kullanılarak sağlanması ilkesini benimsemiştir. Günümüz Türkiye’sinde kamu ve bilhassa özel sektörün, hem 

genel anlamdaki ama özellikle dış borç yükünün ağırlığı dikkate alındığında; durumun Atatürk’ün 

prensiplerinden ciddi bir sapma gösterdiği görülmektedir. 

Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti yok denecek düzeydeki sermaye birikimi ile finansman zorluğu 

çekmekteyken; Atatürk, bırakılacak borç yüküyle gelecek nesillerin hayatta kalmasını zorlaştırmamak adına, 

ağır alt yapı yatırımlarına öncelik vermemiştir. Fakat bunun anlamı altyapının tamamen ihmal edildiği 

anlamına gelmemiştir. Zira hayatiyetine binaen örneğin, demiryollarının inşasından geri durulmamıştır. Bu 

tablo, günümüz dünyasında, bilhassa son iki yılda yaşanan ve halen de devam etmekte olan Covid-19 salgın 

dönemi gibi gelişmelerde, lojistiğin (özellikle demiryolu taşımacılığının) önemini ortaya koyan en güncel 

örnektir. Diğer taraftan, altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi devletin görevi olup; özel sektör kanalıyla 

yaptırılması da cazip kılınmadıkça mümkün olmayan ya da önemli finansman zorluklarını içeren bir durum 

ortaya koymaktadır. Bu noktada, son dönemde uygulanan yap-işlet-devret modelinin Atatürk’ün bakış açısına 

uygun olduğunu söylemek mümkündür. Zira uzun vadede gerçekleşecek devir ile hem devletçilik ilkesine 

uygunluk hem de devlete getireceği ve gelecek nesillere yüklenecek ağır finansman yükünün ortadan 

kaldırılması imkânı yaratılmaktadır. Şüphesiz, uygulanması noktasında, özel sektörü cezbedecek şartları 

sunmakla, uzun vadede kamuya ve topluma kayıp yaşatmayacak ilkelerle gerçekleştirilmesi arasındaki hassas 

dengeyi sağlamak önem taşımaktadır. 

Atatürk’ün bakış açısına uygun bir finansman yapısında, bankacılığın olduğunu söylemek hiç de zor değildir. 

İş Bankası, Sümerbank ve hatta Merkez Bankası’nın kurulması gibi örnekler, onun finansal piyasalarda 

bankaların yer alması gereğine olan inancını ortaya koymaktadır. Bunula birlikte, her ne kadar o günün 

şartlarında ilk planda sermaye piyasalarının gelişimi konusunda fazla mesafe alınamamış olsa da; bu durum 

Atatürk’ün sermaye piyasalarına önem vermediği anlamına gelmemektedir. Zira henüz 1929 yılında menkul 

kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu çıkarılmıştır. Borsa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında 

çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk şirketlerinden olan üstelik de bir banka olan 

İş Bankası’nı, halka açık olarak kurdurmuştur. Bu yaklaşımı, sermaye piyasalarına verdiği önemi göstermesi 

bakımından bir hayli anlamlıdır. 

 



 

 

3.1. Bankacılık 

Finansal sistemin iki temel bileşeninden birisi olan bankacılık, dünyanın en eski finansal kurumları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Henüz Cumhuriyet’in ilk yıllarında İş Bankası, Sümerbank, Etibank, Denizbank ve 

Merkez Bankası gibi bankaları kurması, Atatürk’ün bankacılığa verdiği önemi yansıtmaktadır. Yukarıda daha 

önce de bahsedildiği üzere, pek çok anlamda olduğu gibi, sermaye birikimi anlamında da neredeyse her şeyini 

kaybetmiş bir Türkiye’de, sınırlı da olsa küçük sermaye birikimlerini toplayarak, sanayi hamlesini 

gerçekleştirmenin öncelikli yolu bankacılıktan geçmekteydi. Bunu başarmak da pek kolay sayılmazdı. Zira 

dünyadaki köklü tarihsel geçmişine karşın ülkemizde bankacılık faaliyetleri çok yeni ve yok denecek kadar 

sınırlı düzeydeydi. Üstelik bunlar da büyük ölçüde yabancı sermayenin kontrolündeydi. Her alanda olduğu 

gibi, Atatürk bankacılık alanında da milli bankacılık faaliyetlerinin savunucusuydu. Yabancı sermayeye karşı 

olmamakla birlikte; yabancı sermayenin kontrolüne bırakılmış bir alanın, nihayetinde bir gün milli 

bağımsızlığın da onların insafına bırakılması anlamına geleceğinin farkındaydı. Bu durumu şu sözleriyle net 

bir biçimde ifade etmektedir: 

“Efendiler, ekonomik alanda düşünür ve konuşurken, sanılmasın ki dış sermayeye karşıyız; Hayır bizim 

memleketimiz çok geniştir. Çok emek ve sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza uymak şartıyla dış 

sermayelere gerekli olan teminatı vermeye her zaman hazırız. Yabancı sermaye, çalışmalarımıza eklensin ve 

bizim ile onlar için yararlı sonuçlar versin. Geçmişte Tanzimat Devri’nden sonra yabancı sermaye, üstün 

hakları olan bir yere sahipti. Devlet ve hükümet, dış yatırımların jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. 

Her yeni millet gibi Türkiye bunu uygun bulamaz. Burasını esir ülkesi yaptırmayız’’ (İnan, 1972). 

Bankacılık sektörünün kendi içerisinde, Atatürk’ün daha çok ağırlık vermek isteyeceği alanın yatırım ve 

kalkınma bankaları olacağı öngörülebilir. Kendi ifadesiyle, ‘‘Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, 

daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’’. Bunun anlamı klasik ticari 

bankacılığın geri plana itileceği ya da ihmal edileceği anlamına gelmemektedir. Bilakis, dış açık vermemeye 

dolayısıyla ihracata büyük önem atfeden Atatürk’ün, ticari bankaların kurulmasına bir hayli önem verdiği 

yukarıdaki bilgilerden de anlaşılmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkede hayli kıt olan küçük tasarrufların 

ticari bankalar kanalıyla toplanması, ilk sanayi hamlesinin başlatılması bakımından önem arz etmekteydi. 

Fakat Atatürk’ün erken ölümüyle, onun yatırım ve kalkınma bankacılığı konusunda adımlar atmasına ömrünün 

vefa etmediği düşünülmektedir. Zira gerek takip eden yıllarda büyük sanayi hamlelerinin gerekse öncelikler 

nedeniyle ertelenen alt yapı yatırımlarıyla ülkenin imarının gerçekleştirilmesi açısından, söz konusu bankacılık 

koluna ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, günümüz modern finans dünyasında, finansal varlık işlemlerinin her 

aşamasında yatırım bankalarının hayati bir fonksiyona sahip olduğu bilinmektedir. 

Finansal politikalardan birisi olan para politikasının uygulanmasında kritik bir role sahip olan bankacılık 

sisteminde yaşanabilecek aksaklık ya da krizler ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Likidite ya da kısa vadeli 

ödeme mekanizmasında temel bir işlevi yerine getiren bankacılık sistemi, para politikasının uygulanmasında 

olmazsa olmaz konumundadır. 2001 krizi öncesinde bankacılık sistemimizin durumu, kamu dâhil olmak üzere 

tüm kesimlerin sorumlulukta payının bulunduğu topyekün bir yozlaşma içerisindeydi. Acı bir tecrübe olsa da, 

krizin sayesinde ortaya konulan uygulamalar sayesinde bugünkü sağlıklı bankacılık yapısını elde etmiş olmak 

büyük bir kazanımdır. Unutulmamalıdır ki, ödenen ciddi bir bedel ve sonrasında atılan dürüstçe, istekli ve 

şeffaf adımlar sayesinde bu kazanımları elde etmek mümkün olmuştur. Söz konusu sağlıklı yapıyı daha da 

ileriye götürmek için yatırım ve kalkınma bankacılığı başta olmak üzere, geliştirilmesi gereken alanlar 

mevcuttur. 

 

3.2. Sermaye Piyasası 

Nasıl ki kısa vadede likidite sağlama, ödeme mekanizması olma gibi fonksiyonları nedeniyle bankacılık 

sistemi, para politikasının uygulanması ve gündelik hayatın akışının sorunsuzsa sürmesinde hayati bir öneme 

sahipse; ekonomik yapıda, uzun vadeli sağlam temeller inşa edilmesi noktasında, sermaye piyasasının önemi 

yadsınamaz. Atatürk döneminde, savaş yorgunu ve tükenmiş bir ülkenin ekonomisini kısa zamanda ayağa 

kaldırarak topluma hızla can suyu vermek adına önceliklerin belirlenmesi zarureti söz konusu olmuştur. Bu 

bağlamda, ihmal edildiği veya önemsenmediği kesinlikle söylenemeyecek bir takım uzun vadeli kararların, 

haklı gerekçelerle kısmen tehir edildiği ifade edilebilir. Sermaye piyasası da bunlardan birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 



 

 

Mülkiyetin tabana yayılarak, bir ekonominin tam anlamıyla ve tüm bileşenleriyle entegrasyonunu sağlamak 

konusunda sermaye piyasalarının vazgeçilmez bir önemi bulunmaktadır. Sermaye piyasaları yeterince 

gelişmemiş bir ekonomik yapının aksaklıklar doğurarak uzun vadede istikrarın sağlanmasında sorunlar 

yaratması, hatta ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını tehdit edebilecek kopukluklar yaratması söz konusu 

olabilecektir. Bu bağlamda, sermaye piyasalarının ekonomideki üretim potansiyelini harekete geçiren bir 

katalizör görevi görmesinin yanında; toplumsal yapıyı birleştiren, bir arada tutan bir harç görevi gördüğünü de 

söylemek mümkündür. Sermaye piyasalarının gereğinin şüphesiz farkında olan Atatürk bir takım adımlar 

atmıştır. Daha o zamanlar ve o günkü şartlar altında dahi, menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu 

çıkarılarak; Borsanın, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında faaliyet göstermeye başlaması bunun 

bariz örneklerindendir. Benzer şekilde, İş Bankası’nın halka açık bir şirket statüsünde kurulması yine anlamlı 

bir gösterge niteliğindedir. 

Yalnızca sermaye piyasaları özelinde olmamakla birlikte; Atatürk’ün, bugün olduğundan çok daha ileri bir 

noktaya taşımak isteyeceği konu başlıklarından birisi de muhtemeldir ki, finansal okuryazarlık olurdu. 

Ekonomide ama özellikle finansal piyasalarda yaşanan yenilikler ve ortaya çıkan yeni ürünler özellikle son 20 

yılda daha önce hiç görülmediği kadar büyük boyutlarda yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Böylesine 

hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dünyada, gerek gelişmeleri takip etmek gerekse geleceği planlamak ve yön 

vermek adına her yaştaki bireyin temel ekonomi ve finans bilgisine ihtiyaç duyduğu açıktır. Atatürk’ün eğitime 

verdiği önemin herkesçe bilindiğini dikkate aldığımızda, finansal okuryazarlık konusunu da aynı kapsamda 

değerlendirmek mümkündür. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bilindiği üzere, ülkemizin Kurtuluş Savaşı sonrasındaki tablosu; sefalet derecesinde yokluk ve imkânsızlıklar 

içermekteydi. Bu şartlar altında bile, Atatürk’ün adeta nefes almaksızın, her alanda olduğu gibi, ekonomi 

alanında da sadece o günün Türkiye’sinde değil, pek çok modern batı toplumlarında bile rastlanmayacak uzak 

görüşlü bir anlayış ile iddialı adımlar atılmasını sağlaması herkesçe takdir edilen bir gerçektir. Çalışmada, 

Atatürk’ün iktisadi alanda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmek istedikleri, onun ortaya koyduğu uzak görüşlü 

hedefler doğrultusunda ele alınarak bir sentez sunulmaya çalışılmıştır. Konu, öncelikle ekonomik yapının iki 

parçasını oluşturan reel ekonomi ve finansal piyasalar ana başlıkları altında değerlendirmeye alınmıştır. Her 

iki ana başlık, kendi içerisinde belli başlı temel bileşenleri kapsamında incelenmiştir. Bu bağlamda, tarım 

sektörü, sanayi sektörü ve hizmetler sektörü alt başlıkları reel ekonomi ana başlığının altında sunulmaktadır. 

Finansal piyasalar ana başlığı ise, bankacılık ve sermaye piyasası alt başlıkları altında incelenmiştir. 

Günümüz dünyasında ekonomi yönetimi ve finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilirliği noktasında para 

ve maliye politikası önemli araçlar olarak kullanılmaktadır. Söz konusu araçların kullanılabilirliği ise, devletin 

ekonomik hayattaki güçlü varlığını; aynı zamanda, para ve sermaye piyasalarının etkin bir biçimde işlerliğini 

gerekli kılmaktadır. Son dönemlerin değişmeyen ekonomi gündem maddesi olan yapısal sorunlar, yarattığı 

çok yönlü olumsuzluklar nedeniyle, ülke ekonomisini sürekli olarak hassas, kırılgan ve şoklara açık bir noktada 

tutmaktadır. Her daim bıçak sırtında olma ve dar bir patikada ilerleme zorunluluğunun yarattığı sorunlar, 

enflasyondan işsizliğe, maliye politikasından para politikasına kadar pek çok alanda kendisini göstermektedir. 

Örneğin, ihraç mallarının yükte ağır, pahada hafif olması; düşük know-how ve dolayısıyla katma değeri düşük 

ürünlerden oluşmasının yarattığı kısır döngünün kırılması, yapısal bir dönüşümü gerekli kılmaktadır. 

Son yıllarda, dünya genelinde içe dönük ve korumacı tedbirlere doğru bir yönelim gözlenmektedir. Bu 

bağlamda, ‘‘kendi kendine yetmek’’ anlayış, çaba ve arayışının hızla arttığı görülmektedir. Kendi kendine 

yetmek konusunda karşılaşılan öncelikli alanın gıda ve dolayısıyla tarım sektörü olduğunu söylemek 

mümkündür. Yan ısıra, günümüz dünyasında son dönemde hızla yaygınlaşan organik ve sürdürülebilir ekolojik 

tarım anlayışı da ihmal edilmemesi gereken bir konu başlığıdır. Böylesine gelişmelerin yaşandığı bir dünyada, 

günümüz Türkiye’sinin tarım sektörüne; Atatürk’ün, modern, verimli, ekolojik ve kendi kendine yetebilen bir 

zirai üretimi, gıda arz güvenliğini sağlayacak bir anlayışıyla yön vermesi beklenirdi. 

Hizmetler sektörü dikkate alındığında, Atatürk’ün önceliğinin eğitim olacağını öngörmek zor olmayacaktır. 

Yanı sıra, bir diğer öncelikli hizmet sektörü bileşenin ise, ulaştırma olacağı; özellikle demiryollarına önem 

atfedilmesi gerektiği söylenebilir. Finansal piyasalar bağlamında, ticari bankacılığın yanında, yatırım ve 

kalkınma bankacılığının ihmal edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, mülkiyetin tabana yayılması 



 

 

noktasında, sermaye piyasalarının büyüklük ve derinliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Zira tabana 

yayılmış bir mülkiyet, ekonomideki üretim potansiyelini harekete geçiren bir katalizör görevi görmesinin 

yanında; toplumsal yapıyı birleştirmek suretiyle, bir arada tutan bir harç görevi gördüğünü de söylemek 

mümkündür. Fakat en önemlisi, yukarıda tüm sıralananlar gerçekleştirilirken, Atatürk’ün ‘‘milli olması’’ 

prensibinden taviz verilmemesi gerektiğidir. 

Devletin iktisadi hayata sağlayacağı en büyük katkının, her alanda gerekli olduğu üzere, etkin ve hızlı işleyen 

bir adalet sistemi olduğunu söylemek iddialı olmayacaktır. Bir otorite olarak devletin denetim ve gözetim 

görevini etkili bir biçimde yerine getirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için ise, bir alt yapı görevi gören 

yasal mevzuatın hayli başarılı bir biçimde oluşturularak uygulanması gerekmektedir. Yine Atatürk’ün kendi 

sözüyle çalışmayı tamamlamak gerekirse, ‘‘Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de 

dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye 

Devleti bir ekonomi devleti olacaktır’’. 
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XÜLASƏ 

BİR BÖYÜK TÜRK olaraq  Atatürk fenomeni siyasi liderlərin  daim maraq dairəsində olmuşdur. Bu sırada 

müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin daha böyük, eyni zamanda fərqli 

fikirləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin dahi şəxsiyyət Mustafa Kamal Atatürk 

haqqında söylədiyi fikirlər bir böyük türkün digər bir böyük türk haqqında analitik düşüncələr sistemini təşkil 

edir 

Ulu öndər Heydər Əliyev “bir millət iki dövlət” prinsipini əsas götürərək Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

birliyin, inkişafın, siyasi marağların təməlində doğmalıq və qardaşlıq münasibətlərinin dayandığına xüsusi 

önəm vermişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasındakı qardaşlığın təməlində milli-tarixi bağlarla 

yanaşı, Atatürk ideyalarının da mühüm rol oynadığını xüsusi qeyd etmişdir. Heydər Əliyev bir çox çıxış və 

müsahibələrində Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir ” sözlərini 

dilə gətirməklə Atatürk ideyalarında mövcud olan prinsipial Azərbaycan sevgisindən məmnunluq duymuş və 

Azərbaycanın Türkiyəyə münasibətində  eyni mövqedə olduğunu xüsusi şəkildə qeyd etmişdir.  Ulu öndər 

Heydər Əliyevin 8 may 1997-ci il tarixində “Çırağan” və “Suis” otellərində Türkiyənin “TRT”, “Samanyolu”, 

“NTV” televiziya kanallarının rəhbəri və Türkiyənin  iş adamları ilə görüşlərində Atatürkün Azərbaycanla 

bağlı atdığı addımların xarakter və əhəmiyyəti açıqlamışdır. 

Heydər Əliyev Atatürkün dövlət yaratmaq yox, həm də dövləti yaşatmaq və inkişaf etdirmək yollarındakı 

xidmətlərini də təqdir etmişdir. 

Heydər Əliyev Atatürkün demokratik dövlət quruculuğundakı xidmətlərini təkcə Türkiyə xalqının və Türkiyə 

dövlətinin deyil, həm də türk dünyasının xoşbəxtliyi hesab edir, bununla fəxr etdiyini açıq şəkildə bəyan edir: 

“Biz hamımız bununla fəxr edirik ki, belə bir Türkiyə var, Mustafa Kamal Atatürk Cümhuriyyəti var”.  

Açar sözlər: Atatürk, Heydər Əliyev, Türkiyə, xilaskar, türk xalqı. 

 

ABSTRACT 

As a GREAT TURK, the Ataturk phenomenon has always been in the interest of political leaders. In this 

regard, the greater, but different views of the national leader Heydar Aliyev, the founder of the modern 

Azerbaijani state, are of particular importance. National leader Heydar Aliyev's views on genius Mustafa 

Kemal Ataturk form a system of analytical thinking of one great Turk about another great Turk 

National leader Heydar Aliyev, based on the principle of "one nation, two states", paid special attention to the 

fact that the relations between Turkey and Azerbaijan are based on unity, development and political interests. 

Heydar Aliyev stressed that along with national-historical ties, Ataturk's ideas also played an important role in 

the foundation of brotherhood between Azerbaijan and Turkey. In many speeches and interviews, Heydar 

Aliyev expressed Mustafa Kemal Ataturk's words "Azerbaijan's sorrow is our sorrow, our joy is our joy" and 

expressed satisfaction with the principled love of Azerbaijan in Ataturk's ideas and stressed that Azerbaijan is 

in the same position towards Turkey. At meetings of national leader Heydar Aliyev with the heads of Turkish 

TV channels TRT, Samanyolu, NTV and Turkish businessmen on May 8, 1997 at the Chiragan and Suis hotels, 

Ataturk spoke about the nature and significance of the steps taken by Azerbaijan in relation to Azerbaijan. 



 

 

Heydar Aliyev praised Ataturk's contribution not only to the creation of the state, but also to the survival and 

development of the state. 

Heydar Aliyev considers Ataturk's contribution to the building of a democratic state to be the happiness not 

only of the Turkish people and the Turkish state, but also of the Turkic world, and openly declares that he is 

proud of it. 

Keywords: Ataturk, Heydar Aliyev, Turkey, savior, Turkish people. 

 

Türk dünyasının nəhəng şəxsiyyəti və nəhəng siyasi lideri Mustafa Kamal Atatürk haqqında yazıya 

başlayarkən XI əsr türk mənəviyyatımızın qızıl kitabı “Divanı lüğət -it türk”də yer alan aşağıdakı sözlər bir 

anlığa düşüncələrimə hakim kəsildi: “Tanrının inayəti ilə günəş türk bürclərində doğdu və göylərin bütün 

dairələri onların mülkləri üzərinə döndü, Tanrı onlara türk adını verdi və onları yer üzünə hakim qıldı. 

Dövrümüzün xaqanlarını onlardan çıxardı, dünya millətlərinin idarə cilovunu onların əlinə tapşırdı, onları 

hamıdan üstün elədi, onları haqq üzrə qüvvətləndirdi”. (Mahmud Kaşğarlı, “Divani lüğət-it türk”, I cild, Bakı, 

2006, səh. 54 ) Bu sözlərin hikməti zəngin və qədim tariximizin şan-şöhrəti olan Mete, Atilla, Alp Ər Tonqa, 

Oğuz Kağan, Sultan Suleyman, Ərtoğrul, Osman Qazi, Qanuni Sultan Süleyman, Sultan Əbdülhəmid və s. 

kimi türk siyasi liderlərinin Mahmud Kaşğarlının sözləri ilə desək, “dünya millətlərinin idarə cilovlarını 

əllərində saxlamaq və hamıdan üstün olmaq” bacarıqlarının” kökündə bir Tanrı inayətinin dayandığı təsdiqini 

tapır. Qədim türk inanclarından birində deyildiyi kimi: “Tanrı istəməsə kimsə hökümdar ola bilməz”.  

“Türk dünyasının əvəzsiz şəxsiyyəti, böyük öndər, dahi Mustafa Kamal Atatürk” (Heydər Əliyev) haqqında 

düşüncələrdə də bu hikmətdən doğan məntiqin aparıcılığı böyük önəm təşkil edir. Azərbaycanın xalq şairi 

Zəlimxan Yaqubun söylədiyi kimi: 

Tanrı qüdrətiydi, Allahdı, nəydi, 

Əyilməz başları önündə əydi. 

Mustafa Kamal Atatürk geniş anlamda Tanrının türk dünyasına bəxş etdiyi mücadiləçi, xilaskar, dövlət 

qurucusu   və s. olaraq  BÖYÜK TÜRK idi. Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında 

Atatürk şəxsiyyətinin xilaskarlıq və liderlik missiyası belə ifadə olunur: 

Zaman ötdükcə nədən səcdə qılır hər kəs ona 

Bir böyük millətə hər gün ata doğmuş o ana 

Atatürkün sinəsi, yurdun alınmaz qalası, 

Atatürk millətinin həm atası, həm balası. 

Atatürk bir lider olaraq elə bir əbədilik qazanmışdır ki, zaman-zaman dünyanın müxtəlif yerlərində onun 

şəxsiyyəti araşdırma obyekti olmuş, haqqında möhtəşəm filmlər çəkilmiş, sənətin və ədəbiyyatın baş obrazına 

çevrilmişdir. 

Təbii olaraq Atatürk fenomeni siyasi liderlərin də daim maraq dairəsində olmuş, dünyanın bir çox nüfuzlu 

siyasi xadimləri Mustafa Kamal Atatürkün şəxsiyyətini, siyasi və milli-tarixi xidmətlərini yüksək 

dəyərləndirmişlər. Bu sırada müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin daha 

böyük, eyni zamanda fərqli fikirləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin dahi şəxsiyyət 

Mustafa Kamal Atatürk haqqında söylədiyi fikirlər bir böyük türkün digər bir böyük türk haqqında, o cümlədən 

bir dövlətin dövlət təhlükəsizliyini təmin edən, ona əbədi müstəqillik bəxş edən siyasi liderin eyni taleyi 

yaşamış və eyni missiyanı yerinə yetirmiş başqa bir siyasi lider barəsində analitik düşüncə əsaslı ictimai-siyasi 

görüşlər sistemini təşkil edir. Heydər Əliyevin Mustafa Kamal Atatürklə bağlı fikirlərində hərtərəfli, eyni 

zamanda kompleks yanaşmanı izləmək mümükündür. Çünki vətənini və xalqını sevən, ona min bir tellə bağlı 

olan bir vətəndaş, bir türk və bir uzaqgörən siyasi lider kimi Heydər Əliyevin Türkiyəyə və onun qururcusu 

Mustafa Kamal Atatürkə sevgiləri səbəbsiz deyildi. 6 may 1997-ci il tarixində Ankarada bir jurnalistin- 

“Atatürkün adını tez-tez çəkməyiniz nə ilə əlaqədardır?”- sualına Heydər Əliyevin verdiyi cavabda bu sevginin 

səbəblərini aydın şəkildə görmək mümükündür: 



 

 

“Mən Türkiyə haqqında, Türkiyə Cümhuriyyəti, onun keçdiyi yol barədə sadəcə olaraq öz fikirlərimi deyirəm. 

Mən dostam, qardaşam, Mustafa Kamal Atatürk haqqında dediyim sözlər yetərlidir. Əgər istəyirsiniz yenə də 

deyim”. 

Ulu öndər Heydər Əliyev “bir millət iki dövlət” prinsipini əsas götürərək Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

birliyin, inkişafın, siyasi marağların təməlində doğmalıq və qardaşlıq münasibətlərinin dayandığına xüsusi 

önəm vermişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasındakı qardaşlığın təməlində milli-tarixi bağlarla 

yanaşı, Atatürk ideyalarının da mühüm rol oynadığını xüsusi qeyd etmişdir. Heydər Əliyev bir çox çıxış və 

müsahibələrində Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir ” sözlərini 

dilə gətirməklə Atatürk ideyalarında mövcud olan prinsipial Azərbaycan sevgisindən məmnunluq duymuş və 

Azərbaycanın Türkiyəyə münasibətində  eyni mövqedə olduğunu xüsusi şəkildə qeyd etmişdir.  Ulu öndər 

Heydər Əliyevin 8 may 1997-ci il tarixində “Çırağan” və “Suis” otellərində Türkiyənin “TRT”, “Samanyolu”, 

“NTV” televiziya kanallarının rəhbəri və Türkiyənin  iş adamları ilə görüşlərindəki çıxışlarında həm Atatürkə 

olan rəğbətin şahidi olur, həm də Atatürkün Azərbaycanla bağlı atdığı addımların xarakter və əhəmiyyəti 

açıqlanır: “Türkiyə də, biz də böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün sözlərini tez-tez xatırlayırıq. O vaxtilə 

demişdir ki, Azərbaycanın dərdi bizim dərdimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir. Biz də deyirik 

ki, Türkiyənin dərdi bizim dərdimizdir, Türkiyənin sevinci bizim sevincimizdir. Mustafa Kamal Atatürk nə 

qədər müdrik adamdır. Bu sözləri hələ 30-cu illərdə demişdir. Onda hələ Ermənistan Azərbaycan arasında belə 

savaş, münaqişə yox idi, qan tökülmürdü. Ancaq o – böyük Mustafa Kamal Atatürk 1918-1920-ci illərdə həmin 

o erməni müəlliflərinin, daşnaklarının azərbaycanlıların başına nə bəlalar gətirdiklərini yaxşı bilirdi. Məhz 

Mustafa Kamal Atatürkün və onun kimi insanların iradəsi nəticəsində 1918-1920-ci illərdə Türkiyənin Qafqaz 

ordusu Azərbaycana gəldi, Naxçıvanda, Qarabağda, Gəncədə, Bakıda azərbaycanlıları erməni qırğınından 

xilas etdi. Biz bunları unutmuruq”. Mustafa Kamal Atatürkün Azərbaycanla bağlı atdığı addımları 

sadalayarkən Heydər Əliyevin tarixə səyahəti məqsədli səciyyə  daşıyır və bu yanaşma bir neçə baxımdan 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu yanaşmada Atatürkün Azərbaycan sevgisi, türkün türkə qardaşlıq münasibəti, erməni 

daşnaklarının Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törətdikləri soyqırım hadisələri diqqətə çatdırılır və ən 

başlıcası isə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının əbədiliyinə inam nümayiş etdirilir. 

Heydər Əliyev Atatürkün Türkiyə üçün  xidmətlərindən danışarkən onun dövlət quruculuğu fəaliyyətinə xüsusi 

önəm verir. O, Atatürkün müstəqil dövlət quruculuğu yolunda atdığı addımları alqışlayır, bu günkü Türkiyənin 

uğurlarının təməlində Atatürk ideyalarının dayandığını fəxr ilə diqqətə çatdırır. Heydər Əliyev Atatürkün 

dövlət yaratmaq yox, həm də dövləti yaşatmaq və inkişaf etdirmək yollarındakı xidmətlərini də təqdir etmiş, 

Türkiyənin milli-mənəvi dəyərlərə bağlı olmasında və bəşəri ideyalara inteqrasiyasında Atatürk yolunun 

əhəmiyyətinə böyük dəyər vermişdir. Heydər Əliyevin 30 oktyabr 1998-ci ildə İstanbulda “Mərmərə” 

qrupunun Strateji Araşdırmalar Vəqfinin keçirdiyi mərasimdəki nitqində Atatürkün  Türkiyənin dövlətçilik 

tarixində tutduğu mövqe belə dəyərləndirilir: “Mustafa Kamal Atatürk Cümhuriyyəti yaratdı, amma eyni 

zamanda da onu qurdu, yaşatdı. Şübhəsiz ki, hər bir yeni işi yaratmaq asan deyil. Bu böyük iradə, ağıl, 

qəhrəmanlıq tələb edir. Ancaq qurulan hər bir şey yaşaya bilmir, Mustafa Kamal Atatürkün xidmətləri bir də 

ondan ibarətdir ki, o, Türkiyə Cümhuriyyətinin nəinki əsasını qoydu, həm də onu qurdu, onun bütün 

təsisatlarını yaratdı, onu yaşatdı, böyük dövlət etdi, bu günkü nəsillərə, gənclərə əmanət edərək özünü 

əbədiyyətə qovuşdurdu”. Diqqət etdikdə görürük ki, Heydər Əliyev Atatürkün dövlət quruculuğu 

fəaliyyətindən danışarkən dövlətçilik üçün vacib olan bütün detallara toxunmuş, Atatürkün qurucu rəhbər 

obrazını göz önünə gətirməklə Atatürk yolunun uğurlarından bəhs açmış, bu günkü nəsli Atatürkə hədsiz 

hörmət və sədaqət ruhunda tərbiyələndirməyə çağırış etmişdir: “Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün 

xidmətləri bu gün hər kəsin gözünün önünə gəlir. O, hər kəsin ürəyindədir... Biz Azərbaycanda çox sevinirik 

və fəxr edirik ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ardıcılı olaraq, davamlı, sürətlə, inamla Mustafa Kamal Atatürkün 

yolu ilə gedir”. 

Heydər Əliyev Atatürk şəxsiyyətinə müasir Türkiyənin və türk xalqının  bir zamanlar yaşamış olduğu 

keşməkeşli tarixi olaylar prosesində dəyər verir, bu məqsədlə  onun misilsiz lider və böyük rəhbər keyfiyyətləri 

üzərində xüsusi dayanır. Eyni taleyi yaşayan insan kimi Heydər Əliyevin Atatürkə bu kontekstdə 

münasibətində Atatürk ucalığının mahiyyəti və təfərrüatları açıqlanır, tarixi simvola çevrilən Atatürk 

şəxsiyyətinə olan sevgi və rəğbətin səbəblərinə cavab tapılır. Qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyevin natiqlik 

məharəti, o cümlədən təfərrüatları üzə çıxarıb mahiyyət müstəvisində dəyərləndirmək  səriştəsi  Atatürklə bağlı 

hər hansı analitik fikrin ortaya çıxmasını təmin edir. Məsələn, Atatürkün “Yurdda sülh, cahanda sülh, bölgədə 



 

 

sülh” prinsiplərini Azərbaycanın Qafqaz siyasəti üçün örnək hesab edən Heydər Əliyev müəyyən məqamlarda 

Atatürk yolunun Azərbaycan üçün də əhəmiyyət kəsb etdiyini açıq etiraf etməkdən çəkinmir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 16 aprel 1999-cu il tarixində Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə 

görüşündə söylədiyi nitq bu baxımdan xarakterikdir: “Azərbaycan xarici siyasətində və ilk növbədə Qafqazda 

apardığı strateji kursunda böyük Atatürkün “Yurdda sülh, cahanda sülh” prinsipləri gerçəkləşdirilərək daim 

həyata keçirilir”. 

Heydər Əliyevin Ankarada Atatürk məqbərəsini ziyarət etdiyi zamanlarda, o cümlədən 1997-ci ildə “Nərgiz 

tv” televiziyasının təsis etdiyi “Dünyada ilin adamı” və 1999-cu ildə Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı kimi 

ali təltiflərin təqdimində etdiyi çıxış və kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrində Atatürkə olan 

sonsuz məhəbbətini bir daha diqqətə çatdırmış, aldığı mükafatın Atatürkün adını daşıdığı üçün indiyə qədər 

aldığı mükafatlardan üstün hesab etdiyini bəyan etmiş, Atatürk ideyalarının təkcə Türkiyə üçün deyil, həm də 

Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulamışdır: “Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyan 

mükafatı almaq  mənim üçün böyük şərəfdir. Hesab edirəm bu mükafat mənim indiyə qədər aldığım 

mükafatlardan ən alisidir”. Heydər Əliyevin Atatürk məqbərəsini ziyarət etdiyi zaman Azərbaycandan 

gətirdiyi torpağı Atatürk məzarının yanına qoymasını bir neçə baxımdan əlamətdar hesab etmək olar. Bu bir 

tərəfdən eyni millət anlamında  Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını, digər tərəfdən Azərbaycan xalqının Atatürkə 

olan sevgisini, başqa bir tərəfdən isə Heydər Əliyevin sözləri ilə desək “Azərbaycanın Mustafa Kamal Atatürkü 

özünün öndəri, özünün qəhrəmanı, özünün müdrik şəxsiyyəti hesab etməsini” əks etdirir. 

Heydər Əliyev Azərbaycanda Atatürkün adını daşıyan küçə və meydanlardan danışarkən onları iki baxımdan 

xarakterizə etmişdir. Heydər Əliyev Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda, Sumqayıtda Atatürkün şərəfinə 

adlandırılan küçə və prospektləri Azərbaycanda Atatürkün adının əbədiləşdirilməsi ilə yanaşı, geniş mənada 

Türkiyənin nümayişi baxımından  da əhəmiyyətli hesab edir. 

Heydər Əliyev Türkiyə və türk dünyası qarşısında xidmətlərinə görə Mustafa Kamal Atatürkü xalqı üçün, 

torpağı üçün müqəddəslər müqəddəsi hesab etmiş, onun ideyalarına, qoyub getdiyi dəyərli irsinə böyük hörmət 

və ehtiramını ifadə etmişdir. Heydər Əliyev Atatürkün demokratik dövlət quruculuğundakı xidmətlərini, xarici 

qüvvələrin təsiri ilə Türkiyəni parçalanmaqdan qurtarmasını, Türkiyəni yeni inkişaf yoluna çıxararaq dünyanın 

aparıcı dövlətləri sırasında yer almasına nail olmasını və s. təkcə Türkiyə xalqının və Türkiyə dövlətinin deyil, 

həm də türk dünyasının xoşbəxtliyi hesab edir, bir Azərbaycan türkü və bir Azərbaycan dövlətinin prezidenti 

olaraq bununla fəxr etdiyini açıq şəkildə bəyan edir: “Biz hamımız bununla fəxr edirik ki, belə bir Türkiyə var, 

Mustafa Kamal Atatürk Cümhuriyyəti var”.  

Hesab edirik ki, ümummilli Heydər Əliyevin bu müdrik kəlamları bu gün olduğu kimi gələcəkdə də 

aktuallığını itirməyəcək və hər bir azərbaycanlının dilində əhəmiyyətli ifadə kimi səslənəcəkdir: “Nə yaxşı ki, 

Türkiyə var, nə yaxşı ki, Mustafa Kamal Atatürk Cümhuriyyəti var...” 
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KIBRISLI TÜRKLER VE ATATÜRK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

TURKISH CYPRIOTS AND AN EVALUATION UPON THEIR ATATURK APPROACHES 
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ÖZET 

 Kıbrıs adası tarihin her döneminde coğrafi, kültürel, demografik, sosyal alanlar başta olmak üzere Anadolu 

coğrafyasının bir parçası olmuştur. Milli Mücadele sürecinde ve Anadolu topraklarının emperyal güçlerden 

Mustafa Kemal önderliğinde yakılan hürriyet ateşiyle atılmasından hemen sonra başlayan dönemde Kıbrıs 

adasında yaşayan Kıbrıs Türkleri de Anadolu’da olup bitenleri çok yakından takip ederler ve Mustafa Kemal’in 

izinde olduklarını gösterirler. Cumhuriyet devrimlerinin yavaş yavaş sosyal hayatta kendisini göstermeye 

başladığı süreçte de bu durum aynı şekilde ortaya çıkar. Bu çalışma Kıbrıs Türklerinin Anadolu ile olan 

bağlarının ne kadar güçlü olduğunu ve Kıbrıs Türklerinin Atatürk devrimlerine ne derece içten ve gönülden 

bağlı olduklarını göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Atatürk Devrimleri, Cumhuriyet, Anadolu, Kıbrıs Türkleri     

  

ABSTRACT 

Cyprus island is throughout the history has always been the ultimate part of Anatolian geography not only by 

social, cultural, demographical, but historical as well. During National Struggle process and during the period 

in which Turkish people led by Great Atatürk fought the imperialistic powers and the invaders off the country 

creating a free Turkish Republic, Turkish Cypriots follow all the happenings in Anatolia very closely, and 

claim that they all follow Mustafa Kemal and his revolutions. The same situation once more comes to the 

surface when the republican revolutions start showing themselves in the daily life. This study aims to show 

how strongly Turkish Cypriots seem themselves a part of Anatolia, and how intimately and sincerely they 

adapt and follow Turkish revolutions on the island. 

Key Words: Cyprus, Atatürk Revolutions, republic, Anatolia, Turkish Cypriots.  

  

1. GİRİŞ 

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak verdiği dönemde ve daha sonrasında Kıbrıs Türk toplumu için yeni bir kimlik 

arayışı başlar. O güne kadar İngiliz yönetimince hiç bir hak veya imtiyaz verilmeyen ada Türkleri adanın 1914 

yılında İngiltere tarafından ilhak edilmesi ve Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle 

çıkması üzerine doğal olarak bütün dikkatini Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’na yöneltir. Bu dönem aynı 

zamanda Anadolu’da Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin Kıbrıs’ta daha çok yer 

ve önem bulduğu bir dönemdir. Savaşın yoğun olarak devam ettiği bu dönemde kandırılarak ve zorla cepheye 

sürülerek Anadolu’da Mehmetçiğe karşı savaşmaya zorlanan pek çok Kıbrıslı Türk bunu reddederek Türk 

askerinin saflarına katılır. Kıbrıs adası her ne kadar Birinci Dünya Savaşı döneminde savaşın dışındaymış gibi 

görünse de esasında perde arkasında ve tam da savaşın orta yerindedir.Kıbrıs adasını savaşın ortasına çeken 

hususlardan birisi savaş esirleridir. Ekim 1916’dan itibaren, özellikle Çanakkale cephesinde esir alınan Türk 

askerleri, Gazi Mağusa’nın Karakol esir kampına getirilirler.  

Esirlerin sayısı ilk etapta 215  olmasına rağmen, bu kampa 1923 yılına kadar 10.000’den fazla esir  getirilir.1 

Osmanlı saflarında çarpışırken esir düşen Suriyeliler ve Iraklı Araplar ile Ermeniler de bu kampa 

getirilmelerine rağmen, kamptaki zor şartlardan kurtulmak isteyen veya yapılan propaganda sonucu 

 
1 Genelkurmay ATASE Arşivi, Klasör 2680, Dosya.210, F.1-3, 24. Kıbrıs Türk Milli Arşivi (K.T.M.A), Dosya 539, Belge 

30. ATASE, K.3435, D.14, F.26-2  



 

 

kandırılanlar İngiliz kampından ayrılarak Ermeni kamplarına getirilirler.2 Bu dönemde İngiltere’nin adada 

Çanakkale savaş esirleri için bir kamp açmasının hemen ardından Fransa’ya sağladığı inanılmaz lojistik destek 

ve onay sonrasında özellikle 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından Çukurova bölgesini işgal 

edecek Fransız güçleri içinde yer alan Ermenilerin eğitilip yetiştirildikleri Ermeni Doğu Lejyonu da aynı 

bölgede faaliyete geçer. Fransa, büyük bir petrol savaşına hazırlanırken bunu gerçekleştirebilmek için 

İngilizler gibi Ermenileri kullanmaktan çekinmez.3 “Ermenilerden yararlanma programı uzun vadeli ve sabır 

isteyen bir iştir... Bilinmesi gereken şey sonradan toplanacak meyvenin bugünkü zahmete değer 

olduğudur.”4fikrinden hareketle Fransızlar Kıbrıs’ta Ermeniler için gizli terör kampları kurarlar.5 Fransa, 

ayrıca yeterli sayıya ulaşan Ermenilerin şartlar da mümkün olursa Çanakkale’deki Fransız Doğu Kuvvetleri 

Sefer Komutanlığı’na katılmalarını arzu etmektedir. İngilizlerin müsaadesiyle Mağusa’nın 24 kilometre 

kuzeyinde deniz kıyısında, meskenin olmadığı, su kuyuları bulunan yer seçilir.6 Ermeni kampının Karakol 

bölgesindeki İngiliz esir kampına yakınlığı7 ve iki kamp arasındaki bölgenin savaşın başlamasıyla beraber 

askeri eğitim alanı olarak kullanılması Fransız ve İngilizlerin bu konuda da işbirliği içerisinde olduklarını 

gösterir. İngilizlerin tek itirazı adaya Port-Said kampından Ermeni kadınların ve çocukların getirilmemesi 

konusundadır. Doğu Lejyonu Talimatnamesiyle8 kampın faaliyete geçtiği ilk dönemde 200’er kişilik 6 Lejyon 

Bölüğü9 ve 160 Arap’tan oluşan mevcut daha sonra 5000’e ulaşır.10 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı düşüncesine karşı ilk tepki gösterenler Baf milletvekili Doktor Esat Bey, Doktor 

Behiç Bey ve Hasan Karabardak isimli Kıbrıslı Türk liderler olmuş ve bu üç liderin gayretleriyle bir isyan 

teşebbüsünde bulunulmuştur. Bu arada Doktor Esat Bey, Doktor Behiç Bey ve Hasan Karabardak’ın adanın 

Türkiye’ye verilmesini savunan bir parti kurma çalışmaları da devam etmektedir. Kıbrıs Valisi Malcolm 

Stevenson’un 6 Mayıs 1919 tarihinde Sömürgeler Bakanı’na gönderdiği gizli yazıda bu üç Kıbrıslı Türk’ün 

Kıbrıs’ta Noel kutlamaları esnasında kasıtlı olarak karışıklık çıkartma düşüncelerinin olduğu, bunun 

sonucunda esir kamplarında bulunan Türk esirlerin İngiliz askerlerini etkisiz hale getirerek bu ayaklanmayı 

bütün ada sathına yaymaya çalışacakları ifade edilmiştir. Ada sathına yayılması planlanan Türk ayaklanması, 

Türk esirlerin gece elbiseleriyle yataklarında bekleyerek isyan için hazır olmaları gerektiğini belirten küçük 

mesajın bir kibrit kutusu içerisinde kampa sokulduğunun anlaşılmasıyla suya düşmüş, Doktor Esat Bey, 

Doktor Behiç Bey ve Hasan Karabardak 26 Nisan 1919 tarihinde tutuklanarak Girne Kalesi’nde 

hapsedilmişlerdir. Türkleri düşman olarak gören İngiliz idaresi lider konumundakileri etkisiz hale getirebilmek 

için baskılarını artırır.11 Savaş sonrası dönemde de bu kamptaki Türk esirlere yardım ettikleri gerekçesiyle pek 

çok Türk tutuklanır ve bu kişiler serbest bırakılsalar da hep baskı ve gözetim altında yaşamak zorunda 

kalırlar.12 Esir kampındaki Türk savaş esirlerine her türlü destek yine Kıbrıslı Türklerden gelir. Özellikle esaret 

hayatına alışamayan ve kaçan Türk esirler Kıbrıslı Türklerin desteğiyle Anadolu’ya geçmeye çalışırlar.13 

 Milli Mücadeleye bizzat katılarak eşsiz kahramanlıklar gösteren Kıbrıslıların yanında Mağusa’daki İngiliz 

esir kampında bulunan Çanakkale’de esir alınmış Türk askerlerine yardım ettikleri için İngilizler tarafından 

hapse atılan Türkler de vardır. Bu kişiler arasında ilk akla gelen Giritli Ahmet Çavuş Osmancık/ Antalyalı 

Ahmet Çavuş, Anadolu’da Kuvayı Milliye için sürekli olarak katır ve merkep taşıyarak desteğini 

soydaşlarından esirgemez.14Bu dönemde tutuklananlar arasında Ahmet Çavuş’un kardeşi Osman ve oğlu Ali, 

Karpazlı Ali Hüseyin Babaliki, Mağusalı milletvekili Mehmed Naim Adil Efendi, Giritli Hasan Hüseyin 

Kaptan, kardeşi Ali, kayınbiraderi Kaptan Ahmet Çavuş, Leymosunlu Ahmet Çavuş, kardeşi Osman ve oğlu 

 
2 ATASE, K. 2680, D. 210, F. 1-31 
3 H. Erdoğan Cengiz, Ermeni Komitelerinin A’malve Harekat-ı İhtilaliyesi, Ankara, 1983, s. 327.   
4 Can Kapyalı, ”Birinci Dünya Savaşında Müttefik Ordularında Görev Alan Ermeni Milis Kuvvetleri” Belgelerle Türk 

Tarihi Dergisi, Ankara, Mart-Haziran 1991, Sayı 73-76, s. 108 
5 ATASE, K. 2680, D. 210, F. 1-31 
6 ATASE, K.2680, D.210, F.1-37, 1-59, 1-60, 1-61, 1-62, 1-63, 1-64, 1-65 
7 ATASE, K.2680, D.210, F.1-37, F.1-59, 1-60, 1-61, 1-62, 1-63, 1-64, 1-65 
8 Ömer Sami Coşar, ”Musa Dağı’nın Öteki Yüzü”, Milliyet Gazetesi, 21.6.1992 
9 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi-1, Ankara, Kasım 1991, s. 99 
10 ATASE, K.2680, D.210, F.1-24 ve ATASE, K.2680, D.210, F.1-3  
11 Rauf R. Denktaş, Karkot Deresi, Lefkoşe, 1993, s. 8 
12 Esir kampındaki Kıbrıslı Türk Hasan Hilmi Bey’in oğlu merhum Erol Olkar’la 9 Ağustos 2001 tarihinde Gazi 

Mağusa’da yapılan görüşme 
13 Emekli Albay Halil Sadrazam’la Ankara’da 11 Haziran 1998 tarihinde yapılan görüşme 
14 Ali Nesim, ”Bir Kalebend”, Yeni Kıbrıs, Lefkoşa, Nisan 1989, s. 29 



 

 

Ali, İskeleli tüccar Kenan kardeşlerden Raşid, Kamil, Said ve Hasan Efendi, Kamil Paşa’nın damadı Doktor 

Esat, KormacitliKolya çiftliği sahibi Ahmed Sadrazam, Bilelleli Küçük Hacı Hüseyin Efendi, Mahmud 

Naim’in akrabası Mağusalı Hoca Mustafa Nuri Efendi, Baf’tanKavanin Meclisi üyesi Dr. Eyyüp Bey, aslen 

Giritli olan Ahmet Çavuş, Ahmet Çavuş’un kardeşi Osman ve oğlu Ali’dir.15 Ayrıca varlıklı Türkler iflas 

ettirilir, servetleri de Rumların eline geçer.16  

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hakim olan babası Mehmet Raif Bey de Kıbrıs’taki esir 

Türk askerleri için camilerde  yapılan yardım faaliyetlere katıldığından başı sık sık belaya girmiş, bu arada 

jurnalcilerin bu çalışmaları İngiliz İstihbarat subaylarına rapor etmeleri sonucunda pek çok Kıbrıslı Türk 

fişlenmiş, başı belaya girmiş ve baskı görmüştür.17 

 Esir kampı ve ardından Ermeni kamplarının kurulup bunların Anadolu’ya yönelik faaliyetlerde bulunduğunun 

öğrenilmesi ve İskenderun-Ceyhan hattına bir çıkartma harekatı yapılacağı18 istihbaratı üzerine Taşucu’nda19 

4. Tayyare Bölüğü kurulur20 ve Kıbrıs üzerinde uçuşlar yapmak ve belli bölgeleri bombalamak suretiyle adada 

askeri faaliyetlerin engellenmesine çalışılır.21 

 

2. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KIBRIS 

Canı ve kanı pahasına Kıbrıs’ın bir Rum veya Yunan adası olmasına müsaade etmeyen Kıbrıs Türk’ünün en 

büyük arzusu “ Kıbrıs Türk’üyüz derken Kıbrıs’ı vatan bilmişiz ama Türkiye’nin bir parçası olan bir Türklük 

olduğumuzu unutmadık, unutmayız. Çünkü en aziz parçalarımız oraya yayılmıştır. her evden Türkiye’de 

insanlarımız vardır.“22fikrinden hareketleadada huzur ve barış içerisinde yaşamaktır. Bir yandan Enosis 

faaliyetlerine karşı koyarken bir yandan da İngiliz esir kampındaki Türk askerlerine yardım eden Kıbrıslı 

Türkler Anadolu’ya maddi manevi yardımlarını da esirgememişler, düzenledikleri kermes, müzayede, 

müsamere ve temsillerle topladıkları parayı Anadolu’ya sevk etmişler, ayrıca gizlice Anadolu’ya gelerek bilfiil 

cephede de savaşmışlardır. Cumhuriyetin ilanını müteakip bütün Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden 

benimseyip bunları hiçbir kanuni mecburiyet olmaksızın  kabul ederek uygulamaya koyması, ayrıca Türk 

okullarında milli mücadele ve Mustafa Kemal’i özellikle gençlere anlatıp sevdirmeleri23  milli şuur ve 

anavatana olan sonsuz bağlılık ve inançlarının bir tezahürüdür.24 

Anadolu’da Milli Mücadele’nin başlamasıyla beraber adada bulunan bütün Türk kurum, kuruluş ve kulüpleri 

bir araya gelerek “Muhacirin-i İslamiyeye Yardım Cemiyeti” isimli bir cemiyet kurmak suretiyle Anadolu’ya 

yardım kampanyaları düzenlemeye başlamışlardır. Ayrıca Türk İstiklal Kumpanyası isimli tiyatro grubu ile 

Hürriyet ve Terakki isimli Türk kulübü Anadolu’ya yardım faaliyetlerine derhal başlayacaklarını açıklarlar.25 

Özellikle 1920-1922 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin hürriyet aşkını canlı tutmak ve Anadolu’ya yardım 

yapabilmek için tamamen gönüllü gençlerden ve kadınlardan oluşan gruplarca pek çok piyes, müsamere ve 

oyunlar tertip edilmiştir. Bu piyes, oyun ve müsamerelerin perde aralarında da ayrıca çeşitli müzayedeler 

yapılmak suretiyle nakdi yardım toplanmıştır. Özellikle Kıbrıslı Türk kadınların Milli Mücadele’ye gönülden 

destek olmaları ve düzenledikleri pek çok faaliyetle Anadolu’ya maddi destekte bulunmaları hemen dikkat 

çeker. Ayrıca 3 Kasım 1919tarihli Doğruyol gazetesinde yayımlanan bir habere göre gerek Anadolu’da devam 

eden Milli Mücadele ve Kuvayı Milli ve gerekse İngiliz esir kampında tutulan Türk savaş esirlerine yapılan 

yardımlardan bahsedilmektedir. Bu habere göre yapılan müsamerelerden 24 İngiliz Lirası, 1 şilin ve 2 kuruş 

 
15 Ali Nesim,  ”Ahmet Çavuş Osmancık”,  Yeni Kıbrıs, Lefkoşe, Mayıs-Haziran 1989, s. 26   
16 Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları, Cilt III, İstanbul, Mart 1997, s. 23 
17 Rauf R. Denktaş, Karkot Deresi, Lefkoşa, 1993, s. 8 
18 Türk Havacılık Tarihi, II. Kitap, II. Cilt, Uçuş Okulları Basımevi, Eskişehir, 1951, s. 179-180   
19 ATASE,  K.1129,  D.27,  F.3-9.  
20ATASE, K.2680, D.210, F.1-6 
21 ATASE, K.2680, D.210, F.1-6, 1-29, 1-37, 1-38 
22 Rauf Denktaş, “ Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Uluslararası Sempozyumu Açış Konuşması “, Kıbrıs’ın Dünü Bugünü 

Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1994, s. 3 
23Hasene Ilgaz, Kıbrıs Notları, İstanbul, 1949, s. 62.   
24 Mehmet Ali Gökdel, ”19 Mayıs, Atatürk ve Kıbrıs Türkü”, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Lefkoşa, Temmuz 1991, Sayı 

14, s.17. 
25 Beria Remzi Özoran, “Anadolu Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kıbrıs’ta Türk Basını”, VII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye 

Sunulan Bildiriler, Cilt II, Ankara, 1973, s. 921. 



 

 

gelir sağlandığı, bu parayla üzerlerine Kıbrıs haritası işlenmiş ipek ve keten mendiller hazırlanarak Türk savaş 

esirlerine hediye edildiği bildirilmektedir. Konuyla ilgili olarak Türk esirlerinin imamı Şevket Bey ve 11 

başçavuş Lefkoşa Türk Derneği Riyaseti Aliyesi’ne bir mektup göndererek teşekkürlerini bildirirler.26 12 Ocak 

1920 tarihli Doğruyol gazetesinde Mehmet Remzi Okan “Felaketzede Kardeşlerimize Muavenet” başlıklı 

yazısıyla Anadolu’ya yardım edilmesi gerektiğini belirtir.27   

“Kıbrıs’ı devralmaya gelecek Yunan Ordusu’na layık olduğu karşılama törenini yapabilmek için ben Belediye 

Başkanı olmalıyım.” diyen Lainidis adlı Rum ve diğerlerine de sert tepki gösterilir.281915 yılından itibaren 

Kıbrıs’ta Türkçe gazetenin yayımlanmaması, Türkiye’de yayımlanan gazetelerin de Kıbrıs’a getirilmesine 

müsaade edilmemesi Kıbrıs Türklerinin duygu ve düşüncelerini aktarmada ne kadar sıkıntı çektiğini 

gösteriyor.29 Anadolu’dan sevinçli haberlerin gelmeye başlaması Kıbrıslı Türkleri sevince boğar ve bu günlerin 

bir bayram coşkusu içerisinde kutlanmasına sebep olur. Dükkânlar ve evler Türk bayraklarıyla süslenir. Her 

gün bu gazetelerden gelen telgraf haberleri haftalık yayımlanan ve “Kıbrıs’taki Türk halkının hukukunu 

müdafaa ve anavatana bağlılıklarını temsil eden”30 Söz gazetesi matbaasının kapısında Lefkoşalılara sunulur.31         

30 Ağustos 1919 tarihli Spectator dergisinde SirPears White imzasıyla çıkan yazı “Kıbrıslı Türklerin İngiliz 

idaresinde yaşamaktan başka bir istekleri olmadığını, onların İngiliz idaresine karşı uysal davrandıklarını, 

Türklerin nam ve hesabına adada İngiliz idaresinin devamını temenni ettiğini” belirtir. 6 Ekim 1919 tarihinde 

bu yazının tercümesini yayımlayan Doğruyol gazetesi yazarın kendi adına söz söylediğini, Kıbrıs Türklerinin 

fikirlerini temsil etmediğini, Kıbrıs Türklerinin damarlarındaki asil ve necip Türk kanını asla lekelemediklerini 

ve bundan sonra da lekelemeyeceklerini belirtir.32 

 22 Mart 1920 tarihli Doğruyol gazetesinde de Mehmet Remzi Okan, halkın Anadolu’ya yardım amacıyla 

düzenlenen gösterileri izlemesini ister.33Aynı şekilde 22 Temmuz 1922 tarihli Söz gazetesinde de Mehmet 

Remzi Okan, Londra’daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanı Emir Ali’nin isteğiyle bayramların ilk gününün 

Hilal-i Ahmer günü ilan edildiğini belirtip Türk toplumunun camii girişlerine konan bağış kutuları aracılığıyla 

Anadolu’ya yardım etmesini ister.34 Bu dönemde birçok Kıbrıslı Türk bizzat Anadolu’daki mücadeleye 

katılmış, Kuvay-ı Milliye’de gösterdikleri üstün başarı ve yararlılıklarla rütbe ve madalya almışlardır. 

TBMM’de İzmir milletvekili olarak görev yapan ve Türkiye’ye göç ettikten sonra Kıbrıslı genç öğrencilere 

kucak açan Hüseyin Sırrı Bey de bu mücadeleye katılmış ve büyük yararlılıklar göstermiş şahsiyetlerden bir 

tanesidir.35  Bu dönemde özellikle Söz gazetesinin Kıbrıs Türklerinin Anadolu’ya yardım faaliyetlerine aktif 

olarak katılması 21 Ağustos 1922 tarihinde Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi, Matbuat ve İstihbarat 

Müdüriyet-i Umumiyesi Genel Müdürü Ahmet Ağaoğlu imzasıyla bu gazeteye bir teşekkür yazısı 

göndermesine sebep olur.36 Bu dönemde, ayrıca Anadolu’da işgal kuvvetlerine karşı sürdürülmekte olan 

Kurtuluş Savaşı’na destek olmak gayesiyle Kıbrıs’ta “Anadolu’ya Yardım Kartpostalları” bastırılıp 

vatandaşlara satılmıştır. Öte yandan Anadolu’da devam etmekte olan Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla devam 

etmesi ve sevinçli haberlerin art arda Kıbrıs’a ulaşmasından sonra İngiliz İdaresi, Kıbrıs’la Türkiye arasında 

oluşan ve gittikçe güçlenen bağları sekteye uğratmak üzere bir dizi sert tedbirler alır ve bunları öncelikle 1921-

1922 döneminde devreye sokarak okul kitaplarını sansürden geçirmeye başlar.37  

Kıbrıs adasında Rumlar, Ermeniler, Museviler de bulunmasına ve bu topluluklar çocuklarına istedikleri 

kitapları rahatça ve serbestçe okutmalarına rağmen38 Türklere uygulanan bu yıldırma ve baskı politikası başta 

Kıbrıs Türk basını olmak üzere bütün toplumun tepkisini çeker. İngilizler, Türklerin çok gururlu, kişiliklerine 

 
26 Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Basınından Portreler: Mehmet Remzi Okan, Lefkoşa, 1990, s. 39-41 
27 Mustafa Haşim Altan, Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs Türk Toplumuna Yansıması, Ankara, 1997, s. 50. 
28 Beria Remzi Özoran, a. g. e. s. 929-930. 
29 Cemil Örgen, Kore ve Kıbrıs Savaşları, İzmir, 1984, s. 10-13.  
30 BCA.030.10.85.561.17. 
31 Beria Remzi Özoran, “ Mustafa Kemal ve Kıbrıs Türkleri”, Türk Kültürü, 1965-1966, Sayı 37-48, Ankara, s. 95 
32 Beria R.Özoran, Kıbrıs Postası, 100. Yıl Özel Sayısı, KTKDAnkara Şubesi, 19 Mayıs 1981, s. 14.  
33 Sabahattin İsmail, Atatürk Döneminde Türkiye-Kıbrıs İlişkileri 1919-1938, Lefkoşa, Kasım 1989, s. 25-26.  
34 Sabahattin İsmail, a. g. e. s. 26. 
35 Mustafa Haşim Altan, Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs Türk Toplumuna Yansıması, Ankara, 1997, s. 97-99.Reşad Kazım, 

“Kurtuluş Savaşı’nda Kıbrıslılar“, Kıbrıs Bülteni, Sayı 6, Cilt 4, Haziran 1981, İstanbul, s. 6 
36 Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, İstanbul, 1975, s. 16. Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Basınından Portreler; 

Mehmet Remzi Okan, Lefkoşa, 1990,  s. 35-37  
37 Reşat Akar, a. g. e.,  s. 40 
38 Pierre Oberling, The Road ToBellapais, New York, 1982, s. 16 



 

 

düşkün ve bayrakları altında yaşamaya hayati önem veren bir millet olduklarını çok iyi bildiklerinden onların 

gururları ve milli hisleri ile oynar, tek taraflı kayırmalar ve bayrak çekme yasağı uygulayarak onları Türkiye’ye 

göçe zorlar.39 Ayrıca Türkiye’ye yönelik eğitim ve öğretim girişimleri de savsaklanır ve Maarif Yasası 

değiştirilerek Maarif Encümenliği oluşturulur ve böylece istenen sansür ve engelleme düşünceleri hayata 

geçirilir. Bunun sonucunda Kıbrıs Türk toplumu kitapsız ve okulsuz kalır.  Doğruyol gazetesinin 19 Ocak 1919 

tarihli sayısında “Türkiye Sulhu ve Harp” başlıklı yazıda Ahmet Raşid, Enosis tehlikesi karşısında Kıbrıs 

Türklerinin duyduğu endişeyi dile getirir.40 Söz gazetesinin Anadolu’ya yardım faaliyetlerine katılması üzerine 

Atatürk 21 Ağustos 1922 tarihinde bu gazeteye bir teşekkür yazısı gönderir.41   Türk askerinin Anadolu’da 

düşmana karşı kazandığı zaferler art arda gelmeye başlayınca bu durum o günkü Kıbrıslı Türk aydınlarını da 

etkiler,  sevinç gösterileri içerisinde davul zurnalarla gösteriler yapılır, halaylar çekilir ve Kıbrıslı Türkler 

“Paşam seni özledik. Bizi de kurtar.“42diye dualar ederler. Mustafa Kemal’in Türk milletini esaretten 

kurtarmasını Kıbrıslı şair Kaytaz-zade Mehmet Nazım Efendi43 25 Nisan 1921 tarihinde Doğruyol gazetesinde 

yayımlanan “ Neva-yı Zafer / Zafer Şarkısı “ adlı bir şiirinde duygularını ve sevincini şu dizelerle dile getirir;44“ 

Kemal’in sa’yimeşkür ola ya Rabb iki alemde/Odur bu milleti tahlis eden kayd-ı esaretden “ 

 

3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ VE KIBRIS’A YANSIMALARI 

Anadolu’da Milli Mücadele’yi adım adım takip eden Kıbrıslı Türkler için Mustafa Kemal’in karargâh kurduğu 

Ankara Türklüğün de kalbi sayılmaktadır. Bunun sonucu olarak Cumhuriyetin ilan edilmesi ve Ankara’nın 

Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri olması Kıbrıs Türkleri için de ayrı bir sevinç kaynağı olur. Türk Ordusunun 

9 Eylül 1922’de İzmir’e girdiği ve düşmanı denize döktüğü Reuter Haber Ajansı’ndan öğrenilince bu haber 

matbaa sahipleri tarafından hemen telgraf halinde çoğaltılarak halka dağıtılır ve Kıbrıslı Türkler ilk defa 

korkusuzca Lefkoşa’da Atatürk Meydanı’nda toplanırlar. İki Türk temsilci vasıtasıyla İngiliz idarecilerden 

müsaade istenmesine rağmen bu isteğe olumlu veya olumsuz bir cevap verilmez. Yıllar boyu Rumların 

taşkınlıklarına göz yuman İngiliz İdaresi, herhangi bir olay olmamasına ve taşkınlık yapılmamasına rağmen 

Türklerin bu gibi hareketlerden kaçınmalarını daha sonraki günlerde yapılacak bir düzenlemeyle ve bir 

program dahilinde kutlamalarını yapabileceklerini bildirir. Genç, yaşlı herkes sokağa dökülür, İngiliz’in 

baskısından bıkıp usanan, fakirlikten kan ağlayan halkın tek umudu Atatürk’tür ve ona seslenerek onu Kıbrıs’a 

davet ederler. Türkiye’de 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edildiği haberi Kıbrıs’a ulaştığında ada 

tam bir bayram havasına bürünür. Yer yerinden oynar. İngiliz İdaresi’nin baskılarına rağmen evler, okullar, 

kısaca her yer ilk defa bu kadar çok Türk bayraklarıyla ve Atatürk’ün resimleriyle donatılır.45Milli Mücadele 

dönemindeAnadolu’yu yakından takip eden ve Mustafa Kemal’i gönülden destekleyen Kıbrıslı Türkler daha 

sonraki süreçte de aynı doğrultuda hareket ederler;46 

“…Atatürk başa geldikten sonra Kıbrıs halkı da yavaş yavaş onu desteklemeye başlamıştı. Örneğin 

Kıbrıs’ta binlerce çocuğun Mustafa Kemal isminde olması Atatürk’e duyulan ilgiyi gösterir…” 

 

Kıbrıs’ta 1917-1960 döneminde öğretmenlik yapan Hıfsiye Ziya Hacıbulgur ve kardeşleri Kadriye Hacıbulgur 

ile Melahat Hacıbulgur da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği günlerde yaşadıklarını şöyle anlatır;47 

 “ 29 Ekim akşamı geç saatlerde evimizin kapısı çalınmış ve babamıza bir telgraf verilmişti. Telgrafta 

Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği belirtiliyordu. Sevinçten sabaha kadar uyumadık ve ertesi gün 

okulda yapacaklarımızı planladık. 30 Ekim 1923’de okula gidince öğrencilere her şeyi anlattık ve 

 
39 Ülkü Cengizer, “ Ben Seninim, Ben Seninim “, Kıbrıs Postası, 100. Yıl Özel Sayısı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Ankara 

Şubesi, 19 Mayıs 1981, s. 31 
40 Derviş Manizade, a. g. e.,  s. 58 
41Derviş Manizade, a. g. e.,  s. 16.   
42 Reşat Akar, a. g. e.,  s. 10 
43Harid Fedai, Kaytaz-zade Nazım Efendi Ruhi-Mecruh - Şiirler, İstanbul, 1993, s. XX-XXIX   
44Harid Fedai, a. g. e. s. XLII-XLIII 
45 Reşat Akar, Atatürkçü Kıbrıs Türkleri , İstanbul, 1981, s. 15 
46Geçitkale 1914 doğumlu Hüseyin BondigoÇobanoğlu’dan aktaran Zarif  Soybay, Kaan Bahçeci, İbrahim Denizer, 

Dinçer İzcan, Kıbrıs’ta Yaşlıların Anıları, Lefkoşa, 1990-1992. KTMA. 061.1951.      
47 Reşat Akar, “ Atatürkçü Kıbrıs Türkleri “, Kıbrıs Bülteni, Sayı 6, Cilt 4, İstanbul, Mayıs-Haziran 1981, s. 11-12 



 

 

karatahtaya Atatürk’ün resmini çizerek onu iyi tanımalarını ve daima izinden yürümelerini istedik. 30 

Ekimden sonra da her sabah Atatürk’ün resmini tahtaya çizip şiirler okuyorduk. Derslere başlamazdan 

önce Atatürk resminin öğrenciler tarafından çizilmesi ve hep beraber ‘Yaşasın Gazi Kemal’ sözünü 

söylemek prensibimiz olmuştu. İngiliz yetkilileri yaptıklarımızı haber alınca sık sık okullara gelerek 

ders saatlerinde sınıflara baskın düzenlerlerdi. Atatürk’ün resmini gördükleri zaman ise bizi sürgün 

tehditleriyle korkutmaya çalışırlardı. Ama biz bu tehditlerden yılmadık ve her gün gizlice Atatürk’ün 

resmini çizmeye, şiirler okumaya devam ettik. “ 

 

Genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin hayata geçirdiği yeni kazanımlar vakit kaybedilmeden Kıbrıs’ta da 

gönülden uygulanmaya başlanılır. Bunların arasında eğitim konusunda alınan yeni kararlar başta 

gelmektedir;48 

“…Cumhuriyetin kurulmasıyla Türkiye’deki sultaniler kaldırılmıştı. Bizim okulumuz da beynelmilel 

akademik ismi olan lise adını aldı. 1924-1925 senesinde ise IV. eğitim yılını gördük ve sonra mezun 

olduk. O zaman Kıbrıs’taki öğretmenlerin %55-60 kadarı sarıklı hocalardandı. Lise ve idadi mezunları 

bundan sonra çoğalarak Kıbrıs’ta eğitime hâkim oldular. 1929 senesinde yeni Türk alfabesi kabul 

edildi. Kabul edilir edilmez daha Türkiye’de Millet Mektepleri açılmazdan evvel Maarif İdaresi resmen 

yeni harflerle eğitime başlamadan evvel, öğretmenler her tarafta öğrencilere yeni harfleri öğretmeye 

başladılar… 1929’dan başlayarak hiçbir tazyik altında kalmadan yeni Türk alfabesi ile Kıbrıs’ta eğitim 

başlamış ve sürdürülmüştür… Bu dönemde öğretmenlerin Kıbrıs Türk kültürel ve sosyal hayatında çok 

değerli ve önemli işlevlerinden birisi de Atatürk devrimleriydi… Kıbrıs Türk halkı Atatürk ve 

Atatürkçülüğe hiçbir tazyik altında kalmadan, engel tanımadan öncülükle başlamışlardır. Halk ise 

bunu benimsemiş ve tamamıyla kıyafet devrimine de uymuşlardır…”   

 

Lozan Konferansı sonrasında adaya gönderilen Konsolos Asaf Bey’in de girişimleriyle özellikle 1925 yılından 

itibaren millî bayramlar adada coşkuyla kutlanmaya gayret edilir ve cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili yeni 

bir heyecan dalgası bütün adayı sarar.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs ve 30 Ağustos dışında 9 Eylül 

İzmir’in Kurtuluş Günü de Kıbrıslı Türkler tarafından büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlanılan günler 

arasındadır. Aynı yıl içerisinde Kıbrıs’ta ilk defa kutlanan Cumhuriyet Bayramı Kıbrıslı Türklerin “Yaşasın 

Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Kemal Paşa” nidaları ve coşkulu sevinçlerine sebep olur. 

 O dönemde İngiliz idaresinin bütün yasaklamalarına rağmen özellikle Konsolosluk tarafından gizlice temin 

edilen Türk bayraklarıyla bütün cadde ve sokaklar  süslenir. Lefkoşa’daki Birlik Ocağı, Türk Ocağı, Türk 

Dar’ülelhanı, Türk Esnaf Kulübü ve Türk Derneği ve spor kulüpleri başta olmak üzere bütün Türk kurum ve 

kuruluşları, ayrıca Kıbrıslı Türkler de evlerini ve dükkanlarını Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla 

donatırlar.49 Bu arada Konsolosluk tarafından verilen resepsiyona katılan yabancı misyon şeflerinin de 

Cumhuriyet bayramı ve Türk bayrağına saygı göstererek bayrak asmaları ayrı bir gurur kaynağı olur. Bütün 

bu olumlu girişimlere rağmen İngilizlerin Kıbrıslı Türkleri sindirmeye ve kısıtlamaya yönelik sistemli 

faaliyetlerine karşı koymaya çalışan Kıbrıslı Türkler de kendilerini yavaş yavaş göstermeye başlarlar.50 Öte 

yandan dönemin Kıbrıs Türk gazeteleri de bu kapsamda Kıbrıslı Türkleri Harf devrimi konusunda aydınlatma 

gayreti içerisine girerler.51 

Kıbrıs’ta Harf Devrimi ile ilgili uygulamalar özellikle 1930 yılından itibaren geniş kapsamlı olarak başlarken 

gerek ortaöğretim okullarında gerekse Kıbrıslı Türkler arasında bu konuda bir tereddüt yaşanmaz. Harf 

Devrimi konusunda Kıbrıslı Türkler arasında en duyarlı kişilerden birisi de Necati Özkan olur ve daha 

Türkiye’de Harf Devrimi uygulamaları başlar başlamaz Kıbrıslı Türkleri Lefkoşa’da Selimiye Camii 

Meydanı’nda toplayarak Latin harfleri konusunda onları aydınlatır.52 Lefkoşa’da Müftü Hürremzade Hakkı 

Efendi de 15 Ağustos 1928 tarihinde bir toplantı yaparak İngilizlerin baskılarına rağmen Latin harflerinin 

 
48Gönendere 1906 doğumlu İsmail Savalaş’tan aktaran Zarif  Soybay, Kaan Bahçeci, İbrahim Denizer, Dinçer İzcan, 

Kıbrıs’ta Yaşlıların Anıları, Lefkoşa, 1990-1992. KTMA. 061.1951.      
49 Söz, 6 Kasım 1930.   
50 Arif Hocalar ile 10 Şubat 2001 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
51 Söz, 13 Eylül 1928. 
52 Ergin M. Birinci, a. g. e., s. 228.  



 

 

adada uygulanması gerektiği konusunda bir konuşma yapar. Gazeteler bir yandan yeni Türkçe harflere Kıbrıslı 

Türkleri alıştırmaya gayret gösterirken bir yandan da kendi teknolojik gelişimleriyle ilgili olarak yeni 

makineler ve yeni matbaa harfleri temin etmeye başlarlar. Bu dönem tıpkı Türkiye’de olduğu üzere gazetelerde 

ilginç başlıkların atıldığı bir dönem de olur.53 Türkiye’deki Millet Mektepleri örneğine uygun olarak Kıbrıs’ta 

da Kıbrıslı Türkler için Gece Mektepleri devreye girer ve okuma yazma bilmeyen insanlarla yeni alfabeyi 

öğrenmek isteyenlere burada eğitim verilmek suretiyle yetiştirilmeleri sağlanır.54 

Bu arada o dönemde Kıbrıs’ta faaliyette bulunan Kıbrıs Türk Muallimin Cemiyeti de özellikle 1928-1929 

döneminde yapılan bütün eğitim konulu toplantı ve görüşmelerde Harf devrimi ile ilgili görüşlerini de ortaya 

koyar ve Kıbrıslı Türkleri de bu yönde teşvik eder. Öte yandan Şapka Kanunu ile beraber özellikle öğretmenler 

vasıtasıyla Kıbrıs Türk toplumuna yapılan öncülük faaliyetleri tıpkı Türkiye’de olduğu üzere küçük bir grup 

tarafından engellenmeye çalışılsa da bunların bir etkisi söz konusu olmaz.55 Öte yandan adadaki İngiliz idaresi 

başta öğretmenler ve devlet dairelerinde çalışan Kıbrıslı Türklerin şapka giymelerine doğrudan engel 

olmamakla beraber dolaylı yollarla bunları engelleme yönünde bir çaba sarf eder.56 Kıyafet Devrimi 

konusundaki uygulamalara öncelikle devlet hizmetinde bulunan Kıbrıslı Türkler öncülük ederken daha sonra 

bu bütün topluma da yansır ve ilginçtir ki şapka giymek yerine hala fes giymeyi tercih edenlerle ilgili olarak 

bunun bir ceza olup olmadığı yönünde kuşkular bile ortaya çıkmaya başlar.57 

 Öte yandan 10 Mart 1925 tarihinde İngiliz Kralı V. George’un emriyle Kıbrıs bir Taç Koloni (Crown Colony) 

haline gelir.58 Sir Malcolm Stevenson’un 1 Mayıs 1925’te Kıbrıs’ın ilk İngiliz Valisi olmasının ardından Türk 

toplumuna da verilmesi gereken elektrik, su, yol, posta, belediye hizmetleri gibi hizmetler, eğitimle ilgili devlet 

hizmetleri Rumlara ağırlıklı olarak verilmeye ve Türkler üzerindeki baskı ağırlaştırılmaya başlanır.59 Bu 

bağlamda Kıbrıslı Türkler de adada bu şartlar altında yaşamaktansa göç etmeyi tercih ederler ve Larnaka’da 

1925 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna müracaat ederek adadan ayrılmanın yollarını 

aramaya başlarlar. Ancak bu tarihten önce de adadan ayrılarak Türkiye’ye geçmek isteyenler olur ve bunlarla 

ilgili olarak ‘Anadolu’ya gidecek muhacirlerin Türk vatandaşlığını kabul etmelerinin gerektiği Sıhhiye Dairesi 

tarafından ‘ ilan olunur. Kıbrıslı Türklerin özellikle İngiliz idaresinin baskıları sonucunda Türkiye’ye göçleri 

1931 tarihli Rum isyanı sonrasında da devam eder.60 Özellikle adayı Yunanistan’a ilhak amacıyla Rumların 

çıkarttıkları 1931 Rum İsyanı61 sonrasında İngilizlerin Türklere ve Rumlara sansür uygulaması, ardından 

okullara Türk bayrağı çekilmesini yasaklaması ve İstiklal Marşı okunmasına yasak getirmesi de Kıbrıslı 

Türkler tarafından farklı çözüm yolları bulunmak suretiyle çözülür.62 Bununla beraber okullarda “Ankara’nın 

taşına bak.”, “Annem beni yetiştirdi.”, “İzmir’in yollarına bomba koydular.”63gibi şiirler ve marşların 

 
53 BCA.030.10.85.561.17 ve BCA. 030.10.83.548.2. 
54 Hüseyin Özdemir, Kıbrıs’ta 60 Yıl, Volkan Yay., İzmir, Şubat 1997, s. 7.   
55 Aydın Akkurt, Kod Adı; Lale, Mücahide Hatice Tahsin’in Anıları ve Yaşamı, Akdeniz Haber Ajansı Yay., Kasım 2000, 

Lefkoşa, s. 14.      
56Gönendere 1906 doğumlu İsmail Savalaş’tan aktaran Zarif  Soybay, Kaan Bahçeci, İbrahim Denizer, Dinçer İzcan, 

Kıbrıs’ta Yaşlıların Anıları, Lefkoşa, 1990-1992. KTMA. 061.1951.      
57 Söz, 15 Haziran 1935. 
58 Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi 1878-1960, İstanbul, 1984, s. 113. Murat Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer Eskiyurt, Kıbrıs 

Sorunu, İstanbul, 1975, s. 7 
59 Şükrü S. Gürel, a.g.e., s. 169 
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61Bu konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 29 Şubat 1931 tarihli yazıda Atina’da senede bir sefer 

yayımlanmakta olan MağasEngiglopedikosKazamias isimli takvimin 24. sayfasında “müneccim gibi” daha sonra 

olacak olaylarla ilgili bilgi verildiği, bu olayların daha önceden planlandığı ve İstanbul’daki Rum Ortodoks ruhani 

reisliğinin de parmağı olduğu belirtilir. BCA.030.10.109.727.4. 
62 Örneğin öğretmenler tarafından “Terhis Notları” adı verilen ders notları çıkartılmak suretiyle öğrencilerin Anadolu’daki 

eğitime uygun ve aynı paralelde yetiştirilmeleri sağlanır. Ayrıca 1934 yılından itibaren ilköğretim okullarında eğitim 
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63 Hüsnü Feridun, Eğitimle Bir Ömür, Boğaziçi Yay., İstanbul, s. 4. 



 

 

söylenmesi ise neredeyse imkansız hale gelir.64  Kıbrıslı Türklerin Anadolu’da uygulamaya başlayan reformlar 

yanında bu arada gazetelere yansıyan bir başka haber ise “Din İnkılabı” üzerinedir.65 

Soyadı Kanunu da Kıbrıslı Türkler tarafından derhal benimsenen uygulamalar arasındadır. Konuyla ilgili 

olarak gazetelere bazı önde gelen Kıbrıslı Türklerin yeni soyadlarıyla ilgili haberler de yansır. Örneğin 

Mısırlızade Mehmet Necati’nin Özkan, Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi Nemci Bey’in Avkıran, Ayakebir köyü 

öğretmenlerinden Muhsin Kemal Bey’in Ulukan, Lefkoşa’da ticaretle uğraşan Hasan Ziya Bey’in Önen, Söz 

gazetesi sahibi ve başyazarı Mehmet Remzi Bey’in Okan, yine Lefkoşalı ticaret erbabından Hasan Fahri Bey’in 

Uzman, Mağusa’dan Mehmet İbrahim’in Erman, öğretmen Durmuş Kamran’ın Yılmaz, Mehmet Âdem Bey’in 

Bozok, Lefkoşalı kunduracı M. İsmail Bey’in Ünal soyadını aldığıyla ilgili haberler gazetelere yansır.66 

Gazeteye verilen bir ilanda ise “Sayman’ı soyadı olarak aldığımı ve aynı zamanda bu büyük inkılabı vesile 

ederek nikâhlımın adı olan Arapça Enver’in de bugünden sonra Türkçe mukabili olan Işık’a çevrildiğini bildirir 

ve Söz’de ilanını özlerken sonsuz saygılarımı sunarım.” denilerek Orhan Sayman isimli Kıbrıslı Türk’e ait 

soyadı ve isim değişikliği duyurulur.67 Türkiye’deki gelişmeler özellikle Kıbrıs’taki eğitim hayatına ve sosyal 

hayata da yansır. Örneğin Viktorya İslam İnas Sanayi Mektebi’nin 1923 sonrasındaki programında 

“…Türkiye’de gerçekleştirilen reformlara ayak uydurabilmek amacıyla orada öğretilen halıcılık, tel üstüne 

ince hesap işi, Antep işi, resim, müzik, piyano, solfej dersleri ve teknik veya el becerisi gerektiren diğer el 

sanatları, ayrıca beden eğitimi, ritmik danslar, jimnastik, basketbol, tenis, izcilik, tiyatro da”68 öğretilmeye 

başlanır.  

Hatice Necati, Suat Seit, Nazlı Hanım, Melahat Hulusi Hacıbulgur, Mesadet Derviş ve Nefter Rüstem gibi 

öğretmenler Kıbrıs Türk toplumu için de adeta medeniyet ve modern hayat bağlamında birer meşale olurlar. 

O güne kadar okula ve eğitime yönlendirilmeyen ve eğitime harcanacak paranın çeyiz için harcanması 

gerektiğini düşünen, kız çocuklarını büyümesiyle beraber evlendirmeyi planlayan ve ev hanımı yaftası biçilen 

Türk insanı da böylece bu öğretmenler ve eğitimciler sayesinde hayatlarında aydınlık ve yeni bir sayfa açarlar. 

Bu uygulamayla yıllarca kapalı duvarlar arasında sıkışıp kalmış olan kadınların sosyal hayata daha fazla ve 

aktif olarak katılmaları da sağlanmış olur. Söz konusu okul özellikle kız öğrencilere yönelik girişimleriyle 

Kıbrıs Türk toplumunun nabzını yakından takip eder ve onları sosyal hayatın içerisine yavaş yavaş çekmeye 

başlar. Örneğin cumhuriyet dönemiyle birlikte modern kılık-kıyafet içerisine giren öğrenciler kendileri dışında 

ailelerini de bu yönde ve olumlu bir şekilde etkilemeye başlarlar.69Bununla beraber adada bazı kesimler 

tarafından ufak çaplı olmakla birlikte Türkiye’deki reformlara karşı bir direnç ortaya çıkmaya 

başlar.70Menemen’de yaşanan Kubilay Hadisesi de Kıbrıslı Türklerin yakından takip ettiği konular arasındadır 

veAhmet Raşit Bey’in yazısında olduğu üzereçok büyük tepki görür.71Öte yandan Türkiye’de 1934 yılından 

itibaren kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmekle beraber Kıbrıs Türk toplumunda kadınların bu hakkı 

kazanabilmeleri ancak 16 Ağustos 1960 tarihinde İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında üçlü garantörlük 

anlaşmaları üzerine kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte gerçekleştirilir. Esasında Kıbrıslı Türk kadınların 

o güne kadar seçme ve seçilmeleriyle ilgili çok fazla bir hareket serbestisi de bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte Kıbrıs’ta kadın hakları da zaman zaman gündeme gelen konular arasındadır.72 Aynı şekilde çok eşliliği 

ortadan kaldıran, mahkemelerde hukuk karşısında kadınla erkeği eşit kabul eden Miras ve Aile Hukuku 

konusunda Türk kadınına 1926 yılında verilen haklar da İngiliz idaresi tarafından ancak 1946 yılında ve İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında serbest bırakılır. Diğer sömürgelerinde yaşayan farklı Müslüman toplulukların 
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tepkisini çeker korkusuyla bunca yıl bu konuda harekete geçmeyen ve adım atmayan İngiltere yaklaşık 20 

yıllık bir gecikmeyle de olsa Kıbrıslı Türk kadınlarının bu hakkını teslim eder. 

İngiliz idaresi bir yandan Kıbrıslı Türkler üzerindeki baskılarını arttırırken Kıbrıslı Rumlara da o ölçüde 

müsamahakâr davranmaya devam etmektedirler.73İngiliz idaresinin kısıtlayıcı tedbirlerine rağmen Kıbrıslı 

Türkler tarafından anavatan Türkiye çok yakından takip edilmekte ve Türkiye’deki uygulamalar aynen hayata 

geçirilmektedir. Örneğin dönemin gazetelerinde öz Türkçe olarak nitelendirilen “kurultay, kıvanç, kamu, 

kurum, önem, ödev, saylav, erk, gönenç, yenlik, kutlulamak, esenlik, erk, kamutay, tüm, budun ve genel” gibi 

kelimeler de kullanılmaya başlanır. Bu arada kayda değer bir nokta ise Kıbrıslı Türkler arasında yaşanan iktidar 

kavgalarının Türkiye’ye kadar yansımasıdır. Örneğin 26 Kasım 1936 tarihinde CHP Umumi Kâtipliğine 

müracaat eden M. Necati Özkan, “önümüzdeki sene mevcut gazetelerin ‘Söz ve Vakit’ her ikisi de hiç şüphe 

yoktur ki hükümetçiler ve evkafçılar lehine neşriyatta bulunacaklardır.” diyerek bunlara karşı bir gazete 

çıkartma düşüncesinden bahseder.74Bu bağlamda Türkiye ile sıcak ilişkiler içerisinde olan kişi ve kuruluşlar 

Kıbrıs’ta olup bitenler konusunda Türkiye’yi devamlı surette bilgilendirirler.75Aynı konuyla ilgili olarak Kıbrıs 

Konsolosluğu tarafından gönderilen bir başka yazıda da Kıbrıslı Türkler üzerindeki baskılara dikkat çekilir;76 

“…Kıbrıs Türklerinin mahalli hükümetten gördükleri en büyük tazyik, milliyetlerinin tanınmaması ve 

milli kültürlerini yaşatacak vasıtalardan birer birer mahrum edilmeleridir. Buradaki soydaşlarımız 

hükümetçe Türk değil İslam cemaati olarak tanınmıştır. Evvelce bu tabirin hususi bir mana ifade 

etmemiş olduğu muhakkaktır. Fakat son senelerde her nedense bir İslamcılık siyaseti takip edilmekte 

olduğundan İslam tabiri Türk’e muhalif bir tabir olarak daha doğrusu İslamcılık Türklerin milli hisleri 

öldürülmek için bir alet gibi kullanılmaktadır. Türk Lisesi’nin unvanının İslam Lisesi’ne çevrilmesi, 

Türkçe gazetelere sansür konularak bütün Türk kelimelerinin İslam’a tahvil edilmesi hep bu siyasetin 

tatbikatı neticelerindendir. Türklük aleyhindeki faaliyetler bilhassa maarif sahasında görülmektedir. 

Talebe bulunmadığı bahanesiyle birçok Türk ilk mekteplerinin kapatıldığını ve Türkiye’den gelen 

kitapların okutulmaması için kitapsız tedrisat usulünün ihdas edildiğini evvelce arz etmiştim. Fakat en 

ziyade müdahaleye uğrayan müessese lisedir... 

Milliyet hissini söndürmek için yapılan faaliyetlere rağmen son zamanlarda zuhur eden iki hadise Kıbrıs 

Türklerinin Türkiye’ye olan bağlılıklarının eskisinden daha kuvvetli olduğunu ispat etmiştir. 

Bunlardan biri Kırşehir ve havalisinde vukua gelen ve bir çok vatandaşımızın ölümü ve binlerce kişinin 

yersiz kalmasıyla neticelenen zelzele felaketidir ki bu acı haber bura Türklerinde pek büyük bir teessür 

ve alaka uyandırmış ve Türk halkını felaketzede kardeşlerine yardıma sevk etmiştir… İkinci hadise de 

Hamidiye mektep gemimizin Kıbrıs’ı ziyaretidir. Atmış senedir Türk bayrağı taşıyan bir gemi 

görmemiş olan ada Türkleri her taraftan Mağusa’ya koşmuş ve gemimizi sevinç göz yaşları ile istikbal 

eylemişlerdir… Hamidiye gemisinin buraya gelmesinin böyle büyük bir heyecan tevlid edeceğini tahmin 

eden hükümet bu heyecanı bir dereceye kadar teskin için geminin gelişinden bir müddet evvel Türkçe 

gazetelere sansür vaz ederek bu ziyaret hakkında yazılar yazılmasını men eylemişti…”     

 

Özellikle Cumhuriyet döneminde Kıbrıslı Türklerin anavatan Türkiye ile olan ilişkileri büyük artış gösterirken 

doğal olarak bu durum sportif faaliyetler ve sanat-kültür faaliyetlerine de yansır. Özellikle 1920’li yıllardan 

itibaren çok sayıda tiyatro topluluğu ve sanatçı yanında spor ekipleri de adaya gelmeye başlarlar. Bu ziyaretler, 

sanatsal etkinlikler ve müsabakalar arasında ilk akla gelenler 1929 yılında İstanbul Darülbedayi  (Şehir 

Tiyatrosu) sanatçılarının Lefkoşa, Mağusa, Limasol ve Larnaka’da verdikleri temsiller, İstanbul 

Darülfünun’una bağlı bir futbol takımının Lefkoşa Türk İdman Yurdu ve Lefkoşa Türk Lisesi ile müsabakalar 

yapmak üzere Mart 1930 tarihinde adaya gelmesi, His Master’s Voice şirketine bağlı olarak çalışmakta olan 

başta Toto (Karaca) ve Fikriye Hanım olmak üzere ses ve saz sanatçılarından oluşan bir ekibin Papadopulos 

Sineması ve Magic Palas’ta konser vermek üzere Haziran 1930 tarihinde adaya gelmeleri, keman sanatçısı 

Sadi Bey ve eşi Eftalya Hanım’ın aynı dönemde Lefkoşa Papadopulos Sineması’nda verdikleri konser, Türk 

sanat müziğinin unutulmaz simalarından Münir Nurettin Selçuk, Nigar Uluerer, Ahmet Üstün’ün 1930’lu 
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yıllarda yaptıkları ziyaretler, ayrıca Türk Akademi Tiyatro Heyeti’nin Vasfi Rıza Zobu idaresinde 1928 yılında 

adaya gelmeleri ve William Shakespeare’in Othello oyununu oyunun geçtiği Kıbrıs adasında tam 7 defa 

sahnelemeleri bulunmaktadır. Öte yandan 1913 yılında Kıbrıs’a ilk sinema makinesi ve filmi getiren Mustafa 

Ali’nin hayata gözlerini yumduğu 1932 yılında Kıbrıs adasına Suriye, Filistin ve diğer Arap ülkelerinden de 

filmler getirilmeye başlanır. Bu dönemde Kıbrıs’a getirilen ilk Türk filmi ise Milyon Avcıları isimli filmdir. 

Başrollerinde o dönemin en ünlü sinema sanatçılarından ve seslendirme ustalarından Ferdi Tayfur 

oynamaktadır. Ayrıca ZozoDalmaç, ve Muammer Karaca da filmin ana karakterleri arasındadır. Bu dönemde 

adaya getirilen diğer filmler arasında Karım Beni Aldatırsa ve OnnikGünyan isimli filmler de bulunmaktadır. 

Bu filmlerin gösterildiği sinema salonu ise Lefkoşa’daki meşhur Magic Palace (Macik Palas) sineması olur. 

Bu arada Kıbrıs’a gelen bir başka kültür ekibi ise Muhlis Sabahattin Bey idaresindeki 27 kişilik operet 

grubudur ve Magic Palas’ta sahneye çıkarlar. 1930’lu yıllara gelindiğinde Kıbrıs’a getirilen bir diğer Türk 

filmi ise Leblebici Horhor Ağa isimli filmdir. Bu film de o dönemin en ünlü sinema salonlarından olan 

Papadopulos sinemasında gösterime girer. Bu dönemde gazetelerde de film ilanları yerini almaya 

başlamıştır.771933 yılında vizyona giren bu Türk filminden sonra neredeyse İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar 

adaya Türk filmi gelmeyecektir.78 

 

4. HAMİDİYE OKUL GEMİSİNİN KIBRIS ZİYARETİ 

Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kıbrıs-Türkiye ilişkileri konusunda son derece önemli bir gelişme ise 

Hamidiye askeri öğrenci gemisinin Kıbrıs adasını ziyareti olur. Hamidiye mektep gemisinin Akdeniz 

limanlarını kapsayacak şekilde yeni bir gezi programı da söz konusudur.79 Geminin Kıbrıs’ı da kapsayan bu 

gezisinin en önemli özelliği Lozan Antlaşması sonrasında ilk defa Kıbrıs adasına Türk askeri gücünün çıkacak 

olması, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasının ardından adaya ilk gidecek askeri gemi olmasıdır. 

Bu programa göre gemi Akdeniz’de Girit’in Suda Limanı, Mısır’da İskenderiye ve Hayfa Limanı, ardından 

Kıbrıs adasında Mağusa Limanı, daha sonra da İskenderun, Rodos ve Bodrum Limanı’nı ziyaret edecek ve 

geziyi tamamlayacaktır.80 Yapılan planlamaya göre geminin hareket günü ve saati Haydarpaşa’dan 4 Haziran 

1938 günü saat 20.00 olarak belirlenir.81Hamidiye mektep gemisi 7-10 Haziran 1938 döneminde Suda (Girit), 

12-15 Haziran 1938 döneminde İskenderiye (Mısır), 17-19 Haziran 1938 döneminde Hayfa (Mısır), 20-22 

Haziran 1938 döneminde Mağusa (Kıbrıs), 23-25 Haziran 1938 devresinde İskenderun, 6-7 Temmuz 1938 

devresinde Rodos ve son olarak da 7 Temmuz 1938 günü Bodrum’da olacaktır. Haziran 1938 süreci bu şekliyle 

her iki ülke arasında tam bir sinir savaşına da dönüşür. Tam bir güç gösterisi olarak da nitelenebilecek bir 

hareketle Mustafa Kemal Atatürk askeri denetlemelerde bulunmak ve halkla birlikte olmak amacıyla Mersin’e 

gelir ve burada İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak’la bir araya gelir.82 Geminin Akdeniz’e açıldığı 

saatlerde Hatay’da Türk toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisi Abdülgani Bey başkanlığında bir 

heyet de Mersin’e gelerek Mustafa Kemal Atatürk’e Hataylıların bağlılıklarını bildirir.83 Gemiyle ilgili ilginç 

bir özellik ise Rauf Orbay komutasındaki geminin Balkan Harbi esnasında Akdeniz’de ve Yunanistan 

sularında görev alarak yaklaşık 7 ay 24 gün boyunca Yunan ticari84 ve askeri gemilerine karşı bir durdurma 

harekatı gerçekleştirmesi, Yunan ticareti ve askeri faaliyetlerini büyük ölçüde engelleyerek  bir yandan da Türk 

ticari faaliyetlerine destek vermiş olmasıdır.85 Akdeniz ve Yunan sularına bu kadar aşina olan bir geminin 

yaklaşık 25 yıl sonra aynı bölgeye tekrar gönderilmesi ince bir stratejinin parçasından başka bir durum değildir. 

Kıbrıslı Türkler açısından geminin adayı ziyaret etmesi ise sadece sıradan bir ziyaret değil 1878’den beri Türk 

askerini bekleyen Kıbrıslı Türklerin bu dileğinin gerçekleşmesi yönünde ilk adım olarak algılanmasıdır. İngiliz 

idaresini kaygılandıran ve telaşa düşüren de bu husus olacaktır. Öte yandan adada 1931 yılında Rumlar 
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tarafından Enosis düşüncesini gerçekleştirmeye yönelik olarak başlatılan isyan hareketi sırasında ve hemen 

sonrasında bütün bu olumsuz faaliyetlerden en çok etkilenenlerin Kıbrıslı Türkler olduğunun geç de olsa 

farkına varan adadaki İngiliz idaresi o güne kadar kurallara uygun davranan ve yaşayan, ayrıca İngiliz idaresine 

karşı hiçbir sorun da çıkarmayan Kıbrıslı Türklerin yavaş yavaş da olsa kendi aralarında örgütlenmeye 

başlayarak Türkiye’yi anavatan olarak gördüklerini de daha kuvvetli bir şekilde seslendirmeye başlamaları 

endişe kaynağı olur.  

Ancak İngilizlerin bu davranışının arkasında İngiliz idaresinin özellikle Kıbrıslı Türkleri sindirmeye yönelik 

olarak planlı bir girişimi söz konusudur.86 Hamidiye deniz gemisinin Kıbrıs ziyareti her ne kadar İngiltere 

tarafından memnunlukla karşılanmış gibi gösterilse de esasında Lefkoşa-Atina-Ankara üçgeninde diplomatik 

faaliyetler ve yazışmalarda hız kazanmıştır. Kıbrıs Genel Valisi Palmer tarafından kaleme alınan bu yazıda 

sözü edilen Cumhuriyet gazetesi çıkışlı 24 Mayıs 1938 tarihli yazı “Kıbrıs Türkleri Zelzele Felaketzedeleri 

İçin İane Topluyor.” başlığını taşımaktadır.87Söz konusu yazıda geçen “Yunan yurttaşlarımız”, 

“anayurdumuzda çok büyük bir acıya sebep olan”, “bizim ne kadar yüksek bir duygu ve ne kadar derin bir 

seziş istiğrakı içerisinde yüzdüğümüzü”, “Vakıf demek yalnız atalarımızın vakfettiği malları idare eden değil” 

gibi ifadeler Vali Palmer’ın da yazısında belirttiği üzere bu yazının Kıbrıs kaynaklı olarak yazıldığı ihtimalini 

yükseltmektedir. Anadolu’da Milli Mücadele’nin devam ettiği dönemde Sivas’ta yayımlanmaya başlayan 

İrade-i Milliye gazetesi gibi bizzat Atatürk tarafından çıkartılması istenilen ve teşvik edilen ve daha sonraki 

süreçte devletin bir nevi resmi gazetesi haline gelen Cumhuriyet gazetesinin İkinci Dünya Savaşı öncesinde 

Hatay sorununun belki de Türkiye ile Fransa arasında en gerilimli günlerini yaşadığı bir süreçte Anadolu 

toprakları dışında yaşayan Türklerle ilgili olarak deprem yardımlarını sebep göstererek de olsa bu şekilde 

yayınlar yapması düşündürücüdür.  Öte yandan egemen olduğu sömürgelerde milliyetçilik kavramının ortaya 

çıkmasını hiç istemeyen İngiltere Kıbrıslı Türklerin anavatan Türkiye ile kaynaşması ve bir dayanışma 

içerisine girmesinden de rahatsızlık duymaktadır. 20 Nisan 1938 tarihinde Kırşehir ve bağlı ilçeleriyle 

köylerinde başlayan ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından88 öncelikle Ankara, Yozgat, Çorum, Tokat 

ve Kayseri başta olmak üzere bazı şehirlerin etkilenmesi, özellikle Kırşehir yöresinde depremin daha sonraki 

günlerde de artarak devam etmesi ve Mayıs ayı ortalarına kadar sarsıntıların sürmesi nedeniyle hayat Anadolu 

coğrafyasında yaşanmaz hale gelir.89 Okullar tatil edilir, devlete ait kurum ve kuruluşlar deprem nedeniyle iş 

yapamaz olur. İnsanlar çadırlarda veya sokaklarda geceyi geçirmek zorunda kalır. Bunun sonucunda bütün 

Türkiye’de depremden zarar görenlere yönelik olarak yardım kampanyaları düzenlenir ve bu seferberlikte Türk 

basını başı çeker. İşte tam bu aşamada Kıbrıslı Türklerin de depremden zarar görenlere yardım etmeye 

başlaması İngiltere’de rahatsızlık yaratır. 

İngiliz idaresi adada daha 20 Mayıs 1938 tarihli yazının şokunu atlatamadan gazetede Yunus Nadi imzalı ikinci 

bir yazı daha yayımlanır. 7 Haziran 1938 tarihli bu yazıda Yunus Nadi “İmparatorluktan Dökülüp Kalan 

Türkler” başlığıyla Kıbrıslı Türklerden de söz eder. 20 Mayıs tarihli olan yazıda Kıbrıslı Türklerin kendi iç 

sorunları ve Evkaf İdaresi’nin duyarsızlığı konusunda eleştirilerde bulunan Cumhuriyet gazetesinde bu sefer 

doğrudan Kıbrıs adasının bir gün Türk idaresine geçmesi gibi son derece cüretkâr ifadeler de kullanılır.90Daha 

15. yılını kutlayan genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin “uzakta olsunlar, yakında olsunlar” dış Türklerle 

ilgilenmesi ve onlara ağabeylik yapmasını isteyen yazıda ayrıca “tasfiye oluna oluna nihayet Türklük 

Türkiye’sinde karar kılındığından” bahsedilerek Kıbrıslı Türklerin daha ziyade dini kurallar üzerine oturmuş 

Evkaf idaresince yönetilmeye çalışıldığı belirtilerek Türkiye’de de din ile devlet işlerinin birbirinden 

ayrılmasının sadece 15 yıllık bir mazisi olduğuna dikkat çekilir. Yazıda altı çizilerek belirtilen bir husus ise 

Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerle ilgilenmesinin hiçbir siyasi amaç ve hedefe yönelik olmadığı, bütün bunların 

sadece kültürel gayelerle dolu olduğudur. Hamidiye okul gemisinin Akdeniz seferine çıktığı, Hatay’a ve Kıbrıs 

adasına da uğrayacağı bir dönemde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bu yorumlar Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin özellikle Hatay ve Kıbrıs odaklı hedefleri konusunda daha önceden planlanmış bir kurgunun parçası 

olduğunu işaret etmektedir. Ancak İngiliz idaresinin “böl ve yönet” politikasına ve sistemli olarak Türklük 

duygusunun ortadan kaldırılarak Kıbrıs Türk toplumunun İslamlaştırılması çabalarına özellikle gençlerin 
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tepkisi yavaş yavaş da olsa kendisini gösterecektir.91 İngiliz idaresinin Kıbrıslı Türkleri Türkiye’den 

uzaklaştırma çabaları daha sonraki yıllarda da devam edecektir.92 Hamidiye’nin Kıbrıs adasını da içine alan 

Akdeniz gezisi Türkiye ile Fransa arasında gittikçe gerilen Hatay sorununun gazete manşetlerine iyiden iyiye 

yerleştiği bir döneme de rastlar. Esasında bu durum tesadüfi olarak ortaya çıkmış bir husus değildir. Gezinin 

bir ziyaret noktasının da Hatay’ın bir ilçesine yapılacak olması planlanan programın tesadüfi olmadığının da 

bir göstergesidir. Bu dönem özellikle Hatay sorunuyla ilgili olarak Türk-Fransız ilişkilerinin iyiden iyiye 

gerildiği bir dönemdir ve geminin Akdeniz’e açıldığı günlerde gazetelere yansıyan haberlere göre Beyrut ve 

Hatay kaynaklı bazı haberler Mustafa Kemal Atatürk’ün hastalığının tekrar nüksettiği yönündedir.93  

Böylece dönem Türkiye ile Fransa arasında Hatay merkezli olarak yaşanan bir psikolojik harp dönemi olarak 

da ortaya çıkar. Her ne kadar askeri bir okul eğitim gemisi de olsa Hamidiye’nin Akdeniz’in açık sularına 

yapacağı böyle kapsamlı bir gezinin arka planında farklı stratejiler de bulunmaktadır. Söz konusu gergin 

ortamın Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde bir hayli sıkıntı yarattığı günlerde Türkiye de 1935 yılı 

Şubat ayında Atatürk’ün de katıldığı ve Akdeniz’le beraber Ege Denizi’ni de içine alan bir deniz harekâtı 

gerçekleştirir. Böylece geminin İngiltere’ye karşı Kıbrıs adası ve özellikle adada yaşayan Kıbrıslı Türklerin 

haklarının korunması, Fransa’ya karşı Hatay meselesi de dâhil olmak üzere kağıt üzerinde görülmeyen ancak 

bilinen en az Farklı stratejisinin de olduğu ortaya çıkar.94 Hamidiye okul gemisinin Kıbrıs adasına da 

uğrayacağı ve Mağusa limanında demirleyeceği haberi Kıbrıs Türk basınında da geniş yer bulur.95 

Hamidiye’nin adaya gelmesinin ardından ilk defa askeri bir Türk gemisiyle ve askeri personelle karşılaşan 

Kıbrıslı Türkler coşkun sevinç gösterilerine başlarlar ve Türkiye ve Mustafa Kemal Atatürk lehine tezahüratlar 

sokakları inletmeye başlar. O güne kadar adada eşine pek rastlanmamış bir coşku içerisinde önce limana, daha 

sonra da Türk askeri personelinin bulunduğu farklı yerlere gitmek suretiyle aynı coşkuyu oralarda da devam 

ettiren Kıbrıslı Türkler İngiliz idaresinin şaşkınlığına karşılık herhangi bir olaya ve taşkınlığa müsaade 

etmezler ve son derece olgun bir davranış sergilerler. Adadaki İngiliz idaresi ise bu durumdan hiç de memnun 

değildir ve bu faaliyetleri kışkırtıcı bulmakta, sorumlu olarak da Söz ve Ses gazetelerinde son dönemde 

yayımlanmakta olan haberleri ve yazıları göstermektedir.96 Akın akın Mağusa’ya gelen ve gemiyi görebilmek 

için limana koşanlar burada tam bir duygu seli yaşatırlar ve gemiye çıkabilmek için de birbirleriyle adeta yarış 

ederler.97   Öte yandan Atatürk ve Venizelos arasında başlatılan Türk-Yunan dostluğu sonrasında Atatürk’e 

sevgi ve saygı gösterenler sadece Kıbrıslı Türkler değildir. 10 Kasım 1938 günü Atatürk’ün ölümü sonrasında 

Kıbrıs Türk basınında da bu konuyla ilgili farklı haberler yazılır. Nacak gazetesinin 12 Ağustos 1960 tarihli 

sayısında ise “1930-1960 Yıllarında Kıbrıs Türkleri” isimli yazı dizisi yayımlanan Rauf R. Denktaş o gün son 

derece anlamlı ve üzücü bir olayı nakleder;98 

“1938’de Atatürk’ün ölümünü hatırlıyorum. Hastalığının seyrini gazetelerden, radyodan takip 

etmiştim. Nihayet bir gün öldüğü haberi yayıldı. Babam evde hıçkırarak ağlıyordu. Bütün Kıbrıs 

Türklüğü mateme bürünmüştü. O akşam yüksek bir İngiliz idare memurunun evinde bir parti vardı. 

Birkaç Türk memur babama akıl danışmaya gelmişlerdi. Acaba partiye gitmemezlik edebilirler miydi? 

Babam bir yere sinirlenince başına kolonya sürerdi. Elini kolonya şişesine attığını gördüm. Başını 

ovuşturarak cevap verdi; ‘Yahu bunun da sorması olur mu? Tabii gitmeyeceğiz. Matemimiz var, 

gelemedik diyeceğiz.’ diye cevap verdi...”     

 

5. SONUÇ 

Özellikle Lozan Konferansı sonrasında İngiliz idaresinin de baskılarıyla adadan göç etmek zorunda kalan 

Kıbrıslı Türkler nedeniyle adada nüfus ve toprak üstünlüğünü kaybeden Kıbrıslı Türkler gelenek ve 

göreneklerini korumasını bilmelerinin yanında kurdukları eğitim köprüsü vasıtasıyla Türkiye’ye gönderdikleri 
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97 Mithat Berberoğlu’nun Hamidiye gemisinin Kıbrıs ziyareti konusunda kaleme aldığı 1949 tarihli Yeşilada dergisinde 

yayımlanan makalesinden aktaran Ahmet. C. Gazioğlu, a. g. e.,  s. 300. 
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gençlerle kültürel bağlarını güçlendirmişler, özellikle öğretmenler aracılığıyla cumhuriyet kazanımlarının 

uygulanmasında titiz davranmışlardır. Bir yandan Türkiye’den gazete, dergi ve  ders kitapları getirtilmeye 

çalışılırken bir yandan da kazanımlar Kıbrıs Türk toplumu tarafından çok yakından izlenmekte, takip edilmekte 

ve heyecanla uygulanmaya çalışılmaktadır. Kıbrıslı Türkler, Hakikat gazetesinin Mustafa Kemal’in “Türk 

milleti asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman 

evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”  sözlerine cevaben 

14 Temmuz 1923’te belirttiği üzere  “Türk milleti zelilane can vermektense harp meydanında ölmeği tercih 

eder.“99ve anavatan kabul ettikleri Türkiye’nin izinden gitmekte bir an bile tereddüt göstermezler. Düşman 

eline geçtiğinde “vatanın karnına saplanmış bir hançer gibi“100 görünen, Akdeniz’in ortasında bütün dünyaya 

açılma imkanı veren Kıbrıs adasının Türkiye ve diğer ülkeler için stratejik önemi yadsınamaz. Hareketsiz duran 

bir uçak gemisine benzetilen Kıbrıs dört yüz yılı aşkın bir zamandır Türklerle Rumların beraber yaşadığı 

Akdeniz’in ortasında stratejik önemi büyük bir adadır ve tarihin hiçbir döneminde önemini kaybetmemiştir. 

Kıbrıs bugüne kadar hiçbir zaman Rum idaresine girmemiş, hiçbir zaman Rumların veya Yunanlıların 

olmamış, dolayısıyla Türkler de hiçbir zaman Rum idaresinde yaşamamışlardır. Kıbrıslı Türkler de her zaman 

Türkiye ile sıcak ilişkiler içerisinde olmuşlar ve bağlarını savaş şartlarında bile koparmamışlardır. 
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ÖZET 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Arnavut halkı için en sevilen tarihi şahsiyetlerden biridir ve olmaya devam 

ediyor. Kendisi mareşal , devrimci-refororumcu devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası 

olarak  Türkiye'yi laik, sanayileşen bir ulus haline getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya 

Savaşı’nda Osmanlı Devlet'nin yenilgisi ve dağılmasının ardından, Türkiye'nin Batı’lı güçler arasında 

bölünmesine direnen Türk Ulusal Hareketi'ne liderlik ederek Türk toplumunun önderine çevrilmiştir. Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak, yapmış olduğu reformlarla  Arnavutluk için de  model 

olmuş, 1920'li ve 1930'lu yıllarda Türk milletinin yaptığı savaş ve reformlar, Gazi Mustafa Atatürk'ün adı ile 

Arnavutluk'ta o kadar özdeşleşmiştir ki bu süreçte Türkiye'nin tecrübeleri, Arnavut gazetecilerden biri 

tarafından "Atatürk deneyi" olarak adlandırılmıştır. Bu bakımdan Atatürk Arnavut tarihçiliğine modern, ilerici 

ve laik bir ulus-devlet inşa eden bir devlet adamı olarak yansımıştır.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, tarihçilik, imaj, reformcu, cumhuriyetçi 

 

ABSTRACT 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk is and continues to be one of the most beloved historical figures for the Albanian 

people. The marshal, revolutionary-reformist statesman and founding father of the Turkish Republic 

transformed Turkey into a secular and industrialized nation. After the defeat and dissolution of the Ottoman 

Empire during the World War I, Gazi Mustafa Kemal Ataturk became the leader of the Turkish society leading 

the Turkish National Movement, which resisted the division of Turkey among the western powers. As the first 

president of the Republic of Turkey, Ataturk became a model for Albanian people especially for his reforms. 

The war and the reforms of the Turkish nation during 1920 - 1930 are therefore identified under the name of 

Gazi Mustafa Ataturk in Albania that is why to this regard, one of the Albanian journalists would differently 

refer to these experiences of Turkey as "Ataturk's experiment". In this respect, Ataturk was reflected in the 

Albanian historiography as a statesman who set the foundations of a modern, progressive and secular national 

state. 

Keywords: Ataturk, historiography, image, reform, Republic 

 

1. GIRIŞ 

Modern Türkiye'nin kurucusu ve kahramanı Mustafa Kemal, Türk milletinin babası Atatürk, her zaman takdir 

edilen dünya şahsiyetlerinden biri olarak tarihteki konumunu muhafaze etmeye devam ediyor. Bu büyük devlet 

adamının hayatı ve çalışmaları, gerçekleştirdiği reformlar birçok Arnavut bilim adamı ve gazetecinin ilgi odağı 

olmuştur. XX yüzyılın 20-30'lu yıllarında Arnavutluk'ta ve Arnavut kolonilerinde yayınlanan bazı gazete ve 

dergilerde düşünce ve fikirlerini dile getirmişlerdir. Atatürk'ün özgürlük, istiklal ve toplumsal ilerleme yolunda 

verdiği mücadeleyi ve çabalarını Türk halkına karşı dostluk duyguları besleyen Arnavut halkı çok takdir 

etmektedir (Figure e shquar ne historine e popullit turk, 1981). İki halk arasındaki dostluğun gelişmesine destek 

veren Atatürk, “Biz Arnavut milletini seviyoruz. Biz Arnavutları kendi kardeşlerimiz gibi görüyoruz. Onlar 

bizlere uzak değildir. Biz, Arnavutların, devlet ve millet olarak, gelişmelerini, güçlenmelerini ve ileri 

gitmelerini arzu ediyoruz. Bizler Arnavutluğun, herşeyden önce, müstakil bir devlet olarak, Balkanlar’da lâyık 

olduğu yeri almasını isteriz. Arnavutluk bizim samimiyetimizden emin olmalıdır. Arnavutluk, hiçbir zaman, 
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Türk milletinin ona karşı olan kardeşlik duygularından şüphelenmemelidir ifadesinde bulunmuştur” (P.Alpan, 

1975). 

 

2. ATATŰRKŰN ETNIK KÖKENI HAKKINDAKI DEĞERLENDIRMELER. 

Arnavutluk uzun bir sűre Osmanlı Imparatorluğundan bir parçası olduğundan, imparatorluğun tarihi 

Arnavutluk Tarihinin yazılmasında önemli rol oynamış ve derin izler birakmıştır. Arnavut yazarları ve 

tarihceleri Tűrkiye Tarihinin temel almak sűretiyle bűyűk tarihi şahsiyetleri değerlendimişlerdir ki bunlardan 

biri de Atatűrk’tűr. 

 Bu değerlendirmelerde Atatürk’ten başardığı işlerden dolayı modern Türki’yenin kurucusu olarak söz 

edilmiştir. Arnavut tarihcileri onun hayatını ve eserlerini değişik gazete ve dergilerde makaleler halinde kaleme 

almışlardır. Atatűrk hakkında yazılan hayat hikayelerinde hep yukarıdaki özellikler vurgulanmıştır. 

Cumhuriyetinin kurucusu Atatűrk realist, siyasetçi, diplomat, reformcu ve humanist olarak nitelenmis, 

özellikle “Yurtta sulh ve Cihanda Sulh” sözűne yer verilmiş ve kendisi sönen ruhları alevlerinden bir katip 

olarak kabul edilmiştir (Necip P.Alpan, Nesip Kaci, 1997)  .  

Tűrkiye-Arnavutluk ilişkileri bakımından Arnavutluk sosyal bilimlerinde ve gűnlűk konuşmalarında modern 

Tűrkiye’ nin kurucusu olan Atatűrk’te önemli bir yer almaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatűrk önderliğinde 

yapılan milli demokratik devriminden, o zamanın kamuoyunda yaptığı yankılardan da sıkça bahsedilmiştir. 

Atatürk’ün doğduğu dönem çocukluk yılları Osmanlı Imparatorluğun zayıflamasının gittikçe daha fazla 

hissedildiği yıllara denk gelmiştir. Makedonya Osmanlı Imparatorluğunun deyimiyle Rumeli, karışık 

milletlerden oluşuyordu. Arnavut, Slav, Yunan, Turk, Bulgar fakat Osmanlılar için önemli olan hangi millet 

ait oldukları değil, hangi dine ait olduklarıydı (Müslüman veya Hıristyan). Işte Atatürk’ün doğduğu ve 

büyüdüğüortam Arnavutların ve Türklerin sıkı ilişkiler içinde olduğu böyle bir ortamdı. Dahası birbirlerine o 

kadar yakınlardı ki bunun sonucu birbirleriyle evlenerek akraba olamalarıydı (Shpuza G. , Mustafa Qemali i 

ri per Shqiperine dhe shqiptaret, 1999). XII. yy’ın başlarında MAkedonya ve Arnavutluk’talki durum hemen 

hemn böyleydi (Necip P.Alpan, Nesip Kaci, 1997). 

Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir önderin aslını dikkatle araştırmak ve öğrenmek doğal ve bir o kadar da 

önem taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk 25 Aralık 1881 tarihinde Selanik’te doğdu. Ancak doğum günü 

tam olarak bilinmemekte, bu konuda değişik söylentilere rastlanmaktadır. Bazı araştırmacılar bu konuda 

değişik fikirlere sahiptir. Mesela Ismet Toto kendi kitabında Atatürk’ün  1880 yılında dodugunu yazmistir 

(Toto, Ataturk, 1998). Diger Arnavut yazarlar ise 1881 yılında doğduğu fikrindedirler. Bu yazılardan bazıları: 

Kopi Küçüku, Gazmend Şpuza, Mentor Şahinler, Nesip Kaçi’dir (Necip P.Alpan, Nesip Kaci, 1997). 

Doğrusu Türk ve Islam Ansiklopedilerinden elde edilen bilgilerinden ve Atatürk’ün kendi eserlerinden  doğum 

tarihinin 1881’de olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, Ali Fuat Cebesoy “Mustafa Kemal’in kimliğinden: Atatürk 

Fuat Paşa’ya demiş: “Rauf Bey’le ben senin ağabeyin sayılırız, çünkü senden birer yaş büyüğüz. Benim doğum 

tarihim 1882’dir” (Cebesoy, 1997). 

 Mustafa’nın babası Ali Riza Efendi, anası Zübeyde hanımdır. Mustafa babasından ziyade annesine 

benzetmişti: saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi. Mustafa bu etkiye zaman zaman saygıyla, 

zamam zaman başkaldırarak karşılık verdi. 

 Dini tarafı ise babası Ali Riza Efendi liberal fikirlere sahip biriydi ve oğlunu Avrupa’nın yeni stilini ve 

metodunu benimseyen biri olarak yetişmesine istiyordu, annesi ise oğlunun dini eğitim almasini istiyordu ve 

oglunu guzel bir gelecek icinde hayal ediyordu (Kycyku, Mustafa Qemal Ataturk, 1993) . 

Mustafa’nın da kendi yolunu izlemesini, hafiz hatta hoca olmasını istiyordu. Ali Riza Efendi karısının isteğini 

getirmeye razi olur gibi yaptı ve Mustafa geleneğe uygun dini törenlerle “Fatma Molla kadın” okuluna 

gonderildi (Kinross, 1994).  

 Mustafa Kemal kisa bir zaman sonra kendisi okulunu terk etti. On dört yaşındayken Selanik’te Askeri Rüştiye 

devam etti. 1895’te askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra hemen Manastır Idadisine “Kayit oldu” (Ataturk life 

and work, 1981). Bu zaman içerisinde Balkanlar Imparatorluktaki isyanın merkezi olmuştu be bu isyanların 

etkisi Manastır’da da hissediliyordu. Ohri’den Ali Fethi Okyar, Mustafa ve arkadaşlarıyla beraber yayınlanan 

haberleri ve dağıtılan bröşűrleri okumaya başladılar. Ali Fethiyi ile birlikte Fransıca öğrencilere yasak olan 

Rousceou, Voltaire, Comte vs erserlerini okuyarak Fransız felsefesiyle tanıştılar. Manastır’da Askeri Idadiyi 



 

 

başariıyla bitirdikten sonra Istanbula dönerek 13 Mart 1899’da Istanbul harbiye okulununn piyade sınıfına 

girmeye hak kazandı. Bu zamanda Osmanlı Imparatorluğunnun içinde bulunduğu siyasi durumu dűşűnmeye 

başladı. Sultan II. Abdulhamitin monarşi idaresinin altında kamuoyunda bu durum ile ilgili açıklamalar yasak 

oldugu için, Mustafa Kemal arakadaşıyla birlikte gizli toplantılar yaparak yeni bir çözűm bulmak için ne tűr 

tedbirler alınması gerektiğini tartışıyorlardı. 11 Ocak 1905’te Mustafa Kemal Harb Akademisininden yűzbaşı 

rűtbesiyle mezun olmuştur (Kycyku, Mustafa Qemal Ataturku, 1993).  

1907 yılında Mustafa Kemal’i Kolağası rűtbesiyle űçűncű ordu műdűrlűgűnde vazife almış görűyoruz 

(Kycyku, Mustafa Qemal Ataturku, 1993). Bu sırada olaylar pespese geliyor ve Osmanlı Devleti bir kaosa 

sűkleniyordu. Bu dönem Balkanlardaki Tűrk Milleti için bűtűn değerleri birlikte var olmakla yok olmanın 

sınırında yasanılan tarihsel bir dönemdir. Objektif olarak, sosyo politik bakımından tarih sahnesinde, 

“Balkanlaştırma” politikası gelir (Shahinler, 1998).  

 

3. ARNAVUT TARİHİNDE TANINMASI VE TAKDİR EDİLMESİ  

Türk halkının Milli Mücadelesi, araştırmacılar tarafından Türk devriminin ilk ve ana aşaması olarak 

tanımlanmıştır. Mustafa Kemal liderliğindeki Türk milliyetçileri, milletin haklarını korumak için işgallere 

karşı mücadele ettiklerini ilan etseler de neticede yeni bir cumhuriyet, zamanın ve olayların yıkılmasına neden 

olduğu kozmopolit bir imparatorluğun yıkıntıları üzerinde yeni bir Türkiye doğdu. Milli Mücadelenin ikinci 

aşaması ise, Türk devletinin lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından geliştirilen reformlar dönemi olarak 

gösterilebilir. 

Savaş ve Mustafa Kemal’in önderliğinde Tűrk milletinin, Osmanlı sonrası Tűrkiye’nin reform ve kapsamlı 

modernleşmesi için ğösterdiği műcadele ve çaba dönemin Arnavut kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 

Bunun sebepleri basitti: Birncisi, Arnavutluk kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Birncisi, Arnavutluk’un 

Birinci Dűnya Savaşı sonrasındaki siyasi ve toplumsal gerçeğinin dönemin Tűrkiye’si ile açık benzerliği vardı. 

Ülkemiz sadece gelişmemiş ve bağımsılığın ilk yıllarındaki dramatik olaylardan tűkenmiş değildi, aynı 

zamnda dış tehlikler tarafından da tehdit ediliyordu. Ikincisi, Tűrkiye, Arnavutların yaklaşık 500 yıllık tarihi 

paylaştığı űlke idi ve bu yűzden de bu űlkenin kaderi için gösterdikleri özel ilgi tamamen meşruydu (Duka, 

2019).  

Cumhuriyet Tűrkiyesin’deki reformların yankısı, her şeyden önce dönemin Arnavut basınında yansıtılıyordu. 

Tűrkiyedeki gelişmelerin dinamikleri ile ilgili açıklamalar, yorumlar ve görűşler, 1920’li ve 1930’lu yıllarda 

bir dizi Arnavut gazetesinde Türk halkının topyekun verdiği Milli Mücadele ve bunun yankısı önemli bir yer 

tutmuştur. Bu yıllarda Arnavut siyasi ve sosyal hayatında da olumlu eğilimler gözlemlendi. Mesela 

Arnavutluk'un belli başlı şehirlerinde, "Shqiptari i Amerikës", "Gazeta e Korçës", "Hylli i Dritës", "Dajti", 

Përpjekja Shqiptare", " Minerva ", “Demokratia”, “Bota e re”, “Perparimi”, “Rivista Ushtarake” gibi farklı 

siyasi yönelimlere sahip çok sayıda gazete çıkmıştır (Necip P.Alpan, Nesip Kaci, 1997).  

Arnavut basınında (1922) sıkça, Anadolu’da gerçekleşmiş olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal’in 

önderliğindeki Türklerin millî haklarının tam olarak tanınmasını sağlamak amacıyla yaptılan mücadeleler 

yayınlanmaktaydı. “Shqiptari i Amerikës” gazetesinde şöyle bir yazı yer alıyordu: “Türkiye’nin bugünkü 

savaşı bir devrimdir, bu sadece sınırlı silahlarla ile verilmiş bir mücadele değil düşüncelerde de kazanılmış 

bir mücadeledir” (1922). Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Ítilaf Devletleri’nin Türkiye’yi parçalamak 

isteklerine rağmen, Türkiye devleti vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olmuş ve vatanın parçalanmaması 

için emperyalist devletlere karşı savaşmaya karar vermiştir . 

 “Koha” gazetesinde, Türklerin eski bir Türk Devletinden yeni bir Türkiye meydana getirdikleri vurgulanmıştır 

(Bolşevizm patlak verdi, 1922). Mustafa Kemal ve aynı inancı paylaşan arkadaşları Emperyalist devletlere bir 

toplumun yok edilemeyeceğini gösterdiler. Mustafa Kemal yeni bir Türkiye kurabilmek için zorba 

hükümdardan zincirlerini koparıp Türk Toplumuna olması gereken özgürlüğü, bağımsızlığı kazandırdı.  

Arnavut basını, İstanbul’da yaşayan bir Arnavutun yaptığı analiz üzerinden yeni Türkiye’de gelişen tarihi 

değisikliklerden yararlanarak, bir yazı yayımladı (1922). Korça’nın “Shqiptari i Amerikës” gazetesinin 

İstanbul’daki muhabiriydi ve Türkiye’deki Arnavutların Kemalist devrimine karşı duygularını ve duruşlarını 

ifade etti. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Arnavutluk’ta gelişen siyasi-sosyal ideolojinin artması, 

Türkiye’deki olayların analiz edildiğini gösteriyordu. Onların, zamanının devrim görüşlerinden ve 



 

 

uygulamalarından etkilendiği çok hissediliyordu. Arnavut basını, İstanbul’dan Türkiye’deki son gelişmeler 

için yazmaya devam ediyordu. Yeni Türk Cumhuriyeti’nin Balkanlardaki dış politikaları doğru değerlendirdiği 

ve küçük bir ülke olan Arnavutluk için önemini vurguladı.  

Mustafa Kemal, büyük bir tarihî şahsiyet olarak hem dünyada hem de ülkemizde tarihçilerin, dilbilimcilerin, 

yazarların, kamuoyunun ve ilmî kamuoyunun ilgisini çekmiş ve çekmeye devam etmektedir. Türk Milli 

İnkılabı'nın başarısı ve onun önderliğinde gerçekleştirilen demokratik reformlar büyük övgüler almıştır. Adı, 

Türk halkının damgasını vurduğu tarihi dönüm noktası ile yakından ilişkilidir. Ayrıca yabancı işgaline karşı 

ülke çapında silahlı mücadelenin örgütlenmesi ile birlikte yeni Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişimi için verilen şanlı mücadelenin yanında Mustafa Kemal sadece askeri bir lider değil, aynı 

zamanda devletin örgütleyicisi ve lideriydi, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından başlayarak 

Türk devletinin yeni kurumlarını inşa etmişti. 

Yabancı işgalcilere karşı kazanılan zaferden sonra, buraya dahil olan İtilaf kuvvetleri, Yunanistan'ı da bu 

cephenin ilk saflarında yer alan Mustafa Kemali, cumhuriyeti, zamanı sona eren yani Osmanlı saltanatı yerine 

yeni Türkiye'ye uygun demokratik bir rejimi kurarak büyük bir siyasi zafer elde etmişti (Shpuza G. , Permasat, 

bashkekohesia (moderniteti) dhe perditesia (aktualiteti) i Ataturkut, 1998).  

Ayrıca, bu yazar, bilgisizlik karşısında bulunarak ve fanatizmle Mustafa Kemal'in yeni çağdaş gelişmeler 

sürecinde ülkeyi yönlendiren demokratik reformlara cesurca girdiğini ifade ediyor. Latin alfabesinin kabulü, 

kadınlarda peçenin çıkarılması ve giyinmesi, sadece Avrupalıları taklit etmek için değil, Türkiye'nin siyasi, 

ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak için yapılldığını kabul etmek 

gerekmektedir. 

Arnavutluk’ta, Kemalist Türkiye’nin eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerden söz edilerek dinin devletten 

(hükümet) ayrılma sorunu ve Türk kadınlarının özgürlük mücadeleleri hakkındaki yazılar yayımlandı. Fakat, 

Türk toplumundaki en büyük değişikliğin, kadının yeni konumu ve laiklik olduğu vurgulanıyordu (Yeni 

Türkiye, 1932).  

Arnavut basını, Türk devriminin elde ettiklerini Zogu’nun reformlarının karakterini göstermek amacıyla 

kullandı. Kadınların özgürlüğü için Arnavutluk’ta hala sonuç alınmamıştı. Bu gerçekle yüze kalan değerli 

öğretmenimiz Kostaq Cipo yeni Türk Edebiyatı’nın başarılarından ve Türkiye’de Halide Edip Adıvar vs. kadın 

yazarlarının çıkmalarından dolayı övgüyle söz etti (Cipa, 1934).  

Arnavut kadınının özgürlüğü, özellikle Müslüman kadınların peçelerini çıkarmasıyla başlamalıydı, Kral Zogu 

bu sorun için bir yasa çıkardı (Musaj, 2011). Bu olay sadece Türkiye’nin için değil Arnavutluk için de bir 

örnekti (1937).  

“Bota e Re” dergisi bazı yazılarında Kemalist devriminin ana niteklerinden ve bu devrimin önemli görülen 

özelliklerinin yer almasından bahsetmiş, Kemalist devrimin büyük yankı uyandırdığını ve Mustafa Kemal 

Atatürk’ün önderliğinde Türk toplumunun devriminde antifeodal-antiemperyalist niteliklerinin zor şartlarda 

ortaya çıktığını vurgulamıştır. “Bota e Re” dergisi Osmanlı İmparatorluğu tarihinden konulara yöneldi. Eski 

Türkiye’nin değiştirilme sebepleri hakkında, orada uzun bir makale basıldı. Yıkılma sebepleri: Türk feodalizm 

ve Avrupa kapitali makalenin alt başlığıydı (Shpuza S. , 1936).  

 Yazar, Atatürk’ün Türk Devrimi’ni derinden inceleyen insanların Arnavutluk’ta var olduğunu öne sürüyor. 

Bu insanlarda, Mustafa Kemal’in eski feodal yapıları, yeni demokrat yapılarla değiştirdiğini anlamışlardır. 

Kemalist devrimin politik, sosyal ve kültürel alanda elde ettiği sonuçlar yanında, ekonomik sosyal alanda da 

yaptığı sınırlamayı da eleştirdi. Bu dergiye göre, Türk tarım ekonomisinde Kemalistler köylülerin iyiliği için, 

tarım sorununun çözülmesinde feodal düşüncenin kalıntılarını yok etmemişti (Shpuza S. , 1936).  

Kemalizm, bir ideoloji olarak devrimin ikinci aşamasında, ülkenin Avrupalılaştırılması ve Mustafa Kemal'in 

geliştirdiği batılı reformlarla tamamlanacaktır. Dönemin önde gelen siyasetçilerinden 1936 yılında Arnavutluk 

Başbakanı olan Mehdi Frashëri de aynı yaklaşıma atıfta bulunur. O Minerva dergisinde "Kemalist Türkiye'nin 

Yeni İnkılapları" başlıklı makalesini yayımlamıştır (Frashëri, Kemalistı Türkiye'nin yeni İnkılaplar, 1935).  

Yazısında “1922 senesinden itibaren Türkiye'de bizi de ilgilendirmesi gereken gelişme ve ilerlemeleri hayretle 

izliyoruz” diye ifade edecekti. Yazısına şöyle devam etmektedir: Türklerle eskiden beri ortak bir siyasi 

hayatımızın olması ve Muhammedî din nedeniyle bu birlik sosyal olarak zihinlerde geniş çapta vardı (Frashëri, 

Kemalist Türkiye'nin yeni İnkılapları, , 1935). Ona göre Türkiye'nin ilerleyişi ve Türk halkının 



 

 

Avrupalılaşması birkaç aşamada ortaya çıkacaktır. Onun için önemli olan müzik alanında yapılacak reformlar, 

kadınlara oy hakkı tanınması, ibadethanelerin dışında dini kıyafetlerin yasaklanması ve Osmanlı dilinin Latin 

harfleriyle Türkçeye dönüştürülmesi meseleleriydi (Frashëri, Kemalist Türkiye'nin yeni İnkılapları, , 1935).  

Avrupalılaşma olgusu hakkında Branko Merxhani de birkaç defa yazılar kaleme almıştır, ki V. Koca'ya göre 

Kemalist Türkiye hakkında en güzel ve en doğru şeyleri o yazmıştır. Avrupalılaşma hakkında Türk yazarların 

kendileri de yazmıştır. Branko Merxhani Neoshqiptarizma dergisinin ilk sayısında onları zikretmiştir. Ona 

göre “Yabancılara karşı savaş dar bir milliyetçi Kemalizm, Avrupalılaşma ise geniş bir milliyetçi 

Kemalizm’dir. Her ikisi beraber günümüzün kemale ermiş Kemalizm’i ifade eder." 

Atatürk’ün hayatı ve eserleri hakkında yazan, Türk Milli Devrimi’nin zaferi için ve çok demokratik reformların 

konulması için Arnavut yazılarından bu gazetelerde ve dergilerde yazıları yer alan şunlardır: A. Bendi, Branko 

Mercani, Mehdi Frashëri, Selim Shpuza, Ahmet Nebili (Çika) vs.  

 Branko Mercani ve Nebil Çika bu yüzyılın başından Türk basınından kariyerlerine başlamışlardı. Bu nedenle, 

onlar Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğini yargılayabilir ve değerlendirebilir durumdaydılar. Bu yazılar 

arasında en göze çarpan Mustafa Kemal Atatürk’e 1935’te İsmet Toto’tarafından yazılan “Yeni Türk Lideri 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk” kitabıdır. Atatürk’ün hayatı bu kitapta çok yoğun olarak anlatılıyor. O’nun 

hayatı, dünyanın en ünlü önderlerinin hayatına benziyor. Çok büyük reformcu olduğundan ve damarlarından 

Arnavut kanı aktığından dolayı Gazi’ye hayran kalıyorlardı (Frashëri, Kemalist Türkiye'nin yeni İnkılapları, , 

1935).  

İsmet Toto'nun 1935 yılında yayımladığı Gazi Kemal Atatürk adlı kitabı, Arnavut tarihine ve edebiyatına ciddi 

bir biyografi kazandıran ilk eserdir. Müellif bu çalışmasında Mustafa Kemal’i kahramanlığı ve güçlü iradesiyle 

istilacı Atlanta devletlerine karşı savaş meydanında Türk milletine önderlik eden bir dahi şeklinde takdim 

ederek tarih alanındaki hünerini ortaya koymuştur. Kitabında "Ben Olacağım" bölümünden "Türkiye nereye 

doğru gidiyor" bölümüne kadar yazar Kemalist felsefeyi veya Türklerin yabancılara karşı yürüttüğü Milli 

Kurtuluş Savaşının ilk aşamasını anlatmıştır (Toto, Gazi Kemal Atatürk, Skicë Jetëshkrimi, Krijonjës dhe Pris 

i Turqısë së re, 1935).  

Kitap, çağdaş Türkiye’nin kurucusuna saygı, hayranlık ve Arnavut halkına verilen çok güçlü bir mesajdı. İsmet 

Toto’nun bu mesajı aynı zamanda, Arnavut toplumunun sosyal ve siyasi yapısını Mustafa Kemal’in 

fikirlerinden ilham alarak yenileyebilmesi için kaleme alınmış bir manifestodur” diye konuştu. Dönemin 

önemli gazetelerinde yazılar yazan Toto’nun önerilerinin temelini, ‘Arnavutluk yönetimi model olarak 

Atatürk’ün Türkiye’sini örnek almalı’ ve ‘yönetim ideolojisi olarak Arnavutçuluğu (Arnavut milliyetçiliğini) 

benimsemeli’ fikri oluşturdu” dedi (Ozcan, 2021). 

Vangjel Koça analizinde İsmet Toto’nun Gazi Kemal Atatürk adlı kitabının Kemalist Türkiye'nin destanı 

olduğunu söyleyecektir. Ona göre bu kitap XX. yüzyılın 30'lu yıllarında büyük bir başarı elde etti, çünkü İsmet 

Toto eserinde Gazi’yi, Türk halkının bu parlak ve büyük tarihi şahsiyetini, eserinde her yer ve zaman için 

büyük ve parlak bir sembol haline getirdi. Bu kitap ile ilham aldığı Atatűrk ve devrimlerini kendi űlkesinin 

gençliğine ve aydınlarına esin kaynağı ve rol model olarak sundu. Toto, űlkesine, “Atatűrkűn Tűrkiye’de 

uyguladığı milli kűltűr ve milli bilincin korunarak uygarlaşmak” modelini uygulamasını. 

Özlü Önsöz’ü kaleme almış olan vatansever yazar A. Logoreci, Mustafa Kemal Atatürk’ün “savaşçı, devrimci 

ve ilerici yönleriyle; sadece yüzyılımızın değil, tüm insanlık tarihinin en gerekli seçkin simalarından 

olduğunu” vurgulamakta ve “istikbalde daha da büyüyeceğini” ifade etmektedir (Toto, Gazi Kemal Atatürk, 

Skicë Jetëshkrimi, Krijonjës dhe Pris i Turqısë së re, 1935). 

 Katkısız “Kemalist” İsmet Toto, eserini “Yetişmekte Olan Arnavut Gençliğine” adarken: “Atatürk ne büyük 

devlet adamı! O’nu tanımak kolay gibi görünüyor, ne varki O’na yetişmek öyle zor ki! O’nun devasa 

çalışmaları Yeni Türkiye ’nin ruhunu temsil etmektedir…” diyordu. Türkiye’de gerçekleşen demokratik 

reformlarınan yankı yaparak; Arnavutlukta gelişen demokratik çevre, Arnavutluk’ta da ilerlemiş değişikler 

yapılmasını arzuladıklarnı ve istediklerini söylediler. Yani, eski dünyanın yıkımı; yeni bir hayatını 

başlamasını, vatanın demokratik gelişmesini sağlamak içindir. Türkiye’de yaşayan Arnavutlardan hariç,  

dünyanın diğer  yerlerinde  yaşayan Arnavutlar da Atatürk’ü değerlendirdiler.  

Örneğin, Dr. Ibrahim Temo, o zamanda Romanya’da yaşayıp 1937 yılında “Atatürk’ü  Niçin Severim” kitabını 

yazdı. Doktor Temo, yazdığı makalede; Mustafa Kemal’in, yöneticilerin Türkiye’yi zehirleyici aşılarla tedavi 



 

 

etmekte oldukları zamanda. Türkiye’yi yıkılmaya götürdükleri zamanda sahneye çıktığını belirtiyor (Shpuza 

G. , Demokrati, Dr. Ibrahim Temo për Mustafa Qemal Ataturkun, 1998).  

Türkiye düşmanlarının Boğaz’ın hastasını gömmeye hazır oldukları zamanda, Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 

tarihinde Samsuna’çıktı. Bu olay Temo'ya göre fırsattan kaynaklanmadı. Mustafa Kemal aynı zamanda 

yurdunun kurtuluşu hakkında planlar hazırlıyordu. Böylece, Türkiye'nin askeri ve sivil yönetim kuvvetlerini 

kendi kontrolüne alarak Türkiye'ye bir kez daha hayat verdi. Atatürk, hepimizin şahit olduğu büyük 

fedakarlıktan ve kan dökülmesinden sonra Türkiye'nin kurtarıcısı olabildi. 

 Bu savaştan sonra, kendisinin etnik sınırlarında yeni ve uygar Türkiye gün ışığına çıktı. Temo'nun bunu 

değerlendirişi ilginç ve önemlidir. Mustafa Kemal, ülkenin egemen çevrelerinin tutundukları "Ímparatorluk 

Ulusçuluğu"nu yok edebildi. Bu egemen çevre, Türkiye’yi çukura götürmekte olduklarını hiç düşünmediler. 

Atatürk, gerçek yurtseverliğinin bayrağını kaldırdı. İşgalci Ítilaf Yunanistan kuvvetlerine karşı zaferden sonra 

Mustafa Kemal Türkiye’ye uygun olan demokratik rejimi kurarak siyasal yüce zaferi gerçekleştirebildi 

(Shpuza G. , Ataturku dhe Shqiptarët, 1994) . 

Böylece, zamanı geçmiş Osmanlı Saltanatı yerine Cumhuriyeti kurdu. Gerici çevreler din ve öğretileriyle 

direniyorlardı. Türkiye'de siyasal rejimin değişmesinin bilincinde olan Temo, İslamiyet'in de ilk önceleri bu 

rejim türünü kabul ettiğini ekliyordu. Doktor Temo, yapısına uygun olmayan semitik alfabeden Türkçeyi 

Atatürk'ün kurtardığı hakkında da yazıyordu. İlk bakışta Türkçe alfabenin probleminin yalnız bilimsel filoloji 

olduğu sanılıyordu fakat durum bambaşkaydı. Geçmişin geri kalmış güçleri alfabe gibi değişikliklere şiddetli 

tepki gösteriyorlardı. Temo'nun kendisi de 45 yıl süreyle eski kelimelerin yerine yenilerini koyma çabasında 

bulunmuştur. Bu konuda her zaman propaganda yapmıştır. Jöntürk devriminden sonra insanları bu değişikliğin 

zorunluluğu hakkında bilinçlendirme çabalarında bulunmuştur.  

Fakat bu, o zaman için zor bir çalışmaydı, dahası tehlikeliydi. Latin alfabesinin kabul edilmesi Avrupalılara 

benzemek için olmuyordu. Bu değişiklik; alfabenin Türkçeye daha uygun olması nedeniyle, yazıların daha iyi 

şekilde olması hedefiyle yapılıyordu. Doktor Temo şunları vurguluyor: “Mustafa Kemal, kimsenin işlerine 

müdahale etmeden yurdunu düşmanlardan kurtardıktan sonra, Cumhuriyet ve demokratik hükümeti kurdu. 

Doğru yoldan hiç çıkmadı, yeminlerini tuttu, Ímparatorluk istek ve rüyaları Atatürk'ümüzün aklından hiç 

geçmedi”.   

Temo'nun vurguladığı gibi, Atatürk demokrat ve ilerici olduğunu kanıtlayan deneyler vermiştir. Yazar, yeni 

Türkiye'de eksik kalan çok sayıda işin olduğunun bilincindeydi. Onların gelecekte gerçekleşeceğini ümit 

ediyordu. Temo, Atatürk'e başladığı reformları sonuna kadar götürmesi için uzun ömür diliyordu. Temo'nun 

Atatürk hakkında yazdığı makalenin zamanı ve geleceğin kamuoyundaki yankısının önemi ilginçtir. 

Arnavutluk' un yurtsever, demokrat ve Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde ilerici toplumsal hareketlerinin 

ünlü faal üyesi Temo, Atatürk hakkında yaptığı olumlu değerlendirmesiyle kendisinin gençlik zamanında da 

demokrat olduğunu kanıtladı. İhtiyarlık zamanında özgürlük ve demokrasi hakkında kendi mücadelesinin 

hedeflerini gerçekleştirme çabalarını sürdürdü. Temo'nun Atatürk hakkındaki değerlendirmeleri, Arnavut ve 

Türk halkları arasındaki dostluğun ve bağların ifadesidir (Temo, 2001).  

O yıllarda Arnavut basını, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'daki dış politikası ve bu politikanın küçük 

Arnavut devleti için önemi hakkında büyük değerlendirmelerde bulunmuştu. “Shqiptari i Amerikës” gazetesi, 

"Türkiye bir Balkan ülkesidir ve Ipsofakto (Aslında" tarafından), Balkanlar'daki çalkantıların ve kıskançlığın 

dengesini sağlayacak bir güç olduğunu yazıyordu. Bu açıdan bakıldığında, askeri komşularla çevrili küçük 

ülkemiz için geçerli olabilecek bir diplomatik anlaşmanın kurulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir 

(1923). 

Bu fikir sayesinde Arnavut kamuoyu, ulusal bir temelde kurulmuş olan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm 

komşularıyla barışçıl bir politika izleyecek modern bir devlet olmasını umuyordu. Komşularıyla modern 

politikasının temelinde Atatürk “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sloganını ortaya koymuştu. Bu Türkiye’nin 

modernleştirilmesinde sağlam bir temel oluşturmaktadır. Demokratik ve ilerici çevreler, Türkiye'de 

gerçekleştirilen demokratik reformları tekrarlayarak, Arnavutluk'ta da ilerici değişim talep ve isteklerini dile 

getirmişlerdi. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk halkının savaşında Kemalist devrimin başarıları ilerici basın 

ve özellikle ‘Bota e re” dergisi, bu devrimin temel karakterine ve onun ayırt edici özelliklerine değindiği, 



 

 

feodal ve anti-feodal ile anti-emperyalist karakterin unsurları öne çıkardığı makalelerinin sayılarında dikkat 

çekmişti. Dört sayısında, eski Türkiye'nin yıkımının nedenlerine adanmış uzun bir makalenin yayınlanması 

tesadüf değildir. Görünür ve tarafsız bir kronoloji ile Türk feodalizmi ve Avrupa sermayesi olan yıkım 

nedenleri tespit edilmiştir (Harbuti, Pse dhe si u shkatërrua Turqia e vjetër, 1936). Dört sayı olarak devam eden 

bu makale, Mustafa Kemali'nin siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki en önemli zafer ve başarılarının 

15 yıllık bir dönem (1922-1936) dahil edilmişti. Aynı yazar, aynı dönemin Arnavut tarihi için Rilindja 

gazetesinde yayınlanan bir makalesinde paralellikler kuruyor ve Batı kültürüne ve Kemalist devrime atıfta 

bulunarak ülkenin eski yaşamının Arnavutluk'ta modernize edilmesi gerektiğini vurguluyordu. 

Yazar, Arnavutluk'ta “Batı toplumu ve Atatürk'ün deneyini iyi ve kapsamlı bir şekilde inceleyen ve Batılıların 

ve Kemalistlerin eski feodal kurumları günümüz Demokrasisinin ihtiyaçlarına uygun olarak yenileriyle 

değiştirdiğini anlayan insan eksikliği olduğunu vurgulamıştır” (Harbuti, Shoqnia shqiptare në kapërcyell…, 

1936).  

XX. yüzyılın 20'li ve 30'lu yıllarının Kemalist devrime yönelik ilerici Arnavut sosyo-politik düşüncesinin ve 

Arnavutluk'taki yeni Türkiye gerçeğinin, sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin 1931 ylında yeniden 

konulmasına kadar iyi olduğu anlarda Türk hükümetini ve cumhurbaşkanını övmüştür. O zamanın resmi 

basınından farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Mustafa Kemal, gazeteci Nebil Cika'ya, "Arnavut rejiminin 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmasındaki gecikmenin sebeplerinin iç siyasi sebepler olduğunu" ifade 

etmişti. Konu böyle kaldığı için,  "Vullneti i Popullit (Halkın İradesi)" gazetesi konunun böyle olmasından 

ötürü son adımı atmak üzere sadece bir vakanın olması beklenmiyordu yorumunu yapmıştı. Ve bu fırsat Balkan 

Konferansı'na delegelerimizin katılmasıyla bize verildi (Njohja e regjimit mbretëror prej Republikës Turke, 

1931).  

Arnavut-Türkiye ilişkilerinin restorasyonu, kraliyet rejiminin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması 

Arnavut basınında geniş yankı bulmuştu (Merxhani, 1937).  Ancak Arnavutluk ilişkilerindeki iniş çıkışların, 

Atatürk'ün hayatını ve eserlerini yayınlamaya başlar başlamaz kapatılan "Përpjekja shqiptare" ve ılımlı 

yazılarıyla Türkiye'nin cumhuriyet sistemini yükseltmiş ve monarşist sistemi eleştiren "Bota e re" dergisi 

kapanmasını etkilediğini belirtmeliyiz. Bu görüşler, o zamanın Arnavut krallığının hükümeti tarafından pek 

uygun olmayan bir gözle takip edilmişti. Bunlara rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı yıllarda 

Arnavutluk'taki boyutu ve imajının sadece Arnavutluk içinde değil yurtdışında da yer alan Arnavut basınında 

izler bıraktığını ifade edebiliriz. Pek çok yayında mutlaka Atatürk, Türkiye, Türk Milli İnkılabı ve Kemalist 

inkılaplar, dönemin en demokratik ve ilerici inkılapları olarak değerlendirilecek haberler bulunacaktır. 

 

4. SONUÇ 

Arnavutluk'ta, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkının devrimi konusunda çok fazla yazı yazılmıştır. Sadece 

çalıştığı ve yaşadığı zaman değil, daha sonrası da yazılmıştır. Mustafa Kemal  ileri görüşlü bir lider olarak 

arkadaşlarını seçmeyi bildi. Atatürk XX.yüzyılın en parlak fizyonomisidir, kendi hayatını ulusuna adadı. Her 

sözünü esere dönüştürüyordu ve eserleri onun sözünü söylüyorlardı. Onun en büyük prensibi egemenlik 

şartsız, kayıtsız milletindir idi. Onun ordusu Türkiye’nin toprak vesiyasi yapılınması için savaştı. Iç siyasetin 

yanısıra dürüst bir dış siyaset takip etti. O farklı ülkelerdeki gelişmeleri ve bağımsızlık savaşlarını 

destekliyordu. 
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ÖZET 

Trablusgarp ve Balkan Harbiyle ilişkili olarak bir ordunun nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak Nuri 

Conker’in Zabit ve Kumandan (1914) isimli kitabı ve  Sofya askeri ataşesi olarak görev yapan Mustafa 

Kemal’in (1914) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (Subay ve Komutan ile Söyleşi, 1918) isimli kitabı 

yayımlanmıştır. Subaylık ile ilgili düşünceler, özeleştiriler ve hatıraların kapsandığı, bir  subayın nasıl olması 

gerektiğine ilişkin görüşlerin, gerçek savaş deneyimlerinin yer aldığı kitapta konuların günümüzdeki “alınan 

dersler” konseptinde işlendiği görülmektedir. Askeri kurumlarda bilimsel ölçütlerle, somut ve ayrıntılı 

tanımlanması yapılmış yüksek nitelikli personelin yaşamsal önemi vardır. Şimşek (2018) tarafından yaklaşık 

iki yıllık süreçte uluslararası çalışmalar ve yerel çalışmalardan özellikle Sümer, Sümer, Çiftçi ve 

Demirutku’nun (2000) araştırması, askeri dokümanlardaki beklentiler, konu uzmanlarının görüşleri ve 

kurumdaki uygulama sonuçlarının değerlendirilmesiyle 20 boyutta temel subay niteliği önerilmiştir. Söz 

konusu nitelikler Hava Kuvvetleri Dergisi’nde (Şimşek, 2018)  yayımlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı  

dünyanın en büyük askeri dehalarından birisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i 

Hal (1918) adlı eseri ve Nuri Conker’in Zabit ile Kuman (1914) adlı eserinde tartıştıkları askerlik, subaylık ile 

ilgili düşüncelerle güncel subay niteliklerinin karşılaştırılması ve ne ölçüde uyuştuğunun değerlendirilmesidir. 

Nitel paradigma kapsamında belge taraması yöntemiyle yapılan çalışmada ilave olarak  kurumsal beklentileri 

yansıtan TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen özellikler de ele alınmıştır. Günümüzde belirlenen 

niteliklerin incelenen eserlerle birlikte tartışılması kapsam geçerliğinin kültürel ve tarihsel bağlamda 

sağlanması açısından önemlidir. Sonuç olarak, güncel subay niteliklerinin  Mustafa Kemal ve Nuri Conker’in 

tanımladıkları ve sınıflandırdığı subay niteliklerinin devamı olduğu belirlenmiştir. Tüm çalışmalar subayların 

yüksek performans ölçütlerinin olması gerektiğini ifade etmektedir. Savaş şartlarında, önemli tecrübelerle 

belirlenen subay özelliklerinin yerli ve yabancı araştırmalardaki nitelikli asker özellikleriyle önemli ölçüde 

örtüştüğü tespit edilmiştir. Söz konusu eserlerin bilimsel geçerliliği bir kez daha ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal subay 

nitelikleri, askeri performans.  

 

ABSTACT 

Associating with Tripoli and the Balkan War, Mehmet Nuri Conker's book named Officer and Commander 

(1914), on how an army should be and Mustafa Kemal’s book,  written while serving as the military attaché 

in Sofia (1914), Interview with the Officer and Commander, 1918) were published. Both  books  include 

thoughts, self-criticisms and memories about being an officer, opinions about how an officer should be and 

real war experiences by "lessons learned" concept. Designating  detailed and objective personnel qualifications 

depending on scientific criteria  in military is vital. Şimşek (2018) has proposed basic officer qualifications in 

20 factor, by evaluating international and local studies, especially Sümer, Sümer, Çiftçi and Demirutku's 

(2000) research, the expectations in military documents, the opinions of the subject matter experts and the 

application results in the institution in two years period. Basic officer qualifications were determined in 20 

dimensions.These qualifications has been published in Air Force Journal (Şimşek, 2018). The main aim of this 

research is to compare the recent officer qualifications with the other definitions in the one the world's greatest 

military geniuses, Mustafa Kemal Atatürk's (1918) book and Mehmet Nuri Conker's (1914) book and evaluate 

to what extent their thoughts were match with the current officer qualifications/performance criteria. Within 

the scope of the qualitative paradigm, document analysis method has been conducted. The qualifications 

specified in the Internal Service Regulation were also overviewed. Discussing the recent qualifications with 

the examined books  is important in terms of ensuring their content validity in the cultural and historical 



 

 

context. As a result,  recent officer qualifications are the continuation of the descriptions and classifications of  

Mustafa Kemal and M.N.Conker ’s officer qualifications. All studies states that officers should have high 

performans criterion.  The officer characteristics determined by important experiences in war conditions 

overlap with recent officer characteristics in domestic and foreign researches. The scientific validity of that 

books has been demonstrated once again. 

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Conker, Interview with the Officer and Commander , 

officer qualifications, military performance. 

 

1.GİRİŞ 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) adlı eseri ve Mehmet Nuri Conker’in 

Zabit ile Kuman (1914) adlı eserlerinde Trablusgarp ve Balkan Harbi sonrası alınan dersler bağlamında 

subaylıkla ilgili düşünceleri tartıştıkları görülmektedir. Bir subayın nasıl olması ve davranması gerektiği 

ayrıntılı olarak yaşanmış örnekler bağlamında anlatılmaktadır.  Çok iyi eğitimli, tecrübeli ve askeri dehaya 

sahip olduğu kanıtlanmış subaylar tarafından yaşanan acı tecrübelere bağlı yapılan değerlendirmeler, özellikle 

tarihsel ve kültürel açıdan yeni çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Eserlerde gerçek savaş deneyimlerinin 

günümüzdeki alınan dersler konseptinde işlenmesi dikkat çekici bir öngörüdür. 

Bireylerin kurumlarına ya da çalıştıkları örgüte katkıları eşit değildir. Bazı bireylerin daha başarılı, bazılarının 

ise başarısız olarak değerlendirilmesi, performans ölçütlerine bağlı olarak yapılmaktadır. Verimliliği sağlamak 

için en uygun elemanların seçimi ve yerleştirilmesi sürecinde hangi yöntemlerin kullanılacağı gibi sorular ise 

temelde “performans” kavramıyla ilişkilidir. Performans genellikle davranış ile eşanlamlı kullanılmaktadır. 

Bireylerin örgüt hedeflerine katkıları ya da gözlemlenebilen eylemleri olarak da tanımlanmaktadır. Bu 

anlamda performans, bir eylemin sonucu değil bizzat eylemin kendisi olarak kabul edilmektedir. (Campbell, 

Mcloy, Oppler, & Sager, 1993).  

Performans ölçümü, birçok insan kaynakları işlevi açısından önemlidir. Bunlardan bazıları personel seçimi, 

kullanılan seçim tekniklerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, eğitim gereksinimlerinin saptanması, yönetim 

yapısının pekiştirilmesi ve işgücü planlamasıdır (Murphy & Cleveland, 1995). Performans, genellikle örgüt 

araştırmalarında hedef özelliği taşıdığı için bağımlı değişken olarak ele alınmaktadır. Performansın doğru 

tanımlanamaması ve değerlendirilememesi örgütler için zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Alanyazına 

bakıldığında askeri performans ölçütlerine ve subay niteliklerine ilişkin dünyada çok sayıda güçlü çalışmalar 

olduğu görülmektedir (Campbell, 1990, Campbell, Wise, L.L. & J.Mc Henry 1990)   

Ancak performansın kültüre duyarlı olması, yerel çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 

alanyazında diğer ülkelerde ulaşılan sonuçların Türk kültürüne ilişkin yerel çalışmalarla mutlaka gözden 

geçirilmesi gereklidir. Bu çalışmada belirlenen subay  performansı ölçütlerine  temel olan Türk kültürüne 

uygun en başarılı çalışmalardan birisi Sümer, Sümer, Çiftçi ve Demirutku (2000) tarafından Türk Silahlı 

Kuvvetleri Kişilik Envanteri çalışması ve söz konusu çalışmanın devamı niteliğindeki Şimşek’in (2018) hava 

subaylarının niteliklerinin belirlenmesi çalışmasıdır. Bu çalışmada subay niteliklerinin tarihsel ve kültürel 

bağlamda değerlendirilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) adlı 

eseri ve Mehmet Nuri Conker’in Zabit ile Kuman (1914) adlı eserleri incelenmiştir. 

 

2. ASKERİ PERFORMANS 

Askeri anlamda performans yaşamsal öneme sahiptir. Performans üzerine yapılan araştırmaların ciddi bir 

bölümü seçme ve yerleştirme, eğitim, insan faktörü gibi temel gereksinimler doğrultusunda ABD ordusunda 

yapılmış olup (Driskell, 1989), performansın tek boyutlu bir öğe olmadığını ortaya konulmuştur. 1981- 1991 

yılları arasında ABD ordusunda askeri personelin seçimi ve sınıflandırılması amacıyla 220 milyon dolarlık bir 

bütçeyle gerçekleştirilen (Shields & Hanser, 1990) “Project A” isimli geniş kapsamlı çalışma sonucunda, 

kişinin organizasyona uygun olup olmadığı, yapabilme gücü (can do) ve yapma isteği (will do) faktörlerine 

göre belirlenebileceği bulunmuş ve bütünleşik bir seçim sistemi geliştirilmiştir (Shields & Hanser, 1990). 

Yapabilme gücü (can do) faktörü; kapasite ölçümü ile ilgili olup bilgi, bilişsel yetenek, psikomotor yetenek ve 

fiziksel yeterlik alt faktörlerini kapsamaktadır. Yapma isteği (will do) faktörü ise; işi yapmadaki isteklilik olup 

alt faktörleri kişilik, işe ilgi, tutum, değerler ve ruh sağlığıdır. Performans ölçütü olarak, 8 faktörlü bir yapısal 



 

 

model, giriş düzeyindeki işler için önerilmiştir. Bu faktörler, işle ilgili yeterlik, işle ilgili olmayan yeterlik, 

çaba gösterme, kişisel disiplinin sürdürülmesi, liderlik ve gözetim, yönetim, yazılı-sözlü iletişim, takımdaki ya 

da eşit konumdaki arkadaşlarına yardımcı olma ve kolaylık sağlamadır (Campbell, Wise, L.L. & J.Mc Henry 

1990).  

Görevle ilgili etkinliklerde gösterilen görev performansı örgütsel açıdan yeterli değildir. Personelin örgütün 

sosyal ve psikolojik yapısına katkısının önemi, başka bir deyişle bağlamsal performansının da dikkate alınması 

gerekmektedir (Bormon & Motowidlo, 1993). Görev performansı, personelin resmi olarak işlerinin bir parçası 

olarak tanımlanan ve kendisinden beklenen eylemleri gerçekleştirmesindeki yeterliktir. Bağlamsal performans 

ise iş tanımında olmayan, personelin fazladan çaba ile gönüllü olarak gerçekleştirdiği, başkalarına yardım 

etmeyi, iş birliğini ve kendi çıkarına ters bile olsa örgütün hedeflerini destekleme ve savunmayı içeren 

eylemlerdir. Bağlamsal eylemler tüm işlerde benzer olmasına karşın, görev eylemleri işlere göre farklılık 

gösterir. Bağlamsal performans, görev performansına oranla kişilik ile daha çok ilişkilidir ve iki performans 

türü yapılan değerlendirilmelerde birbirinden ayrılmalıdır (Motowidlo & Van Scotter, 1994). Performans ile 

ilgili başka bir model “Asker Verimliliği Modeli” olup ana faktörleri; temel teknik yeterlik, genel askeri 

yeterlik, çaba ve liderlik, kişisel disiplin, fiziksel formdalık ve askeri dayanıklılıktır (Campbell, Mc Henry, & 

Wise, 1990). 

Son zamanlarda performansa ilişkin yeni bakış açıları geliştirilmiştir. Teknik beceri ve bilişsel yeteneklerin 

düşünüldüğü kadar önemli olmayabileceği belirtilmiştir. Performansın üçte ikisinin eşdeyişle %67’sinin 

duygusal zekadan oluştuğu söylemi çeşitli araştırmalarla sınanmıştır. (Fatt, 2002, 59, aktaran: Erel, 2015). Bir 

kurumda yöneticilerin duygusal zekasının yüksek olması durumunda işten ayrılmaların %50’den %6’ya 

düştüğü belirlenmiştir. ABD Hava Kuvvetlerinde duygusal zekanın performansla ilişkisine bakıldığı 1171 

kişinin katıldığı çalışmada yüksek performans gösterenlerin kendini sunma, kendini sunma, kişilerarası 

ilişkiler, mutluluk, empati, stres yönetimi, sosyal sorumluluk ve problem çözme becerilerinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. (Baron, 2006: 12). Durumsal performans kapsamında da tanımlanabilecek duygusal 

yetkinlikler: “başkaları üzerinde etki yaratma, duygusal ve içsel farkındalık, doğru öz değerlendirme, duygusal 

ifade, cesaret ve girişkenlik, dayanıklılık, anın farkında olma, konuşma tavrının üslubunun planlanması, 

duyarlı dinleme, diğerleri üzerindeki etkiyi hissetme, hizmet odaklılık,  ilişki kurma, işbirliği, çatışma çözümü, 

örgütsel kavrayış, özgüven, inisiyatif, esneklik, diğerleriyle sonuca ulaşma, pozitif kültür yaratma, sorumluluk, 

hedef odaklılık, iyimserlik, esneklik, amaç ve hedefleri anlama, eylemleri üslenme ve güvenirliktir” (Lynn, 

2008, 157-180). Bu yetkinliklerin neredeyse tamamı askeri performansın, komutan ve liderlerin niteliklerinin 

tanımlanmasında kurumsal beklentileri karşılamaktadır. 

 

3. TÜRK KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ASKERİ PERFORMANS ÇALIŞMALARI  

Performans özelliklerinin kültürlerarası farklı varyanslara sahip olması nedeniyle Türk kültürüne uygun 

çalışmaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Askeri alanda subay performansını belirlemede milli olarak 

iş analizlerine dayalı en önemli çalışmalardan birisi Sümer, Sümer, Çiftçi ve Demirutku (2000) tarafından İdeal 

Türk subayının özellikleri dikkate alınarak geliştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Kişilik Envanteridir. Önce 70 

subayla mülakat 800 subaydan oluşan örnekleme uygulanma ile subay nitelikleri belirlenmiştir. “Yaptığınız 

işte başarılı olmak için sahip olunması gereken temel özellikler nelerdir?” “Sizce iyi/ideal bir subayda 

bulunması gereken özellikler nelerdir?” soruları çalışmanın yerellik boyutunu güçlendirmektedir. 

Sümer, Sümer, Çiftçi ve Demirutku (2000) tarafından belirlenen ideal subaylık özellikleri; 4 ana faktör, üç 

bağımsız faktör ve 19 alt faktörden oluşmaktadır. Temel boyutlar; askerlik, liderlik, dışadönüklük-uyumluluk 

ve özdisiplindir. Altboyutlara bakıldığında askerlik alt boyutları; düzen, bağlılık, disiplin ve sağlam 

karakterdir. Liderlik alt boyutları; kararlılık, karar verme grubu yönlendirme, strese dayanıklılık, problem 

çözme, ikna yeteneği ve gelişime açıklıktır. Özdisiplin alt boyutları; çalışma disiplini, planlama, dışadönüklük-

uyumluluk alt boyutları sosyallik, uyumluluk ve amirlerle ilişkilerdir. Bağımsız boyutlar ise özgüven, takip 

kontrol ve iletişimdir. Koçarslan-Şimşek (2005) tarafından Hv.K.K.lığnda yapılan tez  çalışmasında söz 

konusu subay niteliklerinin objektif performans ölçütleriyle güçlü ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Belirlenen 

niteliklere sahip öğrencilerin akademik ve spor performansı daha yüksek bulunmuştur. Sümer vd. (2000) 

çalışmasının askeri anlamda dünya literatürüyle örtüşen bir çalışma olduğu belirlenmiştir. 



 

 

Şimşek (2018) tarafından yapılan ve Hava Kuvvetleri Dergisinde de yayınlanan çalışmada ise karma yöntemle 

hava subaylarının performans ölçütlerini/nitelikleri daha ayrıntılı belirlenmiştir. Konuyla ilgili doktrinler, 

konseptler, yönergeler, kitapçıklar, direktifler taranmıştır. Uluslarası çalışmalar ve yerel çalışmalardan 

özellikle Sümer vd.’nin (2000) araştırması, askeri dokümanlardaki beklentiler, konu uzmanlarının görüşleri, 

uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda hava subayları için 20 temel ölçüt/nitelik önerilmiştir. 

Sözkonusu niteliklerin geçerliği nitel ve nicel yöntemlerle sorgulanmıştır. Görünüş geçerliği, ölçüm aracının 

genel anlamda ölçmek istediği özellikleri ne ölçüde ölçtüğünün konu uzmanlarınca değerlendirmesi olup konu 

uzmanları ile ölçütlerin geçerliliği konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Belirlenen niteliklerin ne ölçüde önemli 

olduğu, subay performans ölçütlerinin geçerliği bağlamında uzman seviyeden olan 45 katılımcıdan oluşan bir 

pilot çalışmayla sorgulanmıştır. Sonuç olarak belirlenen özellikler şu şekildedir. 1. teknik bilgi ve beceriler, 2. 

iletişim becerisi, 3. kuruma bağlılık, 4.verimlilik, 5. mevzuat bilgisi ve mevzuata riayet, 6.muhakeme yeteneği, 

7. kurumu iyi temsil edebilme, 8. planlama ve organizasyon becerileri, 9. hedeflere ulaşmada gösterilen çaba, 

10. çalışma ortamında iyi ilişkiler kurma ve sürdürme, 11. liderlik, 12. strese dayanıklılık, 13. inisiyatif 

kullanma, kendiliğinden iş görme, 14. sorumluluk, 15. takip ve kontrol, 16. dürüstlük ve samimiyet, 17. 

disiplin/emir-komutaya saygı, 18. ast, üst ve çalışma arkadaşlarına destek olma, 19. girişkenlik, 20. 

özgüvenlilik. 

 

AMAÇ  

Bu çalışmada Şimşek (2018) tarafından önerilen performans ölçütlerinin tarihsel ve kültürel bağlamda 

geçerliliğin sınanması hedeflenmiştir. Barış zamanı ile savaş zamanı asker niteliklerinin farklılaştığı 

bilinmektedir. Barış zamanında uyumluluk gibi özellikler öne çıkarken harekatta girişkenlik, atiklik, cesaret 

ve inisiyatif daha önemli hale gelmektedir. Belirlenen subay niteliklerinin  İç Hizmet Yönetmeliği, Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) adlı eseri ve Mehmet Nuri Conker’in Zabit ile 

Kumandan (1914) adlı eseri ile uyumluluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu eserlerin  subay 

niteliklerinin belirlenmesine amacına ilişkin  en uygun temel referans dokümanlar olduğu görülmüştür.  

 

ÖNEM 

Kurumsal olarak hedeflere ulaşabilmenin temel şartı, performans beklentilerinin somut ve ölçülebilir bir 

şekilde ortaya konulmasıdır. Çalışmanın milli kültürel özelliklerimizi de kapsaması nedeniyle karar vericilere 

insan kaynakları süreçlerinde referans olabileceği değerlendirilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve 

Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) adlı eseri ve Mehmet Nuri Conker’in Zabit ile Kuman (1914) adlı eserlerinin, 

güncellenmiş barış zamanı subay özellikleriyle örtüştüğünün belirlenmesiyle eserlerin bilimsel geçerliliği bir 

kez daha ortaya konulmaktadır. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) 

adlı eserindeki sözlerinin çok alıntılanmasına rağmen esere yönelik kapsamlı ve sistematik bilimsel 

çalışmaların az olması nedeniyle bu çalışmanın gelecekteki çalışmalara yol gösterici olabileceği 

değerlendirilmektedir.  

 

YÖNTEM 

Çalışma nitel paradigma kapsamında döküman analizi yöntemiyle yapılmıştır. İç Hizmet Yönetmeliği, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) adlı eseri ve Mehmet Nuri Conker’in 

Zabit ile Kuman (1914) adlı eserlerinde belirtilen subay nitelikleri güncel 20 subay niteliği bağlamında 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan dökümanlar aşağıda açıklanmıştır.  

Zabit ve Kumandan (1914): Nuri Conker’in tek eseridir. Binbaşı Mehmet Nuri imzasıyla çıkan kitap “329 

(1913) senesi kış devresinde Birinci Fırka ümera ve zâbitanına verilmiş konferansların” toplanması ve 

genişletilmesi ile meydana getirilmiştir. Komuta heyetinin zafer ve galiyeti sağlayabilmesi için gereksinim 

duyulan özelliklerden bahsetmektedir. Kitap 1914 yılında basılmıştır.  Nuri Conker’in (1881-1937), Mustafa 

Kemal ile  Selanik Rüştiyesi’nden ve Manastır Askeri idadisi ile Harp Okulu’nda okul ve silah arkadaşlıkları 

bulunmaktadır. Trablusgarp, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal ile birliktedirler.  (Ersoy, 2015)  

Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918): Mustafa Kemal’in Sofya’da Askeri Ataşe olarak görev yaparken 

yakın dostu Nuri Conker’in kitabını Mayıs 1914’de okur okumaz, yanıt niteliğinde Zabit ve Kumandan ile 



 

 

Hasbihal'i yazdığı ifade edilmektedir. Minber matbaasında ilk kez 1918 yılında İstanbul'da basılmıştır. Damat 

Ferit Hükümeti de kitabı toplattırarak imha ettiğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır (Arı, 2006). İlk baskıda 

kitabın sağ köşesinde  Mustafa Kemal'in madalyon içinde bir asker resmi ve  “Sofya Ataşemiliteri Erkanı 

Harbiye Kaymakamı M. Kemal'” yazısı, sol köşesinde ise “Erkânı Harbiye binbaşısı Mehmet Nuri Bey’e” 

ifadesi bulunmaktadır. İki kitabın birbirini nasıl bir yönetici-komutan-subay olunması gerektiği anlamında 

bütünlediği görülmektedir. (İnan, 1959) 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği (İHY):  Sözkonusu subay niteliklerinin kurumsal açıdan karşılığı için referans 

alınmıştır. İç hizmet yönetmeliğinin, kanun maddelerine ve doktrin ve konseptlere oranla daha serbest bir 

metinle yazıldığı, tanımlamalar ve örneklerin ayrıntılandırıldığı belirlenmiştir.  Dökümana açık kaynaklardan 

ulaşılabilmektedr. Herhangi bir gizlilik derecesi bulunmamaktadır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde subay nitelikleri maddeler halinde incelenmiştir. Söz konusu özelliklerin Mustafa Kemal ile Nuri 

Conker’in eserlerinde belirtilen özelliklerle ve İç Hizmet Yönetmeliğiyle ne ölçüde örtüştüğü tartışılmaktadır. 

Önce özelliklerin ayrıntılı tanımlaması ve kuramsal temeli ortaya konulmuş daha sonra söz konusu eserlerde 

o özelliğe ilişkin tanımlamalar, öneriler ifade edilmiştir.  

1. Teknik Bilgi ve Beceriler: Konusuna hâkim olmak; sorumlu olunan konularda yeterli teknik ve mesleki 

bilgiye sahip olmak ve onları iyi düzeyde kullanabilmekdir. Teknik bilgi ve beceri, istisnasız tüm mesleklerde 

tüm çalışanların sahip olması gereken temel özelliklerdendir. “Bilmek egemen olmaktır” ya da “bilgi güçtür” 

deyimlerinin askerlik mesleğinde özel bir önemi vardır. Teknik bilgi ve beceri, işin gereklerine ilişkin tüm 

yazılı kaynakları, prensipleri, usulleri bilmek ve uygulayabilmektir. Bilgi çağının bile geride kaldığı içinde 

bulunduğumuz dijital çağda bir subayda sahip olunması beklenen teknik bilgi ve beceriler her alanda 

genişlemiştir. Bir subay “ne yapacağını ve nasıl yapacağını” bilmelidir. İşini iyi bilmek ve mesleki alanında 

eksiksiz bilgi, beceri, donanıma sahip olmak, saygı, sevgi, liderlik ve yönetim görevlerinde fark 

yaratabilmelerinin koşuludur. 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-86f) askerin mesleğe karşı vazifeleri ve vasıfları olarak harbe hazırlığı 

vurgulanmaktadır. Harbe hazırlık, teknik bilgi ve beceriyi gerektirmektedir. İHY-86f’de harp silahlarının 

kullanımın öğrenilmesi ve komutan olmadığında dahi görevi başarmaya ve doğru karar vermeye yetecek bilgi 

sahibi olmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca Madde 85’de her askerin öğrenme ve öğretme ve İHY-5’de 

komuta edebilmek ve itaat için amirlerin astlarından bilgili olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Zabit ve 

Kumandan kitabında taarruzun başarısı için askerî bilgi, bilimsel yeterlik, düzenli çalışmanın talim ve 

terbiyenin üstünlük sağlayacağı belirtilmiştir. 

2. İletişim Becerisi: Etkili iletişim becerilerine sahip olmak, aktif olarak dinlemek, sözel ve sözel olmayan 

mesajları algılayabilmek, uygun tepki vermek, kendini etkili bir şekilde ifade edebilmek olarak tanımlanabilir. 

İletişim becerileri basit anlamda etkili dinleme ve kendini ifade edebilme olarak sınıflandırılmaktadır. Daha 

ayrıntılı olarak iletişim becerileri, sözel ve sözle olmayan mesajlara duyarlılık, karşıdakini anlama, kendini 

onun yerine koyabilme, dinleme ve tepki verme, kendini açma, güven oluşturma, çatışma çözümü gibi alanlarla 

ilişkilendirilmektedir.  İletişim becerileri; insan kaynakları süreçlerinde talep edilen temel niteliklerdendir 

(Rao, 2010). İletişim, gelecekteki istihdama yönelik çalışmalar açısından da takım çalışması, sorun çözme, 

inisiyatif ve girişimcilik, planlama ve örgütleme, öz-yönetim, öğrenme ve teknoloji gibi temel becerilerden 

birisidir (ACCI/BCA, 2002; Cleary, Flynn, & Thomasson, 2006; Şimşek, 2011).   

Askeri kurumlarda farklı rol ve statülerde iletişim beklentileri farklıdır. Görevlerin karmaşıklığı, çalışanların 

özellikleri ve yeniliklerin ve bilgi akışının hızlanması nedeniyle iletişim becerisi her zamankinden daha çok 

aranan bir özellik olmuştur. İletişim becerileri kavramıyla bir subaydan beklenen, çevresindeki mesajları doğru 

bir şekilde algılaması, değerlendirmesi ve uygun tutum ve davranışları göstermesidir. Örgütsel iletişimin 

olumlu işlevleri, uygun iletişim becerilerine sahip çalışanlar ve yöneticilerle ortaya çıkabilmektedir. İletişim 

becerileri problem çözmeyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Yöneticilerin iletişim becerileri çalışanların mutluluk, 

doyum ve performansında önemlidir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-6) bu bağlamda askerî usullere ve askerî uyum, yüksek saygı, (İHY-7) 

dedikodudan, küçük görmeden kaçınma, (İHY-4) itaat için korkudan ziyade içten şahsa, bilgi, rütbe ve 



 

 

makama duyulan saygı ve sevgiyle kazanılacağı ve tüm beden dilinde bu saygının hissedilmesi gereği, 

üstlerinde olumlu ilişkin temeli olan bu saygı ve sevgi hislerini oluşturma görevi ve (İHY-9) emirlerin icrası 

için amirlerinin gözünün içine bakma gereği vurgulanmaktadır.  

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker subayların ilk kez askeri ders alanlar bireylerle temas etmesini, 

subayların sürekli konuşarak askerlerin  bilgilerini artırmalarına ve pekiştirmelerine yardımcı olmalarını 

önermektedir. Askerlere verilen öğütlerin ve  derslerin önemli olduğunu, özellikle teğmen ve bölük 

komutanlarının askerleri tanımakla yükümlü olduğunu belirtmektedir. 

3. Kuruma Bağlılık: Kurumun değerlerini benimsemek, genel uygulama, kural ve yönetmeliklerden 

sapmadan çalışmak; üstlerin belirlediği politika ve uygulamaların destekleyicisi olmaktır. Kuruma bağlılık, 

kurunun ilke ve amaçlarını kabul etmesini, kurumu için çaba göstermesini, kurumla özdeşleşmesini ve 

kurumda çalışma isteğini sürdürmesi olarak tanımlanabilir (Çöl, 2004). Hangi statü ve konumda olursa olsun 

hava kuvvetleri ailesine mensup tüm personelin kurum değerlerine sahip olması ve bu değerleri anlaması, 

özümsemesi ve davranışına yansıtması en büyük sorumluluğudur. Subayların kurum kültürünün sonucu olarak 

ortaya çıkan, kurumun amacına yönelik görevlerin etkinlikle yerine getirilmesine önemli katkı sağlayan temel 

değerleri benimsemesi ve belirlenen bu temel değerlere uygun olarak görevini icra etmesi beklenmektedir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-86a) cumhuriyete, yurda ve millete karşı sevgi ve bağlılık (İHY-86f) 

emel ve fikir birliği, temel değerler bağlamında kuruma bağlılık ile ilişkili bulunmuştur. (İHY-86a) 

Cumhuriyet, Yurt, Millet; askerin mukaddesatındandır denilmektedir. ( İHY-86(f)) Emel ve fikir birliği 

bölümlerinde bağlılık vurgusu yapılmıştır.   Cumhuriyetin, milletin korunması uğrunda bir vücut gibi 

çalışmanın başlıca bir güç oluşturduğu, genel faydanın bireysel faydadan üstün olduğu, birliklerin 

geçmişlerindeki önemli olayları yıl dönümlerinde anmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker tarafından (Seferiye Kanunu Madde 6) subayların askerlerle iyilikle 

ilgilenme, özen gösterme ve astlarının göreve olan sevgi ve arzularını sağlama sorumluluğunun olduğu, göreve 

ilişkin istekliliğin başarının en önemli göstergesi olduğu, askerliğe karşı sevginin ve düşmana karşı ise olumsuz 

duyguların yerleştirilmesinin subayların görevleri arasında olduğu belirtilmiştir.  

4. Verimlilik: Verilen ya da üstlenilen görevleri başarıyla ve zamanında sonuçlandırmaktır. Verimlilik, genel 

olarak toplam çıktının toplam girdiye oranıdır (Eren, 2001). Kaynakların aynı değerde ve ölçüde 

kullanılmasına rağmen ürün ve hizmet miktarındaki artışı, yada daha az kaynak kullanımıyla aynı miktarda 

ütün üretilmesi verimliliğin ölçütlerindendir  r (Barutçugil, 1988). Verimlilik kaynakların iyi kullanılması 

demektir. Askerlikte kaynaklar çoğunlukla zaman ve işgücüdür. Bir askerden beklenen aralıksız, geç vakitlere 

kadar çalışması değildir. Askerlerin, zamanını iyi yönetmesi, çalışma sistematiğini doğru oluşturması ve 

görevini bu bağlamda istenilen zamanda istenildiği gibi tamamlaması beklenmektedir. Aynı şekilde subaylar 

kendi personelini de bu doğrultuda yönlendirebilmelidir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-40-b) emirler kısmında verimliliğe bireysel özellik olarak 

değinilmemesi dikkat çekicidir. Bireyden değil birliğinden verimli olması beklenmektedir. İHY(40-b)’de her 

birliğin üstlerinin emir komutasında verimli olacağı çalışma biçimlerini tespit etmesinin ve bunun değişen 

durumlara uygun şekilde güncellenerek yazılı hale getirmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.   

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal tarafından subayların genel yaşam biçimleri, 

düşünceleri ve davranışlarında aşırı bastırılmamış, güçlü ve neşeli olmaları halinde birlikte kendinden iş yapma 

ve düşünme becerilerinin artacağı ifade edilmiştir.   

5. Mevzuat Bilgisi ve Mevzuata Riayet: Görevinin gerektirdiği seviyede hukuk ve mevzuat bilgisine 

sahip olmak, görevinde ve her türlü faaliyetinde hukuk kurallarına uymaktır. Görevin gerektirdiği hukuki 

mevzuat bilgisine sahip olunması; faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmesi ve geçmiş 

tecrübelerden faydalanılarak görevin etkin olarak yapılabilmesinin ilk şartıdır. Subaylar görevlerini yerine 

getirirken uyguladıkları usul ve yöntemleri alışkanlıklara ve sezgiler yerine uzun süreli bir bilgi birikimi ve 

tecrübeye dayanan mevzuat hükümlerine dayandırmalıdır. Bu şekilde standardizasyon, eşit uygulama, adalet 

ve öngörülebilirlik sağlanacaktır.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde tüm amirlerin maiyetinde bulunanlara karşı eşit davranması ve adil olması 

gerektiği söylenmektedir. İyi niyet ya da koruma gerekçesiyle bile olsa hukuktan, kanunlardan ayrılmaması ve 

astlarına örnek olması gerektiği vurgulanmaktadır.   



 

 

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal komutanların terbiye, ahlak, tecrübe, ilim ve irfan 

açısından astlarına örnek olacak seviyede olması gerektiğini ifade etmiştir.  Selanik’teki bir resmi belgeye 

dayanarak komutanların denetleyeceği bireysel eğitim konusunda bilgi sahibi olmamasının, seyirci durumuna 

düşmesinin sorun yarattığını belirtmiştir. Denetleme ve eleştiri yaparken alay ve ve tümen komutanlarının 

bilgisizliklerinden dolayı gülünç duruma düştüğü, subayların hem şaşırarak hem de eğlenerek yaşadığı bu 

olayda komutanlarına güvenlerini kaybettiklerini ifade etmiştir. Bu şekilde birlikleri yetiştirmenin, komuta, 

sevk ve idare etmenin olanaklı olmadığını vurgulamıştır.   

6. Muhakeme Yeteneği: Karar vermede yetkinlik; etkili durum değerlendirmesi yapmak ve problemleri 

çözebilmek demektir. Muhakeme, bir konuyu kapsamlı bir şekilde düşünüp inceleyerek karar vermek, akıl 

süzgecinden geçirmek ya da bir sorunu çözmek için çıkar yol aramaktır (Türk Dil Kurumu, 2010). Çeşitli 

etkenleri hesaba katıp sonuca ulaşabilme, akıl yürütme, bilişsel yetenek olarak da adlandırılabilir. Bireyler 

muhakeme yeteneğiyle varsayımlardan ya da tespitlerden sonuçlar elde edebilmektedir. Sözel muhakeme, 

kelimelerle, sözel olmayan muhakeme, çeşitli görsel niteliğindeki semboller/figürlere bağlı olarak  

değerlendirme yapabilme ve bir sonuca ulaşabilme yeteneğidir. Sayısal muhakeme ise matematiğin temelini 

oluşturmaktadır.   

Muhakemede temel yöntemler tümdengelim ve tümevarımdır. Çeşitli olayları ilişkilendirebilme, gizli 

anlamları ortaya çıkarabilme, satır aralarını okuyabilme, yeni öğrendiklerini yaşamına uygulayabilme gibi 

becerilerle gözlemlenmektedir. Muhakeme becerisi zaman içerisinde geliştirilebilir niteliktedir (akt. İnal & 

Ömeroğlu, 2011). Muhakeme yeteneği düşük bireylerin bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve 

buna bağlı gerekli tedbirleri alamadıkları görülmektedir. Askerlik mesleği seri bir şekilde durumu 

değerlendirmeyi, doğru karar vererek gecikkmeden tam zamanında eyleme geçebilmeyi gerektirmektedir. 

Karar vermekte gecikme ve kaçınma, başarısızlığa sebep olabilir. Bu nedenle subaylardan en zor koşullarda 

bile olasılıkları değerlendirebilmesi, uygulanacak hareket tarzına süratle karar verebilmesi beklenmektedir. 

Havacılık gibi kararların saniyeler içinde verildiği ve sonucun ölmek ile yaşamak arasında keskin olduğu başka 

bir meslek yoktur. 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-30) emir konusundaki açıklamalar muhakeme yeteneğiyle ilişkilidir. 

(İHY-30) Emirlerin kesin, kısa ve açık verilmesi ve astların emirleri  anladığına ilişkin emin olunması 

önemlidir. Emrin nasıl ve ne zaman yapılacağının gerektiğinde bildirilmesi, ancak zaman planlamasının çok 

dikkatli yapılması gerektiği söylenmiştir.( İHY-31) Ayrıca önemli bir zorunluluk olmadıkça verilen emrin 

değiştirilmemesi gerektiği, aksi durumun kararsızlığı göstereceğine dikkat çekilmiştir. Bu nedenle emri 

verenlerin baştan iyi düşünmesi ve kendini karşıdakinin yerine koyması gereği önerilmektedir. Emirdeki 

kararsızlık güveni sarsabilecek ve disiplini bozarak gevşeklik ve itaatsizlik yaratabilecektir. Ancak emirin 

değiştirilmesi gerektiği durumda da komutanın karar verebilmesi ve emirde ısrar etmemesi muhakeme 

yeteneğine bağlıdır.  

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal, bir alay komutandan harekat hakkında bilgi 

istediğini, komutanın ceplerini karıştırarak iki kağıt çıkardığı, birini gece, diğerini de aldığını belirterek ilk 

emri yerine getirememesi nedeniyle ikinci emri yapamadığından söz ettiğini, oysa ikinci emrin birinci emri 

hükümsüz kılması nedeniyle komutanın birinci emri uygulamadaki ısrarının nedeninin emirleri anlaması 

olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle alayının felakete ve şaşkınlığa doğru yol aldığını gözlemlemiştir.   

7. Kurumu İyi Temsil Edebilme: Genel görüntü ve davranışlarla kurum içinde ve dışında kurumu en 

iyi şekilde temsil edebilme ve kurumun imajını zedeleyici davranışlardan kaçınmaktır. Askerlik gerek simgesel 

öğelerle gerekse davranışlarla keskin standartların ve güçlü bir kurumsal kimliğin olduğu yapıyı temsil 

etmektedir. Kurumsal kültür paylaşılan değer ve semboller topluluğunun rasyonel ve görüntüsel yansımasıdır. 

Kurumsal iletişim, kurum kültürünün paylaşılması ve yönetilmesidir. İç ve dış paydaşlarının desteği kurumun 

sürekliliğinde önemlidir.  Her kurum varlığını ve gelişimini sağlıklı olarak sürdürebilmek için onay ve 

desteğini sağlamalıdır. Sözkonusu desteğin verilmesi kurumun nasıl algılandığına bağlıdır.  Kurumsal imajlar, 

bireylerin o kuruma yönelik öğrendikleri ya da algıladıkları temel değerlendirme, izlenim ya da yargılardır.    

Kurumun olumlu olarak algılanması olarak da ifade edilen kurumsal imaj, kurumun faaliyetleriyle topluma 

sağladığı faydaya ve beklentilere bağlıdır. İmajın ötesinde kurumun yarattığı güven ise itibar olarak 

adlandırılmaktadır. Subaylar her türlü hal, hareket ve davranışıyla kurum kültürünü, imajını, itibarını kurum 

içinde ve dışında sürekli güncellemektedir. Bireylerin davranışlarının genele mal edilme eğilimi olduğu 

bilinmektedir (Karatepe, 2008). Askerliğe ilişkin kurumsal kimlik, itibar ve imaj yüzlerce yıllık bir gelenekle 



 

 

belirli yazılı ve yazılı olmayan kurallara bağlanmıştır. Subaylardan bu kuralları korumaları ve desteklemeleri 

beklenmektedir. Bir ordunun kıymeti zabitan ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür (1923, Kütahya) 

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1997: 169).  Bu doğrultuda subaylar TSK’yı temsil ettiğini göz önünde 

bulundurmalı ve davranışlarını bu doğrultuda düzenlemelidir. 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-86) temsil kabiliyeti vurgulanmaktadır. Özellikle başka uluslardan 

askerlerle bir arada bulunulduğunda, onlarla iyi ilişkiler kurmanın ve yüksek değerini onlara da tanıtacak bir 

silâh arkadaşlığı yapmanın Türk askerinin temel görevlerinden birisi olduğunun altı çizilmiştir. (İHY-86k) 

Ayrıca askerlerin halk arasında bulunduğu zamanlar gerek görevde gerekse görevde olmadığı durumlarda 

halka elinden gelen yardımı ve iyiliği yapması önerilmektedir. (İHY-86l) Askerlerin tavır ve hareketlerinde 

terbiyeli, vakarlı, ciddi ve itaatli olması, kendi değerini artıracak ve sevdirecek davranışlarda bulunması, 

mertçe, hareketleri akla uygun ve dürüst, dili ve sözü özüne uygun ve serbest olması gerektiği belirtilmektedir.  

Zabit ve Kumandan kitabında; Nuri Conker kurumu temsiliyeti savaş şartlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. 

Askerlerin yorulduğunda bile yorgunluğunu hissettirmemesi, zorluklarla mücadele edebilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir.  “Askerin önünde on beş yirmi kilometre gittikten sonra sırtını eğmeden yürüyecek subayların 

bulunmasının” önemi vurgulanmıştır.  

8. Planlama ve Organizasyon Becerileri: Planlı, programlı olmak, yapılacak işleri öncelik sırasına göre 

düzenlemek ve sistemli çalışmaktır.  Planlama bir oganizasyonun içinde bulunduğu süreçte ve gelecekteki 

eylemlerini, bu eylemlerin nedenlerini ve sonuçlarını değerlendiren, kararların alınmasını sağlayan sistematik 

bir çalışmadır (Bryson, 2004). Misyon, vizyoni amaç, politika ve strateji belirleme süreçleri bu kapsamdadır. 

(Pearce & David, 1987; 109). Planlama ve organizasyon becerisi; karşılaşılan bir durumu değerlendirerek 

uygun stratejiler geliştirme ve bir görevi icra etmek gereklidir. Planlama süreci gözlemleme, durum 

değerlendirmesi yapma, programlama, karar alma, uygulama, sonuçları takip etme, koordine etme, 

performansı değerlendirme gibi süreçleri içermektedir (Arı, 2006). Zhang Yu’nun şu sözü askerlikte planlama 

ve organizasyonun öneminin altını çizmektedir. “Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan 

sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji 

yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkûmdurlar. Bu yüzden, muzaffer savaşçıların 

önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir.” 

(aktaran: Aktan, 2008).  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-86m) intizam severlik ile planlama-organizasyon becerileri  arasında 

dolaylı bir ilişki kurulabilir. (İHY-86m) İntizam severlik, görevleri yapmanın en önemli unsuru olarak 

görülmektedir. Askerlerin görevlerini zamanında yerine getirmesinin alışkanlığa dönüştürülmesi, özel 

yaşamında da düzenli olması, (İHY-25) her türlü emrin tam zamanında yapılmasına özen göstermesi gerektiği 

belirtilmiştir. Gecikmelerin affedilmemesi önerilmiş ve astların da bu şekilde eğitilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir.   

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker tarafından, (Sefer Hizmetleri Kanunu – Giriş  Madde 37’de) savaş 

ve barış durumun farklı ve önceden düşünülenlerin tamamının varsayım olduğu, düşmanın kararlılığı ve 

kuvvetinin, moral dayanıklılığının barış zamanıyla kıyaslanamayacak derecede savaşın sonuçlarını 

etkileyebileceği, bu nedenle kendini harp hâlinde kabul etmenin hazırlık ile uğraştırmayacağı, harbin  barış 

dönemindeki çalışmanın bir sınavı olduğu, eğitim dönemindeki çabaların, çalışmaların sınavda başarı 

ihtimalini artıracağı söylenmiştir.  “Barış sürecinde savaş sanatının dikkatlice öğrenilmesinin, savaş zamnında 

başarının şartı olduğu.” ifadesiyle önceki planlama ve hazırlıkların önemi ortaya konulmuştur.  

9. Hedeflere Ulaşmada Gösterilen Çaba: Görevi yerine getirebilmek için özel çaba sarfetmek ve istekli 

olmak; çabuk vazgeçmemek, kararlı olmak; karşılaşılan zorluklarla baş etmeye çalışmaktır. Performansın 

yalnızca sonuçlarla değerlendirilemeyeceği, sürecin performansı daha iyi ifade ettiği belirlenmiştir. Çaba, 

kurumsal beklentilere ilişkin istekliliğin, gayretin, mücadelenin, motivasyonun göstergesidir. Bireysel olarak 

çaba, bir askerden beklenen dayanıklılığı, kararlılığı, güçlülüğü temsil etmektedir. Zor, karmaşık ve belirsiz 

durumlarda vazgeçmeden görevine devam etmek askerliğin ruhunda vardır. Askerliğin vazgeçilmez temel 

değerlerinden biri olan mücadele ve başarma tutkusu hedeflere ulaşabilmek için çaba gösterilmesini gerektirir. 

Yaşanan olumsuzlukların subayları kolayca yıldırmaması aksine kamçılaması gereklidir.  

Çanakkale’de Yarbay Mustafa Kemal’in “Ben size savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz 

ölünceye dek geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir” sözü durum ne 



 

 

olursa olsun vazgeçmemeye, çabanın sürdürülmesine örnektir. Savaşta çoğu zaman sonucu sayısal kuvvetler 

değil, kazanmaya ilişkin kararlılık ve dayanıklılık belirlemektedir. Çabanın Türk milletinin kaderini 

değiştirdiği anı Mustafa Kemal şöyle tanımlamaktadır. “Conkbayırı’nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden 

sahilin gözetleme ve korunmasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Conkbayırı’na doğru 

koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bu askerlerin önüne kendim çıkarak: Niçin kaçıyorsunuz? dedim. 

Efendim düşman dediler! Nerede? İşte! diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı 

kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti 

düşünün. Ben kuvvetleri (geride) bırakmışım, askerler on dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye 

gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın! Ve düşman benim yere gelse kuvvetlerim çok 

kötü duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum, bilinçli bir düşünme ile midir, yoksa önsezi ile midir, 

bilemiyorum. Kaçan askerlere: Düşmandan kaçılmaz, dedim. Cephanemiz kalmadı, dediler. Cephaneniz yoksa 

süngünüz var, dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conkbayırı’na 

doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin ‘marş marşla’ benim 

bulunduğum yere gelmeleri için, yanımdaki emir subayını geriye yolladım. Bu askerler süngü takıp yere 

yatınca, düşman askerleri de yere yattı. Kazandığımız an bu andır.” (aktaran: Aydın & Geçenner, 2015) 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-1) milli hedeflere ulaşabilme ve güvenlik  yüksek disipline sahip bir 

orduyla olanaklı olanaklıdır. Disiplinin yerleşmesi için  tüm silahlı kuvvetler mensuplarının  mutlak itaat ve 

vicdanlarıyla görevlerini yapmaya,  en küçük bir görevi bile  ayrıntılı, dikkatli ve istekli bir şekilde yerine 

getirmeye alışmış olması gerekmektedir. Ayrıca kalplerde yurt, cumhuriyet, milliyet meslek ve vazife 

sevgisinin personele kazandırılması amirin temel görevlerindendir. (İHY-52) Ödül- Vazife bölümünde 

görevlerin tam ve zamanında yapılması, askerlerin büyük zorluklar karşısında, gücünün üzerinde çaba 

sarfederek herkesi imrendirecek şekilde tamamlamasının gereği vurgulanmıştır.  

10. Çalışma Ortamında İyi İlişkiler Kurma ve Sürdürme: İş ortamında sağlıklı ve etkili ilişkiler 

kurabilmek ve sürdürebilmek; çalışma ortamında uyum ve iş birliğini teşvik edici davranışlar göstermektir. 

 İş ortamındaki ilişkiler, paylaşılan içerikle birlikte örgütsel iletişimi oluşturmaktadır. Çağdaş yönetim, 

sistem yaklaşımı benimsemektedir. Örgütler açık bir sistem olarak kabul edilmektedir. Yapı insan, ve çevrenin 

etkileşime girmesiyle örgütler bir bütünü oluşturmaktadır. Sistemde bütün, parçaların toplamından çoktur. Bir 

parçasındaki aksaklık sistemin bütününde sorun yaratmaktadır. Kurumlarda bireyler, ilişkiler aracılığıyla 

sosyalleşmektedir. Olumlu ilişkiler, kurumların fonksiyonlarını yerine getirmesindeki en önemli 

etkenlerdendir.  

Kurum içindeki sağlıklı ilişkiler; çalışanların bir araya gelmesini ve bütünleşmesini, birimler arasında eşgüdüm 

sağlanmasını, iletişim sorunlarının azaltılmasını, serbest biçimde düşünülen ve hissedilenlerin ifade 

edilmesini, yönetimsüreçlerinin uygulanmasını, çalışanların düşünce, tutum ve davranışlarının 

değiştirilmesini, toplumsallaşmalarının ve eğitimlerinin sağlanmasını, destekleyici bir  iletişim ikliminin ve 

sağlıklı örgüt yapısının sürdürülmesini olanaklı hale getirmektedir (Akıncı, 1998; Akıncı-Vural & Coşkun, 

2007, Tutar, Yılmaz, & Erdönmez, 2005;). Subaylık çoğunlukla takım çalışmasını gerektirmektedir. Bu 

bağlamda subayların tüm mesai arkadaşlarıyla uyumlu çalışması askeri sistemin temelidir. Sistem yaklaşımı 

çerçevesinde diğer bireylerin fonksiyon ve katkılarına önem vermesi ve bireylerin huzurlu, güven ortamında 

uyum ve iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayacak davranışlar göstermesi zorunludur. 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde (İHY-86g) askerin mesleğe karşı vazifeleri ve vasıflarında iyi geçinmek 

vurgulanmaktadır. (İHY-86g) İyi geçinmek, silâh arkadaşlarını kardeşten ileri kabul etme, birlikte aynı amaçla 

ölebileceklerini bilerek birbirlerini yürekten sevme, saygı gösterme, uygunsuz işlerden, şakalardan kaçınma 

ve daima mertçe hareket etmeyle tanımlanmaktadır. Askerlerin birbirlerinin kederli ve mutlu olduğu 

zamanlarını paylaşması, olumsuzluklardan ve tehlikelerden öğüt vererek birbirini koruması önerilmektedir. İyi 

geçinmenin temel şartlarından birisi olarak çalıştığı için sevilenleri kıskanmama gereği iş yaşamında dikkate 

alınması önemli bir gözlemdir.   

Zabit ve Kumandan kitabında; Nuri Conker’in askerlerle iyi ilişkiler kurmaya ilişkin önerileri yer almaktadır. 

Subayların askerlerin içindeki şeref ve haysiyetini uyandıracak şekilde ısrarlı ve dikkatli davranmasının en 

hissizler üzerinde bile etki yaratabileceği, askerleri küçük görme, onları aşağılama, hor ve hakir görme, hakaret 

etme gibi davranışlardan uzak durulması gerektiği, askerlerin millete olan borcunu ödemek için eğitim ve 

öğretim amacıyla emanet vatandaşlar olduğu belirtilmiştir. Ayrıca azarlamanın etkisini koruyabilmesi için ara 

sıra yapılması gerektiği söylemi davranış psikolojisi açısından önemli bir tespittir.  



 

 

11. Liderlik: Astlarını ikna edebilmek ve yönlendirmek; onlara güven telkin etmek ve desteklemektir. 

Liderlik; vazifeyi başarma konusunda insanları etkileme yöntemidir. Askeri liderlik; liderlik özelliğine sahip 

bireyin, belirlenen amaçlar doğrultusunda  diğer bireyleri etkileme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Liderin 

elinde bulunan kaynakları (zaman, personel, harp silah araçları vb.) etkili bir şekilde kullanarak hedef kitleyi 

ikna etmesi beklenmektedir.  Ayrıca seri ve doğru kara verme, karalarını sonuca ulaştırabilme ve hatta bireylere 

ölüme gitme emri verebilme liderliğin özelliklerindendir  (Künter, 2014). 

ABD’de liderliğin askeri boyutu sahip olunan sorumluluk ya da rol bağlamında örgüt amaçlarını başarmak 

için bireylere etki eden ve onlara ilham kayanağı olan bireyler olarak tanımlanmaktadır (FM 6-22, 2006: 1-1). 

Liderlerin bilgili, soğukkanlı, korkusuz, motive edebilen, takım ve ekip çalışmasını yönetebilen, gerekli 

fiziksel özellikleri taşıyan, çevresiyle iyi iletişimi olan bireyler olması beklenmektedir.  Askeri ortamda roller 

ve pozisyonlar biçimsel olarak belirlenmiştir. Eşdeyişle lider (komutan) bulunduğu pozisyona resmi olarak 

atanmıştır. Ancak astların özellikle kendilerine yol gösterme, koruma ve adalet gibi önemli beklentilerinin  

karşılanmamaıs durumunda, komutan lider olarak görülmeyebilir. Bir subayın  liderlik özelliklerini kullanması 

görevin icrasında önemlidir. (Künter, 2014). 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde liderliğin nasıl yapılacağına ilişkin net öneriler yer almaktadır.  (İHY-2) 

Disiplinin eksiksiz ve tam sağlanması için, âmir ile astlarınınbirbirlerine saygı ve sevgi duygularına sahip 

olması ve güvenmeleri gerektiği, aksi durumun disiplinsizliğe,  gevşekliğe başarısızlığa ve felakete neden 

olacağı, (İHY-16) amirlerin görevde astlarıyla ilişkilerinin ciddi olması, görev dışında kalan zamanlarda ise 

ilişkilerin samimi ve candan olması, ancak  itaat ve itimat hislerine zarar verecek derecede senli benli 

olmaması, (İHY-19)  amirlerin astlarının işlerine çok zorunlu olmadıkça karışmaması gerektiği, gereksiz yere 

işlerine karışıldığında amirlere duyulan sevgi ve emniyet duygusunun zarar göreceği, teşebbüs gücünün 

azalacağı ve yetişme düzeninin bozulacağı,  ancak  işler çığından çıkacağına kanat getirildiğinde  âmirin işleri 

düzeltmekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir. (İHY-20) Ayrıca amirlerin  maiyetlerinin ruhlarına hâkim 

olması gerektiği, onların gerek iş  gerek özel hayatlarında  başarılı olmalarını sağlamak için elinden gelen 

yardımları yapması, haklarını koruması, candan bir baba ve büyük kardeş duygusu ile hareket etmesi gerektiği 

söylenmektedir. Söz konusu ifadelerin bilinen bütün liderlik tanımlamalarından daha içten ve derin olması 

dikkat çekicidir.  

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal, iyi bir orduyu meydana getiren en önemli 

etmenlerden birisinin komutanın tesir gücü olduğunu, askerlerin ruhunu kazanmanın, onlarda bir amaç ve ruh 

oluştrmanın  temel inançlarımızın yanında komutanın görevi olduğu,  milletimizin karakterinde  kendi kendisi 

olmak şartıyla ilerleme, arzu edilen şekle değişebilme yeteneği olduğunu, ancak dışardan etki edilmeye ve 

şekillendirilmeye açalışılırsa  kalıcı ve belirgin bir sonuç elde edilemeyeceğini belirtmiştir. Liderlikte 

karşılaşılan engelleri tanımlaması açısından önemli bir tespittir.  

12. Strese Dayanıklılık: Olumsuz koşullar karşısında dirençli olmak, beklenmedik sorunlarla 

karşılaşıldığında sakinliği korumak ve çözüm yolları aramaktır. Cesaret kavramıyla yakından ilişkilidir. Strese 

dayanıklılık, zorluklara uyum sağlama sürecidir. Psikolojik dayanıklılıkla da ifade edilmektedir.  Psikolojik 

dayanıklılık yaşamı olumlu değerlendirmek değil, yaşamın olumsuz taraflarını da kabullenip zorlayıcı yaşam 

olayları karşısında, bireysel ve toplumsal kaynakları kullanarak, zorlu deneyimleri daha güçlenerek 

atlatabilmektir (Hasanoğlu, 2015). Çeşitli stres kaynaklarına karşı, psikolojik dayanıklılık bireyin uyum 

sağlama becerisi olarak adlandırılabilir. (Tusaie & Dyer 2004). 

 Zorlayıcı yaşam olaylarına karşı bireyin kendisini toplayabilmesi (Garmezy 1991), zorluklar ve dönüşüm 

yaratan durumların üstesinden gelebilmesi sağlıklı bir yaşamı sürdürebilmenin anahtarıdır.  Strese 

dayanıklılık,bir kişilik özelliği olarak  stresin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesini ve uyumlu olmayı 

desteklemektedir. (Jacelon 1997). Bazı kişilerin strese daha dayanıklı gözlemlenmektedir. Fakat yapılan 

çalışmalar strese dayanıklılığının ya da psikolojik dayanıklılığın öğrenilebileceğini göstermektedir (Beardslee  

& Podorefsky, 1988). Askerlik mesleği ve çalışma koşulları çoğunlukla zaman kısıtı içinde, tehlikeli, zor, 

stresli görevleri içermektedir. Hiyerarşik yapı da stresin artmasını tetiklemektedir. Subaylardan stresli 

koşullarda sükûnetini, mantığını, liderlik özelliklerini koruması, mantıklı kararlar vermesi beklenmektedir. 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde strese dayanıklılık (İHY-86) sebat ve mukavemet başlığıyla tanımlanmıştır. 

Görevi icra ederken karşılaşılabilecek her türlü zorluğa ve noksanlıklara katlanmayı ve bıkkınlık ve yılgınlık 

göstermeden, şikâyet etmeden, sistematik bir şekilde  görevi tamamlamayı vurgulamaktadır.  (İHY-26) 

Amirlerin astlarının karşılaştığı her türlü zorluk ve yoksunluklara  fiziki olanaklar ölçüsünde birlikte 



 

 

katlanmasını, kolaylıklarda kendisini en sona, zorluklarda ise en önde olmasını önermektedir. Bu durum güçlü 

ve olgun bir karakter yapısının sonucudur.  

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker, dayanıklılık ve fedakârlık, muharebeyi kazanmada en büyük etken 

olarak görmektedir. Muharebede askerlerin düşman ateşi altında bile soğukkanlı, aklı başında, düşünerek 

hareket eden, salim kafayla görevini yapabilen, yaşamlarını vatana adayacak, üstleri şehit olsa bile düşmanı 

yenme hissiyle görevi devam ettirebilecek, manevi hissiyle düşmanı yenmeyi hedefleyecek yapıda olması 

gerekmektedir. Subayların özellikle maiyetinde bulunanlardan daha dayanıklı ve cesaretli olması 

maiyetindekilere örnek olma ve otoritesinden yararlandırma açısından önemlidir.  (Piyade Talimnamesi Madde 

268: Askerlerin zorlu yürüyüşler, kısıtlı olanaklardan sonra bile yiğitliğini, gayretini, soğukkanlılığını, çabuk 

karar verme niteliklerini kaybetmemesi, kendini savaşın ciddi etkilerine karşı koyacak şekilde hazırlaması 

gerekmektedir. Subaylar kendilerini ve maiyetindekileri  savaşın  şiddetli tesirlerine karşı koyacak hâle 

getirmelidir. Subaylar, savaşın şiddetli anlarında askerlerin dönüp bakarak cesaret alacağı kimseler olmalıdır. 

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal, Subay kimdir?” sorusuna, Piyade Talimnamesi 

maddelerinden birinde verilen “Subay, maiyetindekiler için gerekeni yapan bir örnektir.” yanıtı üzerinde 

durmuştur. “Subay, kendi ilmî gücünden komutası altındakileri yararlandırabilmek için onların dayanma ve 

cesaretlerinin toplamından fazla dayanma gücünde ve cesarette olmalıdır.” diyorsun. Bu sözünü her subay 

çok dikkatle ve ciddiyetle okuyarak ne dediğini zihnine kazımalıdır. Bilinmeli ki bir milletin evlatlarının önüne 

geçip onları ateşe sevk etme hakkına ve yetkisine, yalnız senin söylediğin o dayanma gücünü ve cesaretini 

ruhunda hissedenler sahiptir. Muharebede yağan mermi yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri, ürkenlerden 

daha az ıslatır.”şeklindeki muhteşem  ifadesiyle subay özellikleri tanımı olarak tarihsel yerini almıştır.    

13. İnisiyatif Kullanabilme/ Kendiliğinden İş Görme: Görevlerini kendisine söylenmeden yerine 

getirmek, öngörülü olmak ve inisiyatif kullanabilmektir. Kendiliğinden iş görme çoğunlukla inisiyatif 

kelimesiyle kavramsallaştırılmıştır. TDK inisiyatifi “öncelik, üstünlük” ya da “karar verme yetkisi” olarak 

tanımlamaktadır.  İnisiyatif kullanmak, “kimse önermeden kendi başına karar verme ve davranışa geçme 

yeteneğidir. İnisiyatifi üzerine almak, içinde bulunduğu durumdan görev çıkarmayı, göreve ilişkin istekli ve 

gönüllü olmayı gerektirmektedir. İnisiyatif almak, bireylerin zaten yapılması gerekenleri yapmasından öte 

bireyin kendi yöntem ve kuralları ile  kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadan eylemleri 

gerçekleştirmesidir. İnisiyatif almak, zorlayıcı olmadan eylemlere ilişkin sorumluluğu üstlenmek anlamına 

gelir.  (Turhan, 2013).  

Subaylardan amirlerinden emir ve ikaz beklemeden ve çalışmalara kendi düşünce ve muhakemesini de katarak 

yapıcı tarzda kendiliğinden iş görme ve iş başlatabilme alışkanlığı beklenmektedir. Belirsiz ve olağan dışı 

durumlarda, durum değiştiğinde ya da planların uygulanma imkânı ortadan kalktığında, amir ve emrin 

bulunmadığı ya da verilmiş bir karar ve açık talimat olmadığı zaman kendiliğinden hareket edebilme, iş 

başlatabilme becerisi askerliğin özündedir. Subay gerektiğinde emir beklemeksizin sorumluluğu alan kişidir. 

Görevi, gereken nicelik ve nitelikte yapma mecburiyetine ise “sorumluluk” denir. Subaylık, oldukça yüksek 

yazılı ve yazılı olmayan sorumlulukları gerektirmektedir. Subaylar meslek yaşantıları boyunca komutanlık 

sorumluluklarını tam bir bilinçle kavramalı, birliğinin ve astlarının sorumluluğunu ruhunda taşımalıdır. Bu 

sebeple sorumluluk, subay profilinde ayrı bir öneme sahiptir.  

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker, bir bölümü kendiliğinden iş görmeye adamıştır. Tüm komutan ve 

subaylarda kendiliğinden iş görme yeteneğinin ve isteğinin bulunmasının önemli olduğu, inisiyatif olarak da 

anlatılan bu özelliğin subay ve komutan arasındaki farklılığın en büyük ayırt edicisi olduğu, bir ordunun 

mutlaka emir beklemeyen üstlere, subaylara, yöneticilere gereksinimi olduğu, cesarete ve serbestliğe sahip 

olmayan bir komutanın yararlı olabilecek bütün fırsatları kaçırabileceği belirtilmektedir. 

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında; Mustafa Kemal Atatürk, Nuri, “Taarruz Ruhu” bölümünden 

sonra, kitabın biteceğini sanıyordum. “İnisiyatif” başlığı önüme çıktı ve şunu söyledi: “Muharebede galibiyet 

ve zafer elde edilmesi, en küçük rütbeli dâhil bütün rütbelilerin, etraflıca düşünerek kendiliklerinden tedbir 

tasarlamaya alışmış olmalarına bağlıdır. Görülüyor ki bir kitleye ordu demek için o kitlenin, belirli 

şekillerinden birinde, parçasında veya başında bir ya da birkaç hareket ettiricinin bulunması yeterli değildir. 

Ordudaki bütün emir verenlerin, orduya komuta edenleri çalışkan ve fedakâr birer yardımcı yapan inisiyatifin, 

bütün alışkanlıklarını kazandırmaları icap eder. Bunun için kullanılacak vasıtaları araştırma ihtiyacı, 

yönelinen amacın ehemmiyetiyle ortaya çıkmaktadır.” demektedir. Nitekim Çanakkale’de Yb. Mustafa Kemal 

düşman birliklerinin Arıburnu ve Seddülbahir çıkarmalarına karşı tedbir alması gerektiğinde Sanders Paşa’ya 



 

 

ulaşamamış ve insiyatif kullanarak emrindeki 57’inci Alayı sevkederek müdahale etmiştir. Kurtuluş savaşı 

sürecinde tüm subayların kendiliğinden karar verecek şekilde eğitildiği bu eğitimin savaşın kazanılmasında 

önemli olduğu bilinmektedir  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde de (İHY-20), inisiyatif kavramı dikkatli bir şekilde tanımlanmaktadır. 

Emirlere itaat ve disiplinin sürdülmesi ile insiyatif  arasında ince bir çizgi vardır. Emirlerin ast tarafından 

değiştirilmeden uygulanmasının önemi yanında içinden bulunulan şartlarda amirden yeni bir emir alınmasına 

olanak yoksa, astın emri sorumluluğu üzerine almak kaydıyla değişilik yaparak uygulayabileceği, ancak 

mümkün olan en erken zamanda amirine bilgi vermesi gerektiği belirtilmektedir. (İHY-3) İnisiyatifin 

kullanılması gerektiği durumlara ilişkin olarak başka bir örnek disiplinin küçük bir miktarda bozulduğunu ya 

da gevşediğini gören bir amirin bunun nedenlerini araştırmaya, disiplinsizliği gidermeye disiplinin korunması 

için kanun ve nizamlar dairesinde her türlü tedbirleri almağa ve yetkilerini tamamıyla kullanarak disiplini 

sağlamağa mecbur olduğunun belirtilmesidir. Bu madde ile üstlerin inisiyatif alanı disiplinin sağlanması 

anlamında genişletilmiştir.  

14. Sorumluluk: Yetki alanına giren herhangi bir görevin olayın gerçekleştirilmesi için gerekli 

davranış/tutumları göstermek ve sonuçları üstlenmektir. Subaylık mesleğinde verilen görevin yerine 

getirilmesi ana ilkedir. Subayların kadro/görev tanımlarında yer alan görevleri icra etmeleri kurum başarısını 

sağlamaz. Sorumluluk, davranışlara ilişkin farkındalığı ve sonuçların sahiplenilmesini kapsamaktadır. 

Sorumluluğun ahlaki, etik ve yasal boyutları da bulunmaktadır. Sorumluluk, kendisinden beklenen görevler 

dışında da , kurumuna olumlu katkıda bulunacak tutum ve davranışları içermektedir. Sorumlu davranışlar, 

örgütsel başarının elde edilmesi için örgütün amaçlarının desteklenleyen özellikle grup performansının artıran 

ve görev yeterliliğini önemli eylemlerdir.  

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker tarafından (Piyade Talimnamesi - İkinci Muharebe kısmı Madde 

266) subayların askerler için örnek oluşturduğu, subayın görevinin zorluk ve kayıplara rağmen, disiplini 

elinde tutarak  zafer kazanmak olduğu, subayların önce  ileri atılmasıyla  askerlerin beraberinde 

sürükleneceği,  subayların sorumluluklarının askerlerin üzüntü ve sevinçlerini, sorunlarını, sıkıntılarını 

paylaşmak ve yol göstermeyi de kapsadığı, ancak bu şekilde onların güvenini kazanabilecekleri 

belirtilmektedir. . 

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal, M.Nuri Conker’in ilmi bilginin mertlik ve üstün 

ahlak olmadan bireyi  başarıya ulaştıramayacağı görüşüne katıldığını söylemiştir. “Asıl olan, fedakârlık 

duygusu ve mertlik hasletidir”. Bunlar, yani karakter, teknik ve bilimsel bilgilerle sağlam tutulmadıkça dahi 

temel kavramdır, ancak her zaman güvenilir sonuçlar vermez.” demiştir. Sorumluluğun kardeş kavramı olarak  

fedakârlık, mertlik ve üstün ahlak vurgulanmıştır.  

15. Takip ve Kontrol: Üstlenilen görevlerin gelişmelerini takip etmek ve geribildirim vermek; astlara 

verilen görevlerin aşamalarını izlemek, takip ve kontrol etmektir. Subayların kişisel sorumlulukların yerine 

getirilmesi yanında yönetim sorumlulukları da takip ve kontrol becerisini gerektirmektedir. “İtimat kontrole 

mâni değildir” sözü kurumsal bir değer olarak TSK’da benimsenmiştir. Yöneticilik/liderlik ne yapılacağını 

söyleyip astlarla ilgilenmemek ve tüm sorumluluğu onlara bırakmak demek değildir. Olsaı sorunların önceden 

belirlenmesi, çeşitli aşamalarda kontrol, sorunların erkenden belirlenmesi ve çözülmesi açısından önemlidir. 

Ancak kontrolün miktarı önemlidir. Sürekli kontrol astlarda rahatsızlık yaratabilir. Subaylar kendi görevlerini 

de aynı ciddiyetle takip etmeli ve üstlerine bu konuda bilgi vermelidir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği (İHY-19) takip kontrolde dengeyi gözetmektedir. Amirlerin astlarına ne çok 

karışmasını ne de onları başıboş bırakmasını istenmektedir. Askerlik sanatı takip-kontrol dengesini sağlıklı 

şekilde kurabilmeyi öngörmektedir. Böylece inisiyatif kazandırırken işlerin çığırından çıkması önlenebilir. 

Zabit ve Kumandan kitabında Nuri Conker, askerlerin durumunun takip edilmesine ilişkin olarak, subaylara 

gözü kanlanmış, benzi sararmış, içi sıkılmış askerlerle hemen şefkatle konuşmayı ve sorunun nedenlerini 

araştırmayı tavsiye etmektedir. Subayların askerlerini her sabah bir şekilde kontrol etmesini, hasta olan, 

saklayan ya da durumunu bilemeyenlerin gözlemlenerek hastaneye sevkinin sağlanmasını, hastaneye 

gönderilen askerlerinde unutulmadan takip edilmesi gerektiğini, her hafta görevlendirilen kişilerin giderek 

halini sormasının ve komutanının selamlarını götürmesinin sağlanmasını, uzun dönemde bizzat yüzbaşının 

ziyarete gitmesini, meyve, tütün gibi hediyeler götürülmesini, böylece askerin bağlılığın artacağını 

söylemektedir. Subayların askerin yatağına, yemeğine, arkadaşlarıyla ilişkisine, harcadığı para miktarına, 



 

 

memleketindeki işine, dışarıda temasta bulunduğu kişilere, aile üyelerine, giyimine, saçından tırnağına 

temizliğine, özetle her şeyine, her durumuna bakması ve gerek duyduğunda yol gösterme, öğüt verme, ve 

doğruya yöneltme sorumluluğu bulunmaktadır. Tüm bu sorumluluklar  takip kontrolün ne derece önemli ve 

zorlu bir görev olduğunun göstergesidir. Yeterli dikkat, istek ve beceriye sahip olmayan üstlerin bu kapsamlı 

görevi başarması beklenemez.  

16. Dürüstlük ve Samimiyet: Güvenilir olmak; meslek ve genel ahlak ilkelerinden taviz vermemek; 

bireysel çıkarları ön plana çıkarmamak, yalan söylememektir. TSK’nın temel kurumsal değerlerinde 

vurgulanan onurlu yaşamın gereği dürüstlüktür. Dürüstlük düşünmeden bir refleks olarak yerine getirilmesi 

gereken bir davranıştır. Subay alınan her kararın ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmelidir. Hiçbir kaygı 

dürüstlük anlayışını zedelememelidir. Dürüstlüğün ve mertliğin subayın yalnızca icra edilen görevlerde değil, 

tüm hayatında olması beklenmektedir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde genel anlamda dürüstlük ve samimiyet ön plana çıkarmaktadır. (İHY-2) Amir 

ile maiyetin birbirlerine güven, sevgi ve saygı duymalarının disiplinin sağlanmasının temel şartı olduğu 

belirtilmektedir. (İHY-98) Ayrıca askerlerin, devletin kendisine verdiklerinin hiçbirisini satamayacağı, böyle 

bir iş yapmaya yeltenenleri âmirine derhal haber vermeye mecbur olduğu ifade edilmektedir. Bu tür davranışlar 

dürüstlük anlayışına ters düşecek ve kurumu yıpratacaktır.  

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında; Mustafa Kemal tarafından, ahlakın bozulması, fedakârlık ve 

mertlik duygularımızın gevşemesiyle fetih düşüncesinin yerini şahsi çıkarların aldığı, bunun da vatanseverlik 

olarak adlandırılmasıyla mağlubiyete sefalete, mahrumiyete mahkûm olduğumuzu ordunun kurtuluşunu 

vicdanen düşünen, ikiyüzlü olmayan ahlâk sahibi namuslu iyi komutanlarla olacağı, yüksek ahlâka sahip 

olanların barış zamanında ilgiyi çekmekten kaçınacak şekilde güzel konuşması gerektiği, kendilerinin de bir 

karar vererek vicdan sesini en üst seviyeden, en büyük kulaklara işittirmeye azmettiğini, bazı durumlara dikkat 

çekerek uyanmalarını söylemeyi, vicdanî görev saydığını belirtilmiştir.  

17. Disiplin/Emir-Komutaya Saygı: Emir ve yönergeleri yerine getirmek ve askeri disiplin sahibi 

olmaktır. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel normlarına uymaları aiçin alınan önlemlerdir. 211 Sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu bağlamında “Disiplin kanunlara, nizamlara ve amirlere 

mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir. Askerlik 

mesleğinin başarısı tamamen disiplinin sağlanmasına bağlıdır. Disiplinin olmadığı bir askeri kurumda ahlak 

yoksunluğu, güçsüzlük, gelişmemiş duygu, düşünce ve davranışlar gözlenir. “Nerede karşılıklı sevgi ve saygı 

varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin, disiplinin olduğu yerde huzur, 

huzurun olduğu yerde başarı vardır.” sözü yerleşik kurumsal anlayışı ifade etmektedir (Alkan, 2015). 

Disiplin, ceza, gerginlik ya da huzursuzluk yaratarak sağlanamaz. Disiplinin oluşturulabilmesi için içten itaat 

olması, duygu, düşünce ve alışkanlıkların ortak zeminde benimsenmesi gereklidir (Yıldırım, 2000; Alkan, 

2015). Askerlik kanla yazılmış kurallarıyla daha hassas bir disiplin anlayışını gerektirmektedir. İtaat anlayışı, 

her ne pahasına olursa olsun verilen görevi yerine getirmeyi ana ilke edinmekle birlikte özellikle uçuş gibi 

görevin ve hayatın tehlikeye atılmasını doğuran şartlarda görev ve sorumluluklarına sahip çıkmayı, emri ve 

görevi sorgulamadan teknik hususları gözeterek en iyi şekilde yerine getirme usullerini tespit edip, ilgili 

makama ifade etmeyi içerir. Ancak disiplin ve inisiyatifin dengede olması da önemlidir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde (İHY-86b) “askerliğin temeli mutlak bir itaattir.“ ifadesi itaatin önemini 

yansıtmaktadır. İtaatte, en küçük tereddüt, olmadan kayıtsız, şartsız, canla, başla kanunlar ve nizamlar 

çerçevesinde emirlerin yerine getirilmesi beklenmektedir. İtaat emirlerin dışarı çıkmamak ve yasaklananları 

da yapmamaktır. Tam ve kalbi bir itaat için üstlerinde görevi itimat ve muhabbet sağlamaktır. Korkudan ziyade 

bilgi, rütbe, makam ile şahsa sevgi ve saygının sağlanması amirin temel görevlerindendir. (İHY-3) Disiplinin 

azıcık dahi bozulmasına ve gevşemesine izin verilmez. Her amir buna müdahale etmeye yetkili ve sorunlu 

kılınmıştır. (İHY-21) Öğütlerin ve ihtarların yetersiz ve etkisiz kaldığı görevlerde ihmal ve kayıtsızlık sezen 

her âmir derhal kanuni salahiyetini kullanarak maiyetini yola getirmeğe mecbur bırakılmıştır. Her amire 

disiplinin sağlanması yetkisinin verilmesi çok önemli bir yetki dağılımıdır ve ordunun temel değerleri olan 

disiplini her durumda sağlamaya yöneliktir.  

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında; Mustafa Kemal disiplinin sağlanma biçimini tartışmıştır. Uzun 

zamandır uygulanan şiddetli disiplinin, kendiliğinden hareket yeteneğine zarar verdiğini, ancak, anlaşılamasa 

bile astlar tarafından emrin yerine getirilmesinin temel disiplin ruhunun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, 



 

 

inisiyatif kullanmada aşırıya gidildiğinde orduda amir ve ast kalmayacağını ve itaat ve disiplinin 

sağlanamayacağını belirtmiştir. Burada yine disiplin ve inisiyatif arasındaki dengenin önemi ön plana 

çıkarılmıştır.  

18. Ast, Üst ve Çalışma Arkadaşlarına Destek Olma: Ast, üst ve çalışma arkadaşlarının beklentilerine 

duyarlı olmak, astlarla bireysel olarak ilgilenmek, onları desteklemek; uyum ve işbirliğini teşvik etmektir. 

 TSK hiyerarşik bir kurumsal yapıya sahip olduğundan, ast, üst ve çalışma arkadaşlarına destek olmak, 

subayın temel yönetim görevidir. Üst yönetimden orta ve alt yönetime destek sağlanması, kurumun işleyişine 

ve kendilerini etkileyen, ilgilendiren süreçlere karşı bireylerin bilgilendirilmesini, performanslarına ilişkin 

geribildirim verilmesi önemlidir. Destek olma, askerliğin sanat ya da duygusal zekâ boyutuyla ilişkili olup 

karşılıklı duygu ve düşüncelerin paylaşılması ve yayılmasında ön plandadır. 

Destek olmak, sağlıklı ilişkilerin gelişimiyle, askerlik gibi yoğun koordinasyon gerektiren işlerde bireyin 

görevi başarması yanında çeşitli sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin doyurulmasını sağlamaktadır. TSK’da 

üstlerin, astlarının beklentilerine duyarlı olması, bu beklentileri önceden kestirebilmesi gereklidir. Astlar da 

üstlerinin beklentilerini takip etmeli ve bu konuda duyarlı olmalıdır. Sonucu ne olursa olsun amirlere/üstlere 

olumlu bilginin değil gerçek bilginin aktarılması, kuruma yararlı olacağı düşünülen konularda sessiz ve 

çekingen kalınmaması, üstlere destek olmada önemlidir. TSK personelinin temel değerlerinden takım ruhu, 

emir komuta zinciri içinde saygı, sevgi ve güvene dayalı bir iklimde gerçekleşebilir. Destek olmak, olumlu 

çalışma iklimini pekişmektedir. Destek olma ilişkiler ve süreçlerin işleyişinde kolaylık sağlamaktadır.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde ast, üst ve çalışma arkadaşlarına destek olma konusu ayrıntı olarak 

belirlenmiş ve örnekleri sunulmuştur.  (İHY-17) Amirlerin astlarına görev verirken özel durumlarını, 

yeteneklerini ve işe dayanıklılığını hesaba katmasını (İHY-20) amirlerin maiyetlerinin ruhlarına hakim olması 

ve onlara iş ve özel yaşamlarında gerekli her türlü yardımı iyi niyetle yapmasını, haklarını korumasınıı, onlara 

candan bir baba ve büyük kardeş duygusu ile her türlü yardımda bulunmasını, astlarının isimlerini ve özel 

durumlarını bilmesini talep etmektedir. (İHY-27) Amirlerin bayramlarda kışlalarındaki askerlerle 

bayramlaşması, uygun zamanlarda  hasta yatanların  durumlarını sordurması, gerektiğinde kendisinin ziyaret 

etmesi (İHY-42) amirlerin astların kendilerine yaptıkları sözlü ve yazılı başvuruları sükûnet ve iyi kalplilikle 

dinlemesi (İHY-8) modern yönetim ilkelerine TSK’nın çok önce ulaştığını göstermektedir. Yardımlaşma 

konusunda aynı zamanda astlara da sorumluluk düşmektedir. Astların da görev de ya da görev dışında  

âmirlerine yardım etme borcu bulunmaktadır.  

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında Mustafa Kemal tarafından, askerlik komutanlık sanatı olarak 

tanımlanmakta ve emir komuta için subayların eğitici ve öğretmenlik rolleri hatırlatılmaktadır. Üst ile astın, 

subayla erin ruhları arasında gayet sıkı bir bağ ve yakınlık kurulması ve astlara her durumda merhametli bir 

yardımcı olarak ellerinden tutan dayanak olma gereği ortaya konulmuştur. Seferiye Kanunu Madde 6’da 

askerlerle her konuda iyilikle ilgilenmenin subayların seçkin bir görevi olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Böylece astların görevlerine ilişkin bağlılıkları artacak ve devam edecektir. Destek ve ilgiyle sağlanan görev 

motivasyonu başarıyı getirecektir. 

19. Girişkenlik/girişimcilik: Kurum yararına olan yeni fikirleri geliştirmek, ifade edebilmek, 

uygulamaya geçebilmektir. Gündelik yaşamda girişim (enterprise) bir işi yapmak için harekete geçme, 

başlama, kalkışma durumunu göstermektedir (Derin, 2022). Girişkenlik ise girişimcilik ruhuna sahip olma, 

gerektiğinde risk alabilme, sorumluluk üstlenme, dinamik bir kişilik, yaratıcılık, iletişim becerisi,  değişime ve 

yeniliğe açıklık, grup-takım-ekip çalışması yapabilme gibi özelliklere sahip olmayla ilişkilidir (Yanıkkerem & 

Karakuş-Selçuk, 2019). Girişimcilik (entrepreneurship) ise girişimcilerin çeşitli olanakları kovalaması, risk 

alabilmesi, yenilik yapabilmesini içeren bütüncül bir kavramdır (Arslan & Şener, 2012). Subayların dijital 

çağda daha yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde çalışmaları beklenmektedir.  Girişkenlik yaratıcı fikirleri 

geliştirmek, değişime direnç göstermeden benimsemek ve kurum yararına derhal uygulamaya geçebilmeyi 

gerektirmektedir.  

Zabit ve Kumandan kitabında; Nuri Conker tarafından (Piyade Talimnamesi Madde 27’da) girişkenlik 

konusuna ihtiyatlı yaklaşılmaktadır. “Ast komutanların bağımsız hareketleri, keyfî davranış hâline 

bürünmemelidir. Lüzumlu sınırlar çerçevesinde her komutanın bağımsız faaliyeti, harpte büyük başarıların 

temelidir” ifadeleriyle inisiyatifte olduğu gibi girişkenlikte de dengenin yaşamsal önemi görülmektedir. 

(Madde 275) Girişkenlikte keyfi davranmamak, bilgiçlik yaparak itaat duygusunu sarsmamak gereklidir. Emir 



 

 

verildiğinde uygulanması olanaklı değilse icra etmemek, bunu da üstlere bildirmek ve sonuçlarına katlanmak 

astın sorumluluğundadır.  

Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal kitabında; Mustafa Kemal “nitelikli ve liyakatini ortaya koyanlardan 

komuta ve subay heyeti meydana getirmenin yaşamsal önemi olduğunu, bilgili, iş yapabilen, çalışkan, girişken 

ve yetkili bir ordu müfettişinin denetlemesinde cahil, ordunun eğitim öğretim amacından habersiz kolordu ve 

tümen komutanlarının barınamayacağını söylemiştir.  

20. Özgüvenlilik: Kendini olumlu değerlendirmek, bir işi başarabileceğine ilişkin inanca sahip olmaktır. 

Özgüven, bireyin genel olarak kendi fikirlerine, duygularına, öğrenme yeteneğine ilişkin olumlu 

değerlendirmeleridir. Deneyimlerini doğru analiz eden, karşılaştığı olaylara olumlu ve gerçekçi açıdan 

bakabilen, kendisi için doğru kararlar alabilen ve hayatındaki değişimlere etkili tepkiler verebilen birey 

kendine güveniyor demektir. Bireyin sahip olduğu olumlu ya da olumsuz özelliklerini kabul ederek, değerli 

olduğunu hissedip, kendisine saygı duyabilmesidir. Subayın özgüvenli olması, karşılaşılan en zor şartlar 

altında bile “yapabilirim, başarabilirim, üstesinden gelebilirim.” düşüncesine sahip olması gereklidir. 

Özgüven, bütün liderlik özelliklerinin omurgasını oluşturmaktadır. Övünme, ukalalık, boş sözler ve gösterişi 

özgüvenle karıştırmamak gerekir. Özgüven sahibi bireyler sorunlara güvenli ve gerçekçi yaklaşan 

yenilgilerden korkmayan karşılaştığı durumlardan ve kendisiyle ilgili gerçeklerden kaçmayan, ruhsal 

çaresizliğin ve dış güçlüklerin yapıcı çabalara yönlendirdiği bireylerdir.  

Zabit ve Kumandan kitabında; Nuri Conker tarafından (Seferiye Kanunu Madde 5’de) subayların 

davranışlarının askerlerde önemli etkisi olduğunu, subayın soğukkanlılığı ve metanetinin savaş anında 

askerleri de etkileyeceğini, onların da benzer şekilde davranacağını,  doğru emir vermenin yeterli bir özellik 

olmadığını, emrin kararlı bir şekilde verilmesi gerektiğini, subayın gerektiğinde özgüvenini yayarak askerin 

cesaretini ortaya koymasını teşvik etmesini vurgulamaktadır. Subayların birliğini zorlanmadan yönetmesi 

gerektiği, zorlu hava durumlarında, muharebedeki tehlikeli durumlarda subayın davranışlarının, 

soğukkanlılığının, ciddiyetinin ve metanetinin önemli olduğu, özellikle zor durumlarda subayın daha faal, daha 

ciddi, daha sert olmasının astların yaşadığı olumsuz duyguların azalmasında etkili olacağını belirtmiştir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tüm kurumlarda ve örgütlerde işin gereklerine uygun personel niteliklerinin belirlenmesi tüm insan kaynakları 

faaliyetleri açısından gereklidir. Ancak askeri kurumlarda bilimsel ölçütlerle, somut ve ayrıntılı tanımlanması 

yapılmış personelin niteliklerinin yüksek olmasının yaşamsal önemi vardır. Doğru adayı işe alma, yerleştirme, 

eğitme, değerlendirme süreçlerinin bilimsel ölçütlerle yapılması, güçlü ordunun temeli olan başarılı, mutlu, 

kuruma bağlı çalışanlara sahip olmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk ve Nuri Conker 1914 yılında nitelikli 

subay ve komutan gereksinimin farkında olup bu konuda bilimsel çalışmaların önemini kavradıkları 

görülmektedir.  

Bu çalışmada Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hal (1918) adlı eseri ve Mehmet Nuri 

Conker’in Zabit ile Kuman (1914) adlı eserlerinden belirtilen subay nitelikleri ile Şimşek’in (2018) belirlediği 

niteliklerin karşılaştırılması ve eserlerdeki hususların günümüzle ne ölçüde uyuştuğunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Nitel paradigma kapsamında belge taraması yöntemiyle yapılan çalışmada ilave olarak 

kurumsal beklentileri yansıtan İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen özellikler de ele alınmıştır. Böylece güncel 

barış zamanı belirlenen subay nitelikleri ile tarihsel bağlamda savaş zamanında belirlenen nitelikler ve 

kurumsal beklentiler arasında bir köprü kurulması sağlanmıştır.  

Şimşek (2018) tarafından yaklaşık iki yıllık süreçte uluslararası çalışmalar ve yerel çalışmalardan özellikle 

Sümer, Sümer, Çiftçi ve Demirutku’nun (2000) araştırması, askeri dokümanlardaki beklentiler, konu 

uzmanlarının görüşleri ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde, 20 boyutta temel subay 

niteliği tanımlanmıştır. Belirlenen özellikler şu şekildedir. 1. teknik bilgi ve beceriler, 2. iletişim becerisi, 3. 

kuruma bağlılık, 4.verimlilik,  5. mevzuat bilgisi ve mevzuata riayet, 6.muhakeme yeteneği, 7. kurumu iyi 

temsil edebilme, 8. planlama ve organizasyon becerileri, 9. hedeflere ulaşmada gösterilen çaba, 10. çalışma 

ortamında iyi ilişkiler kurma ve sürdürme,  11. liderlik, 12. strese dayanıklılık, 13. inisiyatif kullanma, 

kendiliğinden iş görme, 14. sorumluluk, 15. takip ve kontrol, 16. dürüstlük ve samimiyet, 17. disiplin/emir-

komutaya saygı, 18. ast, üst ve çalışma arkadaşlarına destek olma, 19. girişkenlik, 20. özgüvenlilik.  



 

 

Mustafa Kemal ve Nuri Conker’in eserleriyle birlikte belirlenen güncel subay niteliklerinin tartışılması kapsam 

geçerliğinin kültürel ve tarihsel bağlamda sağlanması açısından önemlidir. Mustafa Kemal’in daha genç bir 

subayken askeri bilimsel çalışmalar üzerine odaklandığı ve subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini 

arttırmak için yayın yapılmasını istediği bilinmektedir (İnan, 1959) Bu çalışmadaki güncel subay niteliklerinin, 

Mustafa Kemal ve Mehmet Nuri Conker’in hedefledikleri subayların yüksek nitelikli olması gerektiğine ilişkin 

görüşlerinin devamı niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Savaş şartlarında, önemli tecrübelerle belirledikleri 

subay özelliklerinin hem güncel 20 nitelikle hem de yerli ve yabancı araştırmalardaki nitelikli asker 

özellikleriyle önemli ölçüde örtüştüğü tespit edilmiştir. Lynn (2008) tarafından tanımlanan duygusal zeka 

kapsamındaki duygusal yetkinliklerin tamamına yakınının (“başkaları üzerinde etki yaratma, duygusal ve içsel 

farkındalık, doğru öz değerlendirme, duygusal ifade, cesaret ve girişkenlik, dayanıklılık, anın farkında olma, 

konuşma tavrının üslubunun planlanması, duyarlı dinleme, diğerleri üzerindeki etkiyi hissetme, hizmet 

odaklılık,  ilişki kurma, işbirliği, çatışma çözümü, örgütsel kavrayış, özgüven, inisiyatif, esneklik, diğerleriyle 

sonuca ulaşma, pozitif kültür yaratma, sorumluluk, hedef odaklılık, iyimserlik, esneklik, amaç ve hedefleri 

anlama, eylemleri üslenme ve güvenirliktir) 1914 yılında genç ve tecrübeli subaylar olan M.Kemal ve Nuri 

Conker tarafından tanımlanmış olması dikkat çekicidir. Çok alıntılanan ancak az sayıda bilimsel çalışma 

yapılan söz konusu eserlerin bilimsel geçerliliği ve önemi bir kez daha ortaya konulmuştur. Gelecekte söz 

konusu eserlere ilişkin çalışma yapacaklara kitaplarda anılan özelliklerin günümüzdeki örnek olaylar 

bağlamında değerlendirilmesi önerilmektedir.   
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ÖZET 

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik yetenekleri ve özellikleri hakkında 

çok sayıda araştırma, makale ve yayın bulunmaktadır. Atatürk’ün liderlik özelliklerini günümüzde tanımlanan 

liderlik stilleri açısından değerlendiren çalışmalar da bulunmaktadır. Kısa kısa yapılan bu değerlendirme 

çalışmalarından farklı olarak bu çalışmada Atatürk’ün liderlik özellikleri incelenerek İlham verici liderlik 

açısından değerlendirilmesi daha detaylı bir şekilde yapılmıştır. 

Filozofların gelmez olduğu söylentilerinin yaygınlaştığı ve her yüzyılda bir de büyük liderlerin geldiği gibi 

ifadelerin sık kullanıldığı günümüzde atatürkün liderliği ve büyüklüğü şüphesiz ki tartışılmaz. Liderlik 

literatürünün disipline olarak araştırılıp kategorize edilmesi nedeni ile Atatürk’ün liderliğinin ilham verici 

liderlik özellikleri açısından değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyim. Şüphesiz Atatürk’ün 

liderlik karakteri ve özellikleri sadece bir çeşit liderlik stili ile sınırlandırılamaz. Liderlik stili olarak birçok 

liderlik tarzına uyan özelliklerinin yanında standartlarını ve sınırlarını da belirleyen derecede önemli liderlik 

özelliklerine sahiptir. 

Bu çalışmada ilham verici liderlik ana hatları ile incelenerek Atatürk’ün liderliği ile ilişkileri ve uyumlu 

alanları tespit edilmeye çalışılmış, diğer liderlik stillerinin tanımı kısaca yapılmış ancak Atatürk’ün lider 

özellikleri ile uyumu araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlham verici liderlik, liderlik Türleri, İnspirational Leadership, Atatrürk’ün liderliği 

Field:  Işletme Yönetimi-insan kaynakları 

Jel Kodu: I21 

 

ABSTRACT 

There are hundreds of articles, boks and researhes issued about leadership  traits, ability and styles of great 

leader and the founder  of modern turkish republic, Mustafa Kemal Atatürk. Traits and stythere has been studies 

about Atatürk’s leadership traits and abilities according todays defined leadership styles. But these type articles 

generally kept the reseraches in dijest.in this study I have largely sstudied  Atatürk’s trait according to 

inspirational leadership style. 

İt is said no great man comes any more and one great leader comes in to the worl in every hundred years (era). 

Atatürk is accepted as the era’s great leader. Disciplinized literatüre of leadership discussion today, I have tried 

to compare Atatürk’s leadership traits and abilities from inspirational leadershit style’s point of view. I accept 

that Atatürk’s leadership traits and style does not  consist of only one leadersip styles features.  But I wanted 

just to search his inspirational leadersip traits. 

İn tihis study, Leadeship types have been studied shortly. Then  İnspirational leadership has been discussed. 

Then teorithcal base of the inspired leadership has been analized. And inspirational leadership style and 

Ataturk’s traits brought together to make comparison. Outcomes have been discussed and offers developed. 

Conclusions are beeing shared with the puclic. 

Key Words: İnspirational Leadership, Leadership Types, İAtatürk’s leadership traits 

Field: Business Management 

Jel Kodu: I21, M10, M19 



 

 

1. GİRİŞ 

liderlik teorilerinin tartışılmaya başlaması 1300’lü yıllara dayanmasına karşın literatürde tartışılmaya 

başlaması 1800’lü yıllarda başlamaktadır 1800’lerden 1930’lara kadar liderlik teorileri gücün kontrolü ve 

merkezileşmesi olarak algılandı (Kingborn et al.p.280). “Lider doğulur olunmaz” anlayışındaki büyük adam 

(great man) teorisi bazı seçilmiş liderlerde birtakım mistik kalifikasyonların varlığını destekledi ve nesilden 

nesile bu şekilde aktarılarak devam etti (Kingborn et al.p.280).  Büyük adam teorisinin 1930’lu yıllardan 

itibaren geri planda kalması ve zayıflamaya başlaması ile yeni lider teorileri tartışılmaya başlanmıştır. Başka 

bir ifade ile, yeni liderlik teorilerinin tartışılmaya başlanması ile great man teorisi zayıflamaya başlamıştır. 

1930’lu yıllara kadar büyük liderler gelmiş geçmiş büyük işler başarmışlardır. O dönemlerde lider denince 

akla ilk gelen siyasi ve askeri liderler olmakta idi. Ancak modern çağda siyasi-askeri liderlerden daha fazla 

şirketler ve iş dünyasının liderleri konuşulmaya başlanmıştır. Dünya çapındaki işletmeler ulus devletlerin 

egemenlik haklarını hiçe saymaya başladıklarına da şahit olunmaktadır. Facebook şirketi 2021 yılında 

Avustralya’nın sosyal medya yasasına karşı çıkmış ve Avustralya ile karşı karşıya gelerek meclisin çıkardığı 

yasaya misilleme yapmaya kalkmıştır (www.aa.com, 26.04.2022). Daha sonra anlaşmaya varılmış olsa da bu 

bir güç değişimini göstermektedir. İşletmelerin güçlenmesi ve ulus devletlerin zayıflaması, bazı bilim 

insanlarının söyledikleri gibi “dünya devletsiz şirketlerin devleti haline gelmiştir.” 

1940’ların sonlarına doğru daha çok psiko -analitik teoriler tartışılmaya başlanmış,1970’lerde ise sosyal 

psikolojiden örgütsel davranış ve yönetim bilimine doğru bir kayma olmuştur (Kingborn et al.p.280).  liderlik 

teorileri 1980’lerde ezici biçimde artarak ve her alanda tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde iyice 

detaylanarak çok farklı liderlik stilleri üzerinde tartışılmaktadır. Ancak şunu belirtelim ki henüz bir literatür 

birliği sağlanmış değildir. Bir çok kavram farklı liderlik stilleri içerisinde yer alırken, farklı farklı liderlik türü 

özellikleri içinde benzer özellikleri kapsamaktadır. 

Büyük adam teorisi çerçevesinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk zaten büyük bir liderdir. Hem siyasi hem 

askeri açıdan. Bu konuda yerli ve yabancı çok sayıda araştırma yapılmış, makale ve kitap yazılmıştır. 1930’dan 

sonra gelişen liderlik teorileri açısından da Atatürk’ün liderlik özellikleri incelenmiş ve yayınlar yapılmıştır. 

Bu çalışmada Atatürk’ün liderlik özellikleri, liderlik teorilerinde yeni yeni tartışılmaya başlanan (daha önceki 

tartışmalarda diğer liderlik stillerinin içinde gösterilmekte idi) ilham verici liderlik  (İnspirational Leadership) 

özellikleri ile değerlendirilmiştir.  

 

2. METODOLOJİ 

Bu çalışmada kullanılan metodoloji kalitatif yöntem temeline dayandırılmıştır. Elde edilen bilgiler kitap ve 

makale, dergi gibi ikincil kaynaklardan sağlanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların tarihi 1800’lü yıllara 

dayanmakta olduğu için çok sayıda yayına ulaşılmıştır. Ulaşılan yayınlar arasındaki farklılıklar ve zaman 

içinde görülen farklılaşmalar nedeni ile son zamanlarda çıkmış yayınlarda varılan liderlik stili anlayışı temel 

alınarak kapsam oluşturulmuştur. Araştırmada çok sayıda yayına ulaşıldığı için baz alınan liderlik türleri 

özetlenerek incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile Atatürk’ün liderlik özellikleri değerlendirilerek 

yorumlanmıştır. 

 

3. LİDER, LİDERLİK VE LİDERLİK STİLLERİ 

Liderlik üzerine yapılan çok sayıda araştırma olmasına karşın uzun yıllardır lider kimdir? Ne iş yapar? Liderlik 

nedir? Liderlik çeşitleri (türleri, stilleri) nelerdir? Konuları tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalar uzun 

süredir devam ediyor olmasına rağmen halen üzerlerinde ortak bir görüş birliğine varılmış değildir. “Liderlik 

nedir? Yirmibirinci yüzyılda üzerinde çokça tartılan bir soru, ancak şu ana kadar genel kabul görmüş bir tanımı 

ve büyük liderliğin nasıl tanımlanacağı konusunda bir konsensüs bulunmuş değildir” (Bonau, p. 614). 

Başlangıçta Bass (1990) iki tür liderlik formu kabul etmiştir. Birincisi transaksiyonel (yönetenler ile 

yönetilenler arası ilişkiyi esas alan) ve tranformasyonel (dönüştürücü) liderlik (Bonau, p. 614). Transaksiyonel 

liderlik lider ile takipçileri arasında karşılıklı bağımlılığı esas alırken, dönüştürücü liderlik ise lider ile 

takipçileri arasında motivasyon ve taahhütlerden oluşan bir atmosfer yaratmayı esas almaktadır. Dönüştürücü 

liderlik doğal olarak daha proaktif bir karakter, transaksiyonel liderlik ise biraz reaktif bir karakter 

göstermektedir. Bu açıdan bakınca ilham verici liderlik proaktif karakteri nedeni ile dönüştürücü liderlik 
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tarzına yakın görünmesinden dolayı bazı araştırmacılar İlham verici liderliği dönüştürücü liderliğin bir parçası 

olarak değerlendirmektedirler (Bonau, 2015, p.614). Lee (2014) dönüşümcü liderliği daha ikircikli, muğlak bir 

kavram olarak değerlendirirken, İlham verici liderliği pratik anlamda daha efektif(Bonau, 2015, p.614) bir 

liderlik olarak  tanımlayarak bu iki liderlik türünü en iyi şekilde ayıran araştırmacı olmuştur. 

Harrison dini liderliği bir gövdede (burada Hz. İsa’yı kastetmektedir) otorite ve sorumluluğu taşıyan harika ya 

da berbat bir şey olarak tanımlamaktadır (Harrison,1982;59). Harrison liderlerin pozisyonlarını ve kendilerine 

verilen otoriteyi kötüye kullandıkları zaman bu hatanın sorumluluğunun sadece lidere ait olmadığını o liderliği 

kabul eden yönetimin de aynı derecede sorumlu olduğunu ifade etmektedir (Harrison,1982;59).   

Sichone liderlik tanımını “başkalarını hedefler doğrultusunda etkileyerek onlara ilham verme yeteneği“ 

(Sichone, 2004;10)  olarak ifade etmektedir. Lider-yönetici değildir. Ya da her yönetici lider değildir. Lider 

patron değildir. Lider nedir? Lider karizmatiktir, güçlüdür, İlham vericidir, Yönlendiricidir. Dönüştürücüdür. 

Zor durumlarda soğukkanlıdır. Kendisini çabuk toparlar ve hemen sarsılmaz. Diğerlerini hedefe ulaşmak için 

yönlendirirken hırslıdır ve amaçlarına ulaşmaya inanmıştır (Sichone, 2004;10).  

Lider tanımını Sichone genel olarak şuöyle yapmaktadır: “Başkalarını mücadele etmeye değer amaçlar 

uğruna etkileme ve ilham verme yeteneğidir. (Sichone, 2004;9). Etkin (efektif) liderlik ise Hellers gibi 

yazarlar tarafından “gerçek etkin liderliğin anahtarı uygulama ve yönetme sürecinden mükemmeliği elde 

etmek için diğerlerine ilham kaynağı olmaya kadar çok çeşitli becerileri yönetmede saklıdır“ (Sichone, 

2004;10). Şeklinde tanımlanmaktadır. 

Her yönetici bir lider değildir. Harvey Moyler’e göre yönetim ”örgütün formal yapısı içerisinde düzenlenen 

ve yöneticiye verilen otoritenin/yetkilerin uygulanması ve yönetilmesi disiplinidir“ (Sichone, 2004;10). 

Liderlik ise sonuçları kişisel yetenekleri/becerileri ile diğerlerinden elde etme kalitesidir (Sichone, 2004;10). 

Yöeneticinin kısıtlı bir faaliyet alanı bulunurken, lider değişiklikler yapar, risk alır ve yeni kararlara etki eder 

(Sichone, 2004;10).  

 

3.1. Liderlik Türleri 

Liderlik yaklaşımları ilk olarak geleneksel liderlik yaklaşımı ve neo-liderlik yaklaşımı ve teorileri olarak iki 

gruba ayırmak mümkündür. Molazadeh ve arkadaşları (2018) bu konuda yaptıkları çalışmada liderlik 

yaklaşımlarını ve teorilerini tablolar halinde derleyerek yayınlamışlardır. Bu çalışmanın konusu dışında 

kalması nedeni ile liderliğin tarihi gelişimi hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. Ancak modern liderlik 

teorilerinden en fazla araştırılanlardan bir kısmını kısa kısa açıklamak yararlı olacaktır. 

 

3.1.1. Transformasyonel (dönüştürücü) Liderlik 

Dönüştürücü liderlik son 20 yılda çok araştırılan ve ilgi gören liderlik türlerinden birisi olmuştur. “Dönüştürücü 

liderlik stili interaktif liderlik türüne göre daha etkin bir liderlik stili olarak bilinmektedir. Dönüştürücü 

liderlikstili dinamik çevrede en etkili ve uygun liderlik türü olarak düşülür. Bilim adamları ve uzmanların her 

geçen gün artarak odaklandığı dönüştürücü liderlik stili ilk olarak James Burns tarafından 1978 yılında 

tanıtılmıştır (Mollazadeh et al. P.225).  

Bazı bilim adamları dönüştürücü liderliği transaksiyonel liderlik ile aynı anlamda değerlendirirken bazıları ise 

transaksiyonel liderliği ayrı bir liderlik türü olarak tanımlamaktadırlar. Bu liderlikte ödül-ceza sistemi ağır 

basmakta ve genellikle kısa dönemli planlama yapılması dikkat çekmektedir. Astlar ile lider arasında sıkı bir 

bilgi değişimi ve iletişim söz konusudur. 

 

3.1.2. Otokratik Liderlik 

Lider olma hissine kapılan her liderin ilk liderlik yönetimi genellikle otokratik liderlik stili olur. Bu stil 

genellikle klasik liderlik yaklaşımı olarak bilinir (Khan et al. 2015, p.87). Çalışanların emirlere uyması, sadece 

kendilerine söyleneni yapmaları ve emirlerin dışına çıkmamaları gerektiği beklenir. Bu stil son yıllarda 

birtakım dezavantajlarından dolayı eleştirilmektedir. Karar alma sürecine astlar hiçbir zaman katılmazlar. 



 

 

Kararları yönetici/lider alır astlarına uygulamasını dikte ettirir. Bunda da motivasyon sağlamak için en etkili 

yöntem olarak ödül-ceza sistemi uygulanmaktadır (Khan et al., 2015, p.87). 

 

3.1.3. Stratejik Liderlik 

stratejik liderlik istenen hedeflere varabilmek için hedefleri iyice tespit edip en iyi çözümü bularak seçip 

örgütün iç ve dış çevresel olanaklarına en uygun ekipmanları kullanarak parlak bir geleceğe ulaşmada zorlu 

ve genel bir konsept olarak ifade edilebilir. Bu çalışmalar sırasında stratejik lider de örgütü çevreye en iyi 

şekilde uyum sağlayacak şekilde yönetmeli ve kendisi de bu göreve tam uyan kişi olmalıdır. 

 

3.1.3. Demokratik liderlik 

Demokratik liderlik stili otokratik liderlik stiline zıt olarak astların karar sürecine katılımının sağlanması 

esasına dayanır. Bu özelliği nedeni ile katılımcı liderlik olarak ta anılır. “Bu liderlik türünde liderin son sözü 

söyleyen ancak son sözü söylemeden önce tüm takım üyelerinden gerekli bilgileri almış olan kişi olması 

gerekir” (Khan et al. 2015, p.88). 

 

3.1.4. Bürokratik Liderlik 

Bürokratik liderlik türü adından da anlaşılacağı bürokrasi ağırlıklı bir liderlik türüdür. Bu yaklaşımda astların 

ya da çalışanların uzmanlıkları bellidir. Görevleri sabittir. Görevin gerekliliklerine uygun eleman alınır ve her 

çalışan görevinin gereği kendisinden beklenen işi yapar. Görevin gerektirdiği kurallar, yetki ve sorumluluklar 

ile sınırları belirlenerek çalışandan bu sınırlar içerisinde görevini yapması istenir. L politika belgesine bağlı 

kalınması beklenir. 

 

3.1.5. Laissez-Faire (Bırakın Yapsınlar) Türü Liderlik 

Laissez Faire Fransızca bir deyim olup bırakın yapsınlar bırakın gitsinler anlayışının esas alındığı bir 

yönetim/liderlik türüdür. Aşırı liberal bir görüş hakimdir. Astlara karışılmaz onların işleri istedikleri gibi 

yapması istenir. Uygulaması zor olan bir liderlik türüdür. Bu liderlikte kontrolün tamamen elde kaçma olasılığı 

yüksek olduğu için yaygın olarak uygulanmamaktadır.  

Bunların dışında çok sayıda liderlik tarzı bulunmakta ve bilim insanları çok sayıda liderlik türü üzerinde 

çalışmaktadır. Bu konuda tartışmalar devam ettikçe yeni yeni liderlik anlayışlarının ortaya çıkması olasıdır. 

Günümüzde halen servant liderlik, etkin liderlik, otoriter liderlik, tam kapsamlı liderlik, otantik liderlik v.s. 

gibi bir çok liderlik kavramı bulunmaktadır. 

 

4. İLHAM VERİCİ LİDERLİK VE ATATÜRK’ÜN İLHAM VERİCİ LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Bu çalışmada Atatürk’ün liderlik özellikleri ilham verici liderlik açısından değerlendirileceği için ilham verici 

liderlik ile birlikte ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir.  

 “Birçok firma liderliğinin kilit elementini kaçırdığı yeni bir çağda yaşamakta ve çalışmaktayız. Bu kilit 

element ilham vericiliktir.” (Horwitch 6 Whipple, 2014). 

Liderlik tanımı, özellikleri ve liderlerin bulundukları pozisyonlara uygunluğu konusunda yüzlerce yıldır hem 

akademik hem siyasi hem de ekonomik ortamlarda tartışmalar devam ede gelmektedir. Günümüzde liderlik 

tartışmaları hangi lider tartışmalarına doğru değişmektedir. “Sadece liderlerimizi nasıl geliştireceğiz konusunu 

düşünmemiz değil bunun yanında gerçek ilham vericilik nedir ve liderlik kapasitemizi artırmak için ilham 

vericiliğin içimizdeki kaynaklarını bulma konusuna odaklanmamız gerekir” (Finney,4). 

“Her zaman liderlere ihtiyacımız olacak, ancak günümüz liderleri her zamankinden daha fazla, yorgun iş 

gücüne bir değişiklik kazandırabilmek için ilham vermek durumundadırlar.” (Finney,4). İlham vermek 



 

 

sözlükte şöyle tanımlanmaktadır: “Bazı şeyleri yaratıcı bir şekilde yapabilmek, bazı şeyleri hissedebilmek veya 

bazı şeyleri yapabilmek için mental olarak uyarılmış olma sürecidir. “(Finney,4.) 

Finney ilham verici liderliği şu şekilde tanımlamaktadır: “Eğer sizin aksiyonlarınız daha fazla hayal etme, daha 

fazla öğrenme, daha fazla bir şeyler yapma ve daha fazla olma konusunda başkalarına ilham verebiliyorsa siz 

bir ilham verici lidersiniz” (Finney, 5).  

Finney ilham verici liderlik ile nöroloji bilimi arasında da güçlü bir ilişki olması gerektiğini düşünmektedir. 

“Nöroloji bilimi ile ilham vericilik arasındaki ilişkiyi gözden geçirmeyen hiçbir makale tam sayılmaz. Bu, 

Churchil’in ulusunu yaptığı konuşmalarla harekete geçmek için nasıl ilham verdiğinden öğrendiklerimizin 

yansımasıyla birleştirilince okuyucuları duyguların öneminin yansımasına, ataşman teorisi ile psikolojik 

güvenliğe ve işletmelerdeki uygulamalar ve ilham verici liderlik gelişmelerine götürür” (finney, 2022, p.4).  

İlham verici liderliğin gereklilikleri ya da özellikleri tanımı da içinde barındırarak Finney (2022) tarafından 

başka bir açıdan ifade edilmiştir. “Örgütün ve çalışanların yararına insanların yararı için birilerine ilham veren 

her liderliğin ilham verici liderlik olarak adlandırılabileceğini ifade etmektedir” (Finney, 2022, p.6). 

Finney “İlham verici lider sahip olduğu moral değerlerin rehberliğinde diğerleri için bir rol modeldir. O 

örgütün değerleri doğrultusunda hareket eder ve görevini sorumlu ve hesap verilebilir şekilde yerine getirir” 

(Finney, 2022, p.6).  liderler için bir diğer önemli nokta ise kendilerini sürekli yenilemeleri, geliştirmeleri 

gereğidir. Lider olarak daima toplumun önünde kalabilmek ve onlara çığır açacak ilham kaynağı olabilmek 

için hep önde olmalıdırlar. Bunun için de liderlik yeteneklerini geliştirmek ve yüksek performans standardına 

ulaşmaları gerekmektedir. “onlar otantik liderlerdir. Büyük başarılar elde etmek için takipçilerinin kişisel 

performanslarını yükseltme amacıyla onlara ilham verirler (Finney, 2022, p.6). Hatta bazen 

zamanın(toplumun) çok ötesinde olup anlaşılamama veya yanlış anlaşılma riski ile de karşılaşmaktadırlar. 

Finney ilham verici liderlerin, çalışanlarının gelişip parlayabileceği bir iklim yaratan ethos olarak düşülmesi 

gerektiğini ifade etmektedir 

Bazı bilim adamları İlham verici liderliği dönüştürücü liderliğin bir fonksiyonu olarak değerlendirirken, bazı 

bilim adamları da dönüştürücü liderlik ile ilham verici liderliğin farklı olduğunu ifade etmektedirler (Hartog,6). 

Bizce de uygun olanı budur.  

İlham verici liderliğin bir çok farklı yönleri ve özellikleri bulunmakla birlikte, Horwitch & Whipple şu 

özelliklerini öne çıkarmaktadır: İlham verici liderlik  

 

-Bireyseldir (Kendisine özgüdür) 

-Dayanıklılık temellidir 

-Deneysel öğrenmeye dayanır 

- Herkes tarafından geliştirilebilir ve geliştirilmelidir. 

-Zamanla yeteneklerin ve becerilerin birikimidir. (Horwitch &Whipple (2014,3-5) 

İlham verici liderlik özellikleri açısından Horwitch & Whipple (2014) belirttiği ve ilham verici bir liderde 

bulunması gereken  özellikler ile Atatürk’ün sahip olduğu özellikleri değerlendirince Atatürk’ün ilham verici 

liderlik yönü çok daha iyi anlaşılmaktadır.  

Bireysel (İndividual) Kendine Has Olma Özelliği: Kendisine has ya da eski ifade ile nevi şahsına münhasır 

olma ya da yabancıların deyimiyle unique olma özelliği açısından Atatürk belki de en uygun belki de dünyada 

tek lider kişiliktir. “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim”. 

“Yüksel Türk! Senin için yükseklik hududu yoktur. İşte parola budur.” (Sönmez, 2006). 

Atatürk’ün liderlik başarılarının temelinde planlı programlı olma, net ve büyük hedeflere sahip olma, sürekli 

çalışma ve en önemlisi de motivasyon sahibi olma çevresini ve tüm ulusunu motive ederek harekete geçirme 

ve sürükleyebilme yeteneği bulunmaktadır. Atatürk bu özelliği nedeni ile sadece kendi ulusunun değil başta 

geri kalmış uluslar olmak üzere tüm dünyanın esin kaynağı olmuştur, tüm dünyaya ilham vermiştir.  



 

 

Atatürk’ün ilham verici liderliğinin en dikkat çeken özelliği bütün dünyanın ilham kaynağı olması nedeni ile 

dost düşman, bilim adamı köylü genç yaşlı herkesin takdirini toplamıştır. Bütün dünyada siyaset ve bilim 

adamları onun için çok büyük ilham kaynağı olan bir lider olduğu konusunda beyanatlarda bulunmuşlardır. 

Atatürk halkına ilham vermek için her zaman halkın arasına karışır, halk ile birlikte olur kendisini onlardan 

birisi olduğunu halkına gösterirdi. Halk bu görüntüden çok hoşlanır ve Atatürk deyince insanların tüyleri diekn 

diken olurdu. Atatürk aydınlara da aynı şeyi yapmalarını emrederdi. Çünkü bilirdi ki bu şekilde halk ile lider 

aynı düşünce ile aynı hedeflere birlikte yürüyerek büyük başarılar elde edebilirdi. Nitekim bu sayede çok 

büyük başarılar kazanılmıştır. “Yolunda çalıştığınız büyük ülküyü, halkın kalbinde bir fikir haline, bir his 

haline geçirmelisiniz. Memleketi kurtarmak için aydın ile halk arasındaki ayrılığı durdurmak lazımdır” 

(Sönmez, 2006).  

Sen başarırsın, sen kazanırsın, sen yükselirsin, çünkü sen çalışkansın, zekisin, çünkü sen Türk’sün. Atatürk’ün 

ilham verici bir diğer sözü. Atatürk’ü individual yapan bir diğer özellik de “haydi başla” demeyip, haydi 

başlayalım demesidir. Atatürk İlham verici liderlik özelliklerinin başında gelen kendine özgü liderlik 

özelliklerini uhdesinde en iyi temsil etmiştir. Çaresiz kalmak nedir bilmemektedir. Askeri olarak söylediği 

“komuta yaratmaktır” sözü onun nasıl bir ilham verici liderlik ruhuna sahip olduğunu göstermektedir. 

Kararlılık ve Dayanıklılık ,Atatürk karar alırken çok araştırır, genel tabirle ince eler sık dokurdu.  Ama 

kararını bir kere verdikten sonra karşısına çıkan hiç bir zorluktan yılmazdı. Sarsılmaz bir iradeye sahipti. Fatih 

Sultan Mehmet’in dediği gibi “ya bu İstanbul beni alır ya da ben İstanbul’u” düşüncesinde olduğu gibi çelikten 

bir iradesi varidi. “İstiklal ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne mukabilinde olursa olsun ihlal ve takyide, 

asla müsamaha etmemek ve bunun için icab ederse, son ferdinin son damla kanını akıtarak, beşer tarihini şanlı 

misal ile tezyin etmek; işte istiklâl ve hürriyetin hakiki mahiyetini, şamil manasını, yüksek hizmetini, vicdanın 

da idrak etmiş milletler için esasi ve hayati prensip.” (Sönmez, 2006). Bu ifade Atatürk’ün kararlılığına güzel 

bir göstergesidir.  

Atatürk siyasi ve askeri açıdan da ilham verici liderlik özelliklerini en iyi şekilde taşımaktadır. “Kötü alay 

yoktur, kötü alay kumandanı vardır.” diyen Napolyon’a katılarak: “Türk neferi kaçmaz; kaçmak nedir bilmez; 

eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki, onun başında bulunan en büyük 

kumandan kaçmıştır” (Sönmez, 2006). Sözü Atatürk’ün korku ve yılgınlık nedir bilmezliğini ifade etmektedir. 

Deneysel Öğrenme Özelliği Açısından Atatürk’ün Deneysel Öğrenme Özelliği: Atatürk deneysel 

öğrenmeye her zaman önem verirdi. Olayları hep analiz eder, inceler ve yaşadıklarından ders alarak geleceği 

planlardı. “Bütün Türk ve İslam alemine bakınız. Zihinleri medeniyetin emrettiği şümul ve tealiye 

uymadıklarından ne büyük felaketler ve ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve 

nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandı.” (Sönmez, 2006, p.62) diyerek geçmişi ne kadar iyi analiz 

ettiğini de bizlere göstermektedir. 

Büyük Atatürk “Neticesiz uğraşmak, çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak veyahut neticesiz, manasız 

şeyler yapmak, çalışma kanununa karşı büyük kabahattir”. “Çalışma, insanların bedensel kuvvetlerini geliştirir 

ve hayat için gerekli olan şeyleri temin eder. Çalışmaksızın fikri gelişme ve ahlaki olgunlaşma da mümkün 

değildir” (Sönmez, 2006) ifadesi ile de boşa çalışmanın faydasızlığını okumayı, olayları incelemenin ne kadar 

önemli olduğunu bize anlatmaktadır. Eğer okuduğundan gördüğünden yaşadığından bir şeyler çıkarmıyor, ders 

almıyor ve o tecrübelerin ışığından geleceğini inşaa etmiyorsan boşa çalışmış zaman kaybetmiş, faydasız ilim 

tahsil etmişsin demektir. 

Atatürk daima ileriye bakar mevcut başarılar ile yetinmez ve her zaman toplumun önünü aydınlatan topluma 

her zaman daha ileri hedefler gösteren ileri görüşlü bir lider idi. “Bugüne kadar istihsal eylediğimiz 

muvaffakiyet, bize ancak terakki ve medeniyete doğru bur yol açmıştır. Yoksa terakki ve medeniyete henüz 

isal etmiş değildir. Bize ve ahfadımıza düşen vazife bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir” (Sönmez, 2006). 

“Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan bir gayeyi elde etmek için belli başlı 

vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin istihsaline hizmet nispetinde kıymet ifade eder” (Sönmez, 2006). 

Atatürk’ün Dış Dünyayı İnceleme, Yenilikleri Yakalama ve Kavrama Yeteneği: Atatürk her zaman 

dünyayı takip eder, dünyadaki gelişmeleri ve değişmelerle yakından ilgilenir. Ülkesi ve milleti için yararlı 

gördüğü bir gelişmeyi hemen ülkesine getirirdi. Buna en önemli örnek olarak Rus yazar Grigory Petrov’un 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı gösterilebilir. Bu kitabı Atatürk müfredat konmasını sağlamıştır. Olay 

şu şekilde gelişmiştir: 



 

 

“Rus din adamı ve vaiz Grigoriy Spiridonoviç Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı piyasaya ilk çıktıktan 

2 sene sonra 1925 Haziran'ında Paris yakınlarında bir klinikte sessiz sedasız bir şekilde hayatını kaybetti. 

Ancak Rusya'da oldukça tanınan rejimin zulmüne uğramış, kitap ve makaleleri kapışılan ve her vaazı binlerce 

kişi tarafından takip edilen Petrov'un bu kitabı kısa sürede birçok dile çevrilmiş özellikle eski Yugoslavya, 

Bulgaristan ve Türkiye'de yazarın en çok beğenilen eseri olmuştu. 

İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri dünyada refah seviyesinin en yüksek 

olduğu devletlerin başında geliyor. Bu ülkelerden Finlandiya, geçtiğimiz yüzyılda yokluk, açlık ve fakirliğin 

pençesinde kıvranırken, milli bir seferberlikle 50-60 yıl gibi kısa bir süre zarfında bölgesinin ve dünyanın 

siyasi ve ekonomik açıdan ileri gelen devletlerinden biri haline geldi. 

Finlandiya'nın bu gelişim sürecini anlatan ve Rus yazar Grigoriy Petrov'un yazdığı "Beyaz Zambaklar 

Ülkesinde" adlı kitap Mustafa Kemal Atatürk'ün de dikkatini çeker. Kitabı okuyan ve beğenen Atatürk, kitabın 

okul müfredatına konulmasını istemişti. 

Uzun yıllar Finlandiya'da kalan ve bu ülkedeki gelişimi gözlemleyerek kendi ülkesi Rusya'daki insanların ve 

diğer Slav milletlerinin tıpkı Finler gibi çalışkan ve eğitimli bir halk olmasını isteyen Petrov, Beyaz Zambaklar 

Ülkesinde kitabıyla Johan Wilhelm Snelman adlı bir Fin aydınının birkaç idealist öğretmen, din adamı, avukat 

ve memurla koca bir ülkeyi nasıl eğitim seferberliğine soktuğunu anlatıyor. 

Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı Türkçe'ye ilk olarak 1928 yılında Bulgarcadan çevrildi. O yıllarda 

köklü bir değişimden geçen Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kitabı nereden eline geçirip okuduğu 

tam olarak bilinmiyor. Ancak Petrov'un kitabından etkilenen Atatürk, tüm okul müfredatlarına dahil edilmesini 

emretmişti. Belli ki Atatürk, Finlandiya'nın yükseliş öyküsünü yeni Türkiye'de yaşanan çağdaşlaşma dönemine 

benzetmiş ve bu kitabın gençlere ilham sağlamasını istemişti.” (https://tr.euronews.com/2019/12/11). 

Liderlerin ortak özellikleri arasında kabul edilen özgüven ve özgürlüğüne düşkün olma özelliği, Atatürk’ün en 

önemli hasletlerinin başında gelmektedir. O “özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” ifadesi ile zaten 

bu yönünü kendisi açıkça net bir şekilde belirtmektedir. Milletine ilham vermede kullandığı şu ifade “Türk’ün 

haysiyet ve izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun 

evladır. Binaenaleyh, ya istiklal ya ölüm!” (Sönmez, 2006) sadece kendisinde değil bir lider olarak 

takipçilerinin de aynı karaktere sahip olmasını istediğini göstermektedir. 

Özgürlüğün aynı zamanda haysiyet anlamına geleceğini, özgür olamadıktan sonra ne kadar varlıklı olunursa 

olunsun haysiyetli yaşanamayacağına inanmamaktadır. “Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet 

olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir”. “Türkiye halkı asırlardan 

beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazime-i hayatiye (hayat şartı) telakki etmiş bir kavmin kahraman 

evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır” (Sönmez, 2006). 

 

5.  ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada liderlik stilleri incelenerek kısaca tanımlanmış ve bunlardan son zamanlarda araştırmacılar 

tarafından üzerinde sıkça tartışmalar yapılmakta olan ilham verici liderlik (İnspirational Leadership) 

incelenmiş ve Atatürk’ün liderlik özellikleri de bu açıdan değerlendirilmek istenmiştir. Çalışma kalitatif bir 

yöntem kullanıldığı için kantitatif sonuç bulma amacına gidilmemiştir. 

 

6. BULGULAR 

Araştırma sürecinde ilham verici liderlik özellikleri incelemiş ve bilim insanlarının üzerinde genel olarak 

mutabık kaldıkları belli başlı ana özellikleri baz alınarak Atatürk’ün liderlik özellikleri bulunan özellikler ile 

karşılaştırılmıştır.  

Elde edilen bulgulardan Atatürk’ün individual (kendine has) olma , Dış dünyayı iyi okuma, gelişmeleri takip 

etme ve uygulamaya koyma, kararlı olma ve zorluklara dayanma, tecrübelerinden yararlanarak kendini daha 

da geliştirme ile etrafındakilerin görüş ve düşüncelerini dinleyerek katkılarını sağlama gibi temel özelliklerde 

ilham verici lider özelliklerine tam uymakta olduğu görülmüştür. 

 

https://tr.euronews.com/2019/12/11


 

 

7. SONUÇ 

Atatürk zaten bütün dünyanın takdir ettiği ve kabul ettiği büyük bir liderdir. Onu bizim ayrıca incelememiz 

ortaya yeni bir şey çıkarmayacaktır. Ancak bir de Atatürk’ün zamanında literatürde olmayan ve günümüzde 

üzerinde çok sayıda araştırmacının tartışmakta olduğu ilham verici (İnspirational) liderlik kavramının kabul 

görmüş ilkeleri, özelliklerinin belli başlıları ile değerlendirmek istedik. Bu çalışma o amaçla yapılmıştır. 

Liderlik türleri arasında farklılıklar olsa da benzer alanlar da fazlaca bulunmaktadır. Genel değerlendirme 

sonucunda görüldü ki Atatürk’ün liderlik özellikleri hemen her çeşit liderlik türlerinde bulunmaktadır.  

Atatürk büyük liderdir. Dünya çapında dost düşman bunu kabul etmektedir. Bize düşen bu değerin kıymetini 

bilmek, ona sahip çıkmak ve Atatürk’ün dediği gibi çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak. Atatürk’ün 

fikirlerini ve düşüncelerini daha iyi anlayarak büyük liderler çıkarıp, büyük ve medeni bir ulus olmaktır. 
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ÖZET 

Köken olarak inkılap, Arapça “Kalb” kelimesinden türetilmiştir. İnkılap, değişme, bir halden diğer bir hale 

geçme demektir. Türkçe’de bu kelime “etmek” yardımcı fiiliyle “kalb etmek” şeklinde kullanılır. Türk Hukuk 

Lügatı’na göre ise; İnkılap; Bir devletin sahip olduğu siyasi, sosyal, askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, 

makul ve ölçülü metotlarla köklü  bir biçimde değiştirilerek yenileştirilmesidir. Yani inkılaplar, sanayi inkılabı, 

bilim inkılabı, kültür inkılabı gibi çeşitli alanlarda olabilir. Bu yüzden Atatürk’ün yaptığı yenilikler inkılap 

olarak kabul edilmektedir.   

Cumhuriyet'in inşası sürecinde önemli ölçüde rol oynadıkları düşünülen Garpçılar özellikle II. Meşrutiyet 

Dönemi'ndeki yoğun tartışma ortamında önemli bir yere sahip olan hem basında geniş yer tutan yazılarında 

hem de kaleme aldıkları eserlerinde etkin bir kültür hareketine kaynaklık edecek ve ülkeyi muasır medeniyetler 

seviyesine eriştirecek olan Latin harflerinin kabulünü savunmuşlardır. Arap alfabesini birer kapitülasyon 

olarak gören Garpçılar, bu alfabenin okur-yazarlık üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek söz konusu bu 

kapitülasyonun bir an önce kaldırılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Nitekim bu konuda yapılan tartışmalar 

ve Garpçılar'ın söylemleri, Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen harf inkılâbıyla hedefine ulaşmıştır.  

Atatürk inkılaplarından biri olan  Harf İnkılabı, 1 Kasım 1928 tarihinde “Yeni Türk Alfabesi” kabul edilerek 

gerçekleşmiş oldu. Bu sürecin tarihsel arka planında 19.yüzyıl ikinci yarısından itibaren  Osmanlı 

toplumundaki aydınların gündemine gelmiş olup ortaya konmuş çalışmalardan örnekler ile Harf İnkılabının 

Cumhuriyet  dönemindeki kabul ediliş sürecine uzanan yolculuğun izlerini bu çalışmada süreceğiz. 

Anahtar Kelimeler; Osmanlı,, Harf, İnkilap, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet 

 

SUMMARY 

Originally, revolution is derived from the Arabic word “Kalb”. Revolution means change, transition from one 

state to another. In Turkish, this word is used as "to heart" with the auxiliary verb "to make". According to the 

Turkish Legal Dictionary; Revolution; It is the renewal of the institutions in the political, social and military 

fields owned by a state, by radically changing and renewing them with reasonable and measured methods by 

the state. In other words, the revolutions can be in various fields such as the industrial revolution, the scientific 

revolution, the cultural revolution. Therefore, the innovations made by Atatürk are accepted as revolutions. 

The role they can go through in the process of building the Republic, pre-conceived II. They will be directed 

to an effective cultural movement and will reach events that will be enlarged both in the press and in the 

controls that have an intense place in the negotiations in the Constitutional Monarchy. Occidentals, who see 

Arabs as capitulations, should be noted for the positive impact of these readers on literacy. The summaries of 

the intended and Occidental were written with the letters targeted in Republic,  

The Alphabet Revolution, one of Atatürk's reforms, was realized on November 1, 1928, with the adoption of 

the "New Turkish Alphabet". In the historical background of this process, we will trace the journey that goes 

back to the adoption process of the Alphabet Reform in the Republican period, with examples from the studies 

that came to the agenda of the intellectuals in the Ottoman society since the second half of the 19th century. 

Keywords; Ottoman, Letter, Revolution, Mustafa Kemal Atatürk, Republic 



 

 

GİRİŞ 

Gülhane Hatt-ı Hümâyûn,  Osmanlıda uzun bir zamandan beri sürüncemede kalan problemlerin çözümünde 

devlete güç kazandıran, askerî ve teknik amaçlar doğrultusunda başlatılan modernleşmedir. Bu dönem 

Tanzimat fermanı olarak anılan idari, adli, mali ve bürokratik yenileşme hareketlerindeki yeni halkasıydı ve 

devleti bayındır bir hale getirme amacı taşıyordu. Bu reform planının hazırlanmasında büyük gayretler sarf 

eden Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Dönemi'ndeki reform hareketleri, zamanla Mithat Paşa'nın anayasalcılığı 

ile sonuçlanmış ve böylece hem toplumun aydınlatılmasını hem de modernleşmeyi amaçlayan Tanzimat 

aydını, Batı dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte ve devletin içinde bulunduğu duruma bir 

çözüm üretmeye çalışmaktaydı.  

Mustafa Reşid Paşaya göre; "Un systéme immuablement établi"; yani "Değişmez esaslara müstenit bir iç idare" 

şeklinde kısaca özetlediği yeni yönetim tarzı, devlet yönetimindeki zihniyetin dönüşümü için büyük önem 

verdiği yeni yönetim tarzı Aydınlanma felsefesinin önemli kategorilerinden biri olan tabii hakların bir uzantısı 

olarak kabul edilmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda yayılan liberal fikirlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır.  

Sosyal ve kültürel değişimlerin yaşanmağa başladığı bu süreçte, yazı konusunda; harf İnkılâbı tartışmaları ve 

önemi toplumların bilinçli bir şekilde çağın değişen koşullarına uyum sağlamasına olanak tanıyan en önemli 

iletişim yolu şüphesiz dildir. Bir kayıt aracı olarak eğitimde, bürokraside, basın ve yayında, mal ve hizmet 

alımlarının denetiminde etkin rol oynayan yazı ise bütün bu yapılarda temel teknik bir aygıttır. Ancak denetimi 

mümkün kılan ve teknik bir alt yapısı bulunan yazının, söz konusu bu alanlardaki modernleşme sonucunda 

birtakım eksiklikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle imlâ ve yazıdaki uyumsuzluk veya aksaklıklar rahatsız edici 

boyutlara ulaşmıştır. Bu tür sorunlar, başta eğitim alanında olmak üzere diğer alanlardaki modernleşme 

çabaları sonucunda sonlandırılmaya çalışılmıştır. Bu durum, modernleşen Avrupa dünyasında görüldüğü gibi 

modernleşmenin eşiğinde olan ve bu konuda büyük bir çaba içine giren 19. yüzyıl Osmanlı Devletinde bir 

ihtiyaç halini almıştır1.  

 

CUMHURİYET ÖNCESİ HARF İNKILABI ÜZERİNE GÖRÜŞLER 

Bundan ötürü, Arap harflerinin "ıslahı" ya da bunların tamamen değiştirilmesi konusundaki tartışmaların, 

Osmanlı Türkiyesi'nde basın ve yayındaki, bürokratik örgütlerdeki ve eğitim alanındaki reform çabaları kadar 

eski olduğunu hatta onlarla atbaşı gittiğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, yazıdaki modernleşme çabaları 

sadece Osmanlıya özgü değildi. Yeniçağ'ın başlarından itibaren Latin ve Kiril alfabelerini kullanan toplumlar 

(Rus-Bulgar-Sırb) modernleşme çabaları doğrultusunda imlâ reformlarına ve alfabe değişikliklerine 

gitmişlerdir.  

Dünya üzerinde yaşanan bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ndeki yansımaları, özellikle bürokratik 

merkeziyetçilik ve eğitim sahasında reform hareketlerinin hızlandığı, yeni bir yaşam zihniyeti ve toplum 

düzeni anlayışının hâkim olduğu Tanzimat Dönemi'nde görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde toplumsal ve 

zihinsel dönüşümü sağlayacak olan şey ise eğitim ve ona paralel olarak dil alanında gerçekleştirilecek 

reformlardı. Gülhane Hattı Hümâyunu'nu bir anayasa şeklinde değerlendiren Fransız gazeteleri bu Hatt'ın 

öngördüğü reformların Türk diliyle ilgisini, "Tanzimat'ın gerçekten verimli olabilmesi için Müslüman tebaa 

ile Hıristiyan halk arasında bütün ayrılıkların kaldırılması ve konuşulan Türkçe ile yazı Türkçesi arasındaki 

ayrıntıları açıkça belirterek, aynı maksadın gerçekleşmesi için dilin de sadeleştirilmesi gerekir." şeklindeki bir 

ifadeyle tespit etmişlerdir2. Dilde sadeleştirme tartışmalarının en önemli boyutunu oluşturan alfabe tartışmaları 

ise devletin gerileme nedenleri konusunda yapılan değerlendirmelerden ileri geliyordu.  Gerek Türkiye ve 

gerekse de Azerbaycan'da harf devrimine ihtiyaç duyulmasının ana nedeni, Arap dilinin telaffuzuna hitap eden 

ve Türkçe telaffuzla bağdaşmayan Arap alfabesinin yarattığı problemdir3.  

Türk tarihinde ilk kez Latin harfleriyle yazılan Türkçe metin, 3. Selim Dönemi'ne uzanır. Avrupa'yı sarsan 

Fransız Devrimi'nin yapıldığı 1789 yılında tahta çıkan III. Selim, saray hizmetinde görevlendirmek için Fransız 

mimar Antoine Ignace Melling'i, nam-ı diğer Melling Paşa'yı himayesi altına aldı. Kısa sürede Türkçeyi söken 

 
1 Niyazi, Berkes,Türkiye'de Çağdaşlaşma. (Yay. Haz. Ahmet Kuyaş), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.s. 550 
2 E. Ziya Karal, "Tanzimat'tan Sonra Türk Dil Sorunu", TCTA., C. 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 314-332. 
3 İlber Ortaylı, "Türk Harf Devrimi'nin Dış Ülkelerdeki Etkileri Üzerine", Harf Devrimi'nin 50. Yılı Sempozyumu, TTK 

Basımevi, Ankara, 1991, ss. 104-105. 



 

 

yetenekli mimar, hiçbir zaman Arapça harfleri öğrenmedi. İstanbul'daki ilk işi padişahın kız kardeşi Hatice 

Sultan'ın Ortaköy'deki sarayını restore etmekti. Ancak ortada bir sorun vardı; namahrem olduğu için Hatice 

Sultan'ın karşısına geçip yüz yüze görüşemezdi. O da düşüncelerini sultana Türkçe olarak Latin harfleriyle 

kaleme aldı.  

Hatice Sultan da Melling'in mektuplarına yine Latin harfleriyle yazılmış Türkçe pusulalarla yanıt verdi. Bu 

sıra dışı tecrübe, Osmanlı toplumunda kadın-erkek ilişkilerindeki bariyerler yüzünden ortaya çıksa da, çok 

geçmeden Osmanlı aydınları arasında dilde reform ve yeni alfabe tartışmaları da su yüzüne çıktı.4 Alfabe 

tartışmaları bazı aydınlara göre, Batılı filologların özellikle Cemil Meriç'in de ifade ettiği üzere Münif Paşa'nın 

hocası, Volney'in fikirlerinden ilham alarak başlamaktadır5.  

Tanzimat Dönemi'nde, "...Usûl-ı terkibiye ve Arabî ve Farisî kelimâtın ihtilâtı..."nın278 okur-yazarlığı 

kösteklediği ve cahilliğin yaygınlaşmasına yol açan bir araç olduğu fikrini ileri süren ve dolayısıyla eğitimin 

geliştirilmesi için bir yazı reformunun yapılması gerektiğine değinen kişi Münif Paşa olmuştur. Münif Paşa, 

1862 yılında Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de verdiği bir konferansta; Arap alfabesinin ıslah edilmesi 

konusunda önemli bir girişimde bulunmuştur6. 

Münif Paşa'nın girişiminden on dört ay sonra, 1863'te İstanbul'a gelen Azeri Türkleri'nden Ahunzâde Mirza 

Feth-Ali, Müslümanlar arasında kullanılan alfabedeki sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı bir 

tasarıyı Sadaret makamına sunmuştur. Sadaret makamının gürüşmek üzere dönemin bilim kurulu olan 

Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'ye havale ettiği bu tasarıda, Arap harflerinin okumaya uygun olmadığı, her 

kelimenin birkaç şekilde okunabildiği ve bu durumun okur-yazar oranını düşürdüğü ileri sürülmüştür7. 

Harflerin ıslahı konusunda başlatılan tartışmalar, 1868 yılında Binbaşı Ömer Bey ve Menemenlizâde Tahir 

Bey adındaki iki subayın Latin harflerinin kabulünü savunmasıyla devam etmiştir8. Harflerin ıslahı 

konusundaki tartışmaların benzer bir örneği de yine 1869'da Namık Kemal ile İran'ın İstanbul Elçisi Melkum 

Han arasında gerçekleşmiştir. Hürriyet gazetesinde gerçekleşen bu tartışma oldukça dikkat çekicidir9. Arap 

alfabesinin sadeleştirilmesine taraftar olan Ali Suavi ise bu alfabeyi yetersiz bulmuş ve Türkçede olup da 

Arapçada olmayan sesleri ifade edecek bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savunmuştur.  1869'da 

Avrupa'dan dönen İbrahim Şinasi ise bu konuya dikkat çekerek, Arap harfleriyle nesih ve kûfi yazı 

çeşitlerinden karma bir tür yazı geliştirmiş ve matbaada kullanılan 500'den fazla harf kasasını 112'ye indirerek 

kendi matbaasında eserlerini bu şekilde bastırmıştır10. 

Bu tartışmalar ışığında, 1862-1876 yılları arasında Arap alfabesinin ıslah edilmesi konusunda yoğun çalışmalar 

olduğu görülür. Ancak yapılan bu tartışmalar, teorik boyutta kalmaktan öteye gidememiştir. II. Abdülhamit 

Dönemi'ne gelindiğinde, 1878 yılında Sivas Mebusu Mehmet Ali Bey'in eğitimle ilgili tasarısını meclise 

sunması alfabe tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden olmuştur. Bu dönemde harflerin ıslahı konusu, 

önceki döneme göre daha geniş bir aydın kitlesi tarafından kavranmış ve bu amaca ulaşmak için üç yol 

gösterilmiştir: Birinci yol, resmi yazışma dilinin ıslah edilmesidir. İkinci yol, alfabenin düzeltilmesi ya da yeni 

bir alfabenin kabul edilmesidir. Üçüncü yol ise Türkçenin Arapça ve Farsça kelime ve kurallardan arındırılarak 

millî bir karaktere büründürülmesidir. İlk aşamada, yazışma dilinin sadeleştirilmesi için Sadrazam Sait 

Paşa'nın Maarif Nazırı Mustafa Paşa'ya yazışmalardaki uzun cümlelerin, lüzumsuz edatların ve tabirlerin 

atılması için bir layiha hazırlanması hususunda emir verdiği bilinmektedir. Ayrıca harflerin ıslahına karşı 

 
4 Barış Erdoğan, "Bir Travmanın 130 Yıllık Hikâyesi", 

http://arsiv.sabah.com.tr/2008/06/29/pz/haber,559C49307F234CD195105F367BF6CEF6.html, , (23.12.2012 
5 İsmail Akar, "Gazi Alfabesi (Bazı Sorular ve Sorunlar)", Harf Devrimi'nin 50. Yılı Sempozyumu, TTK Basımevi, 

Ankara, 1991, s. 148. 
6 Münif Paşa'nın harflerin ıslahı konusundaki fikirleri ve bu konuda Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'ye sunduğu makalesi 

için bkz: Münif, "Islâh-ı Resm-i Hatta Dair Bazı Tasavvurât", Mecmua-i Fünûn, No: 14, 1280, ss. 74-77. 
7 Fevziye Abdullah Tansel, "Arap Harflerinin Islâhı ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri", Belleten, 

C. XVII, S. 66, 1953, s. 225., 
8 Mustafa Albayrak, "Yeni Türk Harfleri'nin Kabulü Öncesinde, Halk Eğitimi ve Yazı Değişimi Konusunda Türk 

Kamuoyunda Bazı Tartışmalar ve Millet Mektepleri'nin Açılması (1862-1928)", AÜ. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Atatürk Yolu Dergisi, S.4, 1989, s. 473. 
9 Melkum Han'ın Hürriyet gazetesine gönderdiği Farsça mektup için bkz:  F. A.Tansel,(1953). "Arap Harflerinin Islâhı 

ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri", Belleten, C.XVII, S.66, 1953, s. 227-230.  
10 Neriman Tongul, "Türk Harf İnkılâbı", AÜ. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C.9, S. 33, 2004, s. 

106. 



 

 

gelenler olduğu için İran ulemasından mevcut harflerin ıslah edilebileceği konusunda bir de fetva alınmıştır. 

Bu fetvanın etkisiyle Arap alfabesinin bırakılıp, Latin alfabesinin alınması bile düşünülmüş, hatta Enver Ziya 

Kararal’a göre  II. Abdülhamit de bu fikre ortak olmuştur11. 

20. yüzyılın başından itibaren bu konu üzerinde görüş ve çalışmalar sürdürülmüştür. 1913 yılında Celal Nuri 

de, Arap harflerinin berbatlığını, bu harflerle iş yapmanın zorluğunu, yetersiz ve eksik oldukları için bir işe 

yaramadıklarını, bu harflerle yazılanları halkın kolay öğrenemediğini ve bunun kalkınmaya engel olduğunu, 

harflerin ıslah edilmesinin anlamsız olduğunu ve zaman kaybedilmeden Latin harflerinin kabul edilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca “Sinlik” harflerini kullanan Romanyalıların ve “Gotik” harflerini kullanan 

Almanların bile Latin harflerini kabul ettiklerini belirterek, Latin harflerinin kabulünü savunanlar arasında 

yerini aldı12. İttihatçılar, I. Dünya Savaşı’ndan önce yine Arap harfleri temelinde, bu harflerin yazılış ve 

okunuşunda kolaylıklar sağlayan, sınırlı bir reform denemesi yaptılarsa da başarılı olamadılar13.  

I. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce, Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın özellikle orduda uygulamasına giriştiği 

ve “Ordu Elifbası”, “Hatt-ı Cedid”, “Enver Paşa Yazısı” gibi adlar verilen yazıda, Arap harfleri ayrı ayrı 

yazılarak, sessiz olan “vav”, “elif’ “ye” harfleri sesli harfler olarak da kullanıldı. Harbiye Nezareti tarafından 

bazı resmi yazılar bu yazı ile yazılıp orduya gönderildi ve askerliğe ait bazı kitaplar da bu yazıyla basılıp 

yayınlandı. Orduda bir süre kullanılan bu yeni yazıyı okumak, eskisinden de zor olduğu için bir süre sonra da 

bu yazıdan vazgeçildi. 

Cumhuriyet öncesi dönemi değerlendirdiğimizde bu konuda yaşanan gelişmeler; 1850'li yıllardan sonra hemen 

hemen bütün Türk aydınları Fransızca diline hakimdi ve aralarındaki yazışmaları dahi Fransızca olarak 

yürütüyordu. Yaygınlaşan telgraf sistemi ile beraber Latin Alfabesi ve Fransız yazı sistemi harflerini 

kullananların sayısı gün geçtikçe artış gösteriyordu. Bazı kent ve semtlerdeki dükkanlar artık Osmanlıca harfler 

yerine Latin harfleri kullanmaya başlamıştı. Bu sürecin gelişiminde ise, 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde 

özellikle ulusalcılık akımının etkisiyle tarih ve filoloji konusundaki çalışmaların ilerlemesi belirleyici rol 

oynamıştır. 

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE HARF İNKILÂBINA GİDEN SÜREÇ 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başöğretmen ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk alfabe değişikliği ile 

Suriye'de bulunduğu 1905 ila 1907 yılları arası kafa yormaya başladı. Cumhuriyet kurulmadan, 1919 yılında, 

Erzurum’da bulunduğu sırada Mazhar Müfit Kansu’ya, zaferden sonra ilk işin Cumhuriyet’in kabulü olacağını 

ve 5. Sırada yer alan işin de Latin harflerinin kabulü olacağını not ettirdi14 . 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922'de Halide Edib Adıvar ile alfabe değişikliği konusunda konuşmuş ve bu 

konuda ciddi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca bu dönemde Hüseyin Cahit, Mustafa 

Kemal Atatürk'e Eylül 1922'de  Milli mücadelenin askeri başarıları sonrası Lozan Anlaşmasının kapısını 

açacak olan Mudanya Mütarekesi görüşmeleri öncesinde    ''Neden Latin harflerini kabul etmiyoruz?'' diye bir 

soru yöneltmiş, Atatürk de ''Henüz zamanı değil'' diye yanıtlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk  diplomatik 

atılımların henüz daha atılmadığı için zaferleri taçlanılacak anlaşmaların sonucu görülmeden bu konuda 

atılacak adımları erken bulmuş olduğu görülmektedir. 

1922 yılında Azerbaycan'ın Latin Alfabesi'ne geçişi Türkiye'nin dikkatini çekti. Sovyetler Birliği'ne üye olan 

Türk devletleri de Latin harflerini kullanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti de bunun üzerine ortak bir alfabeyi 

kullanarak Türk devletleri ile olan iletişimi artırma adına Latin Alfabesi'ne geçme kararı alınmasını hızlandıran 

bir diğer faktör oldu  Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin, harf inkılabıyla kuracağı kültürel ilişkilerden 

rahatsız olan  Sovyetler Birliği ise Stalin döneminde Türk devletlerinin Türkiye ile olan bağını koparmak 

amacıyla tüm Türk devletlerini Kiril Alfabesi kullanmak zorunda bırakmıştır. 

Askeri zaferlerin Lozan’da tam bağımsız ile sonuçlanıp yönetim şekli olarak Cumhuriyetin ilanında önce  Latin 

alfabesinin kabulü konusundaki ilk teşebbüs, 1923 yılında, İzmir İktisat Kongresi’nde yapıldı. Bu kongrede, 

 
11 Karal, Osmanlı Tarihi-Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), ss. 403-404. 
12 Atatürk Devri Fikir Hayatı, c: II, haz: Mehmet Kaplan... vd., Ankara, 1981, s: 17 
13 Turhan Feyzioğlu, “Türk İnkılâbının Temel Taşı: Laiklik”, Atatürk Yolu, Ankara, 1995,s.211-212 
14 Ramazan, Boyacıoğlu, “Harf Devrimi ve Sağladığı Kolaylıklar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 50, Cilt: 

XVII, Temmuz 2001. s.439. 



 

 

Ali Nazmi ile bir arkadaşı, Latin harflerinin kabulü konusunda bir öneri verdiler. İçtihad dergisi yazarlarından 

Hakkı Kılıçoğlu, Arap harflerine dinî bir anlam yüklenmemesi gerektiğini belirterek, Latin harflerinin 

kabulünün gerekliliğini savundu15 . Ancak, sonuçta bu öneri tepki ile karşılandı. En büyük tepki, “Latin 

Harflerini Kabul Edemeyiz” başlıklı yazısı ile Kongre Başkanı Kazım Karabekir Paşa’dan geldi16 . Milli bir 

dilin kullanılmasının gerekliliğine inanan Mustafa Kemal, 1923 yılında, İktisat Kongresi sırasında, toplumun 

henüz alfabe değişimi konusuna hazır olmadığını görerek bu konudaki teklife sıcak bakmadı. Konu, 1924 

yılında, Şükrü Saraçoğlu tarafından TBMM’de yeniden gündeme getirildi17 . Şükrü Saraçoğlu, 24 Şubat 1924 

günü, Bütçe Kanunu Tasarısı görüşülürken söz isteyerek, Arap harflerinin okuyup yazmayı zorlaştırdığını 

vurguladı. Arap harflerinin Türk dilini yazmaya yeterli olmadığını ve bu nedenle de hacıların, hocaların, 

amirlerin, memurların gayretine, asırlardan beri yapılan fedakârlıklara rağmen halkın ancak yüzde ikisi veya 

üçünün okumuş olduğuna dikkat çekti18. Bu sıralarda bazı gazetelerde Latin alfabesine geçilmesini destekleyen 

yazılar çıkmaya başladı ve hatta “Yeni Harfler Derneği” adı altında bir dernek kuruldu. Böylece harf inkılâbı 

öncesinde bir kamuoyu oluşmaya başladı19. 

Bu alanda sürüdürlen çalışmaların başarılı olması konusunda Mustafa Kemal, eğer köklü olarak harfler 

değiştirilmezse, harflerde yapılacak olan sınırlı bir reformun İttihatçıların yaptıkları reform gibi başarısız 

olacağının farkındaydı. Bu nedenle harf değişikliğiyle birlikte, takvim, saat, uzunluk ve ağırlık ölçülerinde de 

değişikliklere gidildi. Rakamların yazılışlarında milletlerarası işaretler kabul edildi. Saat kargaşasına son 

verilerek, Greenwich esasına dayanan, milletlerarası saat sistemi benimsendi. 10’luk sisteme dayanmayan eski 

ağırlık ve uzunluk ölçülerinin yerine metrik sistem uygulandı20. 1925’de şapkayı kabul ettirmek için yurdun 

muhafazakâr bölgesini seçen Mustafa Kemal, yeni harfleri tanıtmak için İstanbul’u seçti ve çıkışını yapmak 

için 9 Ağustos 1928 gecesi Sarayburnu (Gülhane) Parkı’nda verilen baloya gelen halk topluluğunu uygun 

gördü  ve şu nutkuyla hem kamuoyunu aydınlattı, hem de harf inkılâbını başlattı. “…Bunu vatanperverlik ve 

milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir toplumun yüzde onu, 

yirmisi, okuma-yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak 

lâzımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla 

doldurmuş bir millettir! Fakat milletin yüzde sekseni okuma-yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk’ün 

seciyesini anlamayarak kafasını bir takım zincirlerle saranlardır. Artık mazinin hatalarım kökünden 

temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Bu hataların düzeltilmesinde bütün vatandaşların çalışmasını 

isterim. En nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz 

yazısıyla, kafasıyla bütün medeniyet âleminin yanında olduğunu gösterecektir...21” 

Mustafa Kemal, Sarayburnu nutkundan sonra, il il dolaşarak, okullarda, kahvelerde, meydanlarda kara tahtanın 

başına geçerek vatandaşlara alfabe dersi vermeye başladı. Devlet dairelerinde, orduda, Türk Ocaklarında, 

hapishanelerde kurslar açıldı. İlk dört ayda 5.000 öğretmen, yeni alfabeyi öğrenerek, yeni kursların yönetimini 

üstlerine aldılar. Bütün ülke büyük bir okula döndü. Okul kitapları yeni yazı ile basılarak, okullara dağıtıldı 22. 

1 Kasım 1928’de, Meclisin yıllık toplantısının açış nutkunda, Mustafa Kemal, “Büyük Türk Milletine, onun 

bütün emeklerini kısır yapan çorak yol dışında, kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lâzımdır. Bu okuma 

yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk Alfabesidir” konuyu özetledi. Açılış törenini takiben 

toplanan komisyonun hazırladığı tasarı, 1353 Sayılı Kanun olarak oy birliği ile kabul edildi 23 “Türk Harflerinin 

Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun” 3 Kasım tarih ve 1030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

 
15 Feyzioğlu, a.g.e., s: 212 
16 Zeynep Korkmaz, “Harf İnkılâbı”, Türk Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 563, Kasım 1998, s: 375 
17 Elif Asude Tunca, “Türk Harf Devriminin Halka Tanıtımı Çalışmaları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2006, s.114. 
18  Ayça Yenişan,  Tarih Boyutu İçinde Alfabe Sorunu Ve Türk Harf Devrimi (1839 – 1929), Osmangazi Üniverstesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, T. C. Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2005, s:53. 
19 Levent Candan, Atatürk Döneminde Harf Devrimi Sonrası Deniz Basımevi’nde Basılmış Yayınların İncelenmesi 

(1929–1938), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 

2006, s: 2-3 
20 Feyzioğlu, a.g.e., s: 212 
21 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c: II, Ankara, 1997, s: 272-274 
22 Mahmut Tezcan, “Atatürk'ün Eğitim Anlayışına Felsefi ve Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, Sayı 15, Cilt V, Temmuz 1989, s: 577 
23 Bilal Şimşir, Türk Harf Devrimi Üzerine İncelemeler, Ankara, 2006, s.40. 



 

 

girdi. Kanunun kabul edilmesinin ardından, ilk iş olarak, yeni yazı ile okuyup yazma bilenlerin sayısının, 

süratle eski yazı ile okuyup yazma bilenlerin sayısının üstüne çıkarılmasına çalışıldı.  

1 Ocak 1929’da açılan “Millet Mektepleri” fikri de buradan doğdu.Atatürk’üm Başöğretmen olarak başlattığı 

bu çalışmalar Millet mekteplerine, açıldığı ilk günden itibaren 16–40 yaş arasındaki kadın, erkek pek çok Türk 

vatandaşı kaydoldu. Millet mektepleri, düşünce, örgüt ve uygulama olarak, o güne kadar dünyanın bir eşine 

rastlamadığı, bir zorunlu yaygın eğitim hareketi oldu24.Dil konusunda, eğitim uzmanlarının, beş yıl gibi  geçiş 

sürecinin gerektiğini söylemelerine karşılık, Mustafa Kemal Atatürk  harf inkılâbını üç dört ay gibi kısa bir 

zamana sığdırma başarısını göstermiş olmasında şüphesiz  bu konuda bütçe de gereken yatırım harcamalarının 

alt yapısı hazırlanmış olması bu sürecin kısa zamanda başarıya ulaşmasında etkili olmuştur. Bu dönemde Milli 

Eğitim Bakanlığı, yeni Türk harflerinin yayılması hususunda gerekli olan masraflar için, 1928 yılı bütçesine 

400.000 liralık bir ödenek koymayı kararlaştırdı, bunun için hazırlanan 1354 sayılı kanun tasarısı 13 Kasım 

1928 yılında yürürlüğe girdi. Aynı gün yürürlüğe giren 1355 sayılı diğer bir kanun tasarısı da yeni harflere 

geçişte zarar gören Türk basınına yardım için, matbaalarda kullanılmak üzere ithal edilecek yeni Türk 

harflerinin gümrük vergisi karşılığı olarak, 1928 yılı mali yılı vergiler bütçesine 200.000 liralık olağanüstü 

ödenek koyulmasıyla ilgiliydi. Çıkarılan yasayla ve 400.000 liralık gibi kısıtlı bir bütçeyle yapılan çalışmalar 

meyvesini verdi ve 1929 yılına gelindiğinde ise Latin kökenli yeni Türk harfleri Türkiye’nin ulusal tek yazısı 

olarak beklenen yerini aldı25. 

 

SONUÇ 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar, Arap alfabesine ve İslamiyet’in de tesiriyle Arapça-Farsça kelimelerin Türk 

dilini istilâ etmesine tepki gösteren aydınlar, alfabe sisteminin ıslah edilmesi gerektiği düşüncesini sürekli 

tartıştılar. Özellikle Tanzimat döneminde Osmanlıcaya karşı doğan tepki, kullanılan alfabe sistemine de tepkiyi 

beraberinde getirdi ve bu dönemde dilde sadeleşme hareketlerine girişildi. Tanzimat dönemi sonrasında, 

Meşrutiyet dönemlerinde ve Servet-i Fünun akımında edebiyatçıların çoğu yazı dilinin sadeleşmesi gerektiğini 

ifade ederek, ağırlaşan Osmanlıcaya karşı yeni dil ve üslup arayışlarına girdiler. 1851’de akademi özelliği olan 

“Encümeni Dâniş” kurulmuştur. Bu kurum, Türk dilinin sadeleştirilmesi ve halkın anlayacağı şekilde eserler 

yazılması için çalışmalarda bulunacağını, tüzüğünde açıklamıştır. 

Osmanlı-Batı etkileşiminin yoğun bir hale dönüştüğü II. Meşrutiyet Dönemi'nde, Latin harflerinin okur-

yazarlık üzerindeki olumlu etkisine bizzat şahit olan dönemin aydınlarından Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin 

Cahit (Yalçın) ise kaleme aldığı yazılarında bu konuda önemli fikirler ileri sürmüştür. Hüseyin Cahit, bugün 

kullanılan harflerin Türklük ve Müslümanlıkla hiçbir alakası olmadığını, Türker’in öteden beri başka yazıları 

olduğunu ve şimdiki harfleri sonradan kabul ettiklerini ileri sürmüştür. Bu noktadan hareketle, ülkede cehaleti 

izale etmenin mevcut harflerden dolayı mümkün olmadığını düşünen Hüseyin Cahit, İçtihad dergisinde aynen 

yayımlanan ve destek gören bir yazısında "Çocuklarımız mekteplerde üç sene, dört sene çalındıktan sonra da 

doğru okuyamazlar. Çocuklarımız değil, hiçbirimiz her kelimeyi doğru telaffuz ettiğimizi iddia edemeyiz. 

Böyle lisan, böyle tahsil olur mu?" diyerek hem mevcut harflere yönelik eleştiride bulunmuş hem de bu harflere 

kendilerini bağımlı kılan dinî ve millî hiçbir engel olmadığını ileri sürerek bir an önce Latin harflerinin kabul 

edilmesinin medeni icaplara göre ilerlemede büyük faydalar sağlayacağını ifade etmiştir. 

Tanzimat Dönemi'nden Cumhuriyet'e uzanan zaman diliminde harfler konusunda gerçekleştirilen tartışmalar 

sonucunda, 20 Mayıs 1928 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlığa bir önerge vererek Latin harflerinin 

uygulanması olanaklarının incelenmesi için bir kurul oluşturulmasını istemiştir. Bakanlar Kurulu bu öneriyi, 

23 Mayıs'ta kabul etmiş ve bir Dil Heyeti kurulmuştur. 17-19 Temmuz toplantılarına İsmet Paşa da katılmış 

ve bu alfabeye "Türk Alfabesi" adını da kendisi vermiştir. Dil Heyeti hazırladığı raporu, 1 Ağustos'ta Gazi 

Mustafa Kemal'e sunmuş ve Gazi bu kararı 9 Ağustos'ta halka duyurmuştur. Mustafa Kemal'i, "Son darbe-i 

tahlis" dediğimiz, feyyaz inkılâb darbesini hazırlayan kudretli ve iradeli el"  şeklinde ifade eden İçtihad 

dergisi ise bu gelişmeleri "Cumhuriyetimizin Hars Sahasında Bir Feth-i Mübîni" başlığıyla duyurmuş ve Latin 

harflerinin kabulü kararını, "Hükümetimizin inkılâb ve tecdid sahasına dâhil en parlak zaferini, samimi 

hürmetle, selamlıyoruz."  sözleriyle değerlendirmiştir.  

 
24 Cüneyt E. Koryürek, Harf İnkılâbı 70. yıl, İstanbul, 1998, s: 46 
25 Yenişan, a.g.e., s: 100 



 

 

Ezcümle; 1860’lardan itibaren dile getirilmeye başlanan, eski harflerin zorluğuna ilişkin düşünceler, II. 

Meşrutiyet döneminde canlanmış ve tartışmalar Mustafa Kemal'in harf inkılâbını gerçekleştirmesi ve başarı 

kazanmasıyla son bulmuştur. 1 Kasım 1928'de Latin harflerinin kabul edilmesinden sadece bir ay sonra, 1 

Aralık 1928'de ülkede tamamen yeni harflere geçilmiştir.  
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ÖZET 

Müzeler geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran ve geleceği şekillendirmek için kullanan çok yönlü kazanım 

mekânlarıdır. Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yere sahip olan Atatürk’ün anıları ile bütünleşen Atatürk 

Müze Evleri de ülkemizin tarihsel ve kültürel değerleridir. 16 Mart 1923 ve 17 Ocak 1925 tarihlerinde kısa 

sürelide olsa Atatürk’ün hizmetine sunulmuş olan Suphi Paşa Evi Atatürk’ün önemli hadiselerine ve tarihe 

tanıklık ederek korunması gereken bir kültür varlığı olmuştur. Adana geleneksel konut mimarisinin özgün 

örneklerinden olan bina, mimari ve anı değeriyle de Adana Kent Kimliğini yansıtmaktadır. Atatürk’ün Adana 

da kaldığı dönemlerde misafir olduğu Suphi Paşa Evi ve ziyaret ettiği önemli binalar, resimler ve belgeler 

üzerinden çalışma kapsamında sunulmaktadır. Araştırmada, Suphi Paşa Konağı’nın 1981 yılından sonra 

düzenlenmiş olan iç mekan ve mobilyaları, mekanları binanın rölöveleri ve yeniden işlevlendirme projesi 

üzerinden incelenerek ele alınmıştır. Araştırma kapsamında müzenin misyon ve vizyonu, sergileri ve eğitim 

programları incelenerek ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: kent kimliği, müze, bellek, Atatürk Evi 

 

ABSTRACT 

Museums are versatile learning spaces that bridge the gap between the past and the present and use them to 

shape the future. Atatürk Museum Houses, which are integrated with the memories of Atatürk, which has an 

important place in our republic's history, are also historical and cultural values of our country. Suphi Pasha 

House, which was put into the service of Atatürk for a short time on March 16, 1923 and January 17, 1925, 

has become a cultural property that needs to be protected by witnessing important events and history of 

Atatürk. The building, which is one of the original examples of Adana traditional residential architecture, also 

reflects the Adana City Identity with its architectural and memory value. The Suphi Pasha House where Atatürk 

was a guest during his stay in Adana and the important buildings he visited are presented within the scope of 

the study through pictures and documents. In the research, the interior and furniture of the Suphi Paşa Mansion, 

which were arranged after 1981, were examined through the building's surveys and re-functioning project. 

Within the scope of the research, the mission and vision of the museum, its exhibitions and educational 

programs were examined and discussed. 

Key Words: urban identity, museum, memory, Atatürk House 

 

1. GİRİŞ 

Atatürk Millî Mücadele yıllarında Anadolu’da birçok il ve ilçeyi ziyaret etmiştir. Ziyaretleri esnasında misafir 

olmuş çok önemli toplantılarda hayati kararlar almıştır. Yaşadığı konuk olduğu o şirin ev, köşk ve konaklar 

hem olaylara hem de Ulu Öndere ayrı ayrı tanıklık etmişlerdir. Bu mekânlara merkezi yönetim ve yerel 

yönetim başta olmak üzere yerel halk her zaman sahip çıkmıştır. Kent kimliğinin ve tarihinin önemli bir parçası 

olan bu binalar, Atatürk müzesi, evi olarak düzenlenerek gelecek nesillere birer anı değeri olan kültürel miras 

olarak korunarak sunulmaktadır. Bu binaların ortak özellikleri, bir devlet başkanı ya da başkomutan için özel 

olarak tasarlanıp düzenlenmemişlerdir. Büyük çoğunluğu geleneksel sivil mimarlık örneği, Türk evi, köşk ya 

da konaktır. 



 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ve öncesinde Anadolu kentlerinde geçici olarak kalınabilecek nitelikli otellerin 

olmadığı görülmektedir. Mevcut hanlarda ise bir odada çok kişinin bir arada kaldığı güvenliği ve mahremiyeti 

olmayan mekanlar mevcuttu.  

Osmanlı yönetim geleneğinde kentin devlet görevlileri için selamlığı olan büyük evler veya konaklar 

yapılmıştır. Birçok kasaba ve merkezde de bu amaçla mevcut olan büyük konaklar veya köşkler yöneticilere 

tahsis edildiği görülmektedir. Hükümet konakları, vali konakları, kaymakamlık binaları Anadolu kentlerinin 

sınırlı sayıdaki en modern binaları olmuşlardır. Bir yönetici veya üst düzey görevli başka bir yere atandığında 

mevcut yeni gelen görevli konağı veya evi hem resmi görevleri için hem de barınmak için kullanmak 

zorundadır. Yönetici veya resmi görevli konak veya evlerde haremlik bölümünde ailesiyle yaşıyor, resmi 

işlerini ve ofis çalışmalarını evin selamlık bölümünden (dairesinden) yürütüyordu. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında bir kente resmi görevli gittiğinde ya yakınında ya da kentin ileri gelenlerinin 

gösterdiği bu amaçla düzenlenmiş bir evde veya konakta kalırdı. Kurtuluş mücadelesi süreçlerinde konaklama 

ve çalışma amaçlı ofis ve karargâh bulabilmek hatta oluşturmak çok zordu bu amaçlar için en uygun resmi 

kurum hızlıca dönüştürülerek karargâh ve konaklama amaçlı kullanılıyordu. Bunun yanında mevcut 

belgelerden, halkın ve görevlilerin konutlarını ve imkânlarını Ulu Önder’e tahsis etmek için gönülden ve 

fedakârca davrandıkları anlaşılmaktadır. Konuk olunan mekânlarda, ziyaret edilen evlerdeki şahsi eşyalar, özel 

donatılar, yöresel ve etnografik tefriş elemanları (halı kilim, perde, örtü vb.) ve Atatürk’e ait eşyalar, 

mekânlara, olaylara süreçlere ait yazışma ve evraklar sergilenmektedir. Atatürk evleri donatıları mobilyaları 

yöresel eşyaları ile özgündür birbirlerinden farklıdır. Ulu önder için düzenlenen karargâh ve konaklama amaçlı 

tahsis edilen bu mekânların varlığı, illerinde ilçelerinde vatandaşlarımızın ve o beldelerin ileri gelenlerinin 

kurtuluş mücadelesine desteklerinin de birer göstergesidir.  

Ulu Önder’in Adana ziyaretlerinde kaldığı ve vakit geçirdiği Suphi Paşa Konağı da, Atatürk Bilim ve Kültür 

Müzesi olarak düzenlenerek halkın ve turistlerin ziyaretine açılmıştır. Atatürk’ün 99 yıl önce 42 yaşında Adana 

ziyaretlerinde kaldığı Suphi Paşa Konağı Atatürk ve Kültür Müzesi olarak düzenlenerek 1982 yılından beri 

ziyarete açılmıştır. Her yıl Atatürk Bilim ve Kültür Müzesinde 15 Mart Atamızın Adana’ya geliş yıldönümü 

olarak kutlanmaktadır. Çalışmada, doküman analizi, görüşme, gözlem ve yerinde değerlendirmeler yapılarak 

veriler elde edilmiştir. 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkomutan olarak Ulu Önder Atatürk, Büyük Zafer’den sonra 1923 

yılında ilk gezisini Güney de Adana’ya gerçekleştirmiştir. Bu gezide kendisine eşi Latife Hanım, yaverleri ve 

bölge milletvekilleri eşlik etmişlerdir. Ankara’dan özel bir terenle Konya’ya oradan da Adana’ya 15 Mart 1923 

de teşrif etmişlerdir. 

Adana kentinde da çok büyük bir halk kitlesi Ata’yı karşılamıştır. Atanın ziyareti esnasında geçeceği yollar 

bayraklarla süslenmiş önemli noktalara taklar kurulmuştur. İhtişamlı karşılamadan sonra, Ulu Önder önce 

Hükümet Konağını ve öncelikli daireleri ziyaret ederek dinlenmek için Suphi Paşa Konağı’na geçmiştir. 

Atanın Adana’ya ilk gelişi Yıldırım Orduları Komutanı olarak 31 Ekim 1918 de dir. Halep’ten gelerek 

Komutanlık Karargâhında kısa süre kalmış İstanbul’a gitmiştir. 15 Mart 1923 günü Atatürk Devlet Başkanı ve 

Başkomutan olarak Adana’ya ikinci kez gelmiştir. Atatürk’ün iki gece konuk olduğu konak, Seyhan nehri 

kıyısında Yeni Köprü İle Eski Köprü arasında yer almaktadır. 1882 yılında inşa edilen binayı, Suphi Paşa 1902 

yılında satın alarak konak olarak kullanmaya başlamıştır. Ali Münif Yeğenaga Adana Belediye Başkanı Olarak 

Atatürk’ün konaklayacağı en uygun yer olarak konağı seçmiştir. 13 Ocak 1925 te Atatürk tekrar geldiğinde 

yine aynı konakta ağırlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa Adana’ya yaptığı diğer gezilerde de dört ayrı yerde 

ikamet etmiştir. Bunlar sırasıyla; Seyit Ali’nin Bağ Evi, Murat Otel, Misis Tren İstasyonu ve Fahri 

Uğurlu’nun evidir. Günümüzde ise, Suphi Paşa Konağı restore edilerek Atatürk evi olarak müze haline 

dönüştürülmüş ve halkın ziyaretine açılmıştır. Yerel halk bundan sonra Suphi Paşa konağını Atatürk evi olarak 

anmıştır. 

 



 

 

 

Resim 1. Mustafa Kemal Paşa’nın Adana’da Karşılanışı 

 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa, 15 Mart 1923’te Adana’yı ziyaret etmiştir. 

Resim1’de Ata’nın yanında birlikte yürüdüğü, Vali Refet Canıtez, Damar Arıkoğlu, Ali Münif Yeğenağa, 

Salih Bozok, İsmail Habib Sevük, Refik Koraltan, Adana’lılar ve subaylar görülmektedir. Latife Hanım Ulu 

Önderin sağında yürümektedir. 

 

 

Resim 2. Mustafa Kemal Paşa’nın Adana’da Ulucami Sokağından Geçişi 16 Mart 1923 

 

Resim 2 ‘de Ulucami Sokağında kurulmuş zafer takının altından geçerken görülmektedir. Takta Yaşasın 

Adana Mücahitleri yazmaktadır. Karşılamak için sokaklar doldurulmuş yolun her iki tarafında duvarlara ve 



 

 

çatılara çıkılmıştır. Resim de sağ tarafta yer alan yüksek duvar Ulucami Mezarlığı’nın duvarıdır. Günümüzde 

mezarlık kaldırılmış o alan park yapılmıştır. 

 

 

Resim 3. Mustafa Kemal Paşa’nın Adana’ya gelişinde (15 Mart 1923)  Kuruköprü’de kurulan zafer 

taklarından biri (https://mustafakemalim.com/cumhuriyet-fikri-adanada-dogdu-3-10/). 

 

Resim 3 de görülen Kuruköprü Zafer Takı’nın üstünde şu yazı vardır: «Adana halkı Gazi Mustafa Kemal 

Paşa Hazretlerini görmekle bahtiyardır». 

 

 

Resim 4. Mustafa Kemal Paşa’nın 15 Mart (1923) Adana gezisinde Kolordu’dan çıkarken fotoğrafı 

(https://mustafakemalim.com/cumhuriyet-fikri-adanada-dogdu-3-10/). 

https://mustafakemalim.com/cumhuriyet-fikri-adanada-dogdu-3-10/
https://mustafakemalim.com/cumhuriyet-fikri-adanada-dogdu-3-10/


 

 

Resim 4. de Atatürk Kolordu binasından çıkarken görüntülenmiştir. Yanında Latife Hanım, Başyaver Salih 

Bozok, Ali Kılıç Bey, Doktor Eşref Bey ve Refik Koraltan görülmektedir. Kolordu Komutanı Kenan Bey ‘de 

Ata’yı uğurlamaktadır. 

 

   

Resim 5.-6. Mustafa Kemal Paşa’nın Türkocağı Binasını Ziyareti (AFAD Arşivi). 

 

Resim 5 de Atatürk’ün Türkocağı binasından ayrılışı görülmektedir (15 Mart 1923). Resimde de görüleceği 

gibi kapının üzerinde ‘Türkocağı’ yazılmıştır. Kapı üzerinde asılan yazıda ise ‘Aziz Münci’ ve ‘Adana 

Türkocağı öz hemşerisi Gazi Paşa’yı hürmetle karşılar’ 

yazılmıştır.(https://mustafakemalim.com/cumhuriyet-fikri-adanada-dogdu-3-10/). Resim 5 de görülmekte 

olan bina Adana Valisi Halil Paşa zamanında 1868 yılında valilik binası olarak yaptırılmıştır. 1900-1922 

yıllarında Belediye Binası olarak hizmet vermiştir. 1922 den sonrada Türkoçağı Binası olarak kullanılmıştır. 

1950 li yıllarda yıkılarak yerine betonarme bir bina yapılmıştır ve Tarım İl Müdürlüğü kullanımındadır. 

 

  

Resim 7., 8. Mustafa Kemal Paşa’nın Adana Lisesi’nin kapısından girerken ve Milli And’dan sonra Lise’den 

ayrılırken fotoğrafı 16 Mart 1923 (AFAD Arşivi). 

https://mustafakemalim.com/cumhuriyet-fikri-adanada-dogdu-3-10/


 

 

Resim 7 de Ulu Önder’in Adana lisesine girişi esnasında sağında Coşkun Güven ve Latife Hanım, solunda ise 

Adana Valisi Refet Canıtez birlikte yürümektedirler. 

 

 

Resim 9. Mustafa Kemal Paşa’nın 15 Mart 1923 de Adana’da söylediği sözü Antakya’daki Atatürk anıtının 

kaidesinde kitabeleştirilmiştir. 

 

Resim 9 da görülen Atatürk’ün Adana ziyaretinde söylemiş olduğu ‘40 asırlık Türk Yurdu ecnebi elinde 

kalamaz’ söylemi Antakya’da bulunan Atatürk anıtının kaidesine yazılmıştır. Yazıda ‘ecnebi elinde kalamaz’ 

söylemi ‘düşman elinde kalamaz’ olarak değiştirilmiştir. 

 



 

 

  

Resim 10. Mustafa Kemal Paşa Suphi Paşa’nın Konağında (AFAD Arşivi). 



 

 

 

Resim 11. Mustafa Kemal Paşa Kolordu Civarında (AFAD Arşivi). 

 

Atatürk eşiyle birlikte Suphi Paşa konağında kalmaya karar vermiştir. Osmanlı geleneksel konut mimarisinde 

inşa edilen konak, Adana’nın ileri gelen ailelerinden olan Ramazanoğlu sülalesinden Suphi Paşa’ya aittir. 

Mustafa Kemal Atatürk, Adana’ya beş kez gelmiştir. Bu ziyaretlerin ikisinde, 16 Mart 1923 ve 17 Ocak 1925 

tarihlerinde bu konakta misafir edilmiştir. Atatürk’ün 100. Doğum yılı olan 1981 yılında konak müzeye 

çevrilmiştir.  

Gazinin Adana’ya gelişinde misafir edildiği Suphi Paşa Konağı Adana geleneksel konak mimarlığının öncü 

örneklerindendir. 2000 lerin başında yapılan kapsamlı bir restorasyondan sonra müze işlevine günümüzde de 

devam etmektedir. Adana ili Seyan İlçesi Kayalıbağ Mahallesi 247 ada 34 pafta, 3-4 parselde yer almaktadır. 

 

 

Resim 12. Atatürk Evinin (Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi ) Konumu 



 

 

 

Resim 13. Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Vaziyet Planı (yazar arşivi) 

 

Dönemin geleneksel Türk evlerini yansıtan bir mimariye sahiptir. Tarihi ev, halka açıldığı günden bu yana 

Adana’nın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olmuştur. 

 

 

Resim 14. Suphi Paşa Konağı Zemin Kat Rölövesi (yazar arşivi) 



 

 

 

Resim 15. Suphi Paşa Konağı 1. Kat Rölövesi (yazar arşivi) 

 

 

Resim 16 Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Zemin Kat Planı (yazar arşivi) 



 

 

Suphi Paşa Konağı dönemin geleneksel Türk evlerini yansıtan bir mimariye sahiptir. Tarihi ev, yapım tekniği 

mimari üslubu ile bölgenin geleneksel konutlarının karakteristik özelliklerini taşımaktadır (Resim 13,14,15). 

Sivil mimarlık örneği olan yapı 1882 yılında yaptırılmıştır. Suphi Paşa, 1902 yılında binayı satın alarak köşk 

ve konak olarak kullanmak üzere mekanlara eklemeler yapıldığı çeşitli kaynaklarda bildirilmektedir. Servis 

mekanları Selamlık ve harem girişleri ile halka açıldığı günden bu yana Adana’nın en çok ziyaret edilen 

müzelerinden biri olmuştur. 

 

 

Resim 17 Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi 1. Kat Planı (yazar arşivi) 

 

      

Resim 18., 19. Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Zemin Kat Görünüşleri (yazar arşivi) 

 



 

 

  

Resim 20., 21. Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Cephe Resimleri (yazar arşivi) 

 

Tablo 1. Atatürk Bilim ve Kültür Müzesinin Yeni İşlev-Özgün İşlev Mekânsal Dönüşüm Tablosu 

Suphi Paşa Konağı 

/Atatürk Evi 

ÖZGÜN İŞLEV YENİ İŞLEV 

 

ZEMİN KAT/ BAHÇE 

KATI 

 Ana Giriş, Selamlık Girişi, Giriş 

Holü, Antre, Hizmetli Odası, 

Mutfak, Ocaklık, Kiler, Odalar, 

Kuyu, Ahır, Depolar, İç avlu, 

Bahçe, Merdiven 

Giriş, Giriş Holü, Müze Mağazası, Bilimsel 

Çalışma Odası, Kütüphane, Toplantı Odası, 

Güvenlik Odası, İdare odası, Karşılama Holü, 

Danışma Bankosu, Mutfak, Servis, wc Lavabo, 

Garaj, Servis Girişi, İç bahçe, Kuyu 

 

1.KAT 

Merdiven Holü, Sofa/Hol, Çalışma 

Odaları, Başoda, Dinlenme Odaları, 

Harem Salonu/Holü, Harem Odası, 

Oda, Wc, Banyo, Teras 

Orta Hol/İç Sofa/ Oturma Sergi Holü, Hatay 

Odası, Oturma Odası, Atatürk Çalışma Odası, 

Mücahitler Odası, Atatürk Yatak Odası, Basın 

Odası, Kuva-i Milliye Odası, Silah Odası, Yaver 

odası, Harem Salonu, Wc, Banyo, Teras 

 

Çıkmalı, kırma çatılı, İki katlı yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş bir sivil mimarlık örneğidir. Yapı Adana 

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca  "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmiş 

koruma altındadır.  İki kattan oluşan müzenin bina programında yer alan mekânların açılımı aşağıda 

sıralanmıştır (Resim 18, 19, 20, 21). 

Zemin Kat/ Alt kat Mekânlarında; Çalışma ve Bilimsel Çalışma Odası, İdare, Güvenlik, Mağaza, Kahve, 

Wc-Lavabolar, Depolar, Toplantı Odası, Giriş holü ve Karşılama ofisi yer almaktadır (Tablo 1.). Çalışma 

Odasında, yerel gazeteler yer almaktadır. Dirlik, Çukurova, Türk Sözü, Yeni adana bu gazetelerden bazılarıdır. 

Bağış yoluyla temin edilmiş 2000’e yakın Türkçe ve Osmanlıca kitaplardan oluşan zengin bir kütüphanesi 

vardır  (Resim 16, 17). 

Üst Kat/1. Kat Mekânlarında: Benzer özelliklerde çok sayıda oda mevcuttur. Büyüklükleri ve oda tipolojileri 

olarak Adana geleneksel konut mimarisinin özelliklerini taşırlar. Silah odasında farklı silahlar teşhir 

edilmektedir. Aynı zamanda farklı yıllara ait paralarda sergilenmektedir. Basın Odası, Yaver Odası, Hatay 

Odası gibi odalarda Atatürk’le ilgili sergiler yer almaktadır. Oturma Odası (Resim 27). Hatay Odası (Resim 

25). Yatak Odasında, elbise dolabı, koltuklar, masa örtüsü, sim işlemeli pirinç karyola teşhirde dikkat 

çekmektedir. Çalışma Odasında, Ata’nın posteri, dolap, telefon, sandalye, masa ve koltuk yer almaktadır. 

Atatürk’ün misafir edildiği yatak odası özenle hazırlanmıştır (Resim 30). Çalışma Odası o günkü haliyle 

canlandırılmaya çalışılmıştır (Resim 24). Yeni Adana Gazetesi’nin çalışanlarının resimlerinin ve nüshalarının 

resimlerinin bulunduğu basın odası da 1. Katta yer almaktadır (Resim 26). Bazı mücahitlerin resimlerinin ve 

Gani Girici’ye ait madalyanın sergilendiği mücahitler odası (Resim 28), çeşitli tabancaların sergilendiği silah 

odası (Resim 29), Kat Holü veya Sergi Holü (Resim 22), Kuva-i Milliye Odası (Resim 31) yer almaktadır. 

 



 

 

  

Resim 22.-23. 1. Kat Holü/sofa ve Yaver Odası (yazar arşivi) 

 

    

Resim 24.-25. Atatürk’ün Çalışma Odası ve Hatay Odası (yazar arşivi) 

 

Bina cepheleri geleneksel Adana konutlarının özelliklerini taşımaktadır. Odalara düşey dik pencerelerle ışık 

alınmaktadır. Ana giriş kapısı üzeri basık kemerlidir. Cephede yer alan çıkmalar giriş cephesine hareketlilik 

vermiştir. 

 

   

Resim 26.-27.  Basın Odası ve Oturma Odası (yazar arşivi) 

 



 

 

   

Resim 28.-29. Mücahitler Odası ve Silah Odası (yazar arşivi) 

 

  

Resim 30.-31. Atatürk’ün Yatak Odası ve Kuva-i Milliye Odası (yazar arşivi) 

 

Hatay Odası’nda, Hatay’dan gelen heyetin resmi, Türk bayrağı, sehpalar mevcuttur. Gazi’nin Adana 

ziyaretinde Ayşe Fıtnat Hanım bir grup arkadaşıyla Hatay’dan gelerek huzura çıkmış kurtuluş için yardım 

istemiştir. Atatürk de onlara ‘Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz’ demiştir. Bu olay Hatay 

Odası’nda yaşatılmaya çalışılmaktadır (Resim 25, 9). Atatürk’ün konağın kuzey yönünde olan odada kaldığı 

bitişiğindeki odayı da basın odası olarak kullandığı kaynaklarda belirtilmektedir. Bir servis kapısı da bu yönde 

mevcuttur. 

Müzenin giriş katında giriş holü, güvenlik ve danışma masası, avlu, oturma alanları toplantı salonu, müze 

yönetimi ve depolar garaj ve wc ler bulunmaktadır. 1. Kat konularına göre tefriş edilmiş odalardan ve sergi 

alanlarından oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde ve tespitlerde, bina içinde engelli ziyaretçiler için 

erişimin çok zor olduğu gerekli ekipmanların asansör vb. olmadığı görülmüştür. Gelecekte en kısa sürede 

engelsiz hale getirileceği belirtilmektedir. Hediyelik eşya satışı gibi aktiviteler için müze satış mağazası da 

mevcuttur. Dışarıdan gelenlerin kantin vb. çay kahve içebilecekleri alanlar sınırlı sayıda da olsa sağlanmıştır. 

Müzenin salonlarında, odalarında, sergi alanlarında Atatürk’ün gelişini ve ziyaretlerini, olayları konu alan 

resimler ve  kullanılan eşyalar sergilenmektedir. 

 

3. SONUÇ 

Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi işleyiş ve yönetmelik olarak Bakanlığa bağlı resmi bir kurumdur. Adana 

Tepebağ’da yer alan sivil mimarlık örneklerinde faaliyet gösteren diğer müzeler gibi Adana’ya ve Seyhan’a 

değer katmaktadır. 



 

 

Suphi Paşa Konağı,  Cumhuriyet ve kurtuluş mücadelemizin Ulu Önder’ine ev sahipliği yaparak müze işlevini 

kazanmış, kültürel, sosyal, ekonomik ve tarihsel olarak bölgenin kalkınmasında çok önemli bir görev 

üstlenmiştir. 

Tarihsel sürecine devam etmektedir. Bu süreçte müzedeki tanıtım ve eğitim etkinliklerinin arttırılması son 

derece önemlidir. Yeniden işlevlendirilen ve Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi olarak kentsel yaşamda ve kent 

mekânında konumlanan bu tarihi yapı, döneminin tarihi, sosyal ve kültürel olayları ile tanıtılması, için öncüdür. 

Korunarak ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken kentin ve tarihin önemli bir hafızasıdır 

belgesidir. 
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ÖZET  

Türk-İslâm dünyasında yetişen İmam Mâtürîdî, insan ve hikmet merkezli din anlayışıyla akla, ilme, hoşgörü 

ve özgürlüğe büyük önem vermiştir. Kendisinden sonraki Türk topluluklarının dini algı ve bakış açılarını 

etkilemiş, fikirleri, birleştirici ve kapsayıcı din yorumuyla “Mâtürîdîlik” adlı itikadi mezhep oluşmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemâl Atatürk’ün akıl ve bilim ışığındaki din anlayışında 

Matürîdî’nin izleri gözlemlenebilir. Örneğin Mâtürîdî, dini yorumlamada aklı ve aklın kullanımını ön plana 

çıkartır. Aynı düşünce ve bakış açısı Atatürk’te vardır. O, İslâm dininin akla, ilme ve mantığa uygun en son 

din olduğunu söyler. Mâtürîdî, din seçiminde bireyin özgür iradesine baskı olmamasını şart koşar. Atatürk de 

din ve vicdan özgürlüğünü savunur. Mâtürîdî bireysel ve toplumsal hayatta özgür irade ve sorumluluğu öne 

çıkartır. İnsan merkezli din anlayışına sahiptir. Atatürk de insanların azm ve iradesiyle hayatını ve geleceğini 

tayin edebileceğini söyler. Türk halkının cehâleti ve tembelliği bırakıp ancak kendi gayret ve çalışmasıyla millî 

gâye, kültür ve ahlâk çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine çıkabileceğini belirtir. Mâtürîdî, insanların 

yanlışlıklarından kaynaklanan olumsuzlukların dine mal edilmesini önlemek için din-şeriat,  din-siyaset 

ayırımı yapar. Atatürk de dînî argümanların dünyevî çıkarlara ve siyasete alet edilmesine, bağnazlığa, 

tutuculuğa, tembelliğe ve cehâlete dayanak yapılmasına, anlamını bilmediği halde Kur’ân’a âşık Türk 

Milleti’nin masum dînî duygularının istismâr edilmesine de şiddetle karşıdır. Bu nedenle devlet yönetiminde 

laikliği savunur. Her inancın rahat ve huzurlu yani insanca yaşanmasını ister. Bu tebliğde Atatürk’ün düşünce 

sisteminde din anlayışının arka planında büyük Türk düşünürü İmam Mâtürîdî ile örtüşen bazı görüşleri 

incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mâtürîdî, Atatürk, Din, Akıl, Laiklik.  

  

ABSTRACT  

Imam Maturidi, who was brought up in the Turkish-Islamic world, attached great importance to reason, 

knowledge, tolerance and freedom with his understanding of human and wisdom-centered religion. He 

influenced the religious perceptions and perspectives of the Turkish communities after him, and an itikadi sect 

called “Maturidilik” was formed with his ideas, unifying and inclusive interpretation of religion. Traces of 

Maturidi can be observed in the understanding of religion in the light of reason and science of Mustafa Kemal 

Ataturk, the founder of the Republic of Turkey. For example Maturidi highlights the use of reason and reason 

in religious interpretation. Atatürk has the same thought and point of view. He says that the religion of Islam 

is the last religion that conforms to reason, knowledge and logic. Maturidi stipulates that there should be no 

pressure on the free will of the individual in the choice of religion. Ataturk also defends freedom of religion 

and conscience. Maturidi emphasizes free will and responsibility in individual and social life. He has a human-

centered understanding of religion. Ataturk also says that people can determine their life and future with their 

perseverance and willpower. He states that the Turkish people can leave ignorance and laziness and reach the 

level of muasır civilizations within the framework of national goals, culture and morality only with their own 

efforts and work. Maturidi distinguishes religion-sharia, religion-politics in order to prevent negativity caused 

by people’s inaccuracies from costing religion. Atatürk is also strongly opposed to using religious arguments 

for worldly interests and politics, basing them on bigotry, conservatism, laziness and ignorance, and exploiting 

the innocent religious feelings of the Turkish Nation in love with the Qur’an even though it does not know its 

meaning. Therefore, he advocates laicism in state administration. He wants every faith to be lived comfortably, 

peacefully, that is, humanely. In this communique, Atatürk’s some views that coincide with the great Turkish 



 

 

thinker Imam Maturidi against the background of his understanding of religion in the thought system are 

examined and evaluated.  

Keywords: Maturidi, Ataturk, Religion, Reason, Laicism. 

  

GİRİŞ  

Yeni Cumhuriyet ile birlikte kalkınmanın ve çağdaşlığın temelini oluşturacak bilimsel faaliyetlere önem veren 

Atatürk, kurduğu devletin modern ve çağdaş hale getirmenin yolunun akıl ve bilim ışığındaki sağlam inançlar 

üzerine oturtmak gerektiğine inanmaktaydı. Bunu “dinsiz milletlerin yaşamasının imkânı yok” (Kocatürk, 

1971: 206) diyerek dile getirir. O, Türk-İslâm kültürünün sağlam dini temellere dayandığını, bâtıl, hurafe ve 

bağnazlıklardan temizlenmiş İslâm’ın halkın düzgünce öğrenmesini ister. “Bir dinin doğal olabilmesi için akla, 

fenne, ilme ve mantığa uyması gerekir ki İslâm bunlara tamamen uygundur” der (Unan, 1959: 2/90; Borak, 

1962: 34; Kocatürk, 1971: 208-9, 212; Jachke, 2005: 210). Akıl, hikmet ve hoşgörü ile İslâm’ı yorumlayan 

Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği önemli düşünürlerden biri olan Mâtüridî (ö. 333/944), insana verilen büyük 

bir ilâhî lütuf aynı zamanda insanda bulunan en aziz şey akıl sayesinde dünyasını ve âhiretini cennetlere 

çevirebileceği kanaatindedir (Mâtürîdî, 2005b: 2/23). İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’yi (ö. 150/768) anlayan, onun 

inanç görüşlerini çağına ve daha sonraki dönemlere aktaran, Kur’ân yorumunu ilme ve akla en uygun bir 

şekilde yapan, dini problemlere felsefi açıdan da yaklaşabilen, İslâm dininin her çağa uygun ve evrensel bir 

din olduğunu vurgulayan bir âlimdir (Oral, 2022: 169). Kendisinden sonra onun görüşleri temelinde oluşan 

mezhebe “Mâtürîdîlik” denilmiş, “Hanefi-Mâtürîdî” geleneği adıyla Türk toplumlarında genel kabul 

görmüştür. Türk-İslam kültüründe yetişen Hoca Ahmet Yesevî (ö. 562/1166), Ahi Evran (ö. 660/1261), Hacı 

Bektaş Velî (ö. 669/1271), Mevlânâ (ö. 672/1273), Yûnus Emre (ö. 721/1321) ve Hacı Bayram Velî (ö. 

833/1430) gibi şâir ve düşünürlerin sevgi ve hoşgörü merkezli dînî anlayışlarında Hanefi-Mâtürîdîlik anlayışın 

büyük bir etkisi olduğu görülebilir (Köprülü, 1976: 19, 75). Yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Atatürk’ün akıl ve bilim ışığındaki din anlayışında Matürîdî’nin etkisi ve izleri vardır. Bu çalışmanın konusu 

ve amacı; Atatürk’ün düşünce sisteminin arka planı ve din anlayışında Mâtürîdî’nin etkisi ve onunla örtüştüğü 

görüşlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

  

AKIL VE İLİM 

Aklın kullanımını dışladığı için inanç konularında taklidi kabul etmeyen Mâtürîdî, dini nasları yorumlamada 

işlevsel aklı ön plana çıkartır. Aklı küçümseyen, reddeden veya geri plana iten anlayışların aksine Mâtürîdî 

aklı ve verilerini ön plana çıkartır. Vahyi dışlamaz duyuların kontrolünde ona hakem görevi verir. Objektif ve 

genel geçerliliği olan aklı ve bilimi esas alır (Mâtürîdî, 2005a: 4-5). Aynı bakış açısı Atatürk de vardır. O, 

İslâm dininin akla, ilme ve mantığa uygun olduğunu belirtir. Aklın verilerine ve akılcı düşünceye büyük önem 

verir, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmada izlenecek yolun akıl ve bilim yolu olduğunu söyler. İslâm’ı akıl ve 

bilime ters gören ve yeni bir din arayanlara karşı da “Dinimiz aklın, mantığın uygun gördüğü bir din olmasaydı 

ekmel ve son din olmazdı” der. Hayatta en hakiki mürşit ilim olduğu öngörüsünde bulunur. Herşeyde aklın 

kılavuzluğu, hayata dayanak olacak değer ve normların akılla bulunması, gelenek-göreneklerin aklın 

eleştirisinden geçirilmesini ister. Sistemli, planlı gözlem ve deneylerle elde edilen bilim hayatta hakikatı ve 

doğru yolu gösterecektir (Gökberk, 1986: 303-4). Atatürk, akıl ve bilim çağına geçmenin tek kurtuluş yolu 

olduğu, bilimi, aklı objektif düşünceyi ve akıl ölçüsünde bir din anlayışını önerir. Allah evrende yarattığı 

nimetleri ve güzellikleri insanlar istifade etsin varlık içinde yaşasın diye yaratmış ve azamî derecede 

faydalanabilmek için de diğer canlılardan esirgediği zekâyı akıllı insanlara vermiştir. İslâm’ın akla, bilime ve 

çağdaşlaşmaya engel olmadığı bilakis teşvik ettiği kanaatini taşır. “Hangi şey ki akla, mantığa halkın 

menfaatine uygundur, biliniz ki o İslam’a da uygundur” (Karal, 1969: 66-1) der. Atatürk’ün yapmış olduğu 

bütün inkılaplar bilime ve akla uygundur, milletin menfaati içindir. Dolayısıyla bilime, akla uygun olan ve 

vatan, millet için yapılan her şey İslam’a uygun olduğu söylenebilir (Pekel, 2005: 29; Boyacıoğlu, 2005: 269). 

Hem Mâtürîdî’nin hem de Atatürk’ün aklı ve işlevini hayatı ve dini anlamada bir kıstas olarak görmeleri, 

insana değer veren düşünceleri ve yorumlarıyla aklın verileri ilim ve bilimi önemsedikleri gözlemlenebilir. 

 



 

 

SİYASİ YÖNETİM ERKİ HİLÂFET 

Üst yöneticilik ve yönetim için kullanılan hilâfet, Mâtürîdî düşüncesinde her birey yeryüzünün imarı 

anlamındadır. Halife, hilafet de dini temeli olan bir yönetim biçimi değildir. İnsanın halifeliği yönetmeyi 

tanımlayan bir erk kullanımına değil, özgür irade ile bir imar ve yönetim vazifesi yeryüzüne yöneliktir. Bunu 

Hz. Âdem’in yeryüzünde halife yapılması ile Allah’ın Peygamber Hz. Davud’u dünyadaki insanlar arasında 

ilahî hükümleri icra etmesi ve kendi arzularına uymaması için âdil eylemler temelinde halife yapmasıyla 

delillendirir (Sad 38/26). İnsanlar da bununla emrolunmuşlardır (Mâtürîdî, 2005b: 1/77, 3/293 vd; Cüveynî, 

1979: 43, 73). Toplum düzenini sağlayacak yöneticiyi gerekli görmekle birlikte, kim ve kimlerin olacağı, nasıl 

seçileceği ve hangi özellikleri taşıyacağı konusunda Kur’ân’da açık bir hükmün bulunmadığı görüşünde olan 

Mâtürîdî, insanların birlikte huzur ve barış içerisinde yaşayabilmeleri, hukukî ve toplumsal bir düzenleme 

anlamındaki imâmet, hilâfet veya siyâsî yönetimin, itikâdî değil aklî bir konu olduğunu ısrarla vurgular 

(Mâtürîdî, 2005a: 285; İbn Hazm, 1320: 4/87). İslam’ın ilk yıllarında ortaya çıkan fırka ve mezhepler Hâricî 

ve Şiî iddialarının aksine, imâmet konusunda ne bir nass vardır ne de bir ta’yin sözkonusudur (Wellhausen, 

1989: 18). Mâtürîdî’nin bu düşüncesi Atatürk de vardır. Hilafetin aklî ve siyâsî dayanağı konusunda şu 

açıklamada bulunur: 

 

“Hilâfet denilen şeyin dini dayanağı yoktur. Hazreti Peygamber demiştir ki: “Benden otuz yıl sonra saltanat, 

meliklik olacak”. Buna göre “hilafet var, halife olacak, hilafet devam edecek” demek Peygamber’in hadisine 

aykırı bir şeyin gerçekleşmesini istemektir. Ömer halife olduğunda kendisine “Resulullah’ın Halifesi” 

denmesini istememiş “böyle bir sıfat bende yoktur ve olamaz. Siz mü’minlersiniz ve bende sizin emirinizim” 

demiştir” (Aytaç, 1986: 66 vd). 

 

Atatürk’ün bu tesbitleri Mâtürîdî’nin düşünceleriyle örtüşür. Yöneticilerle ilgili Kur’an âyetlerinde geçen 

ulü’l-emr’in (Nisa 4/59, 83) kimler olabileceği ile ilgili Mâtürîdî, bunların emîrler, kumandanlar, ilim ehli veya 

yöneticiler kastedilmiş olabileceğini söyler (Mâtürîdî, 2005b: 3/297). Atatürk de ulü’l-emrin “yöneticiler” 

olabileceği Kur’ân’da devlet ve hükümetin nasıl ve ne şekilde olacağıyla ilgili açıkça bir âyet olmadığı 

kanaatindedir (Aytaç, 1986: 66 vd). Müslüman devletlerin üstünde onlara hükmetme anlamında hilâfeti 

gereksiz bulan ve hükümet esaslarının hilâfet değil “adâlet”, “şûra” ve “iyilik ve güzelliklere itaat” olduğunu 

dile getiren Atatürk, hükümdarların halife müessesi ile siyâsî çıkarları için dînî argümaları kullanmaları 

konusunda dine verdiği zararı örneklerle dile getirir (Fayda, 1995: 11/156-7). Mâtürîdî, hilâfetin, dînî-itikâdî 

değil aklî-ictihâdî bir konu olduğunu vurgularken Atatürk ise hilâfetin dînî dayanaktan yoksun, aklî, ictihâdî, 

sosyolojik ve siyasî bir yönü olduğunu söylemektedir. 

 

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ LAİKLİK 

“Dinde zorlama yoktur” (Bakara 2/256), “Sizin dininiz size, benim dinim bana” (Kafirun 109/6) prensibiyle 

İslâm hiç kimsenin görüşüne, dinine, inancına, değer verdiği şeylere karışmaz, toplumda müsamaha, hoşgörü 

ortamı çizer. Allah’ın Hz. Peygamber’e “Sen bir zorba değilsin” (Kaf 50/45); “Sen zorla imana getirecek 

değilsin” (Gaşiye 88/22) gibi ifadelerle zorlama ve baskıyla imân olmayacağını, laikliğin temeli din ve vicdan 

özgürlüğünü anlatır gibidir. Mâtürîdî, Mâide Sûresi 2. âyetinin içeriğinin Kâbe’yi ziyarete gelen müşrikler 

hakkında inmiş olabileceğini söyler. Kâbe herkesin özgürce ziyaret edebileceği ortak paydadır. İnsanın 

yaşamsal hakkı özgür irâdesi ve inancı her ne olursa olsun değerlidir. Burada Allah yönetim erkini elinde 

bulunduranların inançları hoşgörü ile özgürce yaşamalarının önünü açmalarını emreder. Çünkü inançlar en 

özgür uzuv kalpte zorlama olmadan irade ve gönül rızasıyla gerçekleşir (Mâtürîdî, 2005b: 4/134). Dinin 

istismarının önlenmesini isteyen Atatürk ise tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetini tekeffül edilmesi 

kanaatindedir (Atatürk, 1980: 580-1). Hicret ettiğinde Hz. Peygamber Medine’de oturan Yahudiler ve 

müşriklerle sözleşme imzalamış, huzur içinde beraberce yaşamışlar, ne zaman ki Mekkeli müşriklerle birlikte 

olup Müslümanlarla savaştıklarında bu birliktelik bozulmuştu (İbn Hişam, 1936: 2/501-4). Buna göre siyasî-

hukukî ilke olarak laiklik, bütün din ve inançlara eşit mesafede bulunması, insanların din ve vicdan hürriyetinin 

sağlama sözleşmesidir. Toplumu oluşturan bireylerin dini ve inancına göre değil, vatandaşlık anlayışına göre 

toplumsal kaynaşmadır (Mumcu, 1991: 30). Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması demek 

değil. Vatandaşların dine karşı durumlarını kararlaştırmada, dînî ibadet ve uygulamalarında serbest olmalarını, 



 

 

devletin bu hak ve özgürlükleri sağlama, koruma ve yürütme ortamı oluşturmasını gerekli kılmasıdır. 

Atatürk’ün belirttiği anlamdaki laiklik ne dinsizlik ne de din düşmanlığıdır. İnsana ve düşüncesine saygıdır. 

Hiç kimsenin birbirini kınamadan, birbirine saygı duyarak, inandığı şekilde hareket edebileceği bir sistemdir 

(Apaydın, 2006: 75). Hz. Peygamber’in Medine’de yaptığı gibi inanç birlikteliği değil aynı vatan birliktelik 

çatışı altında yurttaşlık ve vatandaşlık etrafında çeşitli din, dil, ırk ve mezhep sahipleri ile birlikte yaşamanın 

temeli olan din ve vicdan özgürlüğü anlamındaki laiklik düşünülebilir (İnan, 1971: 85, 98-9; Küçükcan, 2006: 

31/338). Devlet, birey ve sivil toplumun haklarını gözetmek durumunda olduğundan din ve vicdan 

özgürlüğünü kabul ederek sağlıklı bir dinî hayatı da onun zatî yapısına müdahalede bulunmadan koruma altına 

alır. Bu düşünce Atatürk’ün büyük bir devlet adamı olduğu kadar üstün değerde bir düşünür ve sosyolog 

olduğunu da ortaya çıkarır. Atatürk, İslâm Tarihi’nde bazı hükümdarların İslâm âlimlerine dünyalık menfaat 

ve baskı ile dînî nasıl alet ettiklerini tarihi vesikalara uygun olarak anlatır (Fığlalı, 1995: 265 vd). Halifelerin 

yanlış icraatlerine destek veren sözde âlimlerle gerçek âlimleri ayıran Atatürk, bir nevi hilafet siyaset ayırımını 

meclis konuşmasında açık ve nettir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son Padişahı ve Halifesi VI. Mehmet 

Vahdettin (ö. 1926), düşman işgallerine karşı gelmediği gibi kendi vatanlarını savunan Müslüman Anadolu 

insanlarını dini nasslara zıd haîn ve kâfir nitelemesiyle öldürülmeleri için fetva bile çıkartmıştır. Bunu dinin 

kötü niyetle kullanımı ve istismarı olarak algılayan Atatürk, İslâm dininin yüceliğinin anlaşılması yolunda 

çaba sarf ederken, siyasî, şahsî ve dünyevî nedenlerle dinin siyasete alet edilmesine karşıdır. Müslüman 

oldukları halde çöken ve yıkılan milletlerin, geçmişlerinin yanlış alışkanlıklarına ve inançlarına İslâm’ı 

dayanak yapıp İslâmî gerçeklerden uzaklaştıkları için yok olmuşlardır. Bunlardan tarihî dersler çıkarılmasını 

öneren Atatürk, yöneticilerin kötü siyâsî emellerine boyun eğmeyen karakterli din adamlarını da över, bütün 

vatandaşların laiklik temelinde devlet şemsiyesi altında rahatça inançlarını yaşayabilmesini ister (Sarıkoyuncu, 

2013: 45 vd). Hz. Peygamber’in Medine’de farklı din mensuplarını şehri savunma ve koruma temelinde bir 

sözleşmeyle yaşattığı gibi farklı din ve mezhep anlayışlarındaki tüm bireylerin ortak paydası “vatandaşlık-

yurttaşlık” temelinde aynı ideal ve ülkü etrafında yaşamaları mümkündür. 

 

LAİKLİĞİN TEMELLENDİRİLMESİ: DİN-ŞERİAT VE DİN-SİYÂSET AYIRIMI 

İslâm âlimlerinin çoğu Arap toplumlarında halife olabilmek için o dönemde saygın bir konumda olan Kureyşlî 

olmayı dini bir şart olarak önerirler (Nesefi, 2004: 2/437, 456). Kur’an’ın genel ilkelerine ters düşen bu konuda 

Mâtürîdî diyânet-siyâset ayrımına gider. Yöneticilik anlamında hilâfetin o dönemde Kureyş’e âit oluşunu 

diyâneten değil siyâseten yani sosyolojik bir kural olarak sadece o dönem için doğru olabileceğini söyler. 

Yönetici, muttaki özelliği ile birlikte, saygın bir nesebe de mensup olabilir. O dönemde en saygın nesep, 

Kureyş kabilesidir. Hilâfetin Kureyş’e âitliği, Kur’ân’ın evrensel ve temel kâidesi olan şahısların eşitliği ve 

adalet anlayışına ters olduğu için kabul edilmez. Hilafet veya imamet denilen yöneticilikte en önemli ilke ırka 

dayalı soy-sop değil, ilim ve ehliyet olmalıdır. Yöneticinin Kureyş kabilesinden olmasıyla ilgili rivâyetlerin 

sahihliği de tartışılır (Fârâbî, 1990: 127-9; İbn Haldûn, 1968: 1/494; Hatipoğlu, 1978: 121 vd). Mâtürîdî’yi 

din-siyâset ayrımı yapmaya ve bu ayrımı teolojik açıdan temellendirmeye sevkeden Kur’ân ve Sünnet’te 

yönetim biçimi, yöneticinin görev ve yetkileri, göreve geliş yolları, görevde kalacağı süre ve diğer hususları 

belirleyen bir nass yani muhkem âyet ve sahih hadisin bulunmayışı gösterilebilir. Emevîlerin yöneticiliklerini 

ilahî iradeyle ilişkilendirmeleri, keyfi uygulamalara girmeleri, kendilerine biat etmeyenleri cebri kaderi inkâr 

ediyor diyerek âlimleri dışlamaları, mihne, baskı uygulamaları, öldürmeleri ile Abbasîlerin böyle bir yetkiyi 

kullanarak, İmam-ı A’zam Ebû Hanife’yi kendilerine itaate zorlamaları, kabul etmediği için hapsedip onun 

hapiste ölmesi, onu imam olarak kabul eden Mâtürîdî’yi muhtemelen derinden etkilemiştir (Ebû Zehrâ, 1997: 

68 vd). Mâtürîdî, iktidarların kendisini ilahî iradeyle ilişkilendirerek, halka zulüm ve işkence yapmaya 

kalkışanlara engel olabilmek için din ile siyâseti ayırmış da olabilir. İnsanların hatalarını dine mal etmelerine 

karşı olan Atatürk, mızraklara Kur’an yapraklarını taktırıp dini argümanlarla halkı kandırmayla birlikte 

Muaviye b. Ebi Süfyan’la (ö. 60/680) birlikte istibdatçı hükümdarlar döneminin başladığını söyler. Diyanet-

siyâset ayırımı, siyâseten yapılan her türlü icraat ve yorumun dinin özüne zarar vermesine önlemeye yönelik 

bir çaba olmalıdır. Atatürk’ün din anlayışında bidatlere, hurafelere, dinin menfaat ve siyaset çıkarlarına alet 

edilmesine karşı olmak vardır (Ulusan, 2018: 306). Âdem’den Muhammed’e ana ilkeler ve inanç esasları 

aynıdır, çağlara ve dönemlere göre değişen teferruat ve kurallar kısmı ise her peygamberde değişik ve farklıdır. 

Aslında Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir (Gazâlî, 2004: 114, 275). Mâtürîdî’nin bu din-siyâset 

ayırımı etkisinin izleri, muhtemelen Ziya Gökalp (ö. 1924)’in sosyolojik, Seyyid Bey (ö. 1925)’in hukûki ve 

Ali Abdurrazık (ö. 1969)’ın teolojik din ve siyâset yaklaşımlarında görülebilir. Nübüvvet ayrı yöneticilik ayrı 



 

 

olması yani laikliğin temellendirilmesi İslâm âlimleri arasında vardır. Atatürk, halifelerin yanlış icraatlerine 

destek veren sözde âlimlerle gerçek âlimleri ayırıp bir nevi hilafet siyaset ayırımını meclis konuşmasında açık 

ve net bir şekilde anlatır (Fığlalı, 1995: 265 vd). Din ile şeriatın ve siyasetin ayrı şeyler olduğu kanaatinde olan 

Mâtürîdî ile Atatürk, bu şekilde İslâm dinin yüceliğinin ortaya çıkacağı din istismarının önlenebileceği 

görüşünü savunurlar. 

 

İNSANÎ DEĞER VE KARAKTER: ÖZGÜR İRADE VE SORUMLULUK 

Toplumdaki fertler, iyilikleri emretme ve özgür irâdeleriyle hayata geçirebilme, kötülükleri de imkânları 

ölçüsünde engel olabilmede toplumun ortak paydaları iledir. Özgür irâdenin fert hayatında değeri olduğu gibi 

toplum hayatında da önemli bir yeri vardır (Enfâl 8/53; Ra’d 13/11). Hak ve hakikatten özgür irâdeleriyle 

sapan ve yanlış ahlâkî niteliklere sahip bireylerden oluşan toplumları Allah, gerçeğe, doğruluğa, mutluluk ve 

erdeme, hidâyete iletmeyeceğini belirtir (Mâide 5/67; Nahl 16/107; Saf 61/5). Allah yeryüzünü ıslah edecek 

sebepleri, barışı, bunu yapma gücü ve imkânını rahmeti ve hikmeti gereği Allah insanlara vermektedir (A’râf 

7/56). Ulusal Egemenliğin ilk belgesi olan 21 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Tamimi’nde bu psikolojik 

ve sosyolojik kural “Milletin İstiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” (Menç, 1992: 33; Yazıcı, 

2015: 9) ifadeleriyle dile getirilir, Atatürk ve arkadaşları tarafından kurtuluşun toplumun özgür, ortak iradeyle 

birlikte hareket etmesiyle olacağı Allah’ın değişmez bir kanunu olduğu vurgulanır. “Gerektiğinde vatan için 

tek bir kişi gibi vatan için tek vücut olmuş azim ve kararlılıkla çalışabilen bir millet, elbette büyük bir gelecek 

ve medeniyete aday yaşayabilecek olan bir millettir” (Sevim - Öztoprak, 2006: 536) diyen Atatürk, ulusun 

kesin kararı ve inancına dayanmanın önemini “bir ulusun en yenilmez silahı ve korunma aracı ise bir 

kararlılıktır, milletin varlığını ve yurt erginliğini korumak için, bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini 

ânında ortaya koyma kararlılığıdır, gerektiğinde vatan için tek bir birey gibi yekpare olup azimle, kararlı olarak 

çalışan bir millet yenilmez” diyerek dile getirir. İnsanın sorumlu tutulabilmesi için, özgür olması, farklı 

alternatifler karşısında tercih hakkının bulunması gerekir. Dinde zorlama yoktur yani cebr altında 

benimsenecek bir din olmaz. Cüz’i ihtiyâr Mâtürîdî’nin deyişiyle “cüz’i irâde” yani özgür olma bilinci, 

doğrudan insanın sorumluluğu ile de ilgilidir. Kalbin ameli olan tasdik/imân konusunda bile zorlama olmadığı, 

zorla kabul ettirme olmadığına göre dünya işlerinde özgür irâde dışında zorlamanın asla olmaması esastır 

(Mâtürîdî, 2005a: 31; 2005b: 2/160). Atatürk düşüncesinde bu düşünce laiklik olarak anlaşılabilir. İnsanın 

yaptığı fiillerinin sorumluluğu konusunda Eş’arîlerde olmayan dînî açıdan çok isabetli gördüğümüz 

Mâtürîdî’nin bu sorumluluk anlayışı sebebiyle tarihte Hanefi-Mâtürîdî kader anlayışı bazı sultan, hükümdar 

ve bazı kesimler tarafından maalesef fazlaca rağbet görmemiştir. İnsanları kandırıp sindirerek, korkutarak cebrî 

tavırla yöneticiliğe “Allah’ın giydirmiş olduğu gömlek” denilmesi, irâde ve sorumluluğu ilahî takdire veya 

kadere yüklenmesi Mâtürîdî anlayışta kabul edilemez. Doğrusu kişinin kendi özgür iradesiyle isteyip Allah’ın 

da giydirdiği bir gömlek olmasıdır. Kendi azm, niyet, irâde ve seçimiyle yaptığı her türlü fiili isteyen ve işleyen 

insan, her şeyi yaratan ise Allah’tır. İnsanın özgür irâdesiyle istediği her türlü meslek gibi yöneticilik de 

Allah’ın kulları için yarattığı yani giydirdiği bir gömlek gibidir. Sosyal hayatın düzeni için kamusal alanlarda 

bireysel ve kolektif sorumluluk da esas olmalıdır. Atatürk yapılan fiilin sorumluluğun kişinin kendisinde 

olduğunu dile getirir, “Biz eğer millet ve tarih önünde her hangi bir hata işliyorsak, bunun sorumluluğunu 

vicdan ve sağduyumuzda hissetmekten ve ödemekten hiçbir zaman çekinecek insanlar değiliz” (Kansu, 1998: 

1/160) diyerek Mâtürîdî’nin kişisel ve kolektif sorumluluk anlayışını dile getirir. “Aklımızın ermediği 

kendimizde olmayan kabiliyet ve kudret gibi konularda milleti kandırarak, geçici siyasi iltifatlara tenezzül 

etmeyiz. Âdî siyasetçi politikacılar gibi yalancı ve uçuk vaadleri halka söz vermekten de nefret ederiz” (Borak, 

1996: 87, 92) der. İdarecilerin halkı kandırmamasının gereğini ve siyaseççide, idareci de olması gereken 

sorumluluk şuurununu anlatır. Atatürk’e göre sorumluluğun rütbe, makam ve derecesi yoktur. Yani sokaktaki 

insandan Cumhurbaşkanına kadar herkes sorumludur. Hem de yerine ve zamanına göre de ölümden de ağırdır. 

Bütün yurttaşlar her alanda ve her yöndeki sorumluluğun idraki içinde ve bilincinde olmalıdır. Sorumluluğu 

ve hatayı kendinde görmeyip bir başkasını suçlama ya da kendi suçunu başkasına atmak olan yansıtma tam 

anlamıyla bireyin kendi yanlışlıklarını, olumsuzluklarını başkalarında görmesi temelinde ilkel bir savunma 

mekanizması ve bir psikososyal ruh hastalığıdır. Cebrî kader anlayışı bu tür hastalığı yalanla terapi gibi 

hurafeler üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Konu hakkında mütehassıs âlimlerin genel kanaati; her konuda 

dürüst, âdil, üstlendiği makam ve mevkinin sorumluluğunu idrâk eden, öncelikle Allah’a sonra da halka karşı 

sorumlu olduğunun bilincinde idareciler, yaptıklarından dinen ve hukuken sorumludurlar. Sosyal hayatta her 

türlü fakirlik, sefalet, zulüm ve haksızlıklardan ilahi takdir değil insanlar eylemleriyle sorumlu olurlar. 



 

 

“Önderler, yöneticiler bizi saptırdılar” (A’râf 7/38); “Bütün insanları kendi önderleriyle çağıracağımız gün” 

(İsrâ 17/71) âyetlerinin te’vilinde Mâtürîdî, bunun halkını türlü hile ve aldatmalarda kandıran önde olan âlim 

ve varlıklı insanların, yöneticilerin de ve akıllarını kullanmayan halkın da günahları ve sevaplarıyla 

yaptıklarından sorumlu olabileceklerini söyler. “İsteyen imân isteyen inkâr etsin” (Kehf 18/29) âyetinin 

te’vilinde Mâtürîdî yapılan amellerin sorumluluğun kendisinde olduğunu söyler. İmanın da inkârın da kişinin 

özgür tercihi ve iradesiyle olacağını tercihe göre karşılığını bulacağını ifade eder. Din ve vicdan özgürlüğüne 

atıf yapan bu âyet bireyin istediği gibi iman edebileceğini isterse de inkar edebileceğini bu özgürlüğün insana 

verildiğini anlatır (Mâtürîdî, 2005b: 5/342, 8/329, 9/50-1).  Böylece insan iyi veya kötü, adalet ve zulüm 

özgürce yaptığı her türlü fiilinden sorumlu olur. Kendi özgür irâdesiyle yaptığı fiilin sorumluluğunu 

kendisinden başka herkese atma türü aşırı düşüncelere karşı olan Mâtürîdî’nin bu bakış açısının fert ve toplum 

barışının temelini de oluşturduğu psikososyal bir çok sorunun çözümüne de katkı yapabilir. Özgür irâdeyle 

oluşan birliğin önemine işaret eden Atatürk bu toplumsal hakikatı şöyle dile getirir: “Memleketin huzuru, 

milletin kurtuluş noktasında, birlik ve dayanışması sağlanmadıkça, ne dış düşman istilalarının köklerini 

kurutmaya çalışmak mümkün ve ne de bundan esaslı bir fayda ve sonuç beklenmelidir. Birlik ve emelde kararlı, 

ısrar eden millet, kendini beğenmiş ve saldırgan her düşmanı, eninde sonunda gurur ve saldırganlığına pişman 

edebilir” (Atatürk, 1960: 2/464).  

Atatürk’e göre din, dil, kadın ve erkek gibi cinsiyet farkları gözetilmeksizin toplu bir milleti istilanın 

darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay olmayacaktır (Unan, 1959: 10). Millî Mücadele ve Kurtuluş 

Savaşı’nın kazanılmasında milletin azim ve inancı önemli bir hakikat olmuştur. İnsan olmanın, insan 

sevgisinin ölçüsü de, insanın özgür irâdesi, sorumluluk bilinci ve anlayışı önemlidir (Akgün, 2005: 110). Yeni 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de halkın ortak özgür irâdesinin önemine vurgu yapan bu psikososyal durum 

Laiklik, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkeleriyle temellendirildiği söylenebilir. 

 

SONUÇ  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün akıl ve bilim ışığındaki din anlayışında Türk âlimi Mâtürîdî’nin 

görüşlerinin etkisi ve izleri vardır. İşlevsel aklı ön plana çıkartan Mâtürîdî, taklidî imânın geçersiz, gönülde 

imân oluşum sürecinde irade ile tasdikî şart koşar. Akla, iradeye önem veren Atatürk de İslâm dininin akla, 

ilme ve mantığa uygun en son ve mükemmel din olduğunu söyler. Mâtürîdî, din seçimi ve iman konusunda 

bireyin özgür iradesine baskı olmamasını, sorumluluk açısından hürriyet ve özgür iradenin olmasını 

savunurken Atatürk de bireylerin kendi özgür irâdeleriyle baskı olmadan inançları seçmelerini istemekte, 

laikliğin temeli din ve vicdan özgürlüğünü önemsemektedir. Yine Mâtürîdî bireysel ve toplumsal olaylarda 

etkin rölü olan insanın iyi veya kötü fiillerini özgür iradesiyle seçtiği ve yaptığından dolayı sonuçlarına 

katlanması gerektiği yani sorumluluğunu ileri sürerken, Atatürk de ulusun azm ve iradesiyle hayatı ve 

geleceklerini tayin edebileceğini, Türk halkının cehâleti ve tembelliği bırakıp ancak kendi gayret ve 

çalışmasıyla millî gâye, kültür ve ahlâk çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine çıkabileceğini belirtir. 

Mâtürîdî, insanların yanlışlıklarından kaynaklanan olumsuzlukların dine mal edilmesini önlemek için din-

şeriat,  din-siyaset ayırımı yaparken Atatürk de dînî argümanların dünyevî çıkarlara ve siyasete alet edilmesine, 

bağnazlığa, tutuculuğa, tembelliğe ve cehâlete dayanak yapılmasına, anlamını bilmediği halde Kur’ân’a âşık 

Türk Milleti’nin masum dînî duygularının istismâr edilmesine de şiddetle karşıdır ve din-siyâset ayırımıyla 

devlet sisteminde laikliği savunur. Mâtürîdî, hilâfet denilen yönetim şeklinin dini-itikadî dayanağının 

olmadığını, toplumun yönetilmesi konusunun aklî ve ictihâdî bir konu olduğunu söylerken Atatürk de aynı 

görüşü paylaşır. Bu benzeri bir çok konuda Mâtürîdî ile Atatürk’ün fikir etkileşimi ve örtüşmesi sözkonusudur. 

Türk İslâm kültüründe yetişen şâir ve düşünürlerin sevgi, hoşgörü ve mu’tedil dînî anlayışlarında Hanefi-

Mâtürîdîlik geleneğin büyük bir etkisi olduğu gibi büyük bir komutan, lider, psikolog ve sosyolog yönü olan 

Atatürk’ün düşünce yapısı ve görüşlerinde Mâtürîdî’nin görüşlerinin etkilerini gözlemlemek mümkündür.   
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ATATÜRK:  YENİ NƏSİL SİZİN ƏSƏRİNİZ OLACAQ 

ATATÜRK: THE NEW GENERATION WILL BE YOUR WORK 

 

Haciyeva Lalə Uğur 

 

ÖZƏT 

Bir cəmiyyətin inkişafında ən önəmli yer tutan şəxslər içərisində müəllimlər demək olar ki, ön sırada dayanır. 

Müəllim bir xalqın gələcəyini tərbiyələndirib, inkişaf etdirir. Hər zaman böyük şəxsiyyətlər müəllimlik 

peşəsinə yüksək önəm vermişdir. Antik dövrün böyük filosofu Platon deyirdi ki “ müəllimlik hər şeydən əvvəl 

bir tanrı sənətidir”, Makedoniyalı İskəndər isə müəllimi Aristoteli belə qiymətləndirmişdir “ Valideynlərim 

məni göydən yerə endirdi, müəllimim isə yerdən göyə qaldırdı” , Həzrəti Əli isə “ Mənə bir hərf öyrədənin 

qulu olmağa hazıram” deyirdi.  

Ulu öndər Heydər Əliyev də daim müəllimlərə yüksək qiymət vermiş, onların  həyatının yaxşılaşdırılması 

yolunda hər zaman tədbirlər görmüşdür. “ Müəllim yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, 

uşaqların tərbiyəsini yalnız ona etibar edir” kəliməsi doğurdan da, müəllimə verilmiş ən gözəl qiymətdir.  

 Müəllimlik peşəsinə ən böyük önəm verən, onu zirvələrə qaldıran digər bir böyük şəxsiyyət isə Mustafa Kamal 

Atatürk olmuşdur. Atatürk bir xalqın həyatında öyrənmənin və öyrədənin önəmini ən yaxşı şəkildə anlayan və 

hər kəsə anladan şəxslərdən biridir. Xalqın təhsilə cəlb olunmasında böyük tədbirlər görən Atatürk 1928-ci 

ildə ərəb hərflərini ləğv edib yerinə bu gün də istifadə olunan türk əlifbasını qəbul etmişdir. əlifbanın dəyişməsi 

nəticəsində, xalq arasında yazıb- oxuma səviyyəsi artmağa başlamışdır. Savadlanma prossesini surətləndirmək 

məqsədi ilə Millət Məktəbləri adı altında yeni təhsil ocaqları açılmağa başlamışdır. Atatürk özü bu təhsil 

ocaqlarında yazı taxtasının önünə keçərək, dərs deyirdi. Elə buna görədir ki, 11.11.1928-ci ildə Atatürkə  “ 

Ulus Okullar Başöğretmenliği” adını vermişdir. Böyük şəxsiyyət hər zaman müəllimlərin əmək haqlarının 

vaxtında verilməsinə önəm göstərmiş, şəxsən təhsil ocaqlarında müəllimləri ziyarət edər, şagirdlər və 

müəllimlərlə ünsiyyət halında olmuşdur. Kütahyadakı məktəblərin birində müəllimlərə müraciətində Atatürk 

bu fikirləri demişdir: 

“ Ölkəmizi, xalqımızı gərçək hədəfə, gərçək xoşbəxtliyə çatdırmaq üçün iki orduya ehtiyac vardır. Biri vətənin 

həyatını qurtaran əsgər ordusu, digəri ölkənin gələcəyini formalaşdıran Irfan ordusudur.  Bu iki ordunun hər 

biri qiymətli və yüksəkdir, ikisi də həyatidir. Yalnız siz Irfan ordusuna məxsus olanlara sahib olduğunuz 

ordunun dəyərini və böyüklüyünü anlatmaq üçün bunu deyim ki, sizlər ölən və öldürən birinci orduya, nə üçün 

öldüyünü öyrədən bir orduya  mənsubsunuz.  Bir millət Irfan ordusuna sahib olmadıqca döyüş meydanında nə 

qədər parlaq zəfərlər əldə edərsə etsin, o zəfərin köklü nəticələr verməsi ancaq Irfan ordusu ilə mümkündür. 

Ikinci ordu olmadan birinci ordunun zəfərləri yarımçıq qalar.”. Müəllimlərə bu qədər dəyər verən, yüksəldən 

bir öndərin 100-cu doğum ildönümü heç də təsadüfü deyildir ki, Müəllimlər günü olaraq təyin olunmuşdur. 

1981-ci ildən 24 noyabr Müəllimlər Günü olaraq qeyd olunmağa başlanmışdır.  

AÇAR SÖZLƏR: təhsil, müəllimlik peşəsi, Mustafa Kamal Atatürk, yeni nəsil, təhsil islahatı 

 

ABSTRACT 

Among the most important people in the development of a society, teachers are almost at the forefront. The 

teacher educates and develops the future of a nation. Great personalities have always attached great importance 

to the teaching profession. The great philosopher of antiquity, Plato, said, "Teaching is first and foremost the 

art of a god," and Alexander of Macedon praised his teacher, Aristotle. he would say. 

Great leader Heydar Aliyev also always praised teachers and always took measures to improve their lives. The 

saying "A teacher is the only person in whom society trusts its future and the upbringing of its children" is 

truly the best assessment given to a teacher. Mustafa Kemal Ataturk was another great person who attached 

great importance to the teaching profession and raised it to the top. Atatürk is one of the people who best 

understands the importance of learning and teaching in the life of a nation and explains it to everyone. Taking 



 

 

great measures to involve the people in education, Ataturk abolished the Arabic alphabet in 1928 and adopted 

the Turkish alphabet, which is still used today. As a result of changes in the alphabet, the level of reading and 

writing among the people began to increase. In order to accelerate the process of literacy, new educational 

institutions have been opened under the name of Schools of the Nation. Ataturk himself taught in these 

educational institutions, passing in front of the blackboard. That is why on November 11, 1928, he named 

Ataturk "National School Head School". The great person has always attached importance to the timely 

payment of teachers' salaries, personally visits teachers in educational institutions, and communicates with 

students and teachers. Addressing teachers at one of the schools in Kütahya, Atatürk said: 

"Two armies are needed to bring our country and our people to the real goal, to the real happiness. One is the 

army of soldiers who saved the life of the homeland, the other is the army of Irfan who shaped the future of 

the country. Each of these two armies is precious and high, and both are life. Just to explain to those of the 

Irfan army the value and greatness of the army you have, I must say that you belong to the first army that killed 

and killed, an army that taught you why you died. No matter how many brilliant victories a nation achieves on 

the battlefield unless it has an Irfan army, it is only with the Irfan army that that victory can yield fundamental 

results. Without the second army, the victories of the first army will be incomplete. ” It is no coincidence that 

the 100th anniversary of a leader who values teachers so much has been designated as Teachers' Day. Since 

November 24, 1981, it has been celebrated as Teachers' Day. 

KEYWORDS: education, teaching profession, Mustafa Kemal Ataturk, new generation, education reform 

 

GİRİŞ 

Bir cəmiyyətin inkişafında ən önəmli yer tutan şəxslər içərisində müəllimlər demək olar ki, ön sırada dayanır. 

Müəllim bir xalqın gələcəyini tərbiyələndirib, inkişaf etdirir. Hər zaman böyük şəxsiyyətlər müəllimlik 

peşəsinə yüksək önəm vermişdir. Antik dövrün böyük filosofu Platon deyirdi ki “ müəllimlik hər şeydən əvvəl 

bir tanrı sənətidir”, Makedoniyalı İskəndər isə müəllimi Aristoteli belə qiymətləndirmişdir “ Valideynlərim 

məni göydən yerə endirdi, müəllimim isə yerdən göyə qaldırdı” , Həzrəti Əli isə “ Mənə bir hərf öyrədənin 

qulu olmağa hazıram” deyirdi.  

Ulu öndər Heydər Əliyev də daim müəllimlərə yüksək qiymət vermiş, onların  həyatının yaxşılaşdırılması 

yolunda hər zaman tədbirlər görmüşdür. “ Müəllim yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, 

uşaqların tərbiyəsini yalnız ona etibar edir” kəliməsi doğurdan da, müəllimə verilmiş ən gözəl qiymətdir.  

 Müəllimlik peşəsinə ən böyük önəm verən, onu zirvələrə qaldıran digər bir böyük şəxsiyyət isə Mustafa Kamal 

Atatürk olmuşdur. Atatürk bir xalqın həyatında öyrənmənin və öyrədənin önəmini ən yaxşı şəkildə anlayan və 

hər kəsə anladan şəxslərdən biridir.  

 

ARAŞDIRMA 

Atatürk  Qurtuluş savaşı illərində “ Müəllimlər konfransı” hazırlayaraq əsl savaşın cəhalətlə olduğuna diqqət 

çəkmişdir. Xalqın təhsilə cəlb olunmasında böyük tədbirlər görən Atatürk 1928-ci ildə ərəb hərflərini ləğv edib 

yerinə bu gün də istifadə olunan türk əlifbasını qəbul etmişdir. əlifbanın dəyişməsi nəticəsində, xalq arasında 

yazıb- oxuma səviyyəsi artmağa başlamışdır. Savadlanma prossesini surətləndirmək məqsədi ilə Millət 

Məktəbləri adı altında yeni təhsil ocaqları açılmışdır. Atatürk özü bu təhsil ocaqlarında yazı taxtasının önünə 

keçərək, dərs deyirdi. Elə buna görədir ki, 11.11.1928-ci ildə Atatürkə  “ Ulus Okullar Başöğretmenliği” adını 

verilmişdir. Bu Türkiyə tarixində önəmli məqamlardan biri idi. Atatürk sayəsində döyüşlərdə qazanılan 

zəfərlər təhsil sahəsində də qazanılmağa başlanmışdır. Atatürkün qarşısında duran ən önəmli məqsədlərdən 

biri də cumhuriyyəti mənimsəmiş, vətənsevər, təhsilli bir yeni nəsil yetişdirmək idi. 1924- cu ildə Ankarada 

baş tutan toplantıda müəllimlərə səslənərək “ Müəllimlər, yeni nəsil sizin əsəriniz olacakdır” deyərək böyük 

bir türk gəncliyini müəllimlərə əmanət etmişdir.  

Böyük şəxsiyyət hər zaman müəllimlərin əmək haqlarının vaxtında verilməsinə önəm göstərmiş, şəxsən təhsil 

ocaqlarında müəllimləri ziyarət edər, şagirdlər və müəllimlərlə ünsiyyət halında olardı. Kütahyadakı 

məktəblərin birində müəllimlərə müraciətində Atatürk bu fikirləri demişdir: 



 

 

“ Ölkəmizi, xalqımızı gərçək hədəfə, gərçək xoşbəxtliyə çatdırmaq üçün iki orduya ehtiyac vardır. Biri vətənin 

həyatını qurtaran əsgər ordusu, digəri ölkənin gələcəyini formalaşdıran Irfan ordusudur.  Bu iki ordunun hər 

biri qiymətli və yüksəkdir, ikisi də həyatidir. Yalnız siz Irfan ordusuna məxsus olanlara sahib olduğunuz 

ordunun dəyərini və böyüklüyünü anlatmaq üçün bunu deyim ki, sizlər ölən və öldürən birinci orduya, nə üçün 

öldüyünü öyrədən bir orduya  mənsubsunuz.  Bir millət Irfan ordusuna sahib olmadıqca döyüş meydanında nə 

qədər parlaq zəfərlər əldə edərsə etsin, o zəfərin köklü nəticələr verməsi ancaq Irfan ordusu ilə mümkündür. 

Ikinci ordu olmadan birinci ordunun zəfərləri yarımçıq qalar.” 

Mustafa Kamal Atatürkün bu sözlərində böyük bir həqiqət vardır. İkinci Qarabağ müharibəsində biz bunun 

yaxından şahidi olduq. 30 il əvvəl torpaqlarımız vəhşi ermənilər tərəfindən işğal olundu. Bu işğalçı siyasətdən 

sonar isə qəlbində, ruhunda düşmənə nifrət, vətənə bağlılıq, öz soydaşlarının intiqamını almaqla yanıb-tutuşan 

bir nəsil yetişməyə başladı. Bu nəslin inkişafında təhsil ocağındakı müəllimlərin rolu böyük idi. Hər dəfə 

şagirdlərə qan yaddaşımızı , düşmənimizin kimliyini xatırlatmış, gənclərdə yüksək vətənpərvərlik, milli 

soykökə bağlılıq kimi mənəvi keyfiyyətləri aşılamışdırlar. 2020-ci ildə Azərbaycan xalqı həm hərbi cəhətdən, 

həm də mənəvi cəhətdən artıq döyüşə hazır idi. Illərdən bəri müəllimlərin öz şagirdlərinə unutmağa qoymadığı 

həmin ruh artıq azadlığa çıxmışdır. Hər bir gənc öz arzusu ilə ordu sıralarına qoşulmaq üçün can atırdı. Məhz 

həmin vətənpərvərlik, yurda, elə bağlılıq, intiqam hissi bu gün bizə illərdi əsr həyatı yaşayan torpaqlarımızı 

geri qaytardı. Birinci Qarabağ müharibəsində sonra irfanla tərbiyələn bu nəslin şücaəti sayəsində biz artıq 

bütöv Azərbaycan olmuşuq. Bundan sonar müəllimlərin digər bir vəzifəsi isə vətən yolunda canını fəda etmiş 

şəhidlərimizi daim xatırlatmaq, onların qəhrəmanlıqlarından öz şagirdlərinə danışmaqdır. Ikinci Qarabağ 

müharibəsindən sonrakı yeni gəncliyin qarşısında duran ən vacib amil vətənin bütövlüyünü qorumaq, öz 

qanları ilə onu təmin edənləri unutmamaq və düşmənimizin kim olduğunu daim xatırlamaqdır.  

Atatürk “ Xalqları qurtaracaq olanlar yalnız və ancaq müəllimlərdir” sözləri ilə müəllimə verdiyi dəyəri ən 

gözəl şəkildə anlatmışdır. Ulu öndər yürütdüyü siyasəti bir kənara qoyaraq, “mənim əsl anlatılacaq yanım 

müəllimliyimdir. Əgər mən millətimə müəllimlik edə bilirəmsə, məni onunla anladın. Yoxsa qazandığım, 

elədiyim digər işlərlə məni anlatmağınızın önəmli deyildir” deyirdi. 

Müəllimlərə bu qədər dəyər verən, yüksəldən bir öndərin 100-cu doğum ildönümü heç də təsadüfü deyildir ki, 

Müəllimlər günü olaraq təyin olunmuşdur. 1981-ci ildən 24 noyabr Müəllimlər Günü olaraq qeyd olunmağa 

başlanmışdır.  

Mustafa Kamal Atatürk cəmiyyətdə və ailədə qadınların rolunun möhkəmlənməsi adına da çalışmalar 

aparmışdır. Onun ən böyük istəklərindən biri “ güclü ana təhsili” idi. Çünki ana öyrənərsə, öz uşaqlarına da 

öyrədər. Gərgin döyüşlər içərisində, məğlubiyyətlər belə baş verərkən Atatürk maarifi həmişə ön planda 

tutmuşdur. 1921-ci ildə orduda özbaşınalığın və bir sıra məğlubiyyətlərin olmasına baxmayaraq, Atatürk altı 

gün ərzində 15-21 iyul tarixində Birinci Maarif Konfransını həyata keçirməyə çalışmışdır. Döyüşün əsnasında, 

xalqın təlaş içində olduğu bir vaxtda ulu öndər müəllimləri bir araya yığaraq onlarla danışıqlar aparmışdır.  

İzmirin işğaldan azad olunmasında sonar milli və xarici jurnalistlər Atatürkün ətrafına toplanaraq bundan sonar 

hansı vəzifəni icra edəcəklərini soruşurlar. Hər kəsin gözlədiyi cavab dövlətin başına keçib onu idarə etməsi 

olduğu halda, Atatürk  maarif vəkili olacağını, müəllimlik edəcəyini bildirir. Cumhuriyyət qurulandan sonra 

ilk yaradılan birlik də “Müəllimlər birliyi” olmuşdur. Bu birliyin açılışında Atatürk “ Müəllimlər yeni nəsil 

sizin əsəriniz olacaqdır, əsərinizin qiyməti- sizin göstərdiyiniz fədakarlıqla əlaqəli olacaqdır” demişdir. 

Atatürk milli təhsilin bir sıra xüsusiyyətlərə sahib olmasının vacibliyini vurğulayırdı. Ona görə təhsil: 

1. Milli olmalıdır 

2. Birlik olmalıdır 

3. Təhsil bilimsəl olmalıdır 

4. Təhsil yayılmalıdır. 

 

NƏTİCƏ 

Təhsil milli olmalıdır dedikdə Atatürk bunu nəzərdə tuturdu “ Türk təhsili, dildə milli olacaq, icrasında milli 

olacaq, vasitələrində milli olacaqdır. Atatürkçü təhsillə yetişdirilən gənclər, azadlığın güvəni olacaqdır. Vətən 

və millət çıxarlarını hər şeydən üstün tutacaq insanlar olaraq yetişdiriləcəkdir. Yetişəcək uşaqlarımıza və 



 

 

gəncliyimizə öyrətmək sərhədi nə olursa olsun öncə Türkiyənin müstəqilliyinə, öz mənliyinə, milli ənənələrə 

düşmən olan bütün ünsürlərlə mübarizə etmək gərəyi öyrətilməlidir. Dünyada dövlətlərarası vəziyyətə görə 

belə bir mübarizədə mənəvi ünsürlərə sahib olmayan insanlardan yaranan cəmiyyətlərə həyat və azadlıq haqqı 

yoxdur”.  

Ulu öndər Atatürkün təhsilə aid çalışmaları hər dövr  üçün öz aktuallığını qorumağı bacarmaqdadır. Doğurdan 

da, bir bütöv olaraq milli kimliyimizi, birliyimizi və bütövlüyümüzü qorumaq istəyiriksə, burada ən önəmli 

amil müəllimlər və təhsildir. Onlar sayəsində bizlərdə böyük ruh yüksəkliyi, gələcəyə inam özünü qoruyub 

saxlamaqdadır.  
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