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Konya Ağustos ayında 10 gün boyunca 
uluslararası spor etkinliğine ev sahip-
liği yaptı. 

İslami Dayanışma Oyunları ismi altında 
düzenlenen organizasyonun 5’incisi Konya 
Stadında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanlarının katılımı ile 9 Ağustos’ta başladı. 
Koya ve Türkiye için önemli bir organizasyon 
olan ve 56 ülkeden 4200’ü sporcu olmak üze-
re 6 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen ekinlik 
aynı zamanda bizim daha büyük organizas-
yonlara hazırlık için bir imtihanımızdı.

İmtihanı nasıl verdiğimiz ve başarılı olup 
olmadığımızı yazmadan önce dikkatimi çeken 
bazı konuları dile getirmek istiyorum.

Açılış duyurulan ve planlanan saatte ger-
çekleşmedi. Statta bulunan ekranlardan baş-
layan geri sayım sıfırı gösterince oyunların 
başlamasını bekledim. Cumhurbaşkanı ve 
diğer devlet adamları stada geç gelince açılış 
9 dakika sonra yapılabildi. Uluslararası olan 
böylesine büyük bir organizasyonda böylesine 
bir gecikme iç hoş olmadı. Daha önce defalar-
ca izlediğim bu tür büyük organizasyonlarda 
böylesine bir gecikme yaşandığını hatırlamı-
yorum. Yaşansa idi büyük eleştirilere ve pro-
testolara maruz kalırdı. En azından gecikme 
sırasında yapılacak bir anons ile açılış için sta-
da gelenlere ve ekran başında açılışı izlemek 
için yer alanlara bir açıklama yapılırdı. Bunla-
rın hiç birisi yapılmadı, ben yaptım oldu man-
tığı ile davranıldı.

İsminin başında “İslami” ibaresi bulunan 
bir etkinlikte her şeyin vaktinin ve zamanı-
nın belli olduğu bir inanç sisteminde (namaz 
vaktinde kılınır, oruç zamanında ve vaktinde 
tutulur, hacca zamanında gidilir, Arafat’a vak-
tinde çıkılır, fitre zamanında ve vaktinde ve-
rilir vs.) böylesine bir aksaklık yaşanması hiç 

yakışmadı.
Katılan ülkelerin seremoni geçişi sırasında 

gözlerimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna ve 
Kosova bayraklarını aradı ama maalesef gö-
remedik. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı açılış töreninde yer almıştı ama ülkesi 
yoktu…

İkinci olarak açılışta kullanılan dili yadır-
gadım.

Anonslar Türkçe ve İngilizce olarak ya-
pıldı. Bir sömürge dili olan İngilizcenin han-
gi vasıfla orada bulunduğunu anlayamadım. 
Avrupa ve Batı Dünyasına bir tepki olarak 
düzenlendiğini düşündüğüm bir organizas-
yonda ortak anlaşma dili olarak yine bir batı 
dilinin kullanılması hiç hoş olmadı. Keşke 
Anonslar Türkçe ve Arapça olarak yapılsa idi. 
Ülke isimleri de İngilizce olarak yazıldı. Bu da 
“halen sizin sömürgeniz olmaktan kopama-
dık” demenin başka bir yolu idi sanırım.

Açılış sırasında hemen başta gerçekleşti-
rilen figürlerde ve bu figürleri gerçekleştiren 
insanların giysilerinde İslami çağrıştıran bir 
esinti yoktu. Tamamen batı tipi hareket ve 
giysilerle bir İslami Dayanışma Oyunları baş-
lattık.

Oyunlar ismi de tartışmaya açık...
İslami Dayanışma Oyunları...
Oyunlar mı İslami idi yoksa oyuncular mı?
“Müslüman Ülkeler Arası Dayanışma 

Oyunları” ismi bence daha güzel olurdu. 
Oyunların ikinci gününde gittiğim bir fut-

bol maçında da yapılan değişiklikler anons 
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edilirken “giren oyuncu 15 numara, çıkan 
oyuncu 7 numara” gibi oyuncuların ismi te-
laffuz edilmeden yapılan gayri ciddi anonslar 
beni şaşırttı. Bu futbolcular belki de ilk defa 
milli forma giydiler ve bir daha giyemeyecek-
ler. Bu maçlarının kasetlerini çocuklarına veya 
torunlarına göstermek istediklerinde isimleri 
ile hitap edilmemesini nasıl açıklayacaklar. 
Biz oynadık ama bizi adam yerine koymadılar 
mı diyecekler?

Benim yukarıda sıraladığım eleştirileri ya-
zabilmem için ortaya konulan bir şeyler olma-
sı gerekir. Olmayan veya yapılmayan bir şey 
hakkında eleştiri yapmanın mümkün olma-
dığını siz de takdir edersiniz. Hani atalarımız 
“meyveli ağaç taşlanır” demişler ya o misal. 

Ben de Konya’nın ev sahipliğinde ger-
çekleşen böylesine büyük bir organizasyonu 
övmek yerine yeriyorum. Ancak gayem bağcı 
dövmek değil daha iyi ve güzel üzüm yemek. 

İçinde yaşadığım güzel şehrim Konya’nın 
bundan daha büyük ve kapsamlı organizas-
yonların hakkını vererek başarılı bir şekilde 
altından kalkacağını biliyor ve buna inanıyo-
rum.

Zaten benim yukarıda yazdığım eleştiriler 
organizasyon heyetinin atladığı veya düşüne-

mediği konularla ilgili. Konya ile ilgili olarak 
yazacaklarım ise farklı olacak.

Şehrimiz Konya Organizasyonun altından 
yüz akı ile çıktı diyebiliriz. Selçuk Üniversitesi 
içinde oluşturulan sporcu köyü ile katılımcı 
ülkelerden gelen sporcuların yeme, içme ve 
yatma ihtiyaçları karşılanmış. Şehir aylarca 
öncesinden bu organizasyona psikolojik ola-
rak hazır hale getirilmiş. Bu organizasyon 
şehrimize kazandırılarak katılımcı ülkelerin 
televizyonları tarafından yapılan yayınlarla 
Konya’nın tanıtımı ve reklamı yapılmış... Yani 
on gün boyunca oyunlara katılan ülke insan-
ları günde defalarca televizyonlardan Konya 
isminin telaffuz edildiğini duydular. Konya’yı 
tanıdılar ve merak ettiler. Bir dahaki senenin 
tatil programına Konya’yı dahil ettiler.

Oyunlara görevli olarak katılan ülkenin 
çeşitli şehirlerinden gelmiş üniversite öğren-
cileri ile konuşma imkânı buldum. Ortak fikir, 
düşündüklerinden daha farklı ve gelişmiş bir 
şehirle karşılaştıkları idi. Bu da beni ziyadesi 
ile mutlu etti.

Bazı aksaklıklar ve olumsuzluklar yaşan-
masına rağmen böylesine büyük bir organi-
zasyonu şehrimize kazandıran bütün görevli-
lere teşekkür ediyorum.

 

DİN VE HAYAT ANLAYIŞIMIZ
Bizler hiç araştırmayız başımıza gelenler neden diye,
Zihnimize kazınmış, Allah’tır her şeyi yapıp eden diye.
19 Ağustos 2022                                    (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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ANUŞ 
GÖKCE

SAKARYA’DAN 
BÜYÜK TAARRUZ’A

Türk Milletinin hayatında tarihin dö-
nüm noktası olan pek çok savaşlar 
vardır. Ben içinde bulunduğumuz 

ayın zaferler ayı olması münasebetiyle Ma-
lazgirt Meydan savaşına kısaca değineceğim, 
Sakarya  Savaşını anlattıktan sonra Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi’nin 100. Yıldö-
nümü münasebetiyle Büyük Taarruzu biraz 
teferruatlı irdeleyeceğim.

Malazgirt Meydan Muharebesi
Suriye, Irak ve İran toprakları üzerinden 

büyük bir devlet kuran Büyük Selçuklular Bi-
zanslılar aleyhine genişleme yoluna gitmişti. 
1048 Pasinler Savasıyla Doğu Anadolu’nun 
kuzey kısmına yerleşen ve Anadolu ortalarına 
akınlar tertip eden Türkmenlerden Bizanslılar 
tedirgin olmuştu. İmparator Romen Diyojen 
büyük bir ordu hazırlayarak 1071 yılında Ana-
dolu’ya geçti. Süratle Malazgirt’te doğru iler-
lemeye başladı. Amacı, Türkleri Doğu Ana-
dolu’dan söküp atmak ve başkentleri Rey’i 
ele geçirmek, Türk varlığına son vermekti. 
Suriye taraflarında bulunan Büyük Selçuklu 
hükümdarı Sultan Alparslan İmparatora barış 
için elçiler gönderdiyse de mağrur İmparator 
“Barış ancak Rey’de olabilir” diyerek elçileri 
geri çevirdi. Süratle Malazgirt ovasına gelen 
Alparslan ordusuna savaş düzeni verdi. 26 
Ağustos 1071 Cuma günü namazdan sonra 
savaş başladı. İmparatorun tam teçhizatlı 100 
bin askerine karşılık 45-50 bin kadarlık bir 
kuvvetle karşı koyan Türkler savaşı kazandı.  
Romen Diyojen esir edildi. Sultan Alparslan 
esir imparatora yumuşak davrandı. Onu ser-
best bırakarak Doğu Anadolu’nun Türklere 
bırakılması konusunda bir anlaşma yaptı ve 
ülkesine geri gönderdi. Bizans’ta taht değişik-
liği olduğu için yeni imparator anlaşmayı tanı-
madı. Ertesi yıl Sultan Alparslan Anadolu’nun 
tamamen fethini emretti ve kazanılacak top-
rakları beylere mülk olarak vereceğini vaad 
etti. Erzurum Bölgesini Saltuklular, Erzincan 
bölgesini Müngücekliler, Sivas, Tokat, Malat-
ya ve Harput civarını Danişmentliler, Adıya-
man ve Diyarbekir taraflarını da Artukoğulları 
ele geçirdi. Sultan Alparslan’a muhalif olarak 
Suriye’ye gelip Yabgulularla birleşen Kutal-

mışoğlu Süleyman Şah, Antakya’dan Anado-
lu’ya girerek süratle Konya’ya doğru ilerledi. 
Gavela ve Konya’yı fethettikten sonra ileri 
harekâtına devam ederek Üsküdar sahillerine 
kadar ilerledi. 1075’te İznik’i başkent edine-
rek faaliyetlerini genişletti ve İmparatorla Üs-
küdar Anlaşması yaparak Anadolu toprakları-
nı Türklere bırakılmasını temin etti. Ardından 
gelen Sultanlar bu temel üzerine hükümran-
lıklarını sürdürdüler. Gerçekten de Malazgirt 
Savaşı sonuç itibariyle Türklere Anadolu’nun 
kapılarını açmıştır.

Sakarya Savaşı
Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı muharebele-

rinden olan Sakarya Meydan Savaşı’nı Mus-
tafa Kemal Atatürk tarafından büyük ve çok 
kanlı anlamına gelen melhame-i kübra olarak 
adlandırılmıştır. 

İsmail Habip Sevük Sakarya Meydan 
Savaşının önemini şu sözleriyle ifade etmiş-
tir: “13 Eylül 1683 günü Viyana’da başlayan 
çekilme 238 sene sonra Sakarya’da durdurul-
muştur.” 

Mustafa Kemal’in “Hatt-ı müdafaa yok-
tur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh ki bütün 
vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş 
kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” emrini 
vererek seyrini değiştirdiği savaşın gelişimini 
bir de Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinden 
takip edelim:

Eskişehir’in doğusuna ve Seyitgazi’ye 
doğru çekilen ordu, düşman ordusunun üs-
tünlüğü karşısında yıpratma savaşları yapa-
rak takriben 26 Temmuz’da Sakarya nehrinin 
gerisine toplanmıştı. Düşmanlarımız ve düş-
manlarımızın icra vasıtası olan Yunan ordu-
su ordumuzu sıkıştırıp mağlup edemeyince 
elinde birkaç şehir kaldığını gördü ve büyük 
bir meydan muharebesi vermeyince amaçla-
rına ulaşamayacaklarını anladı. Düşman Es-
kişehir’de eksikliklerini ikmal için 15-20 gün 
kaldıktan sonra 13 Ağustos’ta ileri yürüyüşe 
geçti. 
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13 Ağustostan 17 Ağustos’a kadar Por-
suk suyunun kuzeyinden ve güneyinden ve 
Sakarya’nın büyük bir kısmının güneyinden 
olmak üzere toplam 10 piyade fırkası ve bir 
süvari fırkasından ibaret olan ordusunu yü-
rüttü. 17- 18 Ağustos günlerinde Sakarya 
karşısında orduyu asliyemizle temasa geçti. 
Burada düşmanı karşılayan ordu süvari kıta-
larıyla küçük piyade müfrezelerinden ibaretti. 
Bu ordunun görevi düşmanı oyalamak ve ileri 
harekâtını geciktirmek ve muntazam bir şe-
kilde geri çekilmekti. 

Düşman ordusunun sağ tarafı ve sağ ta-
rafın gerisinde faaliyet gösteren süvari kütle-
lerimiz düşmanın harekâtını fevkalade müş-
külata düşürdü. Bu suretle düşmanın bütün 
sevkülceyş planları ortaya çıkmıştı. Düşman 
Sakarya suyuna geldikten sonra almış olduğu 
tertibatın ordumuza taarruzun ve ordumu-
zu arzu ettikleri gibi mağlup etmeye müsait 
olmadıklarını anladılar ve planlarında deği-
şikliğe gittiler. 13 Ağustos’tan 23 Ağustos’a 
kadar herhangi bir ileri harekatta bulunma-
dılar. Yeni aldıkları tertibata göre ordumuzun 
sol cenahını kuşatarak imha etmek ve ondan 
sonra Ankara’ya gelerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisini dağıtmak ve tüm Anadolu’ya hâkim 
olmak.

Düşman 1-2 fırkasını Sakarya’nın batısına 
terk ettikten sonra kalan 8 fırkasını güneye 
ve doğuya kaydırarak Ilıca vadisinin güney 
sahasında doğuya doğru yürütüyordu. Daima 
düşmanın sağ tarafında hareket eden süvari 
kıtatımız ve hafif piyade kıtatımız düşman 

ricat hatları ve menzil hatları üzerine birçok 
hücumda ve taarruzda bulundular. Nakliye 
araçlarını ve otomobillerini ele geçirdiler. Bin-
lerce düşmanın Çeltik civarından geçen men-
zil hatları kuzeye kaymak zorunda kaldı. 23 
Ağustos sabahına kadar düşman tasavvur et-
tiği bütün planını tamamladı ve doğuya doğ-
ru gitmekte olan kuvvetlerini kuzeye yöneltti. 
İnler, Katrancı güneyinde ve onun doğusun-
da Kirazoğlu ve Mangaldağ’ında bulunan 
ileri hattaki birliklerimizle bazen hafif bazen 
de kanlı çarpışmalar yapıldı. 23/24 Ağustos 
gecesi buradaki kuvvetler geriye çekilerek 
asli birliklere katıldı. Düşman aynı günü takip 
eden sabahında Beylikköprü civarında hafif 
postalarla desteklenen kısmından nehrin kar-
şı tarafına bir ila bir buçuk fırkasını geçirmeye 
başladı. 24 Ağustos’ta o civarda bulunan kuv-
vetlerimiz kuzeyden ve güneyden taarruza 
geçtiler. Muharebe akşama kadar ve bütün 
gece devam etti. 

Düşmana fevkalade zayiat verdirilerek 
birliklerini köprü civarındaki mevzilerine ka-
dar sürüldü. 25 Ağustos’ta düşman Beylik-
köprü’den Haymana’nın 20-30 km daha do-
ğuya doğru uzanan bir hatta umumî taarruza 
geçti. Bu taarruzlar bidayetinde durduruldu. 
Yalnız Haymana’nın güneyinde Alancık’ın 
kuzeyindeki Türbetepe mevzisi muvakkat bir 
süre düşman eline geçti. Aynı gün o civarda 
bulunan ihtiyat kuvvetlerimiz taarruza geçe-
rek buradaki düşman askerini kıyıya atmıştır. 
26 Ağustos’ta da düşman yine tekmil kuvve-
tiyle taarruza devam etmiştir. 
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Düşmanın taarruzu genellikle her yerde 
durduruldu ve pek çok zayiat verdirildi. Yalnız 
Haymana’nın güneyinde Yamak’ın doğusun-
da bir miktar arazi kazandı. 27 Ağustos’taki 
düşman ordusu Sapanca- Yamak arasındaki 
kısım istisna olmak üzere yine tekmil cephe 
üzerine umumi taarruz yaptı. Düşman bu ta-
arruzda da en ufak bir başarı kaydedemedi. 
Yine düşman 28 Ağustos’ta gece ve gündüz 
devam etmek üzere bütün hattımıza taarruz 
etti. Bu taarruz neticesinde de Beylikköprü 
civarında ve sol cenahımızda karşısında düş-
man bir kısım arazi elde etti. Buna mukabil 
düşman sol cenahımızdan telafisi mümkün 
olmayacak kadar zayiat vermiştir. 29 Ağus-
tos’ta da saldırılarına devam eden düşman 
Dikilitaş mevkiinde ve onun biraz batısında 
fazlaca bir arazi kazandı. Dikilitaş civarında 
ilerlemekte olan düşmana karşı Türk kuv-
vetleri Sarı Halil ve Kursak mevkiine kadar 
çekildi. Bugüne kadar kıtalarımızın müdafaa 
ettiği hat, şimalden cenuba uzanan Sakarya 
hattı ve garptan şarka uzanan Ihça hattından 
teşekkül ediyordu. Biz bu uzun hattı terk ede-
rek müdafaa merkezini geriye almak suretiyle 
daha kısa, daha kesafetli hale konan bir hattı 
müdafaa etmiş oluyordu. Düşmanın Dikilitaş 
civarında biraz arazi elde etmesi bize cephe 
tadilatı yaptırdı.  30 Ağustos’ta düşman Bey-
likköprü mıntıkasında ve Sarı Halil ve Kursak 
mıntıkasında ve buradan doğuda Büyükçalış 
istikametinde bulunan ordumuzun sol cena-
hına taarruz etti. Düşmanın Çaldağı hariç, 
bütün taarruzları tard olundu. 31 Ağustos’ta 
tekrar taarruz eden düşman Sivrihisar ile Çal-
dağı arasında bir kısım arazi kazandı.

Düşman düçar olduğu azim zayiat yü-
zünden ordumuzun sol cenahı aleyhine olan 
taarruzdan tamamen feragat etti. 1 Eylül’de 
ordumuzun sağ cenahı aleyhine ve merkeze, 
Haymana ve Dikilitaş’a kadar olan sahada 
umumi taarruz yaptı ve bu taarruzu 2 Ey-
lül’de yeniledi. Bu taarruz neticesinde Çaldağı 
üzerinde buluna bazı kıtalarımız doğuya doğ-
ru çekildi. Çaldağı’nın 500-100 m doğusuna 
yerleşen müdafaa noktamız daha emniyetli 
idi. 4 Eylül’de düşman toplayabildiği kuv-
vetlerle ordumuzun sağ cenahı ve merkez 
ürene taarruza geçti. Düşmanın her nokta-
daki taarruzları durduruldu ve büyük zayiat 
verdirildi. Düşman hakikatte mağlup olmak 
üzere idi veyahut olmuştu. Fakat bu mağlubi-
yeti bir türlü kendilerine itiraf edemiyorlardı. 

5 Eylül’de toplayabildiği ihtiyatlarıyla yeniden 
taarruza geçen düşmanın harekâtı her nok-
tada durduruldu ve ağır kayıplar verdirildi. 6 
Eylül’de düşmanın harekâta mecali kalmadığı 
görülüyordu. Eylülün 7. Ve 8. Günü Türk or-
dusu karşı taarruza geçti ve bir kısım yerler 
geri alındı. 10 Eylül’de düşmana karşı yapılan 
umumî taarruzda muvaffak olundu ve Türk 
askeri birer birer düşman mevzilerini işgal 
etmeye başladı. Buraları işgal eden düşman 
topunu tüfeğini terk ederek Beylikköprü tara-
fına doğru kaçmaya başladı. Düşman 11 Ey-
lül’de sağ cenahından başlamak üzere garba 
doğru ricat ediyordu. Düşman sağ tarafından 
getirmiş olduğu kuvvetlerle takviye olunca 
yeniden karşı taarruza geçti. Bu saldırılar da 
kısa sürede durduruldu. 12 Eylül’de Türk or-
dusu şiddetli bir şekilde taarruzuna devam 
etti. Kartaltepeler, Beştepeler, onun cenubun-
da bulunan mevziler Türklerin eline geçmişti. 
Bu darbenin tesiri altında muntazaman bir ri-
cat düzenini kaybeden düşmanlar perişan bir 
halde bir an evvel nehrin batı tarafına kaçma-
ya başladılar. !3 Eylül’de bu saha düşmandan 
tamamen temizlenmiştir. (Atatürk’ün Söylev 
ve Demeçleri, C:I, s.187 vd., İnkılap Tarihi 
Enstitüsü yay.,  5. Baskı, 2006- İstanbul).

Sonuçları
Türkiye Türklüğünün hayatını devam 

ettirme ve bekasını koruma bakımından Sa-
karya Savaşı bir dönüm noktası olmuştur. 
1683 Viyana bozgunundan beri geri çekilen 
ve Avrupa ve Balkanlardaki topraklarını kay-
beden ve Anadolu’ya sıkışan Türk Milleti bu 
çekilmeyi Sakarya’da durdurarak Taarruza 
geçmiştir.

Bu savaş bir zabitler savaşı olmuştur. Bu 
savaşta eğitimli takriben 3000 subayımız şe-
hit olmuştur. Kayıplarımız: 14 .342 şehit, 18. 
400 yaralı, 828 esir. Yunanlıların kayıpları: 
3.758 ölü, 18 955 yaralı, 354 kayıp. Başka 
kaynaklara göre: 15 000 ölü, 25 000 yaralı. 

Yunanlıların ölü sayısı ve kayıplarının kay-
naklar arasındaki farkı, Yunan kralının kamu-
oyunda infial yaratmamak adına düşük göste-
rildiğini düşünüyorum.

Batı cephesindeki bütün savaş cepheleri-
ni gezen ve notlar alan Yakup Kadri, Sakarya 
Savaşından sonra Yunanlıların çekilirken na-
sıl bir virane bıraktıklarını şöyle anlatır: “…
Bu siperlerin içinde düşmanla ilgili bazı eşya 
artıkları var. Esasen bütün bu bölge birçok 
boş mermi kovanları, top ve makineli tüfek 
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parçaları, demir kasklar, eski kunduralar, elbi-
se ve çamaşır parçaları ve birçok hayvan leşi 
ile doludur. Bazı yerlerde ise çürümüş Yunan 
cesetlerine rastlamak mümkündür. Geçen-
lerde Halide Edip Hanım’ın bir düğün sonuna 
ve devrilmiş bir ziyafet sofrasına benzettiği bu 
savaş sonu manzaralarda insana her şeyden 
önce mide tiksintisi veren ve ruhta korkudan 
çok azaba benzer bir his uyandıran acayip bir 
hal var… Bastonun ucuyla yürürken ayağı-
mı alan bir kasketi yuvarlıyorum ve biraz da 
bunu giyen adamdan kalan şeylere bakıyo-
rum. Bir an için acımaya meyleden kalbim 
birdenbire büyük bir nefretle doluyor ve bu 
nefret aynı hızla büyük bir öfkeye çevriliyor. 
Düşünüyorum ki bu leş, bundan birkaç yıl, 
belki birkaç ay önce Akdeniz’in öte yakasın-
daki kıyıların bir noktasında sakin ve kaygısız 
bir şehirde bu yanık Anadolu ovalarının, hele 
bu Karatepe’nin varlığından habersiz, Tan-
rı’nın kendisine verdiği ömrü gülerek yaşayan 
bir genç adamdı. Nasıl fena bir saik, nasıl sefil 
bir ihtiras onu yerinden yurdundan etti? … 
Ne yapmak için? Buralarda işi ne idi? Hangi 
Tanrı yoluna can verdi? Eğer bu faciayı kendi 
şuur, irade ve isteğine aykırı olarak oynadı ise 
biraz ötede etrafa aynı kokuları yayarak aynı 
renklerle ve aynı şekilde çürüyen şu hayvan 
leşlerinden, eğer kendi arzularına kapılarak 
geldi ise kapı eşiklerinde vurulan can ve mal 
düşmanı mahluktan farkı nedir? Ben bunla-
rı düşünürken gözlerim biraz ötede yanmış 
köy harabelerine ilişiyor. Yanmış köy hara-
beleri…Düşmanın bize hatıra olarak bıraktığı 
en ziyade bu harabelerdir ki bizi uzun süre 
yanlarında alıkoyuyor. Manzaraları bizi kalbi-
mizden kavrıyor. Yunanlıların geri çekildikleri 

yerlerden şimdiki sığındıkları noktalara kadar 
uzanan kilometrelerce bir sahayı dolduran 
bu yüze yakın viraneden birisini geçenlerde 
Duatepe’nin eteğinde ziyaret ettik. (10 satır 
sansür edilmiştir.)…” (Karaosmanoğlu Ya-
kup Kadri, Ergenekon, Kültür Bakanlığı Yay., 
1981-Ankara)   

Yunan ordusu çekilirken pek çok köyü 
yaktı. Türk sivil halkına yaptığı tecavüzler, 
kundaklamalar ve yağmacılık sonucunda 1 
milyonun üzerinde sivil evsiz kaldı.

Mustafa Kemal, 19 Eylül 1921’de 
TBMM’de yaptığı bir konuşmada Sakarya Sa-
vaşı hakkında vekilleri bilgilendiriyor, düşma-
nın sevkül ceyş harekâtını iptal ettirerek kesin 
sonuca gittikleri belirtiyor ve şu tespitlerde 
bulunuyor: “…Düşmanı tâbiye dairesinde 
muharebeye mecbur etmek suretiyle evvela 
sevkül ceyşte mağlup ettik. Muharebeyi cep-
he muharebesine kalbettik. Onu müteakip 
cephemizi yarmak istedi, bunda da muvaffak 
olamadı. Ondan sonra müdafaa ederek kal-
maya karar verdi. Taarruz harekâtımızla buna 
da mani olduk. Bu suretle 21 gün geceli gün-
düzlü devam etmek üzere Sakarya Meydan 
Muharebesi kahraman ordumuz tarafından 
kazanıldı.

Efendiler! Türkiye Büyük Millet Mecli-
si ordusunun Sakarya’da kazanmış olduğu 
meydan muharebesi pek büyük bir meydan 
muharebesidir. Tarih-i harpte belki misli ol-
mayan bir meydan muharebesidir. Malumu 
âlileridir ki büyük meydan muharebelerinden 
bir olan Mukden dahi 21 gün devam etme-
miştir. (1905-Rusya Japonya savaşı, 18 gün 
sürüyor)… Kahraman Türk neferi Anadolu 
muharebelerinin manasını anlamış, yeni bir 
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mefkure ile muharebe etmiştir. Böyle evlat-
lara ve böyle evlatlardan mürekkep ordulara 
sahip olan bir millet elbette hakkını ve istikla-
lini tam manasıyla muhafaza etmeye muvaf-
fak olacaktır...” (Söylev ve Demeçler, C: I, s. 
196 vd.)

Sakarya Savaşının sonucunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e gazilik 
ve müşirlik unvanını verdi.

Sakarya Savaşı’nın kazanılmasıyla Türk 
Milletinin savaşın kazanılacağına dair ümi-
di geri geldi. İstanbul’da tüm camilerde Sa-
karya’da hayatını kaybedenler için mevlitler 
okunmuştur. Ankara’ya mesafeli duran İstan-
bul basınında dahi bir sevinç duygusu oluş-
muştur.

Uluslararası toplumun özellikle İngilte-
re’nin Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM’ye 
bakış açısı değişmiş, Yunanistan’a verdiği 
desteği durdurmuştur.

Sakarya Meydan Savaşı’nın belki de en 
önemli sonucu düşmana kesin darbeyi indir-
mek için Türk ordusuna eksikliklerini tamam-
laması için bir yıl gibi uzun bir süre kazandır-
mıştır.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Mustafa Kemal, Sakarya savaşının kazan-
dırdığı uzunca bir hazırlık döneminde ordu-
nun eksikliklerini gidermeye çalıştı. Tekalif-i 
Miriye Kanunu çıkartarak her evden ordu için 
iç çamaşırı, çorap, yiyecek ve erzak tedarik 
ettirdi, ulaşım vasıtalarını parası daha sonra 
ödenmek üzere ordunun emrine verdi.

Başkomutanlık kanunun bir yıl daha 
uzatarak bu savaşta kati netice alınması için 
17/18 Ağustos gecesi Ankara’dan Konya’ya 
hareket etti. Hareketin amacını gizlemek 
için ‘1 Ağustos’ta Çankaya’da bir çay partisi 
verileceğini duyurdu. Garp Cephesi’nin Ak-
şehir’deki karargahına giderek burada Genel 
Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Cephe Komu-
tanı İsmet Paşa, Ordu komutanları Nureddin 
ve Yakup Şevki Paşalarla bir görüşme yaptı. 
26 Ağustos 1922 sabahı taarruz başlangıcı 
olarak kabul edildi. Bu karar üzerine Başko-
mutanlık ve cephe karargahları önce Şuhut 
kasabasına, 25 Ağustos’ta da Kocatepe’nin 
güney batısındaki Çıldırlı ordugahına taşındı. 
Aynı gün Anadolu’nun dış ülkelerle olan bü-
tün bağlantısı kesildi.

Mustafa Kemal, Garp cephesindeki taar-
ruz planını ve savaşın gelişmesini şöyle anla-
tır: “Garp Cephesinde iki ordu bulunuyordu. 

Birinci ordu, Afyon- Karahisar’ın şarkında 
Akçay’dan Garba doğru Dumlupınar arasında 
bulunan düşman mevzilerine saldırmak ve 
onları mağlup ederek şimale atmak vazifesini 
üstlendi. İkinci ordu Akçay’dan şimale doğru 
Porsuk ve onun kuzeyindeki Sakarya’ya ka-
dar olan cephede düşmana taarruz edecekti. 
Kocaeli mıntıkasında bulunan kuvvetlerimiz 
de karşılarında bulunan düşmana taarruz 
ederek, onların güneye sarkmalarına engel 
olacaktı. Menderes havalisinde bulunan kuv-
vetlerimiz de cenuptan şimale doğru önlerin-
deki düşmana taarruz edecekti” (Söylev ve 
Demeçler, C:1, s. 268 vd.)

26 Ağustos sabahı Başkomutan Musta-
fa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi 
Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile 
muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe’de 
yerini aldı. Büyük Taarruz burada başlatıldı. 
Topçuların sabah saat 04.30’da taciz ateşiyle 
başlayan harekât, saat 05. 30’da önemli nok-
talara yoğun topçu ateşiyle devam etti. Sabah 
saat 06.00’da piyadelerimiz Tınaztepe’ye yak-
laşarak, tel örgüleri aşıp süngü hücumuyla 
Tınaztepe’yi ele geçirdiler.  Taarruzun birinci 
günü ağırlık merkezindeki I. Ordu Birlikle-
ri Büyükkalecik Tepeden Çiğiltepe’ye kadar 
15 km. lik bir bölgede düşmanın birinci hat 
mevzilerini ele geçirdiler. 5. Süvari Kolordusu 
düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına ba-
şarılı taarruzlarda bulundu. 2. Ordu da cep-
hedeki tespit görevini aksatmadan sürdürdü. 
27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken Türk 
ordusu yeniden taarruza geçti. Bu taarruzlar 
çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüs-
tü çabalarla gerçekleştirildi. Saat 18.30’da 
Afyon 8. Tümen tarafından kuşatıldı. Afyon 
kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesi oldu. 
Başkomutanlık Karargahı ile Batı Cephesi 
karargahı Afyon’a taşındı. 28 ve 29 Ağustos 
günlerinde başarılı geçen taarruz harekâtı 
düşmanın 5. Tümeninin çevrilmesi ile sonuç-
landı. 29 Ağustos gecesi durum değerlen-
dirmesi yapan komutanlar, hemen harekete 
geçerek muharebenin süratle sonuçlandırıl-
masını gerekli buldular. Düşmanın çekilme 
yollarının kesilmesi ve çarpışmaya zorlayarak 
tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda 
karar aldılar. 30 Ağustos Çarşamba sabahı 
başlayan taarruz Türk ordusunun kesin za-
feriyle sonuçlanıyor. Düşmanı ateş hattında 
bir tepede dürbünle gözetleyen Mustafa Ke-
mal, Türk askerinin gösterdiği kahramanlık 
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karşısında elindeki sigarayı yere atarak ayağa 
kalkıyor ve kahramanlarımıza saygı duruşu-
na geçiyor. Ertesi günü muharebe meydanı-
nı dolaşıyor. Manzara çok hazindir, binlerce 
düşman cesedi… Birbirinin üzerine yıkılmış 
binlerce topçu hayvanı… Terkedilmiş toplar 
ve cephaneler… Asil Komutan hüzünleniyor 
ve “Bu manzara insanlığı utandırabilir fakat 
meşru müdafaamız için buna mecbur olduk. 
Türkler başka milletlerin vatanında böyle bir 
harekete teşebbüs etmez” diyor. Biraz ile-
risinde yerde duran bir Yunan bayrağını da 
kaldırtarak topun üzerine dikilmesini emre-
diyor. 30 Ağustos 1922 zaferinin ardından 
düşmanın kaçabilen askerlerin takip ve im-
hası için Mustafa Kemal 1 Eylül’de “Ordular 
ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!” emrini veriyor. 
Yunanlılar İzmir’e doğru kaçmaktaydı. Türk 
orduları 1 Eylül’de Uşak ve Kütahya’ya, ertesi 
gün de Eskişehir’e girdiler. Kaçan Yunan bir-
liklerinden boşalan kentler ve kasabalar ardı 
adına Türk ordusuna kucak açıyorlardı. Türk 
orduları 7 Eylül’de Aydın, 8’inde Nif (Kemal 
Paşa) ve Manisa’ya girmiş, 9 Eylül’de İzmir’de 
Akdeniz’e ulaşmıştı. Başta Yunan ordusu 
Başkomutanı Trikopis olmak üzere çek sayıda 
esir ele geçirildi. Ordumuz bu muharebede on 
beş günde 400 km’lik yol kat ederek 9 Eylül 
sabahı İzmir’e girdi. Sabuncu Bel’den geçen 
2. Süvari Tümeni Mersinli yolundan İzmir’e 
doğru akarken hemen solundaki tümen de 
Kadifekale’ye doğru yürüyordu. Bu Tümenin 
2. Alayı Kordonboyu’na ulaştı. Yüzbaşı Şera-
fettin Bey Hükümet Konağına, 5. Süvari Tü-
menimizin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey Kuman-
danlık Dairesine, 4. Alay Komutanı Reşat Bey 
de Kadife Kaleye Türk bayrağını çektiler.

Batı Anadolu’nun düşman askerinden ta-
mamen temizlenmesi 16 Eylül Bursa ve Çeş-
meden sonra 18 Eylül’de Bandırma’nın da ele 
geçirilmesiyle tamamlanmıştır.

Yunanlılar geri çekilirken önlerine gelen 
Türk şehir ve kasabaları yakıp yıktılar. Türk 
kadınlarına tecavüz ettiler ve kollarını, bacak-
ları budadılar, masum ve savunmasız halkı 
katlettiler. Bir zamanlar 90 000 kişinin yaşa-
dığı Manisa’da 14 000 evden sadece 1000’i 
sağlam kalabilmişti. Mustafa Kemal esir aldığı 
Yunan generali ve komutanlarına aynı şeyleri 
yapmadı. Onların rahat bir yerde geçici olarak 
gözaltına alarak onları salimen memleketleri-
ne gönderdi.  (Gürler, Ali, Türk’ün Devlet ve 
Vatan Kuran Zaferleri, “Öncesi ve Sonrasıyla 

30 Ağustos Zaferi” editör: Ulu Han, tarihis-
tan.org)

Mustafa Kemal, 4 Ekim 1922 günü Mec-
liste yaptığı bir konuşmada Büyük taarruzu 
en ince ayrıntılarına kadar anlatmış, Dumlu-
pınar Zaferinden “Ordular ilk hedefiniz Ak-
deniz’dir. İleri!” emrini verdiğini, Kütahya, 
Eskişehir, Uşak, Aydın ve Bursa’nın kurta-
rılışını ve Yunanlıların yaptığı mezalimi dile 
getirmiştir. Orduların Çanakkale, İstanbul ve 
Batı Trakya’daki Yunanlıları temizlemek için 
takibe çıktıkları bir sırada İtilaf Devletlerinden 
bir nota verildiği; bu nota  mütareke yapılma-
sını ve bir konferansla Boğazlar, Batı Trakya 
ve sair barış şartlarının görüşüleceğine dair 
konuları ihtiva ettiğini, zaten ziyadesiyle yor-
gun düşmüş olan Türk ordusunu daha fazla 
yıpratmamak ve görüşme yoluyla istediklerini 
elde etmek üzere Mudanya konferansına Baş-
kumandanlık olarak izin verildiğini belirtir ve 
Yunan Mezaliminden şöyle bahseder: “Arka-
daşlar üç seneden beridir yolunda çalıştığımız 
ulvi ve mukaddes maksat, milletin umumî ve 
müşterek gaye ve himmetleriyle elhamdü-
lillah tahakkuk ediyor. Bizi istediklerimizden 
men edecek hiçbir mani kalmamıştır. Tafsil 
ettiğim veçhile düşman ordusu kamilen imha 
edilmiştir. Yunan ordusu en son neferinden 
dahi Anadolu’muz tathir edilmiştir.  Kahra-
man ordumuzun süngülerinden kurtulanlar 
cihana ebediyen hacil olacak (utanılacak) bir 
süratle firar etmişlerdir. Bu firariler asker de-
ğil, fakat haydutlar, canilerdir. Demin de ifade 
ettiğim gibi her geçtikleri yerde müdafaasız 
bir halde bulunan kadınlarımızı, çocuklarımı-
zı, ihtiyarlarımızı kesmişler ve yakmışlar. Bir-
çok mamurelerimizi ateşe vermişler ve hara-
bezâra çevirmişlerdir. Bu zulüm ve vahşetin 
tesirini bütün cihan-ı insaniyet ve medeniyet, 
ümit ederim ki hissedecektir. Arkadaşlar, Kral 
Kostantin’in memleketimizin en zengin ve 
mamur yerlerine dikilen gözleri bugün yine 
kendi askerleri tarafından atıldığı mahpesinde 
kan ağlıyor… Arkadaşlar bu Anadolu Zaferi, 
tarih arasında bir millet tarafından tamamen 
benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne ka-
dar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel mi-
sali olarak kalacaktır. Önümüze dikilen bütün 
engelleri birer birer yıkıp aştıktan sonra bu-
gün artık Misak-ı Milli’nin çizdiği hudutlar da-
hilinde mesut, müreffeh ve hür yaşamak için 
ne lazımsa bunların hepsini istihsal edece-
ğiz…”  (Söylev ve Demeçler, C: I, s.285 vd.) 
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Ümitsizlikten sonra nice ümitler var. 
Karanlığın ardında nice güneşler var.
    (Hz. Mevlânâ)

ÜMİTSİZLİK
Ümitsizliğe  düşme,  daha  yapılacak  çok  iş  var,
Korkma, her karanlığın ardında saklı bir güneş var.
19 Ağustos 2022                              (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 

Sonuçları
  Büyük Zaferin sonucunda Yunanlılar Batı 

Anadolu’dan temizlendi. İtilaf Devletleriyle 
11 Ekim’de yapılan Mudanya Antlaşmasıyla 
Çanakkale, İstanbul ve Batı Trakya’dan düş-
man birlikleri temizlendi. Bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti kuruldu.   Mülki ve askeri idare 
tesis edildi. 

Türk milleti kendi yarasını sarmaya baş-
ladı. Lozan’da kurtaramadığımız Musul ve 
Kerkük sorunu sonraya bırakıldı. Bu sorun 
maalesef Şeyh Sait isyanından sonra İngiliz-
lerin lehine çözüldü. Hatay barış yoluyla Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne katıldı, fakat Atatürk’ün 
bu mutlu günü görmeye ömrü vefa etmedi.

1924 senesinde Dumlupınar’da bir anıt 
yapılıp dikileceği zaman bunun projesini Mus-
tafa Kemal kendi elleriyle çiziyor. 

Anıtın açılışı için yaptığı bir konuşmada 
Büyük Taarruzu en ince ayrıntılarına kadar 
anlatıyor ve şu değerlendirmede bulunuyor: 
“… Afyonkarahisar-Dumlupınar meydan 
muharebesi ve onun son safhası olan 30 
Ağustos Meydan Muharebesi Türk tarihinin 
en mühim bir dönüm noktasını teşkil eder. 
Tarihi millimiz çok büyük ve çok parlak za-
ferlerle doludur. Fakat burada Türk Milletinin 
ihraz ettiği zafer kadar kati netice ve bütün 

tarihe, yalnız bizim tarihimize değil, cihan 
tarihine yeni ceryan vermekte kati tesirli bir 
meydan muharebesi hatırlamıyorum.

Hiç şüphe etmemelidir ki Yeni Türkiye 
Devleti’nin temeli burada atıldı. Hayat-ı ebe-
diyesi burada tedviç olundu. (vücut buldu) Bu 
sahada akan Türk kanları, bu semada pervaz 
eden şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimi-
zin ebedi muhafızlarıdır…

Efendiler bu muazzam zaferin muhtelif 
amilleri fevkinde en mühimi ve âlîsi Türk Mil-
leti’nin blâkaydüşart hakimiyetini ele almış 
olmasıdır…” (İ.Ü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü Yıllığı, C: II, s.41 vd., 1987-
İST)

Netice olarak şunu söylemek isterim ki 
hiçbir başarı, hiçbir zafer küçümsenemez, yok 
farz edilemez. Eğer bunları yaparsak geçmi-
şimize, ecdadımıza saygısızlık etmiş oluruz. 
Kendi tarihini iyi ve kötü yönleriyle öğrenme-
yen, zaferleri kadar yenilgilerini de bilip ders 
çıkarmayan hiçbir millet tarihin çöplüğüne 
atılmaktan kendini kurtaramaz. Mevcudiye-
timizin bekası için dini bayramlarımız kadar 
Milli bayram ve zaferlerimizi kutlamalıyız. 
Milli şuura sahip, tarihine ve kültürüne, diline 
ve edebiyatına, sanatına bağlı nesiller yetiştir-
mek mecburiyetindeyiz.
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ZAFERE ERDİ MİLLETİM

TAYYAR 
YILDIRIM

“Ağustos ayı milletimiz için za-
ferler ayıdır. Anadolu’yu yurt 
edinmemizi sağlayan Malazgirt 

Zaferi; Anadolu Türk-İslam birliğini temin et-
tiğimiz Çaldıran Zaferi; bütün dünyaya huzur, 
güvenlik ve barış getiren Mercidabık Zaferi 
yine bu aydadır.”

Malazgirt Zaferi
Türk tarihinde ‘zaferle anılan ay’ olarak 

gösterilen ağustos ayında kazanılan ilk başarı, 
26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’dir.

Alparslan, 26 Ağustos cuma günü ordu-
suyla namaz kılıp dua ettikten sonra beyaz 
kefene benzeyen bir elbise giyerek askerleri-
ne, “Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim 
olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. 
Benden sonra oğlum Melikşah’ı tahta çıkarın 
ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal 
bizimdir.” diye seslendi. Bu şekilde askerlerini 
yüreklendiren Alparslan, cuma namazından 
hemen sonra ilk çarpışmayı başlattı. Farklı bir 
savaş stratejisi izleyen Alparslan, askerlerini 
hilal şeklinde dizerek, düşmanın üzerine hü-
cum etti ve 50 bin kişilik ordusuyla 200 bin 
kişilik Bizans Ordusunu hezimete uğrattı.

Böylece, elde edilen bu zaferle Türklere 
Anadolu’nun kapıları açılmış oldu.

Otlukbeli Zaferi
Ağustos ayındaki bir önemli zafer de 11 

Ağustos 1473’te Otlukbeli’nde, devrin en bü-
yük iki Türk imparatorluğunun ordusuyla, iki 
büyük hükümdarının Fatih Sultan Mehmet 
Han ve Uzun Hasan’ın karşı karşıya geldiği 
Otlukbeli Savaşı sonrasında kazanılan zafer-
dir.

Çaldıran Zaferi
Van’ın 90 kilometre kuzey doğusundaki 

Çaldıran Ovası’nda, 23 Ağustos 1514’te ya-
pılan ve her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Sa-
fevi devletleri arasındaki Çaldıran Savaşı ise 
döneminde Osmanlı devletinin kaderini tayin 
eden ve Anadolu Birliği yolunda elde edilmiş 
bir başka Ağustos ayı zaferidir.

Mercidabık Zaferi
İki yıl sonra ağustosta yeni bir zaferin daha 

temeli atıldı. 24 Ağustos 1516’da, Yavuz Sul-
tan Selim’in başında bulunduğu    Osmanlı 
Devleti ile Memlük Devleti arasında, Halep 
şehrinin kuzeyinde gerçekleşen Mercidabık 

Savaşı’nda büyük bir zafer kazanıldı.
Belgrad’ın fethi

Ağustos ayı ayrıca önemli fetihlere de 
şahit oldu. Orta Avrupa’nın belkemiği duru-
mundaki Belgrad, Sırplara ait iken Türkle-
re karşı savunulamadığı için Macarlara terk 
edilmişti. İkinci Murad’ın ve Fatih Sultan 
Mehmet’in ayrı ayrı gerçekleştirdikleri iki ku-
şatmaya rağmen Belgrad, 1521 yılında Kanu-
ni’ye boyun eğdi.

Belgrad’ın fethi, Türklerin artık Orta Av-
rupa’ya açıldığını gösterdiği için Avrupa’da 
büyük yankı uyandırdı. Belgrad, bu tarihten 
itibaren Avrupa seferlerinde en önemli üs ko-
numunda oldu ve “Darü’l Cihad” adını aldı.

Mohaç Zaferi
Bu fetihten 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526’da 

tarihin sayfalarına yeni bir zafer daha eklendi.
Bu savaşta Osmanlı askerinin gösterdiği 

cesaret ve kahramanlık, ortaya koyduğu ye-
nilmezlikle, 31 yaşındaki genç başkomutanın 
sevk ve idaresindeki stratejik ve taktik maha-
reti, kendisinin, dünyanın en ünlü komutan-
ları arasında yer almasını sağladı.

Kıbrıs’ın Fethi
Kıbrıs’ın fethi de ağustosta gerçekleşen 

zaferlerden biri olarak tarihte yer alıyor.
Venediklilerin elindeki Doğu Akdeniz’in 

en büyük adası olan Kıbrıs, Osmanlılar için 
coğrafi konumu itibarıyla önem arz ediyor-
du. Bunun üzerine 1 Ağustos 1571 tarihinde, 
2. Selim tarafından fethi istenen Kıbrıs, Lala 
Mustafa Paşa tarafından fethedildi.

Erzurum Kongresi
Öte yandan Kurtuluş Mücadelesi’nde iz-

lenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olan 
Erzurum Kongresi de 23 Temmuz-7 Ağustos 
tarihlerinde yapıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası, Türk 

ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boy-
larında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya 
Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos’ta 



284

başladı. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk 
milletinin savunma durumundan taarruz 
durumuna geçtiği dönüm noktalarından biri 
olarak tarihteki yerini aldı.

Büyük Taarruz
Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığını 

yaptığı ordu, 26 Ağustos 1922’de düşmana 
saldırdı. 30 Ağustos’a kadar çembere alınan 
düşman kuvvetleri, Dumlupınar’da aldığı 
darbe sonucu kaçmaya başladı.

Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, “Or-
dular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini 
verdi. Böylelikle, Yunan ordusu İzmir’e kadar 
takip edildi ve 9 Eylül 1922 tarihinde ise İz-
mir’den çıkarıldı. Tüm bu zaferler, Türk or-
dusunun başarısı olarak tarihe altın harflerle 
yazıldı. 30 Ağustos Zaferi Türkiye Cumhuri-
yeti’ne giden yoldaki en önemli adımlardan 
birisidir. Bu zaferle, Türk milletinin varlığına 
kast eden dış mihraklara ve taşeronlarına 
Dumlupınar’da unutulmaz bir ders verilmiş; 
köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı de-
linmiş, yoksul düşmüş, darda kalmış, şehit 
olmuş ve canı yanmış bir milletin neleri ba-
şarabileceği, hangi zorluk ve mihnetleri aşa-
bileceği bir kez daha tüm dünyaya deklare 
edilmiştir. 

26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük 
Taarruz; son vatanımızın ne pahasına olursa 
olsun teslim edilmeyeceğinin tescili olmuştur.

Türk Ordusunun işgalci güçlere karşı ka-
zandığı zaferin sembolik tarihidir 30 Ağustos. 
İşgal orduları Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal’in ko-
mutasında ve liderliğinde kurulmuş, sevk ve 
idare edilen Türk Ordusunun karşısında dire-
nemeyip topraklarımızı İzmir’de daha sonraki 
tarihlerde terk etmiş olsalar da 30 Ağustos 
tarihi, Zafer Bayramımızın tarihi olarak kabul 
edilmiştir.

Bu büyük zaferi ben de bir şiirimle kutla-
maya çalıştım.

ZAFERE ERDİ MİLLETİM
Fırsat bilip düşman girince yurda
Şüphesiz kalemi kırdı Milletim.
“Gedik açılmıştı bu muhkem surda”
İstiklâl yakındı, gördü Milletim.

Ölümdü alnına yazılan ferman,
Dillerde tekbir var kalplerde iman.
Vatan söz konusu olduğu zaman
Hesabı sahada sordu Milletim.

Türklüğün namını tüm dünya duydu,
Soyunu sorarsan asil bir soydu.
Malını, mülkünü sipere koydu,
Saati zafere kurdu Milletim.
Çizmesini çekti dizi boyunca,

Kükredi, “ileri!” sözü boyunca.
Menderes Ovası, düzü boyunca
Taarruz emrini verdi Milletim.
Afyon’dan İzmir’e sefer göründü,

Toplanmış binlerce nefer göründü,
Ardından şanlı bir zafer göründü
Kurunca bir büyük ordu, Milletim.
Kocatepe sarptı, kalktı, yürüdü,

Başını kesif bir duman bürüdü.
Türkü’n hiddetinden dağlar eridi
Ateşti, alevdi, kordu Milletim.
Ağustos ibresi vurdu otuza,

Gururla taçlandı bu şanlı gaza.
Milletle, orduyla omuz omuza
Kurtardı birlikte yurdu Milletim.
Bu Büyük Taarruz istiklal idi,

Türk Milletine bir istikbal idi,
Hem Mustafa hem de bir Kemal idi
Eylülde İzmir’e girdi Milletim.
Ulaştık böylece biz hürriyete,

Kavuştuk birlikte cumhuriyete.
“Başkomutan” doğdu Asil Millet’e
Bir büyük zafere erdi Milletim.
Artık, ilelebet hürdü Milletim.
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BİR ANKET VE AHMET HAMDİ 
TANPINAR’IN CEVABI

MUSTAFA 
ÖZCAN

II. Dünya Harbi sırasında ülkemizde pek 
çok sıkıntı yaşanmıştır. Bu sıkıntılar 
içinde fakirlik, yokluk, yoksunluk en 

başta gelmektedir. Harbin getirdiği sorunların 
en önemlilerinden birisi haksız kazançların or-
taya çıkmasıdır. Dönemin gazeteleri taranırsa 
bu konuda pek çok haberle karşılaşılır. Sözgelişi, 
fırıncılar kendilerine verilen undan fazla ekmek 
karnesi getirdiği, ekmek hamuruna çok su kat-
tığı yahut da fazla ekmek çıkarmanın başka ça-
resini buldukları yolunda şikayetler artmıştır.1 
Yine İstanbul’da iki tanınmış tüccar ve bir ko-
misyoncunun tevkif edildiği, Anadolu tüccarına 
fahiş fiyatla mal sattığı2, şeker fiyatlarına yeni-
den zam yapılacağı şayiası üzerine İstanbul’da 
iki gündür şeker bulunamadığı, bu şayiaları çı-
karanlar hakkında kanunî işlem yapılacağı yazıl-
mıştır3. Şehre kaçak et getirenlerle şiddetli mü-
cadele edileceği, halkın sağlığının önemli olduğu 
ve belediyenin gelir kaybına uğradığı belirtilmiş-
tir.4 Fırıncıların buğdaya bakla ununu karıştır-
malarının mahzurlu görüldüğü ifade edilmiştir.5 
Halkın gıdasından çalan fırınlara un verilme-
yeceği bildirilmiştir.6 “Pirinç işinde bir firma-
nın esiri bulunulduğu gerçeğine değinilmiştir.7 

  Bu tür haberler muharrirlerin bu konuları 
gazete sayfalarında işlemesine yol açmıştır. Zi-
yaeddin Fahri Fındıkoğlu, “İhtikar ve Edebiyat” 
başlıklı yazısını Cumhuriyet’te yayımlamıştır. 
Fındıkoğlu, muhtekiri, ne dinî ve ahlakî öğütler-
le ne de mizah ve istahza edebiyatı ile yola ge-
tirmenin, onun kazanç hırsını gemleyebilmenin 
mümkün olmadığını ileri sürmüştür. Makalesin-
de Erzurumlu Şerifî’nin, şehirdeki (Erzurum’da-
ki) vatandaşların çektiği buğday sıkıntısını ve 
muhtekirlerin davranışlarını şöyle anlattığını 
kaydetmiştir:

Habseden buğdayı kırk gün muhtekir
Ralm-i dilden giderir ol bed fikir
Muhtekirden şârib-i hamr olan er 
Hak katında belki andan muteber
Dinledinse ey alefdar-ı zaman
Tevbe eyle muhekirlikten heman

Asıl ismi Mehmed Şerif olan Şerifî, öğüdün 
yanında mizaha da baş vurmuştur:

Havf-i Hüda düşüre hak
Sinesinde muhtekirin!
Kehle, güve üşüre hak
Hücresine muhtekirin!

Bulmuş iken fani siat
Dil katı, rû türsi sıfat
Vere mi ya Hak bereket
Kîsesine muhtekirin!

Dünya dar olur gözüne
Kaht salar yer yüzüne
Merhameti yok özüne,
Bendesine muhtekirin.8 
Fuad Edip Baksı da “Vurguncu- Ve Bir Halk 

Şairi” adlı yazısında, toplumdaki vurguncu tipi-
nin özelliklerini saymış ve yazısının yayımlan-
masından yirmi, yirmi beş yıl önce yaşayan Er-
menaklı Ali’nin hayat pahalılığını ve muhtekiri 
konu edindiği şiirine yer vermiştir. Şiir şöyledir:

 AMAN ALLAHIM!
Yüz elliye aldım zeytin yağını;
Dolu vurmuş bahçesini, bağını!
Bahası var alamadan çoğunu…
Ortada kaldım ben, aman Allah’ım!

Bakkalların önü açık gidiyor;
Turp, şalgam, pancar hep para ediyor
Herkes bildiği gibi istiyor;
Ortada kaldım ben, aman Allah’ım!

Bin kuruşa aldım ayakkabımı
Yüz elliye çıktı İzmir sabunu
Ey muhtekir! Ver bunun cevabını
Ortada kaldım ben, aman Allah’ım

Şeker bir yerde yok… Kahve yüz seksen;
Bulamadım pirinci her şey noksan,
Ekmek bulunduğu bir büyük ihsan
Ortada kaldım ben, aman Allah’ım! 9
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 O yıllarda Vatan gazetesinde makaleler ya-
yımlayan eski Konya Valisi Cemal Bardakçı da 
“Vurguncular Nasıl Yok Edilir?” başlığı altında 
altı sayı süren bir yazı dizisiyle idarecilikte yaşa-
dıklarını, deneyimlerini anlatmıştır10.  Aynı ya-
zar, bir başka yazısını ise “Tarihte İhtikar” genel 
başlığı altında “İbni Haldun ve İhtikar” konusu-
na ayırmıştır11.  Bu yazı da son derece önemli 
ve değerlidir.

Bütün bu örnekler toplumun içinde bulun-
duğu şartların ne kadar ağır ve zor olduğunu 
göstermektedir. İşte bu ortam ve şartlar içinde 
bu konudaki ilk işaret fişeğini Ekrem Uşaklıgil at-
mıştır. Son Posta’daki “Her gün “sütununda ya-
yımladığı yazısında “Parayı saymadan harcayan 
bu sınıf nereden çıktı?” diye sormuş ve sonra da 
şöyle demiştir: “Memur güç geçiniyor, harpten 
evvelki müreffeh aileler geçimlerini basitleştir-
dikçe basitleştirdiler. Buna mukabil satıcıyı gül-
düren bir başka sınıf türemiştir. Harp halinden 
istifade eden bu sınıfı bularak yakasına yapış-
maklığımız lazımdır” 12

Bunun üzerine bir anket düzenlenerek, ta-
nınmış kalem sahiplerinin ve fikir adamlarının 
görüşleri alınmış ve gazetede bunlara yer ve-
rilmiştir. Anketin sonuna bir de değerlendirme 
konulmuştur…
Ankete Cevap Verenlerin Düşünce ve Önerileri

Yavuz Abadan İstanbul Hukuk Fakültesi 
profesörü ve aynı zamanda Eminönü Halkevi 
Başkanıdır. Uzunca bir şekilde anlattığı görüşle-
rini kısaca şöyle toplamak mümkündür:

“Kıyasıya para harcayan bazı insanların üre-
mesi, geçici de olsa üzerinde durulmaya, düşü-
nülmeye ve tedbir alınmaya değer bir vaziyettir. 
Son Posta’nın hükümet ve yurttaşların alakaları-
nı bu nokta üzerine celb etmesi pek isabetli bir 
harekettir. Sebepleri araştırılırsa, bu konuda İs-
tanbul’da en çok görülen, nisbetsiz artışı körük-
leyen müsriflerin kim olduğunu bulmak müm-
kündür. (…) Bunda yurdun sulh ve sükunundan 
yararlanan ecnebilerin de tesirini unutmamak 
gerekir. Lüks yaşayanlardan ilk akla gelenler 
vurgunculardır. Olağanüstü vaziyetlerin icap-
larından ölçüsüz surette menfaat ve kâr temin 
edenler vardır. Ayrıca harbin uzayacağı, eşyanın 
git gide tükeneceği nevinden soysuz propagan-
dalara kapılanlar bulunmaktadır.13

Gazetenin aynı günkü sayısında ünlü mu-
harrir Hakkı Tarık Us da görüşlerini belirtmiştir. 
Ona göre kanunların men etmediği alışverişleri 
gayri meşru kabul edemeyiz. Kazançta asgari 
had tayini ve ona göre de azami haddi de tes-

pit etmek gerekmektedir. Hükümete düşen iş, 
herhalde servetler arasında bir muvazene te-
mini için alınacak tedbirlerin en başta gelen bu 
olmalıdır. 14

Basının en eskisi Ordu Milletvekili Ahmet 
İhsan Tokgöz de fikrini 

“Muharebeler anormal zamanlardır. İkti-
sadi, ticari kaideler kamilen alt üst ve işlemez 
olur. Nasıl ki, bugün sadece bize değil, bütün ci-
handa vaziyet böyle olmuştur.” dedikten sonra 
“vurguncu kime denir” sorusunu cevaplandırır. 
Hesapsız ve kontrolsüz para harcayanların yani 
vurguncuların yakasına hükümetin yapışması 
gerektiğini söyler. Hatta bununla yetinmemek 
icap eder. Onların haksız topladıkları serveti el-
lerinden alıp, memleketin selametine ve muh-
taçlarına vermek gerektir. Bunu yapmak gerçi 
topla, tüfekle; tankla, bomba ile muharebe et-
mekten de daha zordur.” 15

Dönemin gözde fikir adamlarından üstat 
Hüseyin Cahit’in de bu ankete katıldığını görü-
yoruz. Hüseyin Cahit, hak edilmemiş servetlerin 
belli ellerde yığıldığına dikkat çekerek, bunların 
ayrıca emlâk ve tüketim mallarının anormal yük-
selişlerine sebep olduğunu sürmektedir. Bu yüz-
den de bu tür haksız kazançların sınırlandırılma-
sını önermektedir. Fakat bunu yapmak kolay iş 
değildir. Çünkü tüccar sınıfının gerçek kazancını 
bilmeye imkân yoktur. Bir kısmı ise defter bile 
tutmaz. Yasal boşluklardan yararlananlar da az 
değildir ve asıl büyük kazançlar bunlardadır.” 16 

“Kıyasıya Para Harcayanlar” anketine döne-
min Baro Reisi Mekki Hikmet Gelenbeğ de katıl-
mış ve öncelikle bütün birinci derecedeki ihtiyaç 
maddelerinin vesikaya tâbi tutulması gerektiğini 
bildirmiştir. Hükümete,  harbin doğurduğu fa-
hiş kazançlardan bahsetmiş, devletin bunu ön-
leyecek yasalar yapmasını, harp kazançlarının 
üzerinden fevkalade vergiler almasını tavsiye 
etmiştir. Hatta I. Dünya Savaşı esnasında böyle 
önlemler alındığını hatırlatmıştır. Birinci derece-
deki ihtiyaç maddelerinin vesikaya bağlanması 
ise, parası olanın, olmayana nazaran imtiyazlı bir 
hale gelmemesi için gerekli görmüştür. 17 

Dr. Kadri Raşid Anday’ın görüşleri de ka-
zançları sınırlandırma fikrini içermektedir. Ona 
göre rejimimiz eşitlik ve demokrasi üzerine 
kurulmuştur. Fakat bugün Avrupa’nın demok-
rat ülkelerinde de kazançları sınırlandırma hu-
susunda birçok tedbirler alınmaktadır. Türk 
hükümeti de bu usullerden yararlanmalıdır. 
Hükümet, bütçesini bu kazançlardan alınacak 
vergilerle kuvvetlendirmelidir. 

14 Son Posta, Sayı: 4226, 12 Mayıs 1942, s.2
15 Son Posta, S ayı: 4227, 13 Mayıs 1942, s.1
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 17 Son Posta, Sayı: 4233, 19  Mayıs 1942, s.1
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Yalnız kazançların sadece ticaret sahasında 
değil, nisbeti yüksek olan bütün sahalarda sınır-
landırması gerektiği düşüncesindedir. Yüksek 
gelir sahiplerinden de kazançlarının belli bir mik-
tarını kendilerine bıraktıktan sonra geri kalanını 
bir oran dahilinde hükümet bütçesine eklenme-
sini, keza yüksek miraslardan da yüksek vergiler 
alınmasını önermektedir . 18

Ankete katılan muharrir Peyami Safa ise 
ortaya atılan bu önemli memleket davasını en 
esaslı bir şekilde ve üçlü bir yapı halinde de-
ğerlendirmiştir. Ona göre bir çok ekonomik 
mesele gibi bu da üç büyük esastan mahrum 
kaldığı müddetçe halledilemez. Esaslar şunlar-
dır: Sistem, plan, teşkilat.  Bunun için sistemli, 
planlı, örgütlü hareket etmek şarttır. Hükümetin 
bu konuda meclise getirdiği yahut getireceğini 
işittiği kararları desteklemektedir. Bu tür müca-
delede başarılı olabilmek için tutarı bir politika 
izlenmesi önemlidir. Zira ekonomik politikalarda 
hem liberal, hem devletçi bir anlayışı aynı anda 
uygulamak mümkün değildir. Gelirleriyle, yaşa-
yışları arasında tezat bulunanlarla, servetleri bir 
muamma olmaktan kurtulamayan zenginleri 
izlemek gereklidir ama, toplumda gelirin payla-
şımında denge gözetmek, adaletli olmak, bunun 
alt yapısını da oluşturmak gereklidir. 19

Süheyl Ünver ise kötü insanlara ne vergi ne 
ceza, hiçbiri tesir etmez kanaatindedir. Bunlar 
ancak kendi cezalarını kendileri verebilirler. Ya-
zar, konuya ahlakî açıdan bakmakta ve insanları 
iki gruba ayırmaktadır. İyi ve fena insan. Top-
lumda bunların yüzdeleri azalıp çoğalabilir ama 
bu tip insanlar her zaman bulunacaktır.

Prof. Dr. Süheyl Ünver, bunlarla nasıl mü-
cadele edilebilir sorusuna da cevap aramaktadır. 
Onun ifadesine göre bunların önünü almak zor-
dur. Onlarla ancak tabiat mücadele edebilir. Ve 
er geç layık oldukları akıbeti verir. Gene ayakta 
duranlar, namusuyla çalışıp aza kanaat edenler-
dir. Öbürlerin saadetleri saman alevi gibi parlar 
ve söner. Aza kanaat edenler ise hem kendilerini 
bahtiyar hissederler, dürüstlük ve kanaatkarlık-
larıyla da ülkeyi bahtiyar ederler. 20

Vatan gazetesi başmuharriri Ahmet Emin 
Yalman, konunun bir başka boyutuna dikkati 
çekmiştir: “ Dert büyüktür, fakat çaresi vardır. 
Bu israf, görenek şeklini alırsa bir milletin mu-
kaddes diye korumaya mecbur olduğu manevi 
sedler gevşemek istidadını gösterir” 21

Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay da bir he-
kim gibi konuya yaklaşmış ve toplum parazitle-

rine karşı Türk gençliğini uyarmış ve bunlarla 
mücadele istemiştir. 

“Sorduğunuz dava geniş, şümullü bir ce-
miyet ve hatta dünya hastalığıdır. Geçen Büyük 
Harp’te, bunun misallerini gördük. Hatta cemi-
yet içerisinde bu tarzda orijinler yaratan zümre-
nin aşıladığı zehir iptilalarına da rastladık: Kokain 
iptilaları gibi. Harp muhakkak ki cemiyetin nor-
mal ahengini bozan bir hadisedir. Bunun kendine 
mahsus ârazı olması tabiidir. (…) Sayıları çok ol-
mayan, fakat zararları büyük olabilecek olan böy-
le parazitlere karşı memleketin büyük ekseriyeti, 
bilhassa halkevleri ve münevver gençlik azami 
hassasiyet gösterince bu urları oldukları yerde 
söner ve millet bünyesini tehdit edemezler” 22 

Ölçüsüz olarak kazandıklarını ölçüsüz olarak 
harcayanlara karşı Cumhuriyet gazetesi başya-
zarı Nadir Nadi’nin tavsiyesi şu yolda olmuştur: 
“Fevkalade kazançlardan alınacak ağır vergiden 
başka iyi tatbik edilmek şartıyla vesika usulü de 
faydalı olur.” 23

Öte yandan Akşam gazetesi başmuharriri 
Sivas Milletvekili Necmeddin Sadak’a göre hü-
kümetin aldığı bütün tedbirlere rağmen fevka-
lade ahvalin tesiriyle yeni zenginler türemiştir. 
Bunların gerek kazançlarıyla, gerekse sarfiyat-
larıyla hayat pahalılığını arttırdıkları doğrudur.  
Hem iktisadî, hem ahlakî bakımından vicdanın 
tahammül etmediği bu zenginlik tarzını önleye-
cek tedbirler almak lazımdır” 24

Ünlü Prof. Dr. Mazhar Osman, “nisbetsiz 
şekilde kazanan ve kıyasıya para harcayan bir 
zümre “yi yakından izlediğini belirtmiş ve I. 
Dünya Harbi’ndeki durumu hatırlatmıştır: “Ge-
çen harpte ne olduysa, bu defa da aynı şey te-
kerrür ediyor. Fakat o suretle para kazananların 
kazançlarını ve akıbetlerini görmüştük. Haydan 
gelen huya gider.”  O da  “nisbetsiz kazançlardan 
büyük vergiler almak ve bunlarla çocuğu çok, 
kazancı mahdut ailelere yardım temin etmek 
lazımdır”. 25 diyerek sosyal devletin görevine 
hatırlatmada bulunmuştur.

Harp halinin doğurduğu şartlardan istifade 
ederek nisbetsiz şekilde kazanıp kıyasıya para 
harcayanlar hakkında değerli muharrir, Milletve-
kili Abidin Daver de “Halkın büyük bir kısmının 
sıkıntı çektiği bir sırada bol bol para kazananların 
bol bol vergi vermeleri bir adalet icabıdır” diye-
rek olayı, adalet merkezine taşıdığı görülmüştür. 
26  Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin fikri bir cüm-
leyle aktarılabilir: “Anormal kazançlara müda-
hale etmek en yerinde olan bir tedbirdir.”  27

23 Son Posta ,Sayı. 4241, 27 Mayıs 1942, s.1
24 “Necmeddin Sadak Ne Düşünüyor?”, Son Posta, Sayı: 4237, 23 Mayıs 1942, s.1
25  Son Posta, Sayı: 4238, 24 Mayıs 1942, s.1
26  Son Posta, Sayı:4239, 25 Mayıs 1942, s.1
27  Son Posta, Sayı. 4240, 26 Mayıs 1942, s.1
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“Kıyasıya Para Harcayanlar” dizisinde gö-
rüşlerine başvurulan kişilerden birisi Profesör 
Dr. Ali Fuad Başgil’dir. Başgil o zamanlar Hukuk 
Fakültesi Dekanı’dır ve özetle. “Mesele devletçe 
sıkı tedbirleri istilzam eder” demektedir. 28

Vakit gazetesi başmuharriri Asım Us, za-
manın Çoruh milletvekilidir ve birtakım öneri-
lerde bulunmaktadır. Bunların başında da lüks 
eşyanın imalinin yasaklanması gelmektedir. Bu 
yoldaki görüşünü de iki ayrı alt başlık halinde 
açıklamıştır . 29

II. Dünya Harbi sırasında İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’nde meşhur Ordinaryüs 
Profesör Alfred İsaac da görev yapmaktadır. 
Bu tanınmış iktisatçı ise toplumda normal ve 
anormal kazançlar arasında bir sınır tespit edil-
mesinin yerinde olacağını söylemiştir. Anormal 
kazançların ilk safında yasal olmayan yollardan 
kazanılan paralar gelmektedir. Bunun için “harp 
kazançları vergisinin ihdas olunması şarttır” 30

Tanpınar’ın Ankete Verdiği Cevap:
Son Posta gazetesi, “Kıyasıya Para Harca-

yanlar”  anketinde İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi profesörlerinden Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın görüşlerine de başvurulmuştur. 
Tanpınar, kendisinin farklı bir alandan geldiğini 
hatırlattıktan sonra fikrini şöyle açıklamıştır: 

“Bu mevzu meslek itibariyle doğrudan doğ-
ruya meşgul olduğum bir mevzu değildir. Fakat 
ferdin çalışmaya hakkı şüphesiz ki bilhassa hür-
met edilmesi lazım gelen haklardan biridir. Ce-
miyetin iktisadi şartları ve hayat şekli, nesillerin 
üzerine yüklenen mükellefiyet dereceleri daima 
göz önünde tutulmalıdır. Bilhassa bugünkü şart-
lar içinde dünyanın her memleketinde umumi 
seviyeyi muayyen bir hadden aşırı olarak geçen 
kazançlardan istisnai denebilecek nispetler için-
de vergi alınmaktadır. Elbette ki bizde de tatbik 
edilecek en iyi şekil budur.”

Ahmet Hamdi Tanpınar cevabında, kıyasıya 
para harcayanlarla onlara yetişmek için sıkıntı 
içinde kalan orta hallilere de temas ederek şun-
ları söylemiştir:

“Liberal cemiyetlerde tek sınıf yoktur, sınıflar 
vardır. Kazanç şekilleri kendiliğinden bu sınıfları 
teşkil eder. Fakat aynı zamanda bunların sınıf ah-
lakı da teşekkül etmezse, netice buhran doğurur.

Binaenaleyh, hayat şekli veren bir çerçeve, 
bir sınıf ahlâkı teşekkül edene kadar yüksek 
kazanan ve o nispette ölçüsüz harcayan sınıfa 
yetişme gayretiyle orta hallileri de ortaya çıkan 
özenme ve bunun doğurduğu buhran devam 
eder.

Eskiden dedelerimiz, hata babalarımız ha-
yatlarını mensup oldukları içtimai sınıfın yaşayış 
şekline göre tanzim ederlerdi.

Bizim gibi yapılacak işi çok olan memleket-
te sadece verdiği vergilerle iktifa ederek eline 
geçen parayı aşırı şekilde sarf eden adam, her 
şeyden önce vatandaşlık vazifesini yapmıyor de-
mektir. Bizim memleketimiz on altı milyon köy-
lüsü olan bir memlekettir. Bu köylü ile nüfusun 
mütebaki kısmını teşkil eden kasabalı ve şehirli 
orta halli arasındaki refah seviyesi miyar olarak 
tutulmalıdır.

Aşırı zenginler de hayatlarını tanzim eder-
lerken üçüncü bir sınıf teşkil etmemek için hayat 
farkını bundan yukarı çıkarmamalıdırlar. Bu da 
içtimai bir ahlâk ve şuurla olur”.31

Sonuç
“Kıyasıya Para Harcayanlar” anketine ka-

tılanlardan birisi de ünlü edebiyat tarihçisi, ro-
mancısı Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Yazarın 
hikayeleri, romanları, mektupları kendisiyle 
yapılan mülâkatlar yayımlanmıştır.  Yine ede-
biyata, şiire, güzel sanatlara, romana dair de 
görüşlerini çeşitli kaynaklarda bulmak müm-
kündür. Ancak buradaki gibi güncel bir konuya 
ve özellikle toplumumuzdaki gelir dağılımına 
yönelik görüşlerinden pek çoğumuz habersizdir. 
Biz de Tanpınar gibi kültürümüzde önemli bir 
yeri bulunan yazarın II. Cihan Harbi esnasında 
bir Türkiye gerçeğine nasıl yaklaştığını, ne gibi 
bir öneride bulunduğunu göstermeye çalıştık.

Bir diğer sonuç da dönemin üniversite, baro, 
basın gibi gözde kuruluşlarına mensup insanla-
rın aşağı yukarı birbirine benzer yahut yakın dü-
şündükleri ortaya konulmuştur. Hepsinin kabul 
ettiği bir gerçek de II. Cihan Harbi’nin getirdiği 
toplumsal bozuklukların, bir önceki harplerde 
yaşanılanlarla aynı olduğu ve halkın sırtına bi-
nen çıkarcı gruplara karşı mücadele edilmesi 
gerektiğidir. Özellikle bu işte hükümete büyük 
bir sorumluluk düştüğü anlaşılmaktadır.

Son Posta’nın 9 Mayıs 1942 tarihli nüsha-
sında başlayan anketinde uzun uzun anlatılan 
bu görüşlerin analizinin yapıldığı ve ortak pay-
danın ne olduğu ortaya konulmuştur. “Anke-
timiz iki mühim netice verdi” diyen Ahmet 
Hamdi Başar, ilk neticenin hükümetin konuyu 
kanunla çözmesi olduğunu belirtmiş, ikinci nok-
tayı da “bunun temini büyük ve köklü bir gö-
rüşe, muayyen sistemlere ve bu maksatla teş-
kilat yapmaya bağlıdır” şeklinde vurgulamıştır. 
Ayrıca aydınlarımızdan bu sahayı işlemelerini, 
tartışmalarını istemiştir.32

28  Son Posta, Sayı:4234, 20 Mayıs 1942, s.1
29  Son Posta, Sayı: 4235, 21 Mayıs 1942, s.1
30  Son Posta, Sayı: 4236, 22 Mayıs 1942, s.1   

31  Son Posta, Sayı: 4242, 28 Mayıs 1942, s.1
32 “Kıyasıya Parka Harcayanlak: Anketimiz İki Mühim 
Netice Verdi”, Son Posta, Sayı:  30 Mayıs 1942, s.1/3
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