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Meral Çağışlar
Tarih Öğretmeni

BİR  ŞEY  SONA ERMEK İÇ İN BAŞLAMIŞTIR .
SERÜVEN UZAMAYA GELMEZ

ONA ANLAM VEREN ÖLÜMLÜDÜR YALNIZ…
                                                              -SARTRE

Herkes kendi zaman ve kaderini yaşayarak geldi geçti. Bizim
gibi hissettiler. Asıl olan biziz. Öncekiler masal sonrakiler hayal… Dünyanın
gerçek sahibi biziz hissi doğru değildir. Uzun ve çetrefilli bir devri daimin

geçici parçalarıyız esasında. Zira su gibi, hava gibi tekerrürümüz bulunmuyor.
Hepimiz farklıysak keşfedecek çok şey var demektir.

Bir grup meraklı çocuk imkânları, zamanları ve merakları
ölçüsünde yola çıkmak istediler. Zorunluluk, sorumluluk hatta telkin bile

olmadan. Her ay farklı konulara kafa yormayı mecburiyetler ve menfaatler
dışında tercihen çokça ders, koşuşturmaca, sınav vs. varken hem de.

Caligula kendi halinde ve iyi yürekli biri olsaydı bugün
dünya yine aynı olur muydu? Kötülük ve iyilikte sınır nereye kadardır? Pers
Kralı Kyros, Kroisos’u cidden yaktı mı? Delphi Kehanet Merkezi bir çeşit fal
uygulaması sayılabilir mi? Şehzade Mustafa, Selim’den daha mı iyi bir taht

adayı olurdu? Durduğumuz yer tarihin başı mı, sonu mu yoksa maceranın en
heyecanlı yerinde miyiz? Dünyanın herhangi bir yerinde bilmediğimiz biri

önümüzdeki bin yılı alt üst etmek üzere olabilir mi? Oturup bunları
konuşabileceğiniz

öğrencilerinizin olması muhteşem bir şey.
Gökay Tarih, bir gönüllülük ve özveri eseridir. Bu

dergiye katkı sunanlar, hayatlarından bir miktar zamanı ve emeği alıp bu
dergiye vermişlerdir. Ellerinde sağlık.
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1 NİSAN

TARİHTE
BU AY

3 NİSAN

Şaka Günü: Her
yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka
gününde insanların birbirine şaka
yapması gelenek haline gelmiştir. Nisan
1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve
dillerde efsaneler bulunmaktadır.
----------------------------------------------------------------
İnönü Muharebesi’nin Bitişi: Kurtuluş
Savaşı sırasında kazanılmış bir zaferdir.
Londra Konferansı tekliflerinin kabul
edilmemesi ve İngilizlerin Yunanlıları
kışkırtması bu savaşın birinci nedenlerini
oluşturur. 23 Mart 1921'de
İngilizlerin desteğini alan Yunanlılar yeniden
taarruza geçmişlerdir. 1 Nisan
günü Türk ordusunun zaferiyle
sonuçlanmıştır. (1921)
----------------------------------------------------------------
İspanya İç Savaşı’nın
Bitişi: İspanya İç Savaşı, 17 Temmuz 1936–1
Nisan 1939 tarihleri arasında,
demokratik seçimle İkinci İspanyol
Cumhuriyeti’ne sadık
"Cumhuriyetçiler" ile General Francisco
Franco liderliğinde isyancı
bir grup olan "Milliyetçiler" arasında
yaşanmıştır. İç savaşı
Milliyetçiler kazanmış ve Franco, 1939’dan
öldüğü 1975’e kadar İspanya’yı
yönetmiştir. (1939)

İsa’nın Ölümü:
Hristiyanlığa göre İsa Tanrı'nın oğlu ve

beklenen Mesih'tir. Hristiyan
doktrinlerine göre İsa, Kutsal Ruh

tarafından hamile bırakılan Meryem
adında

bir kadından dünyaya gelmiş, birçok
mucize gerçekleştirmiş, Hristiyan

Kilisesi'ni kurmuş, insanlığın
günahlarının kefareti için çarmıha

gerilerek
ölmüş, üç gün sonra dirilmiş ve tekrar

geleceği tarihe kadar cennete
yükselmiştir. Araştırmacılara göre

ölüm tarihi 3 Nisan 33’tür. (33)

Nisan Ayında Gerçekleşen Olaylar

4 NİSAN
NATO'nun Kuruluşu: Kuzey Atlantik

Antlaşması Örgütü 4 Nisan 1949'da 12
ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik

Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı
dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı

uluslararası askerî ittifaktır. Örgüt üyeleri
herhangi bir dış güçten

gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma
yapmaktadır. NATO'nun merkezi,

örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 29
üyesinden biri olan Belçika'nın

başkenti Brüksel'de bulunmaktadır.
(1948)

Gazi Osman Paşa’nın Ölümü: Osman
Nuri Paşa, Osmanlı Ordusu'nda askerlik

görevi boyunca birçok savaşta başarılı
sonuçlar almış, Plevne

Muharabeleri'ndeki üstün savunmasının
ardından Sultan II. Abdülhamid tarafından
"Gazi" unvanına layık görülmüş, o günden
bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan

Türk askeridir. 5 Nisan 1900 yılında vefat
etmiştir. (1900)

6 NİSAN
Bursa’nın Başkent Oluşu:  Orhan
Bey, kuşatma altında
tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı.
Bursa, 1326-1361 yılları
arasında Osmanlı İmparatorluğu'na
başkentlik yaptı. (1326)
İstanbul Kuşatması’nın Başlangıcı:
İstanbul'un veya Konstantiniyye'nin
fethi, 6 Nisan-29 Mayıs 1453
tarihleri
arasındaki kuşatmanın sonucunda
Osmanlı Padişahı II. Mehmed
komutasındaki
birliklerin Bizans İmparatorluğu'nun
başkenti İstanbul'u ele geçirmesidir.
Sonucunda Bizans İmparatorluğu
yıkılmıştır. (1453)
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8 NİSAN

TARİHTE
BU AY 7 NİSAN

Almanya’nın Avusturya'yı İlhakı
(1938): 12 Mart 1938'de
Hitler'in Almanya'yı genişletme
çabalarının ilk adımı kendisini
göstermiştir.
Avusturya'nın ilhakını, Versay
Antlaşması gereği 15 yıldır Milletler
Cemiyeti’nin kontrolünde olan Saar
bölgesinin Almanya'ya verilmesi,
Çekoslovakya'nın Südetler’i Almanya'ya
zorla hediye etmesi, Almanya'nın
Çekoslovakya'yı ve Polonya'yı işgali
takip etti. 
 
İstiklâl Marşı’nın Kabulü (1921):
Yapılan elemeler sonucu Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart
1921 tarihli oturumunda, bazı
mebusların itirazlarına rağmen
Mehmet Akif’in yazdığı şiir coşkulu
alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste
İstiklâl Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi
Tanrıöver olmuştur.

III. Selim’in Tahta Çıkışı: III.
Selim, 28. Osmanlı padişahı ve

107. İslam
halifesidir. Kafes (oda hapsi) hayatı

yaşamasına rağmen iyi bir eğitim aldı.
Şehzade

Selim müzik ve edebiyatla ilgilendi. I.
Abdülhamid 7 Nisan 1789 yılında

ölünce, III. Selim Avrupa'yı temelinden
sarsacak olan Fransız

Devriminin eşiğinde tahta çıktı. (1789)
-------------------------------------------------

I. Richard’ın Ölümü: I. Richard veya
Aslan Yürekli Richard, İngiltere

Krallığı'nın 1189-1199 tarihleri arasındaki
Norman Fransız asıllı kralıdır. İngiltere

Krallığı'nı 1154 ve 1485 yılları
arasında yöneten Fransız asıllı

Plantagenet Hanedanı'na mensup olan I.
Richard,

İngiltere Krallığı'nın tamamını ve
Fransa'nın yarısını kapsayan bir bölgeye

egemen olan Angevin
İmparatorluğu'nun da hükümdarıydı.

(1199)

Nisan Ayında Gerçekleşen Olaylar

8 NİSAN

2

10 NİSAN
Timur’un Doğumu: Barlaslar’ın reisi

olan Turagay ile Tekina Hatun’un
çocuğu olarak 1336’da Semerkant

yakınlarında
doğmuştur. Timur 1370’te Çağatay

Hanlığı’nın batısını kontrol altına
almıştır.

Timur’un gayesi Cengiz Han’dan
sonra parçalanan ve torunları

tarafından kurulan
Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın

Orda devletlerini birleştirerek Cengiz
İmparatorluğunu kurmaktı. Cengiz

Han’ın soyundan gelmediği için
“Han” unvanı

yerine “Emir” unvanını kullanmıştır.
(1336)

Nizamülmülk’ün Doğumu: Nizâmülmülk, 10
Nisan 1018 yılında doğmuş, Büyük Selçuklu
Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı
kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve
siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde hayli
etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan
ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır.
Nizamülmülk ismi devletin düzeni anlamına
gelir. 14 Ekim 1092’de Haşhaşilerin suikastine
kurban gitmiştir. (1092)
------------------------------------------------------------------
 Mareşal Fevzi Çakmak’ın Ölümü: Mustafa
Fevzi Çakmak 12 Ocak 1876 tarihinde
İstanbul’da doğmuştur. Türkiye'nin Mustafa
Kemal Atatürk'ten sonraki ikinci ve son
mareşali, ilk Millî Savunma Bakanı ve
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet
dönemindeki ilk genelkurmay başkanıdır.
10 Nisan 1950 tarihinde vefat etmiştir. (1950)



11 NİSAN

TARİHTE
BU AY

13 NİSAN
Mebuslar

Meclisi’nin Kapatılışı: Meclis-i
Mebûsan, Osmanlı

İmparatorluğu'nda, 23
Aralık 1876 tarihli Anayasa'ya göre

kurulmuş bir yasama organıdır. Seçilmiş
parlamenterlerden oluşmakta ve padişah
tarafından atanan üst kamara üyelerinin
oluşturduğu Seçkinler Meclisi ile birlikte,

genel parlamentoyu oluşturmaktaydı.
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak

1920 tarihinde açılmış,
padişah Vahdettin tarafından 11 Nisan

1920’de kapatılmıştır. (1920)

31 Mart Vakası: II. Meşrutiyet'in ilanından
sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış
büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre
31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı
için bu adla anılmıştır. On üç gün süren
ayaklanma, II. Meşrutiyet döneminin en
önemli olaylarından biri olarak kabul
edilir. Sebepleri tam olarak belirlenemeyen
bu olayın planlı ve bilinçli bir
hareket olup olmadığı kesinlik
kazanmamıştır. İsyanın ilk günü hükûmet
istifa etmiş, isyancı askerler yedi gün süre ile
İstanbul'a hâkim olmuş,
padişah II. Abdülhamit tahttan indirilip
yerine V. Mehmed Reşad tahta çıkarılmıştır.
(1909)

Nisan Ayında Gerçekleşen Olaylar

16 NİSAN

Berlin Savaşı’nın Başlangıcı: Sovyetler
Birliği'nin II. Dünya Savaşı sonlarında
düzenlediği genel taarruzlardan biri

olan Berlin Stratejik Taarruz Harekâtı
sonunda gerçekleşen muharebedir. 2.

Dünya Savaşı’nın son muharebesidir. (1945)
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17 NİSAN
Otuz Gün Savaşı: Yunanistan’ın
hedefi olan Epir (Yanya vilayeti) ve
Girit adasındaki nüfusun yaklaşık
üçte
ikisini oluşturan Osmanlı Rumları,
Yunanistan tarafından Osmanlı
İmparatorluğu'na karşı devamlı
kışkırtılıyordu. Yunanistan'ın
Osmanlı
idaresindeki Rumları isyana
kışkırtmaya devam etmesi üzerine
Osmanlı
İmparatorluğu da 17 Nisan 1897'de
Yunanistan'a savaş ilan etti.
Yaklaşık bir ay
süren savaş, Osmanlı Ordusu'nun
kesin zaferiyle sonuçlandı. (1897)

18 NİSAN
I.Ahmed’in Doğumu: 14. Osmanlı padişahı ve

sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı
padişahıdır. I. Süleyman'dan sonraki

padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde
uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir. (1590)

----------------------------------------------------------------------- 
Milletler Cemiyeti’nin Dağılışı: Cemiyet-i Akvam

olarak da bilinir. Günümüzdeki Birleşmiş
Milletler'in temeli sayılabilecek bir

organizasyondur. I. Dünya Savaşı'nın ardından
İsviçre'de, 10 Ocak 1920'de kuruldu. Amacı,

ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı
yollarla çözmek idi. Bir süre çalıştı; fakat fazla bir
varlık gösteremedi. II. Dünya Savaşı'nın ardından

1946 yılında dağıldı. (1946)



19 NİSAN

TARİHTE
BU AY

20 NİSAN
Amerikan Devrimi’nin Başlangıcı: 18.
yüzyılın ikinci yarısında On Üç koloninin

Britanya İmparatorluğu'ndan
bağımsızlığını kazanarak Amerika Birleşik

Devletleri adını aldığı dönemdir. Bu
dönemde koloniler Britanya

İmparatorluğu'na karşı ayaklandı ve
bağımsızlık savaşı başlattılar.  19 Ekim
1781'de de savaş alanında zafer elde

edildi. (1763)

Adolf Hitler’in Doğuşu: Adolf Hitler,
Avusturya doğumlu
Alman politikacı ve demagog, yirminci
yüzyılın en ünlü diktatörüdür. 1919’da
Alman İşçi Partisine üye olmasıyla başlayan
politik yaşamı, bu partinin 1920’de
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine
dönüşmesiyle devam etti ve 1921’de
parti başkanlığına yükseldi. (1889)
1924 Anayasası’nın Yürürlüğe Girişi: Resmî
adıyla Teşkilât-ı Esasîye Kanunu, 1921 tarihli
Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu
yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli
değişiklikle 1961'e dek yürürlükte
kalmıştır. 10 Ocak 1945'te içeriği
değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek
yeniden kabul edilmiştir.1928,1932 ve 1937
yıllarında yeni yasalar eklenmiştir.
(1924)

Nisan Ayında Gerçekleşen Olaylar

22 NİSAN
Vladimir Lenin’in Doğuşu: Rus sosyalist

devrimci ve politikacıdır. Marksist-Leninist
ideolojinin fikirsel önderi, Ekim

Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin
kurucusu aynı zamanda Sovyetler

Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü olan
Rusya Komünist Partisi'nin ilk

lideridir. (1870)
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23 NİSAN
Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı:
23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf
Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren
Türk milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, (asli
kurucu iktidar) ve yine bu iradenin sahibi olan
Türk milletinin anayasa ile verdiği yetki ile
yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti
anayasal devlet organıdır.
(1920)
---------------------------------------------------
Lozan Barış Konferansı’nın İkinci Kez
Toplanışı: Taraf ülkelerin temsilcileri arasında
imzalanan anlaşma, uluslararası anlaşmaların
ülke meclislerince onaylanmasını gerektiren
yasalar gereğince taraf ülkelerin
meclislerinde görüşülmüştür. Anlaşma, tüm
tarafların onayladığına dair belgeler
resmi olarak Paris'e iletildikten sonra, 6 Ağustos
1924 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. (1923)

24 NİSAN
Yavuz Sultan Selim’in Tahta Çıkışı: I. Selim,
bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı

padişahı ve ilk Osmanlı halifesidir. Dulkadir ve
Ramazan Beyliği’ni, Musul, Kerkük ve birçok

vilayeti topraklarına katmıştır. Memlük Devleti’ni
yıkarak halifeliği almıştır. (1512)

------------------------------------------------------------------------
93 Harbi’nin Başlangıcı: Osmanlı padişahı II.

Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde
yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi

takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden
Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak

bilinir. Rus zaferi ile sonuçlanmıştır. (1877)



27 NİSAN

TARİHTE
BU AY

28 NİSAN
II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilişi:

Yerine V. Mehmed tahta geçti. 31 Mart
Olayı ardından 1909'da, II.

Abdülhamid Meclis-i Milli tarafından
tahttan indirildi ve 65 yaşında olan

Veliaht Reşad Efendi, İttihat ve Terakki
Cemiyeti'nin desteğiyle tahta

çıkartıldı. Saltanat adı olarak, asıl adı olan
"Reşad" değil,

"Mehmed" adının kullanması
kararlaştırıldı. (1909)

Benito Mussolini’nin Ölümü: Cumhuriyetçi
Faşist Parti'nin dağılıp İtalyan Sosyal
Cumhuriyeti'nin yıkılmasıyla beraber
Mussolini yandaşları ile beraber İsviçre'ye
kaçmaya çalıştı ancak komünist
partizanlar tarafından yakalandılar ve
kurşuna dizildiler. (1945)

Nisan Ayında Gerçekleşen Olaylar

30 NİSAN
Adolf Hitler’in Ölümü: Sovyet askerleri

şansölyelik binasının kapılarını zorlarken,
Nazi lider Adolf Hitler, tabancayla intihar

etti. Adolf Hitler, 30 Nisan 1945'te Berlin'deki
yer altı sığınağı Führerbunker'de kendini
vurarak intihar etti. Kendisiyle birlikte eşi

Eva Braun da siyanür alarak kendini
öldürdü. (1945)
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1.Dünya
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük zorluklar içerisinde kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir ülke kurmanın doğal getirisi olarak her alanda
fazlasıyla eksik vardı. Ülkenin kurucusu olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk,
tüm eksikliklerin temelinde eğitim olduğunun ve eğitimsiz, cahil bir toplumun
her alanda geri kalacağının bilinciyle eğitimde büyük devrimler yapmakta
kararlıydı. Okuma oranının %5 olduğu bir ülkede bu tarz bir devrim
gerçekleştirmek ve insanları eğitim için okula çekmek zorluydu. Fakat gelişime
aç olan bir milletin başında Mustafa Kemal gibi nasıl mücadele etmesi
gerektiğini bilen bir liderle bu zorluklar aşılabilirdi. Ülkenin büyük bir
çoğunluğu Anadolu’da, köylerde yaşarken Anadolu’da okul veya öğretmen yoktu.
 

KÖY ENSTİTÜLERİ
01

Sayı  3 ,  Nisan 2020

Eğitimde bir kalkınma yapılacaksa işe köylerle başlamak gerekirdi.
Atatürk’ün

başlattığı eğitim seferberliği ile eğitim alanında birçok yenilik getirildi. 1
Kasım 1928’de Harf Devrimi ile birlikte Arap alfabesinden Latin

alfabesine
geçiş yapıldı. Bizzat Atatürk tahtanın önüne geçip halka yeni harfleri

öğretti.
Eğitime ve yeniliklere çok önem veren Atatürk sık sık okulları ziyaret

eder, öğrencilerle
konuşur , eksikleri gözlemlerdi. Fakat bunlar yeterli olmazdı. Asıl sorun

köydeki
çocuklardı.



KÖY ENSTİTÜLERİ
01

Sayı  3 ,  Nisan 2020

1940
yılından işe başlayarak ülkenin her bölgesinden tarıma elverişli arazilere ya
da yakınındaki bölgelere yaklaşık 21 tane köy enstitüsü açılmıştı. Bu okulların
bulunduğu arazi çok geniş olmakla birlikte aynı zamanda çok yönlüydü. Okul
binasının yanı sıra öğretmen evleri, ambarlar, su depoları, uygulamalı derslikler
ve balıkhaneler gibi birçok şeyi de içine bulunduruyorlardı. “İş için, iş
içinde eğitim” ilkesini benimseyen bu projenin binaları öğrenciler tarafından
inşa edilmişti. Öğrenciler her konuda eğitim alıyor, müzik aleti çalıyor, dans
ediyor, bilimle ve tarımla uğraşıyordu. Fakat tarım çok önemliydi. Köy
enstitülerinde öğretmenlik yapanlar öğrencilerinin yanı sıra köylülere de
bilmedikleri tarım ürünlerini tanıtıyor, modern ve ilmi tarım yöntemlerini anlatıyordu.
Yani bu okullar eğitimde kalkınmadan ibaret değildi. Bu okullar aynı zamanda toprak
reformuydu. Ülke ekonomisinde büyük bir kalkınma için de çok önemliydi. Eğer bu
proje daha uzun süreli olsaydı belki de köylerden kentlere bu kadar göç yaşanmazdı.
Daha sonraları bu okullardan mezun olanlar Hasanoğlan Köy Enstitüsünü kendi
elleriyle inşa edeceklerdi. Birkaç yıl içerisinde binlerce kadın ve erkek
öğrenci yetiştiren ve mezun eden köy enstitüleri zaman içinde bazı tepkiler
almaya başladı. Tepkiler genelde karma eğitim olması ve projenin komünizm özellikleri
taşıdığı yönündeydi. Proje gerçekleştirildikten sonra da aynı tepkiler durdurulamaz
şekilde devam etti.
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İkinci dünya savaşının birlikte getirdiği aşırı milliyetçi hareket Türkiye’yi de vurmuştu. 
Milliyetçi kesim bu okullarda komünist propagandası yapıldığını söylüyordu. Bu karşıt 
görüşler önlenemez bir hal almıştı. Hatta 1942 yılında Hasan Ali Yücel’e suikast girişiminde
bulunulmuştu. 1944 yılında ünlü Turancı yazar Nihal Atsız komünistlerin Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin halkçılık ilkesinin arkasına saklandıklarını ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nda örgütlendiklerini iddia etmişti. Ve Hasan Ali Yücel onları
koruyordu. Bu iddiadan sonra ortalık daha fazla kızıştı. Tepkilerle baş
edemeyen dönemin başbakanı İsmet İnönü, tek partili rejimden çok partili rejime
geçme sinyalleri vermeye başlamıştı. Bu konuda Hasan Ali Yücel onu uyarmış,
böyle bir dönemde çok partili rejime girmenin çok doğru olmadığını söylemişti. Amacı
ortaya koyduğu projenin devamlılığını sağlamaktı. Çok partili rejime geçince
projenin sarsılacağını ve başına gelecekleri öngörmüştü. Fakat İnönü’ye göre
tepkilerle başa çıkmanın tek yolu buydu. 1945 yılında farklı partiler kurulmaya
başlanmış, 1946 yılı seçimlerinde de farklı partiler yer almıştır. 1946 yılı
seçimlerini büyük çoğunlukla CHP kazanmıştı fakat bir süre sonra siyasi
çatışmalara zemin olan köy enstitülerinin müfredatında değişiklikler yapılmaya
başlanarak kuruluş amacından farklı bir hale getirildi. Bir yandan da okullardaki
öğrenciler hakkında dedikodular hızla yayılıyordu. Okulların karma eğitim
olması dedikoduların temelini oluşturuyordu. Veliler öğrencilerini okuldan
almaya başlamışlardı. Okulda mezun olanlar komünistlikle suçlanıyordu. En
sonunda 1954 yılında bu köy enstitüleri öğretmen okullarına dönüştürülerek
kapatılmış ve İsmail Hakkı Tonguç görevinden alınmıştı. Daha sonraları Hasan
Ali Yücel de Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden istifa edecekti. Köy
enstitülerinin hikâyesi bu şekilde bitti. Fakat şimdiye kadar yetiştirdiği 17.341
öğretmen, 1.599 sağlıkçı, 8.675 eğitimci çalışmalarını ve deneyimlerini
eserlerinde paylaşacak, nesilden nesile aktaracaktı. Ve bu öğretmenler Aziz
Sancar gibi ülkenin gurur duyduğu öğrenciler yetiştirecekti.

KÖY ENSTİTÜLERİ
01
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Hazırlayan
 
NACİYE HAVAN
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İLGİNÇ
OLAYLAR

02

1 N�san Şakası!

HER  TÜRLÜ  Ş AKAN I N
YAP I LD I Ğ I ,  BAZ I LAR I N I N

DOZUNUN
KAÇ I R I LD I Ğ I ,

YAP I LANLAR I N  DA  MAZUR
GÖRÜLDÜ Ğ Ü  B İ R  GÜN ,  

1  N İ SAN .

Şaka yapmaktan çokça keyif alan insanların günü. Yapılan şakalar bazen hiç komik olmayabiliyor ya

da güldürebiliyor da. Diğer birçok özel gün gibi 1 Nisanın da geçmişi var. Ama her millet kendine

özel bir tarih oluşturmuş bu gün için. Gerçek kökeni hangi millete ait, nereden çıkmış bilinmiyor.

1 Nisan'ın kökenine, ortaya çıkış şekline dair en bilindik, en popüler hikaye Fransa’dan…

 

Bu hikayenin tarihi 1582 yılında, Fransa’nın Jülyen Takvimin'den Gregoryen Takvime geçtiği

zamanlara uzanıyor.. Bu geçiş, 1563 yılında Trent Konsili tarafından yapılmış.

 

Haberlere ulaşmakta zorlanan insanlar ve yeni yılın ilk gününün 1 Ocak’a alındığını anlayamayıp

yeni yıl kutlamalarını martın son haftasından Nisan ayının ilk gününe kadar olan bir aralıkta

kutlamaya devam edenler zamanında birçok şakanın konusu olmuşlar.

Sayı  3 ,  Nisan  2020
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İLGİNÇ
OLAYLAR

03

Bu şakalar sırtlarında kağıt balık bulundurulmasını ve “poisson d’avril” (Nisan balığı) olarak

adlandırılmayı içeriyordu, bu da genç, kolayca yakalanan bir balığı ve saf bir 

kişiyi sembolize ediyordu.

 

Günümüzde 1 Nisanda şaka yapmak gelenek haline gelmiş. Gazeteler, internet siteleri bu 

günde kullanıcılarına şaka yapabiliyor… Bu şakalardan bir tanesi var ki zamanında çok insan

kandırılmış!

 

1957'de BBC, İsviçreli çiftçilerin rekor bir spagetti mahsulü yaşadıklarını bildirdi ve ağaçlardan

erişte hasat eden insanların görüntülerini gösterdi.

 

İzleyiciler, kendi spagetti ağaçlarını nasıl yetiştirebileceklerini sormak için programla temasa

geçtiklerinde, biraz spagettiyi bir kutu doğranmış domatesin üzerine yapıştırmaları

ve ‘iyi dilekte bulunmaları’ söylenmiş.

10
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İLGİNÇ
OLAYLAR

03

1 Nisanın toplumumuzda yaygın olarak bilinen hikâyesi de şu şekildedir:

 

15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini

kuşatır. Haçlı komutanı, "İncil ve Kur'an'a yemin olsun ki  teslim olursanız size bu

akşam bir şey yapmayacağım." der Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu

komutanı bütün Müslümanların  öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine

Müslümanlar‘ Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz’ dediklerinde Haçlı ordusu

komutanı ‘Benim sözüm size  dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm

yoktur’ diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada öldürülür. 

Sayı  3 ,  Nisan 2020
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BÜYÜK DEVLETİN
 

BÜYÜK DEVRİMİ

Şu an dünyanın her alanında etkin söz sahibi olan Amerika Birleşik
Devletleri’nin tarihi ne kadar eski, bu büyük devlet bağımsızlığını nasıl
kazandı vb. sorular aslında hepimizin aklına gelmiştir. Fakat gerek
üşengeçlik gerekse internetteki bilgi yığınından araştırmaya fırsat
bulamamışızdır. Gelin bu yazıda ayrıntılara boğulmadan büyük devletin
büyük devrimini inceleyelim.
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KOLONİLEŞME

DÖNEMİ
 

İngiltere'nin ise Amerika topraklarındaki varlığı İspanya ve Fransa'ya nazaran çok
daha yenidir. 14 Mayıs 1607 tarihinde Jamestown, Virjinya'da kurduğu koloniler
İngiltere'nin Amerika'daki en eski kolonisi olarak kabul edilmektedir. Fakat bu
koloniler kısa zamanda dağılmış ve yok olmuştur. Ancak 1620 yılında bir grup
İngiliz vatandaş günümüzdeki ABD'nin Massachusetts eyaleti sınırları içinde yer
alan bir sahile ulaşmış ve burada Plymouth adı verilen koloniyi kurmuştur. 17.
yüzyıl boyunca İngiltere, Amerika’nın doğu kıyısında başka koloniler de kurdu.
1733 yılına gelindiğinde bu koloniler “On Üç Koloni” adı altında Britanya
İmparatorluğu’na bağlı bir sömürge haline geldiler.

Günümüzde b�l�nen kadarıyla ABD topraklarına �lk ayak basan
Avrupalı, meşhur kâş�f Kr�stof Kolomb'dur. Kolomb’un ardından 16.
yüzyıl boyunca Amer�ka topraklarına, İspanya, Hollanda, İng�ltere,
Fransa, İsveç ve Portek�z g�b� devletler�n keş�f ve kolon� grupları

yerleşm�şlerd�r.

İspanyol

kâşif Juan Ponce de León 1513

yılında ABD'nin güneydoğu

sahillerine ulaşarak

bölgeye Florida adını vermiş,

Fransız kâşif Jacques Cartier Kanada

başta olmak

üzere Hudson Körfezi'nden Kayalık

Dağlar'a kadar uzanan ve

günümüzde ABD'ye ait

olan Louisiana dâhil birçok bölgeyi

Fransa'nın kolonisi haline

getirmiştir.

13
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Amerikan Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında On Üç Koloni'nin Britanya

İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanarak ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri

adını aldığı dönemi içine alır. Bu dönemde sömürgeden yılmış olan koloniler Britanya

İmparatorluğu'na karşı ayaklanmış ve 1775 ile 1783 yılları arasında Amerikan Bağımsızlık

Savaşı'nı başlatmışlardır. 1776'da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi yayımlanmış, 19 Ekim

1781'de de savaş alanında zafer elde edilmiştir. Devrim döneminin, 1756-1763 yılları

arasında süren Yedi Yıl Savaşları’nın Britanya zaferiyle sonuçlanmasının ardından 1763

yılında başladığını söyleyebiliriz. Britanya, savaşın borçlarını ödenilmesi ve kolonilerin

savunulması için yapılan harcamalarının büyük bir bölümünün yine koloniler

tarafından ödenilmesi gerektiğine karar vererek kolonicilerin hiç de hoş

karşılamayacağı ekstra vergiler dayatmıştır. Ayrıca Britanya parlamentosunda, koloni

gruplarının temsilcileri olmadığından birçok kolonici bu hareketi yasa dışı kabul etti.

DEVRİM

14
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DEVRİM
 

 

 

Boston'daki protestolardan sonra -ki bu protestoların başında meşhur Baston

Çay Partisi gelir- Britanya buraya savaş birlikleri göndermiş ve 1775'te savaş

başlamıştır. Nüfusun %15-20 kadarı Britanya'ya sadık kalsa da ayaklanmacılar

savaş boyunca toprakların ortalama %80-90 kadarını ellerinde

bulundurmuşlardır. Britanya ise yalnızca birkaç kıyı şehrini kontrol etmeyi

başarmıştır. Fransa, ayaklanma boyunca Amerikalılara para ve mühimmat

sağlanmış, Britanya'ya karşı oluşan koalisyonu örgütlemiş ve savaşı sona erdiren

Yorktown'daki muharebede belirleyici bir etken olan ordu ve filoyu

göndermiştir. Öte yandan Amerikalılar kraliyete yani genel anlamda

aristokrasiye karşı ayaklanmış ve Fransa'yı bu konuda asla bir model olarak

almamışlardır.

Amerikan Devrimi, Amerikan halkını saran yeni cumhuriyetçi idealler gibi bir sürü

köklü sosyal değişikliği de içinde barındırıyordu. Cumhuriyetçiliğe kayış ve giderek

yayılan demokrasi geleneksel sosyal hiyerarşide karışıklıklara neden olmuş ve

Amerikan siyasi değerlerinin temelini oluşturmuştur.  1776 yılında 13 koloninin

temsilcileri oy birliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran bir bağımsızlık bildirgesini

kabul etmiştir. 1778'de Amerikalılar Fransa ile asker ve donanma gücünü dengeleyen bir

ittifak kurmuş, 1777'de Saratoga'da ve 19 Ekim 1781'de de Yorktown'da iki Britanya

ordusunu esir almıştır. 1783'te Paris Antlaşması ile barış sağlanmıştır.

15
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PARİS ANTLAŞMASI
 

 

3 Eylül 1783

tarihinde imzalanmış, Büyük Britanya Kralı tarafından 9 Nisan 1784'te onaylanmış

ve Büyük Britanya Krallığı ile Kuzey Amerika'daki On Üç Koloni arasındaki

Amerikan Devrimi Savaşı'nı sona erdirmiş olan barış antlaşmasıdır.

BAZI MADDELERİ

1.      On Üç Koloni, özgür ve bağımsız

devletler olarak kurulacak, Britanya bu topraklar üzerindeki tüm haklarından

vazgeçecektir.

2.      Birleşik Devletler ile Britanya Kuzey

Amerikası arasındaki sınır belirlenecektir. 

3.      Yasal hükümler uyarınca belirlenen

karşılıklı borçlar ödenecektir.

4.      Tüm savaş tutsakları serbest

bırakılacak ve Britanya Ordusu'nun Birleşik Devletler'de bıraktığı mallar

(kölelerle birlikte) geri verilecektir.

5.      Büyük Britanya ve Birleşik Devletler

Mississippi Irmağı'nı serbestçe kullanabileceklerdir.

6.      Amerikanlar tarafından antlaşma sonrası

ele geçirilen topraklar geri verilecektir.

16
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Notre Dame
Notre Dame Katedrali Seine Nehri’ndeki küçük bir adada (île
de la Cité) yer alan Roma – Gotik stilinin harmanıyla 
bizleri büyüleyen öncelikle Paris'in, ardından tüm dünyanın 
gözdesi olan ihtişamlı yapılarındandır. 37 şapel, 75 dev
sütundan oluşan 130 metre genişliğindeki katedral aynı 
anda 9 bin kişinin ibadet edebilmesine de olanak
sağlamaktadır. Adı Meryem Ana'ya ithafen koyulan katedral
Jeanne D’arc’ın yargılanması, Napolyon’ın taç giyme töreni,
De Gaulle’ün cenaze merasimi gibi önemli tarihi olaylara da
tanıklık etmiş ve tarih boyunca da ciddi tehditler ile karşı
karşıya gelmiştir.

Tarihi yapımından önce başlayan
katedralin bulunduğu yerde önceleri bir
Roma şapelinin bulunduğu
söylenmektedir. Şehrin piskoposu
Sully’nin hayali olan ve Papa 3. Alexander
tarafından da desteklenen kilisenin
yapımına 1163 yılında başlandığı ve
yaklaşık olarak 170 yıl sürdüğü
bilinmektedir. Yapımı bittiğinde ise
ortaya övgülere layık bir yapı çıkmıştır.

Tüm ihtişamına rağmen Notre Dame
Katedrali Fransız Devrimi sonrasında göz
ardı edilmiş, oldukça da tahrip olmuştur.
Katedrali böylesi acı bir durumdan
kurtaran Victor Hugo'nun Notre Dame'ye
olan sıcaklığı ve ruhani bir merkez
olarak görmesi olmuştur. Sanatı sanat
kurtarmış ve "Notre Dame'ın Kamburu"
romanı katedralin dikkatleri tekrardan
üstüne çekmesine ve çalışmaların başında
Eugene Emmanuel Viollet le-Duc yer aldığı
23 yıllık bir restorasyon sürecine
girmesine sebebiyet vermiştir.

17
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Notre Dame'ın her bir köşesinin önemi ve değeri tartışmalara sebebiyet

vermeyecek kadar açıktır. Gözde katedralin en dikkat çekici kısmı olarak görülen

bölümü ise Batı Cephesi'dir. Bu cephe merkezinde yer alan, Gotik tarzı yansıtan ve

özgün eserler olarak kalmayı başarmış Gül penceresi etrafında şekillenmektedir.

Batı Cephesi’nin zemini, gül pencerenin altında yer alan üç görkemli taç kapıdan

oluşmaktadır. Göz alıcı güzellikteki bu taç kapıların üzerinde ise Yahudi

Krallarının 28 adet heykeli bulunan King’s Gallery’yi görebilmeniz mümkün.

(Fransız Devriminde heykellerin Fransız krallara ait olduğu sanılmış ve kafaları

koparılmıştır.)

18
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Batı Cephesi’ni oluşturan son parça ise cephenin kuzey ve güneyinde yer alan iki

kuledir. Bu kulelerden kuzeydekinde katedrali kötü ruhlardan koruduğuna inanılan,

bir o kadar da meşhur (Chiméres veya Gargoyle olarak bilinirler) heykeller yer

almaktadır. Güneydeki kulede ise Notre Dame Katedrali’nin günümüze kadar ulaşan, 13 ton

ağırlığındaki tek çanı Emmanuel bulunmaktadır.(Diğer çanlar Fransız devriminden sonra

top yapılmak üzere eritilmiştir). Notre Dame’de Meryem Ana ve çocuk heykeli çok dikkat

çeken eserlerdendir. Bir diğer önemli nokta ise payandalardır. Katedral dünyada ana

yapıdan ayrı payandaların kullanıldığı ilk binalardan biridir. Mimarinin korunması adına

sonradan eklenen payandalar verdiği "bitirilmemiş" hissi ile yıllar boyu eleştirilere maruz

kalmıştır.
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Ruken Arjin Aksoy

Tarih
boyunca çeşitli tehditler ile karşı karşıya

kaldığını belirttiğimiz yapı 15
Nisan 2019 tarihinde de bir yangın ile karşı

karşıya kaldı. Katedralin önemli
bir kısmı çöktü ve hemen ardından restorasyon

çalışmalarına başlanıldı.
Notre Dame, sanat

ve tarihin harmanını gözler önüne seren nadide
eserlerindendir. Öneminden

kaynaklı sadece Fransa'ya değil tüm dünyaya ait
bir mirastır. Bu mirası en

sağlam biçimde gelecek nesillere ulaştırmak ise
bizler için bir borç

sayılmalıdır.
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BAĞIMSIZLIĞA
GİDEN YOLDA İLK

ADIM
Osmanlı İmparatorluğu topraklarının I. Dünya Savaşı sonrasında yer yer işgale

uğraması başta Osmanlı Meclis-i Mebusan olmak üzere devletin birçok temel

organının işlemez duruma düşmesi, saray ve çevresinin dış baskı ve tehditlere karşı

boyun eğmeleri, ülkenin çeşitli yerlerinde yerel direniş hareketlerine yol açtı.

Kuvayı Milliye ve çete birlikleri şeklinde örgütlenmelerin yanı sıra, dernek ve

kongre biçiminde birleşmeler de ortaya çıkmıştı. Bu hareketler bölgesel sınırlar

içinde olsa da ulusun genelini ve birliğini de amaçlamaktaydı.  Bu arada Mustafa

Kemal Paşa Samsun’a çıkmış, direniş hareketlerinin ulusal düzeyde yürütülmesi

yolundaki çalışmalarına başlamıştı. 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesi bu

yöndeki temel ilkeleri ve hedefleri gösteren bir eylem programı niteliğindeydi.

Burada konan esaslara göre, ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı

sağlayacaktı; bunun içinse ulusun sesini duyuracak ve her türlü etki ve denetimden 

uzak bir biçimde çalışabilecek bir milli heyetin kurulması gerekirdi.

Bundan sonra Erzurum ve Trabzon’daki

yerel direniş örgütlerinin girişimiyle

toplanan ve Mustafa Kemal Paşa ile

arkadaşlarının da katıldığı Erzurum

Kongresi’nde, ulusal bağımsızlık, ulusal

iradenin dokunulmazlığı, ulusların

kendi geleceklerini kendilerinin

belirleme hakkı gibi noktalarda önemli

kararlar alındı. Daha sonraki Sivas

Kongresi bir ulusal kongre niteliğindeydi

ve Erzurum Kongresi’ndeki yerellik

taşıyan kararları üst düzeye çıkarttı.
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Bu arada bütün ulusal direniş güçlerini içerecek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Cemiyeti de kurulmuş oluyordu. Kongrelerin ardından Amasya’ya geri dönen

Mustafa Kemal Paşa burada İstanbul Hükümeti’ni temsil eden Bahriye Nazırı Salih

Paşa ile Amasya Görüşmeleri’ni gerçekleşti. Görüşmelerin ardından İstanbul’da

Osmanlı Meclis-i Mebusan toplandı ve Misak-ı Milli kararları alındı. Ancak

Misak-ı Milli kararları yayınlandıktan sonra Meclis İngilizler tarafından işgal

edildi ve kapatıldı. Bu durum Amaysa Genelgesi’nden beri işlenegelen bağımsız

ve ulusal bir meclis düşüncesinin artık karşı konmaz tek çözüm olarak yeniden

gündeme gelmesine yol açtı.

19 Mart 1920’de, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına çıkartılan tebliğ ile

Ankara’da oluşacak yeni Meclis için yapılacak seçimlerle ilgili esaslar belirlendi. Seçimler

cemiyetin öncülüğü altında ve iki dereceli usulle yapıldı ve böylece 23 Nisan 1920’de

Ankara’da Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İlk meclise Meclis-i Mebusan’ın

bazı üyeleriyle, vilayet ve livaların bir bölümü atama, bir bölümü de seçimle gelmiş

temsilcileri katıldı ve başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildi. 20 Ocak 1921 tarihli

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na (1921 Anayasası) göre TBMM yasama ve yürütme

yetkilerinin her ikisini de elinde tutuyordu. Kendi üyeleri arasından hükümet seçen

TBMM’nin yasa yapma, değiştirme ya da kaldırma, antlaşma yapma, savaşa ve barışa karar

verme yetkileri vardı. TBMM başkanı İcra Vekilleri Heyeti’nin de başıydı.

 

Bu olağanüstü yetkilerine ve saygınlığına karşın, TBMM’nin kalıcı olup olmayacağı
konusunda çelişkili bir durum vardı. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılmış ama
1876 Kanun-ı Esasi de yürürlülükte sayılmıştı. Öte yandan, egemenliğin kayıtsız
şartsız millete ait olduğunu bildiren 1921 Anayasası’na karşılık, Nisab-ı Müzakere
Kanunu’nda Meclis’in amacı ve işlevleri arasında halifelik ve saltanat makamının
kurtarılması da yer alıyordu. Bu çelişkili durum İstanbul Hükümeti’nin işgalci
güçlerle işbirliği yapıp saygınlığını bütünüyle yitirmesiyle ve Kurtuluş Savaşı’nın
başarıyla sonuçlanmasından sonra padişahın kaçmasıyla çözülecekti. TBMM’nin
Osmanlı İmparatorluğu’nun son bulduğunu ve saltanatın kaldırıldığını bildiren
kararları (1 Kasım 1922) TBMM’nin egemenliğin tek ve gerçek temsilcisi olduğunu da
bir kez daha açıklıyordu. 21
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Bunların yanında bu dönemde TBMM’ye karşı Anadolu’nun
çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkmaya başlamıştı. Bu
ayaklanmaları 4 kategoride inceleyebiliriz:
 

A)İstanbul Hükümeti’nin Neden Olduğu
Ayaklanmalar
1) Ahmet Anzavur Ayaklanması: Jandarma emeklisi Binbaşı
Ahmet Anzavur tarafından çıkarılmıştır.
Balıkesir, Biga, Gönen, Manyas, ve Susurluk çevresinde
yayılmıştır. Ayaklanmayı Ali Fuat Paşa ve Çerkez Ethem
bastırmıştır.
2) Kuvayı İnzibatiye Ayaklanması: Kuvayı Milliye’ye karşı
İngilizlerin yardımıyla kurulmuştur. İznik ve Gevye çev
resinde etkili olmuştur. Ayaklanmayı Ali Fuat Paşa bastırmış
ve Kuvayı İnzibatiye birliklerinin bir kısmı Kuvayı Milliye’ye
katılmıştır.

22
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B)İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nin Neden Olduğu Ayaklanmalar
1) Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları: Boğazların kontrolünü sağlamak için
İngilizlerin desteği ile çıkarılmıştır. Ayaklanma Çerkez Ethem’in yardımıyla Ali Fuat Paşa ve Refet Bey
tarafından bastırılmıştır.
2) Yozgat Ayaklanması: Osmanlı Hanedanı’na bağlı ayanlardan olan Çapanoğulları Yozgat’ta,
Aynacıoğulları ise Zile’de ayaklanmışlardır. Çerkez Ethem ayaklanmayı bastırmaya çalışmış ancak Yunan
ilerleyişi başladığından Batı Cephesi’ne geri çağrılmıştır. Yılsonunda ayaklanma merkezden gönderilen
güçler tarafından bastırılmıştır.
3) Afyon Ayaklanması: Yunanlıların kışkırtması sonucu Çopur Musa Afyon’da “din elden gidiyor” diyerek
ayaklanmıştır. Kuvayı Milliye güçleri ayaklanmayı bastırmıştır.
4) Konya Ayaklanması: Delibaş Mehmet hükümet binasını basmış ve binaya el koymuştur. Milli güçler
tarafından ayaklanmalar bastırılmıştır.
5) Milli Aşiret Ayaklanması: Urfa Viranşehir’de Fransızların kışkırtması sonucu çıkan ayaklanmadır. Kuvayı
Milliye tarafından bastırılmıştır.



23
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Hazırlayan
Sena Elif Gökçe

C)Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar
1)Rum Ayaklanmaları
2)Ermeni Ayaklanmaları
D)Eski Kuvayı Milliyecilerin Ayaklanmaları: Düzenli  orduya geçmek istemeyen Çerkez
Ethem ve Demirci Mehmet Efe’nin çıkardığı ayaklanmalardır. Refet Bey tarafından
bastırılmıştır.

•  B Ü T Ü N
Z O R L U K L A R A  R A Ğ M E N  V A R L I Ğ I N I

B U  G Ü N E  D E Ğ İ N  S Ü R D Ü R E N
T B M M ’ N İ N  A Ç I L I Ş  G Ü N Ü  O L A N  2 3

N İ S A N ,  •

Mustafa
Kemal Atatürk

tarafından
dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her yıl

dünyanın çeşitli ülkelerinde
coşkuyla kutlanan 23 Nisan için Atamıza teşekkür

eder, onun ilke ve esaslarına
bağlı bir Türk genci olacağımıza and içeriz.



İSPANYA
İ Ç  S A V A Ş I

İspanya’da
Amerika ile yapılan savaşta alınan hezimetten

beridir süren huzursuzluk
devrinin sıcak çatışmaya döndüğü vakadır.

İsyanın odak noktasının kırsal kesimler
olmasının sebebi isyanın daha kolay şekilde
yayılabilmesidir. Franco ve destekçileri,
Afrika’da bulunan ordular ve asillerle
birleşmiş, Almanya’nın da desteğini alarak ile
İspanya’ya geçmişlerdir. Cumhuriyetçilerin
ellerinde bulunan donanma ordusu pek yeterli
olmadığı için Almanya’ya karşı savaşmayı göze
alamamıştır. İspanya‘ya geçen Franco birlikleri
ilk olarak Sevilla’yı ele geçirmişlerdir. Madrid’e
doğru ilerledikçe geçtikleri yerleşim alanlarını
ve şehirlerdeki insanları katledip, evleri yakıp
yıkmışlardır. Bask’ların milliyetçi güçlerin
baskısı altına girmesi ve giderek başkent
Madrid’e yaklaşması cumhuriyetçileri
korkutmuştur.

24

17 Temmuz 1936- 1939 yılları arasında İspanya’da karşılıklı
memnuniyetsizliklerin sebep olduğu cumhuriyetçi ve milliyetçi taraflar
arasında çıkan iç savaştır. 16 Temmuz 1936 tarihinde General Mola, General
Goded ve General Francisco Franco'nun “Cumhuriyetçi Halk Cephesi”
yönetimine karşı isyan başlatmasıyla başlayan iç savaş 3 yıl sürmüştür ve
bilançosu çok ağır olmuş ve sonucunda 600.000 insan hayatını kaybetmiştir.
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Almanya’da Hitler, Franco’nun emrine savaşmak için uçak filoları göndermiştir. Ayrıca
200.000 kişiyi aşan Alman, Arap ve İtalyan orduları isyan bölgesine milliyetçilere
destek olmak amacıyla gitmişlerdir. Alman kondor lejyonu hava taktiklerini ve
teorilerini denemek için 27 Nisan 1937’de Guernica’yı bombalayarak yok etmiştir.
Cumhuriyetçilerin bir talihsizliği vardır ki oda kendi taraftarı olan devletlerin aralarında
belli bir konu üzerinde karar alamamaları ve farklı görüşleri desteklemeleridir.
Anarşistler kendiliğindenliğe (olağan) inanmışken, Anorko sendikalistler sendikaları,
Ortodoks Komünistler, Demokratik Cumhuriyeti, Sosyalistler savaşmayı, Goşistler
gerillalara, Troçkistler ise 1917 ruhunu savunmuşlardır. Anlaşıldığı gibi İspanya'nın
müttefikleri tek vücut olamamışlardır. Fakat her şeye rağmen bu mücadelede faşizme
karşı büyük bir savaş verilmiştir. Dış devletler ise cumhuriyetçilere yardım etmeyip
faşizm liderlerinin katliam ve yıkımlarını desteklemişlerdir. Alman ve İtalyan uçakları
İspanya’daki birçok bölgeyi bombalayarak, tarayarak katletmişlerdir. Hükümetin elinde
deneyimli asker kalmamış hepsi karşı tarafa geçmiştir. Cumhuriyetçiler, faşizmi
destekleyen Amerika, Almanya ve İtalya’nın yaptıkları tüm silahlı yardımlar karşısında
dik duruşlarını bozmadan son nefeslerine kadar onurlarını yok etmeden
savaşmışlardır.

Bunun üzerine Fransa ile İngiltere’den yardım isteyen cumhuriyetçilerin
beklentisi gerçekleşmemiz olumsuz cevap almışlardır. Son çare Sovyetlerden
yardım istemişlerdir, hatta silah desteği için altın vermelerine karşın Sovyet
hükümeti ellerindeki en kullanışsız ve kötü silahları cumhuriyetçilere vermiştir

25
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1937 yılında iç savaş bütün bölgelere yayılmış ve Cumhuriyetçiler yorgun
düşmüştür. Milliyetçiler Galiçya ve Bask bölgesini de almışlardır. Direnişçiler
bölünmeye başlamışlardır. Milliyetçiliğe karşı olan toplam 35.000 Alman, İtalyan ve
Orta Avrupalı yardıma koşmuş ve istilacı devletlere karşı cumhuriyetçi İspanya'nın
safında savaşmışlardır. 1938 yılının son günlerinde bu halk kitlesi İspanya’dan
ayrılmışlardır. 1938 tarihinde artık cumhuriyetçi hükümet son mücadelelerini
vererek, tükenme noktasına gelmiştir. Barcelona ve Madrid arasında sıkışıp kalan
hükümet ekonomik anlamda da zorluk çekmeye başlamıştır.  Bu arada milliyetçiler
sanayi ve maden alanlarını ele geçirmiş, ülkenin kuzeyini istila etmişlerdir.
Hükümet giderek daha da alevlenen savaştan yorulmaya başlamış ve bitkin
düşmüştür. Anarko sendikalistler ve sosyalistler yok edilmişlerdir. Rusya silah
yardımı yapmışsa da bu yeterli olmamış, halk ve hükümet yenilgiyi kabul etmiştir.
Barcelona ve Madrid ele geçirilmiş ve ardından direnen herkes kıyıma uğramıştır.
Bu kıyımdan, Fransa’ya kaçmayı başarabilen 400.000 kişi kurtulabilmiştir. Mayıs
1939 yılında cumhuriyetçilerin direnişi sona ermiş ve savaşın galibi
milliyetçiler olmuştur. Bu zaferin hemen ardından İspanya Cumhuriyeti’nin
yerini İspanya Krallığı almıştır. Francisco Franco, Bahamonde galibiyetinin
ardından tam 36 yıl İspanya’yı diktatörlük ve faşizmle yönetmiştir. Aynı
zamanda kendi yaptığı katliamlar ve insan onuruna aykırı ittifaklar nedeniyle
tarihin en sevilmeyen devlet adamlarından biri olmuştur.

26 
Hazırlayan
Berk Albayrak
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ATATÜRK İLKELERİ
 

 

Cumhuriyetçilik
Atatürk inkılaplarında Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir. Çünkü Cumhuriyet,

Atatürk inkılaplarının bütün verimlerini temsil eden bir devlet ve yönetim şekli

olarak değiştirilemez bir cevherdir. Bu ilke yeni Türkiye Devleti’nin temelidir. Türkiye

Cumhuriyeti anayasalarında, meclislerce değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir yasa

ile korunuyordur. Bu niteliği ile Cumhuriyet, devlet düzen ve yönetiminde şahsilik ve

keyfiliğin hakim olmasını önleyen en sağlam teminattır. Cumhuriyetçilik;

demokrasi, milli egemenlik, halk iradesi gibi kavramları içinde barındıran, dünya

üzerindeki halk iradesi dışında hiçbir iradeyi kabul etmeyen en modern yönetim şekli

olan cumhuriyetin uygulanmasında ortaya çıkan bir kavramdır. Cumhuriyetçilik,

cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar.

Cumhuriyetçilik ilkesini halkçılık ve

milletçilikten soyutlamaya imkân yoktur.

Zira Cumhuriyetçilik gerçek mana ve

değerini bunlar sayesinde

kazanmaktadır. Şu halde diyebiliriz ki,

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve

Halkçılık bir başka deyişle millet olma,

demokratik bir idareye kavuşma

gayretleri ve ilkeleri birbirinden

ayrılamaz bir bütündür.

 

Atatürk, “Demokrasi ilkesinin en çağdaş

ve mantıki uygulanmasını sağlayan

hükümet şekli Cumhuriyettir. Millet;

egemenliğini, devlet yönetimine

katılmasını, ancak zamanında oyunu

kullanmakla temin eder” demektedir. İşte

bu nedenledir ki, Atatürk’ün milli

egemenlik ve halkçılık kavramı ile

bağlantılı olan Cumhuriyetçilik ilkesini

Türk siyasal hayatında demokrasiye

yöneliş ve hazırlanışın bir işareti saymak

gerekir.

27

Her ilke birer amacı veya
hedefi belirlemektedir ve ilkelerin

hepsi birbirini destekler
niteliktedir. Bu

yazıda esas kaynak bizzat
Atatürk’ün yaptığı açıklamalar

olacaktır.
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ATATÜRK İLKELERİ
 

 

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda 

Yapılan İnkılaplar:

– TBMM’nin açılması

– Saltanatın kaldırılması

– Cumhuriyetin ilanı

– Siyasal partilerin kurulması

– 1921 ve 1924 Anayasalarının

hazırlanması

– Kadınlara seçme ve seçilme

hakkının tanınması

– Ordunun siyasetten ayrılması

MİLLİYETÇİLİK
Milliyetçilik ilkesi, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” diyerek ebediliğini

dilediği ve bir demecinde müjdelediği Cumhuriyetçi devlet yapısını koruyacak olan toplumun

siyasi birlik şuuruna kavuşmuş bir bütün olması amacına yönelmiştir. Bu ilke Milli

Mücadele’nin çıkış noktasını teşkil etmiş ve bütün esir milletlerin kurtuluş ve kalkınma

hareketlerine ışık tutmuştur. Ulu Önder, “İtiraf edelim ki, biz üç buçuk sene evveline kadar

cemaat halinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi idare ediyorlardı. Cihan bizi temsil edenlere

göre tanıyordu. Üç buçuk senedir tamamen millet olarak yaşıyoruz” diyerek, büyük olguyu açık

bir şekilde dile getirmiştir. Ayrıca “Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ biz,

kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hisseden, fikren, fiilen bütün tavır ve

harekâtımızla gösterelim. Bilelim ki, milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin

avıdır” demektedir.

28

Sayı  3 ,  Nisan 2020



ATATÜRK İLKELERİ
 

 

Atatürk milliyetçiliği, Türk

vatanını ve milletini sevmek ve

sahip çıkmakla beraber, diğer dünya

uluslarının da bağımsızlık ve toprak

bütünlüğüne saygı göstermek

demektir. Ulusal kişilik ve benlik

duygusu Atatürk milliyetçiliğinin ta

kendisidir. “Yurtta barış dünyada

barış” diyen ulu önder Atatürk, bu

sözleriyle barışın en büyük

temsilcisi olduğunu da gözler önüne

sermektedir. Atatürk milliyetçiliği

büyük bir hoşgörüyü içinde

barındırmakta ve tüm milletlerin

bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne

saygı gösteren bir anlayışı

savunmaktadır.

 

Sonuç olacak diyoruz ki

mazlum milletlerin kurtuluş

çabalarına da ışık tutan Atatürk’ün

Milliyetçilik ilkesi bencil değildir.

Irkçı değildir. Dağıtıcı değil,

toplayıcı ve bütünleştiricidir. Onun

Milliyetçiliği kaderde, kıvançta,

tasada bir olmanın mutluluğundan

doğan yepyeni ve gerçekçi Türk

Milliyetçiliğidir. Simgesi “Ne mutlu

Türküm diyene” özdeyişinde en

açık ifadesini bulmaktadır.

“Milliyetçilik” İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar:

– Yeni Türk Devleti'nin kurulması

– Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

– Türk Dil Kurumu'nun kurulması

– İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

– TBMM’nin açılması

– Kapitülasyonların kaldırılması

– Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

– Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

– Okullarda derslerin Türkçe okutulması

– Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi

– Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkarılması

29
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HAZIRLAYAN

SELEN UÇAR



FEVZİ ÇAKMAK
 

Ulusal egemenlğmz 100 yıl önce bu zamanlarda 

kazandık.  Bu kazanımı sağlayan brçok kşy blrz. Gaz

Mustafa  Kemal, İsmet Paşa, Kazım Karabekr Paşa, Al Fuat

Paşa… Ancak  bu ülküde büyük fedakarlıklar göstermş br

kşy sadece adı ve namıyla blyoruz: “MARAŞEL Fevz

Paşa”. Yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında

geçren, Türkye’nn knc ve son mareşal, lk Mll Savunma

Bakanı, Türk Slahı Kuvvetlernn lk Genelkurmay Başkanı

ve Atatürk’ün slah arkadaşı olan bu büyük sm şmd daha

yakından tanıyalım.
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İlk görevini Erkan-ı Harp Karargâhı’nda (Genelkurmay Başkanlığı) tamamladıktan

sonra 1899’da merkezi Kosova vilâyetine bağlı Metroviçe’de bulunan 3. Ordu’ya

görevlendirildi.  Balkanlar'daki Sırp ve Arnavut çetelere karşı verilen mücadeleye katıldı

ve kısa aralıklarla terfi alarak 1907'de miralaylığa (albay) yükseldi. 1908 yılında İkinci

Meşrutiyet ilan edildiğinde 35. Fırka Komutanı ve Taşlıca Mutasarrıfıydı. 1910'da

Arnavutluk'ta çıkan ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Kosova Kolordusu'nun

Kurmay Başkanlığı'na atandı. 1911'de Trablusgarp Savaşı başlayınca Rumeli'nin

savunmasıyla görevli Garp (Vardar) ordusunun Kurmay Başkanlığı’na getirildi.

Balkan Savaşı (1912-1913) sırasında 21.

Fırka Komutan Vekilliği ve Vardar

Ordusu 1. Şube (Harekât Şubesi)

Müdürlüğünü yaptı. Balkanlar’ın en

karışık olduğu bu dönemde on dört yıl

Rumeli’de kaldı, gösterdiği başarılar

dolayısıyla arkadaşlarından önce

yükseldi. Sırp Cephesi'nde Vardar

Ordusu Harekât Şube Müdürü olarak

bulunan Fevzi Paşa'nın başarılı askerî

faaliyetlerine rağmen, Garp

Vilayetleri'nde (Balkanlar) 10 Mayıs

1913'ten itibaren Türk Hâkimiyeti sona

ermiştir.

31
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Asıl adı Mustafa olan Fevzi Paşa, 12 Ocak 1876'da İstanbul Rumeli Kavağı'nda

Çakmakoğullarından Topçu Albayı Ali Sırrı ile Müftü Hacı Bekir Efendinin kızı

Hesna Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine Rumelikavağı Mahalle

Mektebi’nde başladı ve Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi ile devam ettirdi. 

Bu arada dedesi Hacı Bekir Efendi’den Arapça, Farsça ve fıkıh öğrendi. İleride

ismi olacak Fevzi (galip gelen, kurtuluşa eren)  lakabı da ken disine tasavvufla 

ilgilen mesini sağlayan dedesi tarafından verildi. Daha sonra lise eğitimi için 

Kuleli Askeri İdadisi’ne kaydoldu. İdadiyi ikincilikle bitirdikten sonra 29 Nisan

1893'te Harp Okulu’na kaydoldu. Harbiye’de de üstün zekâ ve kabiliyetiyle

hocalarının dikkatini çekti. Bu şekilde erkânıharp sınıfına alındı ve 25 Aralık 1898’de

kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı.



 

1913'te 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Mart 1915'te rütbesi mirlivalığa yükseltildi.
Kolordusu ile birlikte I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale muharebelerine katıldı. Kerevizdere ve
Kanlıdere mevzilerini başarıyla savundu. Anafartalar grup kumandanı Mustafa Kemal’in
hastalanarak çekilmesi üzerine kolordu kumandanlığı ile birlikte Anafartalar grup kumandan
vekilliğine getirildi. Düşman bu cepheden çekilinceye kadar buradaki vazifesi devam etti.
Başarılı hizmetlerinden dolayı çeşitli liyakat, imtiyaz, harp madalyaları ve nişanlarla
ödüllendirildi. Çanakkale cephesinin kapanmasından sonra doğu cephesinde İkinci Kafkas
Kolordusu kumandanlığına, arkasından Diyarbakır’daki İkinci Ordu kumandanlığına tayin
edildi. Bu sırada Kafkas cephesinden gelen Rus saldırısını durdurarak Ruslar’ın İskenderun ve
Basra körfezlerine inme planlarını başarısızlığa uğrattı. Arkasından, Kanal cephesinden
saldıran İngilizler durdurmak üzere Mustafa Kemal’den boşalan Halep’teki Yedinci Ordu
kumandanlığına getirildi. Filistin ve Şeria’da İngilizler’e karşı giriştiği savaşlardaki
başarılarından dolayı ferik (orgeneral) rütbesine yükseltildi. Fakat çok geçmeden hastalanarak
İstanbul’a döndü ve yerine ikinci defa Mustafa Kemal getirildi. Hastalığı yüzünden İstanbul’da
bulunduğu sırada Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. 24 Aralık 1918'den 14 Mayıs 1919'a kadar
ferik rütbesiyle Osmanlı Devleti'nin Erkan-ı Harbiye Reisliği görevinde bulundu. Fevzi Paşa’nın
gayretleri sayesinde Mustafa Kemal’in Dokuzuncu Ordu Müfettişliği göreviyle ve geniş
yetkilerle Anadolu’ya gönderilmesine karar verildi. Yunanlılar’ın Averof zırhlısının İzmir’e
geldiği ve birtakım askerlerini karaya çıkardığı haberi alındı. Fevzi Paşa’nın karaya ayak
basacak Yunan askerine ateş edilmesi emrini vermesi işgalci devletlerin büyük tepkisine yol
açtı. İngilizler, hükümete baskı yaparak Fevzi Paşa’yı görevinden azlettirdiler. Fevzi Paşa
yerine tayin edilen Cevad Paşa’ya görevini teslim ederken Mustafa Kemal de hazır bulundu.

32

Sayı  3 ,  Nisan 2020



Görevde kaldığı beş ay zarfında yapılan gizli işleri ve tasarıları anlattı. Mustafa
Kemal’in tayin işiyle ilgili işlemlerin tamamlanmasını halefine bildirdi. Üç
kumandan Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması için bir harekât planı tesbit
ettiler. Bu planın uygulanması ile vatanın kurtarılması için beraberce
çalışacaklarına ve bu uğurda hiçbir şeyden çekinmeyeceklerine dair birbirlerine
söz verdiler. 1. Ordu Müfettişliği, Askeri Şura üyeliği, Ali Rıza Paşa ve Salih
Hulusi Paşa hükümetlerinde Harbiye Nazırlığı (Millî Savunma Bakanı) yaptı. Harbiye
Nazırlığı sırasında Anadolu'daki millî kurtuluş hareketine silah ve cephane
gönderilmesini kolaylaştırıcı bir tutum izledi.  Artık İstanbul’da yapılacak bir şey
olmadığını anlayan Fevzi Paşa Beykoz’daki evinden gizlice Ankara’ya doğru yola çıktı.
İngilizler evini basarak yağmaladılar ve ailesini de sokağa attılar. Fevzi Paşa’nın
geçeceği yollarda isyanlar çıkartarak onu yakalamak istediler. Paşa bütün engellemelere
rağmen on dokuz gün süren ve büyük kısmı at sırtında geçen meşakkatli bir yolculuktan
sonra 27 Nisan 1920’de Ankara’ya ulaşabildi ve istasyonda Mustafa Kemal Paşa
tarafından törenle karşılandı. Birinci dönem TBMM'ye Kozan milletvekili olarak katıldı. 26
Mayıs 1920'de İstanbul Hükümeti tarafından ulusal hareketin önderlerinden biri
olarak rütbesinin kaldırılmasına, nişanlarının geri alınmasına ve idamına karar
verildi.
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Mustafa Kemal’in talimatı ile 30 Ekim 1924’te kumanda mevkiinde bulunmuş

milletvekillerinin politika veya askerlikten birini seçmeleri istenince çok

sevdiği askerlik mesleğini tercih etti. İstanbul milletvekilliğinden ayrılarak Erkân-ı

Harbiye-i Umumiye Reisliği görevini 12 Ocak 1944'te 68 yaşında yaş haddinden

dolayı emekli olana dek yaptı. CHP’ye yaş haddi yüzünden emekli sevk edilmesinden

duydu ğu kırgınlık dolayısıyla bu partiye karşı kurulan Demokrat Parti (DP)’yi destekledi

ve 5 Ağustos 1946'da milletvekili seçilerek 22 sene sonra tekrar Meclise katılan Fevzi Paşa,

Demokrat Parti genel başkanı Celâl Bayar'ın demokratik seçimlere izin vermesi için

söylediği "Devr-i Sabık yaratmayacağız" (yani iktidara geldikten sonra yapılan yanlışların

ve yolsuzlukların hesabını sormayacağız) demesinden sonra partisinden istifa ederek, 19

Temmuz 1948'de Osman Bölükbaşı ile birlikte Millet Partisi'nin kurucu üyeleri arasında

yer aldı ve bu partinin şeref başkanı seçildi.
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3 Mayıs 1920'de Millî Müdafaa Vekilliğine (Millî Savunma Bakanlığı) getirildi. 24 Ocak

1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın İcra Vekilleri Heyeti Reisliği’nden ayrılması üzerine, Millî

Müdafaa Vekilliği üzerinde kalmak kaydıyla İcra Vekilleri Heyeti Reisliği’ni (Başbakanlık) de

üstlendi. İkinci İnönü Muharebesi'nin zaferle neticelenmesinin ardından 3 Nisan 1921'de

rütbesi TBMM kararıyla ferikliğe yükseltildi. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde İsmet

Paşa komutasındaki Garp Cephesi ordularının mağlup olup Yunanların Temmuz 1921'de

Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'i ele geçirmelerinden sonra İsmet Paşa'nın yerine

TBMM tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine de getirildi. 3 Ağustos 1921'de

Başvekillik, Millî Müdafaa Vekilliği ve Erkan-ı Harbiye Reisliği görevlerini hep birlikte

yürütmeye başladı ve Sakarya Savaşı sırasında TBMM Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal

Paşa ile birlikte bizzat cephede harekâtı yönetti. 14 Ocak 1922'de Millî Müdafaa Vekilliği, 9

Temmuz 1922'de İcra Vekilleri Heyeti Reisliği görevlerinden ayrıldı ve Genelkurmay

Başkanı olarak Büyük Taarruz'un askeri planlarını hazırladı. 30 Ağustos’ta zaferle

sonuçlanan Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin ardından 31 Ağustos'ta rütbesi

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesi üzerine TBMM tarafından Müşirliğe

(Mareşal) terfi ettirildi.



Fevzi Çakmak başarılı askerlik hayatı boyunca çalışkan, alçak gönüllü, sağlam iradeli

ve karakterli, dinine bağlı bir kumandan olarak sevildi ve sayıldı. En büyük zevki

kitap okumak olan paşa geniş bir kültüre sahipti. Özellikle tarih, edebiyat ve

sosyolojiye çok önem verirdi. Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça yanında

bazı Balkan dillerini de bilir, günlük politikadan hoşlanmazdı. Askerin de

politik çekişmelerin dışında ve politikadan uzak tutulmasını savunurdu. Nitekim

Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra ordunun kışlasına dönmesinde Fevzi

Paşa’nın rolü büyük olmuş, 1924’te askerlik mesleğini politikaya tercih

etmesiyle bunu bizzat kendi nefsinde uygulamıştır. Emekliye ayrıldıktan sonra

çeşitli baskılarla politikaya atılmış ise de o hep asker kalmıştır. Fevzi Paşa

tarihimizin çok önemli karakterlerinden birisidir. O ve onun gibi binlerce

kahraman sayesinde şu an bu yazıyı kendi dilimizde yazıyor ve okuyoruz. Onlar

sayesinde oy kullanıp, seçilebiliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa

olmak üzere tüm bilinen ve bilinmeyen kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Fevzi Paşa’ya da vefat yıldönümünde Allah’tan rahmet diliyorum.
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Hazırlayan
Mustafa Murat Görmüş

10 Nisan 1950 tarihinde vefat etti. Cenazesi 12 Nisan 1950'de Eyüp Sultan

Camii'nden kaldırılırken, cenaze namazında yüz binlerce vatandaş bulundu.

hareketi ve İsmet İnönü’nün önemli bir siyasî yenilgisi olarak yorumlandı.

Atatürk'ün Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak'ın anlattığına göre Atatürk,

kendisinin halefi olarak Fevzi Çakmak'ı görmekteydi. "Şüphesiz ki, konuşma ve seçme

hakkı TBMM'ye aittir ancak bu konudaki düşüncelerimi belirtmek isterim. Akla

ilk olarak İsmet Paşa gelmektedir; kendisi bu ülkeye büyük katkılarda

bulunmuştur. Ancak, bir nedenden dolayı kamuoyunun teveccühünü kazanamamış

gibi görünüyor. Mareşal Fevzi Çakmak da ülkesine büyük katkılarda bulundu ve

bununla birlikte herkesle de iyi geçinebilmekte. Üslerinin düşüncelerini her zaman

takdir etmiş ve kimse ile kavga içerisinde değil. Bu sebeplerle kendisi

devletin başı için en uygun adaydır." (Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar,

Yapıkredi Yayınları, 2004)


