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ÖZET 

Atatürk’ün gerek İstiklal Savaşı yıllarında gerekse Türkiye Cum-

huriyeti’nin kuruluş yılları ve sonrasında çıkmış olduğu yurt gezileri 

birçok bakımdan önem taşımıştır. Çıktığı her gezinin bir yapılış amacı 

olmuştur. Nitekim Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla Anadolu’ya 

geçtiği ilk günlerden itibaren sürekli olarak hareket halinde olmuş ve 

değişik şehirlere ziyaretler yapmış, kongreler toplamış ya da yapılan 

kongrelere katılmıştır. Atatürk’e göre bu geziler, onun milletle buluş-

ması ve bütünleşmesini sağlamaktaydı. Bu geziler sayesinde halka 

kendisini tanıtmış ve onun desteğini almaya çalışmıştır. Gerçekten de 

bir avuç arkadaşıyla başladığı vatan kurtarma davasını, bütün Türk 

Milleti’nin milli birlik ve beraberlik içerisinde verdiği bir Milli Müca-

deleye dönüştürmesinde onun savaş yıllarında yaptığı yurt gezilerinin 

rolü büyük olmuştur. 

İstiklâl Savaşı’nın kazanılmasından sonra da Atatürk yurt gezile-

rine çıkmaya devam etmiştir. Çıkmış olduğu yurt gezilerinin temel he-

defi halkla buluşmak, kafasındaki düşünceleri, yapmak istediklerini 

onlarla paylaşmak olmuştur. Çünkü O, yurt gezileri ile ülkede yeni 

rejimi yani Cumhuriyet rejimini yerleştirmek, ülkenin eğitim, sağlık 

ve ekonomi gibi temel sorunları konusunda düşüncelerini halka an-

latmak için önemli bir zemin ve fırsat olarak görmüştür. Ayrıca bu ge-

ziler esnasında Atatürk, yapılacak köklü inkılâpların alt yapısı ile iç ve 
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dış kamuoyu oluşturmak istemiştir. Bu nedenle konuşmalarında, de-

meçlerinde ve yüz yüze görüşmelerinde halka önemli mesajlar vermiş 

ve onların nabzını tutmaya çalışmıştır. 

Bu çalışmada Atatürk’ün yurt gezilerinde halkla buluşması ve bü-

tünleşmesi örneklerle belirtilerek, bu gezilerde verdiği mesajlar de-

ğerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Yurt Gezileri, Halkla Buluşma ve 

Bütünleşme, Kamuoyu Oluşturma, Demeçler ve Mesajlar. 
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THE PERSPECTIVE OF THE LEADER-PUBLIC MEETING AND 

INTEGRATION 

ABSTRACT 

The domestic trips Atatürk went on in the years of War of Inde-

pendence and the establishment years of the Republic of Turkey were 

important in many aspects. Every trip he went had a purpose. He was 

constantly traveling starting from the first days he went to Anatolia in 

order to start the War of Independence, he visited various cities, held 

or participated in congresses. According to Atatürk, these trips al-

lowed him to meet and integrate with the public. Thanks to these trips, 

he introduced himself to the public and tried to gain people’s support. 

Indeed, these domestic trips in the years of war had a great role in 

transforming the homeland rescue mission he started with few friends 

into a War of Independence which was carried on by the whole Turk-

ish nation in national unity and solidarity. 

Atatürk continued his trips after the War of Independence was 

won. The main purpose of his domestic trips was to meet the public 

and share his ideas and plans. Atatürk considered his domestic trips 

as an important base and opportunity to establish the new Republic 

regime and Express his considerations about the basic problems of the 

country such as health and economy. Also, during these trips Atatürk 

wanted to form an infrastructure and internal and external public 

opinion for the great revolutions to come. Therefore, he gave im-

portant messages to public in his speeches and interviews and tried to 

test the pulse of them. 

In this study, Atatürk’s meetings and integration with the public 

in his domestic trips will be indicated with examples and the messages 

he gave in these trips will be tried to evaluate. 

Another important importance of the expeditions of Atatürk is 

that the statesmen who take responsibility for the administration of 

the state are directed to the nation and the hometown. It is one of the 
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leading and indispensable “duties of the administrators, especially in 

the administrations belonging to the” indifferent ve nation of domina-

tion, to be in common with the people's grievance and to determine 

their situation and needs on the spot Atatürk's creation of a leader 

profile among the public, face-to-face listening to the problems of the 

public, allowed the citizen to communicate his complaints about dis-

ruptions in state services to the highest authority One of the rare 

statesmen who have seen and evaluated this fact in the course of his-

tory is Atatürk. 

In fact, Atatürk tried to instill courage, struggle and determina-

tion to succeed in the nationwide expeditions carried out in the pro-

cess of important state affairs. 

Keywords: Atatürk, Domestic Trips, Meeting an Integration with 

the Public, Forming Public Opinion, Speeches and Messages. 
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I. ATATÜRK’ÜN YURT GEZİLERİNDEKİ AMAÇLAR 

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşı koşullarında ve özellikle sa-

vaşı kazandıktan sonra hemen yurt gezilerine yönelmiştir
1
. Bu gezilere 

çok önem vermiş, halkın içine girmiş ve genel ortamı anlamaya çalış-

mıştır
2
. Çünkü uzun savaşlar yaşamış, harap bir Anadolu ve yorgun 

bir halkla karşı karşıya olunuyordu. Yıllarca ihmal edilmiş olan Ana-

dolu’da, halk ümitsiz, ekonomik sıkıntılar içinde, ulaşım vb. sorunla-

rın ağır yükü yaşanıyordu. O nedenle halkın sorunlarını anlama, on-

lara ümit verme, yönlendirme ve ardından yapılacak yenilikler için 

kamuoyu oluşturmak gerekmekteydi. Bunun bilincinde olan Atatürk, 

gerçek kurtuluşun bu sorunları aşacak çok yönlü kalkınmadan geçti-

ğini görmüş ve ona göre hareket etmiştir. 

Atatürk’ün yurt gezileri, sıradan geziler değildir. O, bu gezile-

rinde; siyasal, toplumsal askeri, kültürel, ekonomik vb. alanlardaki 

durum tespiti ile alınması gereken önlemleri incelemiştir. Çağdaş ve 

Modern bir Türkiye yaratabilmek için gerçekleştirilecek yeniliklerin 

ve oluşturulacak yeni ortamın temellerini atmıştır
3
. Bunun için yurt 

gezilerini halkla buluşmak ve bütünleşmek için en iyi ortam ve zemin 

olarak görmüştür. Bu nedenle yurt gezilerinde birçok konuda halkın 

görüş ve düşüncelerini öğrenmiş ve bu görüşlerin ışığı altında gerçek-

 

1
 Atatürk’ün yurt gezilerinin ele alındığı yayınlar arasında dikkat çekenleri şunlardır: 

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir Yollarında, İs-

tanbul 1339; Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Sonbahar Seya-

hatleri, 1925. Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara 1998; Ertuğrul Zekai Ökte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurt 

İçi Gezileri (1922-1931) I, Tarih Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2000; Meh-

met Akif Tural, “Cumhurbaşkanı Halkın Arasında Atatürk’ün Yurt Gezileri”, Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002; İbrahim Ethem At-

nur, Reisi Cumhurun Doğu İncelemeleri, Ebabil Yayınları, Ankara 2006; Mustafa 

Kemal, Eskişehir-İzmit Konuşmaları(1923), Kaynak Yayınları, İstanbul 1999; Gür-

büz Tüfekçi, Atatürk Seyahat Notları (1930-1931), Kaynak yayınları, İstanbul, 1998. 

2
 Muhittin Gül, ‘‘Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü”, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C 8, S 3, Aralık 2006, s.54. 

3
 Erdem Çanak, “Atatürk’ün Yurt Gezilerine Bir Örnek: 1930-1931 Gezisi”, Akade-

mik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S 23, Mart 2016, s.129. 
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leştireceği inkılâpları için planlamalarını yapmıştır. Milli Mücadelemi-

zin muzaffer kumandanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ola-

rak Türk milleti nezdinde büyük bir sevgiye ve güvene sahip olması 

halk üzerinde etkili olmasına ve başarılı bir şekilde onları yönlendir-

mesine neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle yeni ve ileri bir Türkiye 

için gereken alt yapıyı yani kamuoyunu bu gezileri esnasında oluştur-

muştur.  

Atatürk’ün yurt gezilerinde; halkı için bir şeyler yapma arzusun-

daki bir inkılâpçı, bir toplum önderi olarak halkıyla bütünleşmeyi 

amaçladığını görmekteyiz
4
. O, bu gezileri ile inkılâplarını sürdürebi-

leceği ortamı yaratmaya çalışmıştır. Bunun için milletin ayağına git-

miş, onlarla yakın diyaloglar kurmuş, onları dinlemiş, karşılıklı fikir 

alışverişi içinde olmuş ve yapılması gerekli olan yenileşmeleri anlat-

mıştır
5
. Geziler öncesi ve sonrasında halkın karşı karşıya kaldığı, so-

runları yakın çevresindeki sivil ve asker şahsiyetlerle ve o konulardaki 

uzmanlarla görüşmüş, tartışmış ve ne gibi işlerin yapılacağı, ne tür ön-

lemlerin alınması gerektiğini tespite çalışmıştır. Tespit ettiği sorunlar 

ve yapılması gerekenler hususunda da Cumhurbaşkanı sıfatıyla hükü-

metlere ve ilgili bakanlıklara gereken talimatları vermiş, yapılan çalış-

maları yakından izlemiş ve takipçisi olmuştur. Halkın karşı karşıya kal-

dığı sorunlarla bu kadar yakından ve geniş ölçüde ilgilenmesi, yapı-

lanların takipçisi olması onun halk ile daha fazla haşır neşir olması ve 

onların üzerinde oldukça etkili olmasına neden olmuştur 
6
. 

Atatürk’ün yurt gezilerine çıkış amaçlarını bizzat onun ağzından 

vermek gerekirse, bu konuda en iyi örnek onun daha Cumhuriyet 

 

4
 Atatürk’ün millet ile bu kadar hemhal olması, yakınlaşması ve kaynaşması bir an-

lamda Atatürk-Millet; Millet Atatürk bütünleşmesinin özünü ve gücünü de göstermiş-

tir. E. Zekai Ökte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurt Gezileri(1922-1931), İstan-

bul 2000, s. 18. 

5
 Gül, Atatürk’ün Yurt Gezileri’nin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü, s. 54-55. 

6
 Atatürk Çeşitli zamanlarda özellikle “Teshir, ikna, ilzam, tehdit, ikaz, ifşa, teşhir… hazım” 

gibi yollarla halkı ikna etmeye çalışmıştır.’’ Bkz.: Emre Kongar, Toplumsal Değişme Ku-

ramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul 1978, 148; Niyazi Ahmet Ba-

noğlu, Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, III, İstanbul 1955, s.63, s.61. 
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dahi ilan edilmeden çıkmış olduğu “Batı Anadolu Gezisi”dir. Bu ge-

ziye çıkış amacını Atatürk Nutuk’ta şöyle anlatmaktadır: 

‘‘Efendiler, saltanatın kaldırılması ve hilâfet makamının yetkisiz kalışı 

üzerine, halk ile yakından temasa geçmek, halkın içinde bulunduğu psiko-

lojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek önem kazanıyordu. Bu-

nun dışında Meclis, son yılına girmiş bulunuyordu. Yeni seçim dolayısıyla, 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni siyasî bir parti duru-

muna getirmeye karar vermiştim. Barış gerçekleşince, cemiyet teşkilâtımı-

zın siyasî bir partiye dönüşmesini gerekli buluyordum. Bu konuda da doğ-

rudan doğruya halk ile görüşüp konuşmayı yararlı sayıyordum. Zaferden 

sonra eğitimle uğraşmaya başlamış olan ordumuzu da yakından görmek 

istiyordum. İşte bu maksatlarla Batı Anadolu’da bir gezi yapmak üzere, 14 

Ocak 1923 tarihinde Ankara’dan hareket ettim. 

Eskişehir’den başlayarak, İzmit, Bursa, İzmir ve Balıkesir’de halkı uy-

gun yerlerde toplayarak, uzun sohbetlerde bulundum. Halkın, bana, dile-

dikleri gibi serbestçe sorular sormasını istedim. Sorulan sorulara cevap ol-

mak üzere, altı saat, yedi saat süren konferanslar verdim.”7 

Atatürk, çağdaş ve modern, ileri ve yeni bir Türkiye ve Türk top-

lumunu yapacağı köklü inkılâplar ve hamlelerle gerçekleştirmeyi he-

deflemişti. Ancak yapacağı hamleler veya inkılâpları zorla değil, halkı 

inandırarak ve ikna ederek gerçekleştirmek istemiştir. Bunun için sık 

sık yurt gezilerine çıkarak bu yönde kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. 

Çünkü Atatürk, halka benimsetilerek yapılacak olan yenileşmelerin 

daha verimli ve kalıcı olacağını iyi biliyordu. O nedenle bu bilinçle ha-

reket etmiştir. Halkın kendisine olan güvenini iyi kullanmıştır. Daha 

önce kazanmış olduğu başarıları Atatürk’e referans olmuş ve bu gü-

veni sağlamıştır. Atatürk bir konuşmasında: “Ben zannediyorum ki hiz-

metlerimden dolayı milletimin sevgisini ve güvenini kazandım” derken bunu 

ifade etmek istemiştir
8
.  

 

7
 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C II (1920-1927), Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan 

Zeynep Korkmaz, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1984, s.476. 
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Görüldüğü gibi Atatürk’ün milletinden, milletinin de Atatürk’ten 

yana güveni ve sevgisi tam olmuştur. Nitekim bu güven ve sevgi ile 

başarılı olunmuştur. Atatürk, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, 

savaştan sonra da milletiyle bütünleşip kalkınmayı hedeflemiştir. 

Cumhuriyetin ilanı sonrası Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’nin mo-

dernleşme çabalarında milletin yanında askerlerin ve asker kökenli 

devlet adamlarının önemli bir şekilde katkısı olmuştur. Gerçekten de 

ordu mensupları ve Atatürk’ün yakın arkadaşları, yurt gezilerinde de 

Atatürk’ün yanında olmuş ve Türk milletinin yapılacak yenilik ve de-

ğişiklikler konusunda ve özellikle de gerçekleştirilecek kalkınma ham-

lelerinde önemli bir rol üstlenmişler, gerek kamuoyunun oluşmasında 

ve gerekse milletin ikna edilmesinde Atatürk’e destek olmuşlardır.  

Atatürk, çıkmış olduğu yurt gezilerinin önemli bir kısmını tren se-

yahatleriyle yapmıştır. Bu seyahatlerinde kendisine tahsis edilmiş olan 

özel bir treni yani “Beyaz Treni” kullanmıştır
9
. Gezilerinde gideceği 

 

9
 Hakkında çok fazla malumat olmayan Beyaz Tren hakkında en ayrıntılı bilgiyi 

Emekli TCDD Yolları Müfettişi A Lütfi Balamir vermektedir. Balamir’in verdiği bil-

gilerden bir kısmını aşağıya verdik: Buna göre; 

“Atatürk’ün yurt içi gezilerinde kullanmaları için 1935 yılında Almanya’da yaptırılan Beyaz 
Tren 9 vagondan oluşmakta idi. Bunlar, Atatürk’ün Yemekli ve Yataklı salonları, Cumhurbaş-
kanlığı Genel Sekreterliği ile Başyaverlik için bir salon, davetli Hükümet ileri gelenleri için iki 
Yataklı vagonla, bir Restoran, ayrıca iki adet II. mevki ile bir furgondan ibaretti.  
Beyaz Tren Ankara’dan harekette Ankara personeli, Haydarpaşa’dan kalkışta da Haydarpaşa 
personelince yurdun neresine kadar gidilirse oraya kadar götürülür, dönüşü aynı personel yapar, 
Depo merkezlerinde kömür stoku ve bakım için sadece makinalar değişirdi. Bu trenler mutlaka 
ranforlu olur, bazen pilot olarak önden gönderilen özel tren de olurdu. Trenin tüm personeli 
tecrübeli, dikkatli, görevlerinde başarıları denenmiş olanlardan seçilir, kıyafetler temiz ve ütülü, 
lokomotiflerinde Makinistlerin, Garlara girerken beyaz eldivenle çalıştıklarını çok iyi hatırla-
rım… 
Bu trenlere bölgelerinde Yol Kısım ve Şube Şefleriyle Tren Muayene Memurları, Kısım Hekim-
leri, faal servislerin Başmüfettişleri refakat ederler, furgonlarında seyyar telgraf ve telefon san-
dıkları emre hazır bulundurulurdu. İstasyonlar birkaç gün önceden özel bir itina ile temizlenir, 
geceleri ellerinde lüks lambalarıyla civar köyler halkı Atatürk’ü görebilme umudu ve heyecanıyla 
İstasyon peronlarında toplanır, güvenlik yönünden hatlar ve geçitler mahalli Jandarmalarca, 
şehirlerde Polis çevreyi kontrol altında tutardı… 
O gün için trenin her uğrayacağı İl, İlçe ve Bucak’larda Vali, Kaymakam, Bucak Müdürleriyle 
Komutanlar, Belediye Başkanları, benzeri kuruluş yöneticileri ceketatay, frak, redingot veya si-
yah füme kumaştan, lastikotinden yepyeni elbiseleriyle treni karşılarlar, İstasyon binaları bayrak-
larla, geceleri donanma fenerleriyle donatılır, Atatürk o şehre inecekse ana yollara, kavşaklara 
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yörenin sorunları belirlenmiş ve bu sorunlarla ilgili bürokrat ve uz-

manları yanına almıştır
10

. Ya da ilgili uzmanlar, ilgili yörelerde Ata-

türk’e eşlik etmişlerdir. Böylece gidilen yer ve yörelerde halkla yakın 

temasta olunmuş, onların sorunları tartışılmış ve çözüm yolları tespit 

edilmiştir. Ayrıca kalkınma ve çağdaşlaşma için yerinde etkili mesajlar 

verilmiştir. Özellikle eğitim, sağlık ve ekonomik sorunlar üzerinde du-

rulmuştur. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi anlatılmış ve yapılacaklar 

tartışılarak önlemleri alınmaya çalışılmıştır. 

Atatürk’ün yurt seyahatlerinde üzerinde önemle durduğu konu-

ların başında “halkın birlik ve beraberlik içerisinde olması” gelmiştir. 

Özellikle yurt gezilerinde, iç ve dış tehditler karsısında halkın birlik ve 

bütünlük içinde olmasını sağlamaya çalışmıştır. Milli Mücadele yılla-

rında ve özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan ve sonuçları 

ülke ve halk için ağır sonuçlar doğuran isyanlar da bilindiği için, milli 

birlik ve beraberlik önemliydi.  

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesinde ve kalkınmasında 

milletçe bir ve beraber olmanın önemini çok iyi bilmektedir. Bu ne-

denle yurt seyahatlerinde diğer bir ifade ile gittiği her yerde milli bir-

lik ve beraberliğe ilişkin konuşmalar yapmış, mesajlar vermiştir. Halkı 

bu konuda aydınlatmış ve kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Ata-

türk’ün ülke birliği ve bütünlüğü ile ilgili vermiş olduğu mesajlar, halk 

üzerinde büyük ölçüde etkili olmuş ve millet olma şuurunu pekiştir-

miştir. 

 

çeşitli süslemeli zafer takları yapılır, Atatürk’ün geleceği haberi herkeste mutlu, coşkulu bir se-
vince yol açardı…” Bkz. www.ataturkicimizde.com. 

10
 Pek çok yurt gezisinde olduğu gibi çıkmış olduğu Zonguldak Gezisinde de yanına 

pek çok bürokrat, uzman, siyasetçi ve gazeteciler yer almıştır. Nitekim geziye katılan 

heyetin içinde “Atatürk’ün yanı sıra, İş Bankası Genel Müdürü ve İzmir Milletvekili 

olan Celal (Bayar), Afyon Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın), Gaziantep Milletvekili 

Kılıç Ali, Sinop Milletvekili Recep Zühtü, Aydın Milletvekili Reşit Galip Bey ile Umumi 

Kâtip Tevfik (Bıyıklıoğlu), Başyaver Rusuhi, Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza (Soyak) 

Bey ve yaverler de vardı” Bkz. Yücel Namal, Atatürk’ün Zonguldak Gezisi, Zongul-

dak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Ankara 2010, s.16. 
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Böylece Atatürk millette oluşturmaya çalıştığı milli birlik ve bütün-

lük şuuruyla, halkta millet, vatan, devlet sevgisini güçlendirmiş ve ger-

çekleştireceği köklü inkılâplar ve kalkınma hamlelerinin başarısını 

milletçe bir ve beraber olmada görmüştür. Bunun sonucu olarak da 

bir lider olarak, halkla olan buluşmalarında, onlara yaptığı konuşma-

larda ve verdiği demeçlerde bunu vurgulamıştır. Türk milletinin bü-

yük teveccühüne ve güvenine sahip olan Atatürk milli birlik ve bera-

berlik hususunda her zaman kamuoyu oluşturmayı başarmıştır. Özel-

likle yurt seyahatleri bu kamuoyu oluşturma düşüncesinde Atatürk’e 

arzu ettiği imkân ve zemini vermiştir. 

Çıkmış olduğu yurt gezilerinde gideceği yörelerin yerel sıkıntı ve 

problemlerinin neler olduğunu bilen Atatürk, bu sıkıntı ve problem-

lerin çözülmesinde “zaman ve mekanı” kriterini hep ön planda tut-

muş, içinde bulunan yılların ve şartların elverdiği ölçüde bunları çöz-

meye çalışmıştır. Nitekim çıktığı yurt gezilerinde tespit ettiği 1920’li ve 

1930’lu yılların sıkıntı ve problemlerini o yıllara özgü yöntemlerle ele 

almış ve çözüm yollarını araştırmıştır. Planlamalarını o yılların özellik-

lerine göre yapmıştır.  

Örneğin, 1920’li yıllardaki yurt gezilerinde, öncelikli hedefi Tür-

kiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde yapılmasını gerekli 

gördüğü siyasi, sosyal, hukuki, eğitim ve kültürel değişikliklerin hem 

alt yapısı oluşturulmuş hem de bunların gerçekleştirilmesi sağlanarak, 

halkın bunları benimsemesine çalışılmıştır. Bir anlamda gerçekleştiri-

lecek veya gerçekleştirilmiş olan inkılâp niteliğindeki köklü değişiklik-

lerin önündeki engeller ortadan kaldırılarak, hukuki zemini oluştu-

rulmuş ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilmiştir.  

Cumhuriyetin yapısal temelleri ve köklü değişikliklerinin büyük 

ölçüde 1920’li yıllarda çözülmesinden sonra Atatürk 1930’lu yıllarda 

ülkenin ekonomik sıkıntı ve problemlerini ele almış ve özellikle çıkmış 

olduğu yurt seyahatlerinde bu konu üzerinde durmaya çalışmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilmeye çalışılan özel teşebbüs 

yoluyla ekonomik ve sınai kalkınmanın başarısız olması Atatürk’ün 

ekonomik sorunlara eğilmesinin önemli bir nedeni olmuştur. 
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1930’lu yıllarda ele alınan ekonomi problemlerin esasını hızlı kal-

kınma çabalarının nasıl gerçekleşeceği ve bu konuda alınması gereken 

önlemlerin neler olduğudur. Atatürk’ün bazı yörelere yaptığı yurt ge-

zilerinde bu konular üzerinde durulmuştur. Bilhassa Devletçi ekono-

mik modelin ne olup olmadığı, ülke olarak bu ekonomik modelin be-

nimsenmesinin bir zorunluluk olduğu ve devletçi ekonomik modele 

geçilmesiyle gerçekleştirilecek kalkınma hamlelerinin neler olduğu 

halka anlatılmaya çalışılmıştır. 

Nitekim Atatürk, 1930 yılı sonunda çıkmış olduğu ekonomi ağır-

lıklı üç aylık yurt gezisinde, uzmanlarla çeşitli yörelerde incelemeler 

yapmış ve izlenecek yeni ekonomi politikasının esaslarını belirlemeye 

çalışmıştır. Halka hitaben yapmış olduğu konuşmalarında kalkınma 

çabalarını ve alınacak önlemleri anlatmıştır. 

Dolayısıyla çıktığı yurt gezilerinde Atatürk yukarıda da ifade edil-

diği gibi Türkiye için siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda önemli dö-

nemeçlerin yaşanacağı süreçlerde yurt seyahatlerinde takip edilecek 

stratejiler ve politikaları anlatmış, bu yönde kamuoyu oluşturmak is-

temiştir
11

. Bunu yaparken halk ve özellikle gençlik üzerinde büyük öl-

çüde heyecan yaratmıştır. Herkes O’nu görmek isterken, aynı za-

manda O’nun ağzından duyduklarını kendi geleceği olarak hemen be-

nimsemiştir. Çünkü halk O’nu yakından görmüş, hissetmiş ve güven-

miştir. Halk kendisini yok olmaktan kurtaranın, şimdi de tüm devlet 

teşkilatı ile yanında olduğunu görmüş ve inanmıştır. O’nu ve yaptık-

larını sevmiştir. Atatürk’te bu yaklaşımla hem bir cumhuriyet kuşağı 

 

11
 Atatürk’ün yurt gezileri, genellikle önemli siyasal ve sosyal değişimlerin yaşandığı 

günlerin hemen öncesinde ya da sonrasında gerçekleşmiş olması bakımından dikkat 

çekmektedir. Nitekim Atatürk’ün son yurt gezisi olarak da nitelendirebileceğimiz 

Mersin-Adana gezisi, Hatay meselesinden dolayı yapılan bir gezi olması anlamında 

önem taşımaktadır. Atatürk’ün 19-24 Mayıs 1938 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 

bu gezi sağlığının çok kötü olduğu ve hatta hasta yatağından kalkıp çıktığı bir gezi 

olmuştur. O bu gezisiyle Hatay meselesinde Türkiye’nin ne denli kararlı olduğunu 

ortaya koymuş ve Türk halkını Hatay meselesinde daha duyarlı bir hale getirmiş ve 

Hatay meselesi lehine büyük bir kamuoyu oluşturmuştur. Erdem Çanak, “Hasta Ya-

tağından Hatay’a: Atatürk’ün Son Yurt Gezisi (19-24 Mayıs 1938)”, Akademik Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, S 81, Kasım 2018, s. 142-143. 
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yetiştirmeye hem de yapılan inkılâplar için kamuoyu oluşturmaya ça-

lışmıştır. Bunun koruyuculuğunu da heyecan yarattığı gençlikte gör-

müştür. Buna bağlı olarak kurmuş olduğu Cumhuriyeti ve inkılâpla-

rını gençliğe emanet etmiştir. 

Atatürk, yapacağı yenileşmeleri genelde çeşitli yörelere yaptığı ge-

zilerde açıklamıştır. Halkı ikna ve motive edici bir yaklaşım içinde ol-

muştur. Önce bir bakıma altyapıyı yani kamuoyunu oluşturmuştur
12

. 

Daha sonra ise konular sırasıyla TBMM’de ele alınmış ve yasalaştırıl-

mıştır. Atatürk, yapacağı yurt gezilerine çıkmadan önce Cumhurbaş-

kanlığı Genel Sekreterliği kanalı ile karşılama törenlerinin yapılma-

masını duyurmuştur
13

. Bunu belki de zaman ve ekonomik kayıplar 

açısından düşünmüştür. Ancak ne var ki her geçtiği veya gittiği yörede 

 

12
 Bu konuda yapılan bir çalışmada verilen bir bilgi Atatürk’ün halkla yakınlaşmasına 

önemli bir açıklık getirmektedir. Verilen bilgide şöyle denmektedir. “ Çünkü O, kendi-
sinin de ifade ettiği gibi gücünü halktan alan bir liderdi. Aynı zamanda ülkesini, çağdaş mede-
niyet seviyesine ulaştırmayı kendisine ilke edinmiş bir lider olarak, milleti bilinçlendirmeyi en 
önemli vazifeleri arasında görüyordu. Bu sebepledir ki, yapacakları konusunda daima milletine 
bilgi vermiş gelen tepkiler ışığında inkılapları şekillendirmiştir. Bundan başka Atatürk en küçük 
fırsatta halk arasına karışarak, çeşitli kuruluşları ziyaret ederek sorunları bizzat yerinde görmeyi 
amaçlamış, bir aksaklık gördüğünde de hemen düzeltilmesini istemiştir.” Bkz.: Özer Küpeli, 

“Atatürk’ün Bursa Gezileri ve Halkla İlişkileri”, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, Cum-

huriyetimizin 80 Yılına Armağan, Editör, Necmi Ülker, Ege Üniversitesi Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir 2007, s.144. 

13
 Atatürk çıktığı yurt gezilerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği vasıtasıyla se-

yahati esnasında uğrayacağı il ilçe, nahiye gibi idari birimlerin mülki yöneticilerine 

özel karşılama törenleri yapılmamasını resmi anlamda yazmasına rağmen çıkmış ol-

duğu bütün yurt gezilerinde hem resmi makamlar, hem sivil toplum örgütleri ve hem 

de halk tarafından büyük kalabalıklar ile coşkuyla karşılanmıştır. Atatürk’ün yurt ge-

zileri esnasında yapılan karşılamalar için Bkz.: Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Ge-

zileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul 1975; Ertuğrul Zekai Ökte, Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurt İçi Gezileri (1922-1931) I, Tarih Araştırmaları Vakfı 

Yayınları, İstanbul 2000; İbrahim Ethem Atnur, Reisi Cumhurun Doğu İnceleme-

leri, Ebabil Yayınları, Ankara 2006; Taha Toros, Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Sey-

han Basımevi, Adana 1969, Mehmet Önder, Atatürk Konya’da, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayını, Ankara 1989; Necati Çankaya, Atatürk’ün Hayatı, Konuşmaları ve 

Yurt Gezileri, İstanbul 1985; Yakup Hayırlıoğulları, Atatürk'ün Yurt Gezileri ve Bu 

Gezilerin Türk Halkına Kazandırdıkları, İstanbul 2001; Selami Kılıç, ‘‘Mustafa Ke-

mal Paşa’nın Batı Anadolu Gezisi ve Karşılama Törenleri’’, Atatürk Üniversitesi Türk 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, S 8, Yıl, 1997, Erzurum vs. 
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halk büyük ilgi göstermiştir. Memur, esnaf, işçi, köylü, öğrenci vb. her-

kes geleceği yollara dökülmüştür. Herkes O’nu görmek istemiştir. 

Özellikle gençler büyük ilgi göstermişlerdir. Böylece Atatürk’ün yurt 

gezileri, hem halkla bütünleştiği, hem yöresel sorunların görüşüldüğü 

hem de yapılacak yenileşmeler için kamuoyu oluşturulduğu yol ol-

muştur. Atatürk’te kendisine büyük ölçüde güvenin olduğu bu or-

tamda, devrimleri için gereken kamuoyu desteğini en yüksek düzeyde 

bulmuştur. Bunu da en iyi şekilde kullanarak çağdaş değerleri benim-

semiş bir toplum yaratmıştır. 

II. ATATÜRK’ÜN HALKLA BÜTÜNLEŞMESİ 

Milli Mücadele’nin muzaffer başkumandanı ve Türkiye Cumhuri-

yeti Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, yurt gezilerine önem ve-

ren bir lider profiliyle karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile yurt 

gezilerine çıkış nedenlerinin başında onun liderlik özelliği gelmekte-

dir.
14

 Atatürk çıktığı yurt gezilerinde halkla iç içe olmayı önemsemiştir. 

Bu sayede halkını tanımış, onların düşüncelerini öğrenmiş, karşı kar-

şıya kaldığı sıkıntıların neler olduğunu ve kendisinden neler istedik-

lerini tespit etmiştir. Bilahare Ankara’ya döndüğünde öğrendiği dü-

şünceleri ve tespit ettiği eksiklikleri ve kendisinden istenilenleri Hü-

kümet’in önüne getirmiştir
15

. Hükümetler de Atatürk’ün önlerine ge-

tirdiği ve halledilmesi konusunda da takipçisi olacağını ifade ettiği bu 

 

14
 Atatürk’ün liderlik özelliklerini yabancı diplomatların anılarından ve resmi rapor-

lardan hareketle ortaya koymaya çalışan Hikmet Özdemir şu özellikleri bir lider ola-

rak Atatürk’ün taşıdığını belirtmektedir. Bunlar; “Tarih Bilgisi, Millet ve Lider Tek-

tir(Özdeştir) Önceden Sezmek, Eylemde Sürat, Dayanıklılık, Sabır ve İkna, Açıklık ve 

Güven, Doğru Zaman, Duracağı Yeri Bilmek, Önce Gerçek Sonra İdeal, Kadınları 

Seferber Etmek”tir. Bkz.: Hikmet Özdemir, Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla 

Atatürk’ün Liderliği, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010, s.135. 

15
 Erol Evcin, Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu Ziyaretleri, CTAD, Yıl 11, S 21, Bahar 

2015, s. 138-139. 
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sorunları diğer bir ifadeyle halkın sosyal ve ekonomik anlamda mev-

cut durumunu yükseltecek tedbirleri ve kararları icraat programla-

rına alarak, bir an önce uygulamaya çalışmışlardır
16

. 

Milletini çok iyi tanıyan ve onun kültürünü, gelenek ve görenek-

lerini, geçmişini, yaşayışını, dini inanç ve vecibelerini ve diğer pek çok 

özelliğini adeta bir sosyolog gibi tahlil eden, inceleyen ve bu inceleme-

lerinden çok önemli sonuçlar çıkaran Atatürk, gerçekleştirdiği ve ger-

çekleştireceği köklü hamleler ve büyük değişim çabalarını yani in-

kılâplarını bunlar üzerine bina etmiştir. Nitekim Atatürk: “Ben şimdiye 

kadar ne gibi hamleler, ne gibi inkılâplar yapmışsam, hep halkla temas ederek, 

onların ilgi ve sevgilerinden kuvvet ve ilham alarak yaptım17
” sözleri ile bu 

gerçeği ifade etmek istemiştir. 

Çıktığı yurt gezilerinde öncelikli hedef, milli egemenlik ve milli 

irade esasları üzerine müesses olmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti’nin yeni siyasal rejimini Türk halkına tanıtmak olmuş olan Ata-

türk, yine bu seyahatlerinde çağdaş, demokratik, laik bir devlet ve top-

lum yapısını uzun uzun halka izah etmiştir. Yine yaptığı konuşmala-

rında ve verdiği demeçlerinde hedeflenen ekonomik, kültürel ve sos-

yal değişme ile ilgili bilgilendirmelerde ayrıca halkın görüş ve düşün-

celerini etkileyecek yönlendirmelerde bulunmuştur. 

Yurt gezilerinde halkla iç içe olan Atatürk, basın gibi kamuoyunu 

etkileyecek kurumlara önem vermiş, gezilerinde gazete ve gazeteciler 

her zaman yer almıştır. Gazete ve gazetecileri gerek yerel anlamda ge-

rekse bütün milleti etkileyecek ve yönlendirecek en etkili vasıta olarak 

görmüştür. 

 

16
 Yeni Türk harflerinin halktaki etkilerini görmek amacıyla çıktığı yurt gezisinin so-

nuçlarından ve bilhassa halkın Yeni Türk harfleri ile ilgili memnuniyetini Başbakan-

lığa gönderdiği bir yazıda şöyle dile getirmiştir: “Yeni harflerin tatbikatını memleketin pek 
çok yerinde gördüm. Şehirlerde, köylerde, her yerde halk yeni harflerle okuyup, yazmaya geçmiş-
tir. Halk yeni yazının kolaylığından memnundur.” Yücel Özkaya, ‘‘Gazi Mustafa Kemal 

Paşa’nın 1927 İstanbul ve Sonraki Gezileri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü Atatürk Dergisi, S14, C 4, 1994, s.192. 

17
 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal, II, Remzi Kitabevi, İstanbul 

1963, s. 242. 
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Atatürk yurt gezilerinde halkla yakın temas halinde olmaya özen 

göstermiş ve halka mesajlarını iletecek kurum ve kuruluşlara değer 

vermiştir. Gezilerinde halkla ve toplumun değişik kesimleriyle aracısız 

görüşmeler yapabileceği yerleri ziyaret etmeye önem vermiştir. Nite-

kim belediyeler ve okullar gibi resmi kurumların yanı sıra Türk 

Ocağı/Halkevi, CHP Gençlik Kolları, İdman Yurdu gibi birçok sivil 

kuruluşlar Atatürk’ün gezilerinde en çok uğradığı yerler olmuştur
18

. 

Böylece bu sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla halkla hep yüz yüze gel-

miş ve daha samimi görüşmeler yapmıştır
19

. 

1923 yılından itibaren çıkmış olduğu yurt gezileri Atatürk için ke-

sinlikle siyasal amaçlar da taşımaktadır. Her inkılâp hareketi önce-

sinde kamuoyu yaratmak, sonrasında inkılâbın gerekliliğine halkı ikna 

etmek, onlara inkılâbı anlatmak aslî amaçtır. Hükümet konağında ve 

belediyelerde, Türk Ocağında
20

, tren istasyonlarında, CHP’de, okul-

larda, devlet memurlarına, esnafa, çiftçilere, öğretmenlere, gençlere, 

kadınlara, partililere, gazetecilere ve ordu mensuplarına irticalen ama 

 

18
 Atatürk Yurt içi gezilerinde halkla yakın temas halinde olmaya özen göstermiş ve 

halka mesajlarını iletecek kurum ve kuruluşlara önem vermiştir. Atatürk’ün gezileri 

dikkatlice incelendiğinde; belediye, okul gibi kurum ziyaretleri, halk ile aracısız gö-

rüşmeler, Türk Ocağı/Halkevi, Cumhuriyet Halk Fırkası Gençlik Kolları, İdman 

Yurdu gibi sivil kuruluş ziyaretlerinin önemli bir yer tuttuğu görülecektir. Böylece 

Atatürk resmi kurumlar dışında halkla daha içten, daha samimi görüşmeler yapmıştır. 

Bu değerlendirme için Bkz.: Latif Daşdemir, “Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinme-

yen Bir Gezi Çeşme-Ilıca Ziyareti ”Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Der-

gisi, C VIII, S 3 (Atatürk Özel Sayısı), Ağustos, 2008, s.17. 

19
 Atatürk’ün yurt gezileri onu görmek isteyen Türk halkı tarafından büyük bir heye-

canla beklenilmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz.: Abdullah İlgazi, “Ata-

türk’ün Tokat Gezileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S 52, Mart 2002, s.107-

158; Mehmet Akif Tural, “Atatürk’ün Yurt Gezileri, Büyük Nutuk Adlı Eseri ve Ha-

yattan Ayrılışı”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 

Ankara 2004, s.391-393. 

20
 Atatürk’ün 1923-1931 yılları arasında yaptığı yurt seyahatlerinde en çok uğradığı 

yerlerden birisi de Türk Ocağı olmuştur. Özellikle gençlere vereceği çok önemli me-

sajlar, Türk ocaklarında yaptığı konuşmaların içinde verilmiştir. Atatürk’ün Türk 

Ocaklarını ziyareti ve buralarda yaptığı konuşmalar için Bkz.: Eren Akçiçek, Mehmet 

Karayaman, Atatürk’ün Türk Ocaklarını Ziyaretleri ve Yaptığı Konuşmalar, İzmir 

2007. 
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hedefleri olan konuşmalar yapmıştır. 1923 başından 1938 Martına ka-

dar çeşitli tarihlerde, bazılarında pek çok kez konuşmalar yaptığı yer-

ler şunlardır
21

: Eskişehir, Arifiye, İzmit, Bursa, Alaşehir, Salihli, Ka-

saba, Manisa, İzmir, Akhisar, Balıkesir, Adana, Mersin, Tarsus, 

Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, 

Havza, Amasya, Erzurum, Kayseri, Kastamonu, İnebolu, Daday, Ke-

malpaşa, Diyarbakır, Aydın, Malatya, Bozüyük. Bu yerlerde doğrudan 

halkın karşısına çıkmıştır.  

Özellikle 1923 yılı başlarında “…benden neler öğrenmek istiyor-

sanız serbest olarak sormanızı rica ederim.”, “…Bugünkü ahvâl ve şe-

raite göre kalbinizden, fikrinizden neler geçiyor? Neleri öğrenmek is-

tiyorsunuz? Hangi tereddütünüz vardır? Hâl ve âtiye ait düşünceleri-

niz ve soracağınız nelerdir? Siz bana istediğiniz şeyleri soracaksınız ve 

ben de size bildiğimi söyleyeceğim…”, “Hepinizin düşündüklerinizi 

anlamak istiyorum… Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak 

istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.” sözleriyle dinleyenleri 

teşvik etmiştir
22

. 

İzmir’de 31 Ocak 1923’te üçü kadın olmak üzere on dokuz kişi 

tarafından otuzdan fazla soru sorulmuştur. Bu sorular yeni Türkiye 

devletinin şimdiki esasları, kadınların sosyal hayatımızdaki yerinin ne 

olmak gerekeceğini ve barış konferansındaki tartışmaları ziraat ve ti-

caret ve sanayiin gelişmesini, Halk Fırkası’nın izleyeceği ilkeler ile di-

ğer meseleleri içermiştir
23

. 

 

21
 Bu yıllar arasında Atatürk’ün birçok il, ilçe ve hatta nahiye ve köylere kadar gittiği, 

bazı il ve ilçelere birden fazla gittiği görülmektedir. Atatürk’ün ziyaret ettiği il sayısını 

52 olduğu ifade edilmektedir. Mesela 1930-1931 yılları arasında gerçekleştirdiği ge-

ziler sürecinde Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon, İstanbul, Kırklareli 

Edirne ve Bursa’ya gitmiş ve bilahare Ankara’ya dönmüştür. Bu geziler ile ilgili ayrın-

tılı bilgi için Bkz.: Ahmet Hamdi Başar, Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye, 

İstanbul 1981. 

22
 Atatürk’ün yurt gezilerinde Türk halkı ile iç içe olduğu konusunda çok sayıda ör-

neğin yer aldığı çalışma için bkz. Zafer Köylü, Halkı İle İç İçe Atatürk, Eskişehir Ti-

caret Odası Yayını, Eskişehir 2012. 

23
 Atatürk’ün İzmit Basın toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgi olarak şu eserlere bakılabilir; 

İsmail Arar, Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İstanbul 1969; Arı 

İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Türk tarih 
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Atatürk bu konuşmalarda kendisinin bir “arkadaş” ve “kardeş” ol-

duğunu sık sık vurgulayarak dinleyenleri soru sormak için cesaretlen-

dirmiş, yüz yüze olduğu insanlarla bütünleşmenin yollarını aramıştır. 

Anadolu halkı hiç alışık olmadığı bir şekilde devlet başkanını kendi 

arasında görmüş, rahatlıkla sorular sormuş ve Atatürk bunlara tek tek 

cevap vermiştir
24

. 

Atatürk’ün ikna etmek için pek farklı argümanlar kullandığı gö-

rülmüştür. Halka her inkılâbın iktisadî, hukukî, millî, pragmatik, kal-

kınmacı vb. gerekçelerini ayrıntılarıyla izah etmeye çalışmıştır. Konuş-

malarında inkılâplarını ve yapmak istediklerini, bazen dine uygunluk, 

bazen yararlı olma kriteri, bazen medeni olma özelliği, bazen tarihe 

uygunluk ve millî olmak, bazen Türk’e yakışmak veya yakışmamak 

açısında değerlendirmiştir. Ancak hiçbir zaman “ben böyle istiyorum” 

dememiş veya “ideolojimiz gereği…” gibi açıklamalar yapmamıştır. 

Atatürk ikna etmenin öneminin ve gerekliliğinin farkında oldu-

ğunu, “Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asîl ruhlu, ilerlemeye çok yetenekli 

bir halktır. Bu halk, eğer bir defa karşısındakilerin içtenlikle kendilerine yar-

dımcı olduklarına inanırsa her türlü hareketi derhal kabule hazırdır... Bunun 

için ülkümüzü açıklıkla ifade etmeliyiz. Onu imanla duymalı ve onu hiç yılma-

dan takip etmeliyiz.” sözleriyle göstermiştir. Kendisinin yapmaya çalıştığı 

da esasen bu olmuştur. Bu düşüncesini açıklamasından iki yıl sonra, 

1925 yılında, pek bilinen sözlerini söylediği dokuz günlük Kastamonu 

 

Kurumu Yayınları, Ankara 1982.; Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit Konuşmaları 

(1923), Kaynak Yayınları, İstanbul 1999; Osman Akandere, ‘‘Atatürk’ün İzmit Basın 

Toplantısı (16-17 Ocak 1923) ve Bu Toplantıda Verilen Önemli Mesajlar’’, Selçuk 

İletişim, C 2, S 1, Konya 2001. 

24
 1 Nisan 1922’de beraberinde Azerbaycan ve Rus sefirleri de olduğu halde Konya’ya 

geldiğinde halkın arasına karışmasına güzel bir örnek olay yaşanmıştır. Atatürk 1 Ni-

san 1922 günü Konya Garı’ndan şehre doğru yürürken, halkın arasına karışmış, 

onunla bütünleşmiştir. Bu sırada yanında bulunan Azerbaycan sefiri Abiloff eğilerek 

Atatürk’ün kulağına “Paşa Hazretleri, arabalara binsek daha iyi olmaz mı?” diye en-

dişesini, bir suikastten korktuğunu belirtince Atatürk herkesin duyabileceği bir şe-

kilde: “Endişe etmeyiniz. Ben bu milletten korkmuyorum. Ona güveniyorum. Eğer 

beni sevmiyorlar, bana güvenmiyorlarsa işte öldürebilirler ….Yürüyelim.” demişti. 

Bkz.: Mehmet Önder, Atatürk Konya’da Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 

1999, s.11. 
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ve İnebolu gezilerinde “Gerçek inkılâpçılar onlardır ki, yükselme ve yeni-

lenme inkılâbına yöneltmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek 

eğilime ulaşmasını bilirler” demiştir
25

. O zamana kadar Cumhuriyet ilan 

edilmiş, halifelik kaldırılmış, şapka yasası da Ankara’ya dönüşünde çı-

karılmıştır. H. Rıza Soyak, kadın kıyafeti konusunu anlatırken, Ata-

türk’ün “…her fırsatta ikna edici ve mantıkî telkinlerde bulunmak…” gerek-

tiğine inandığını, küçük bir azınlığa karşı bile zor kullanmaktan yana 

olmadığını ifade etmiştir. 

Atatürk’ün yurt gezilerinde dikkati çeken bir özellik de, gezilerin 

büyük bir kısmının Türk toplumunu çağdaşlaştırmak amacıyla yapı-

lan inkılâpların ardından yapılmış olmasıdır. Bu geziler esnasında Ata-

türk uğradığı her yerde yapılan inkılâplar hakkında halka sorular sor-

muştur
26

. Bu soruları sormasındaki amaç ise halkın yapılan yenilik ve 

 

25
 Atatürk gerçekleştireceği Şapka inkılâbı için neden Kastamonu’yu seçtiğini 1925 

yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olan Saffet Arıkan’a hitaben yaptığı 

bir konuşmada şöyle açıklamıştır:  

“Çocuğum Kastamonu’ya gideceğim… Niçin Kastamonu’yu seçtiğimi bilemezsin. Dur, anlata-
yım. Bütün vilayetler beni tanırlar, ya üniforma ile veya fesli, kalpaklı sivil elbise ile görmüşler-
dir. Yalnız Kastamonu’ya gidemedim. İlk önce nasıl görürlerse öyle alışırlar, yadırgamazlar. 
Üstelik bu vilayet halkının hemen hepsi asker ocağından geçmişler. İtaatlidirler, munistirler, 
adları gericiye çıkmışsa da anlayışlıdırlar. Bunun için şapkayı orada giyeceğim.” Bkz.: Mustafa 

Selim İmece, Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Gezileri, 2. Baskı, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1975, 23; Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte ve 

Fıkralarla Atatürk, Yelken Matbaası, İstanbul 1978, s. 250. 

26
 Nitekim Mustafa Kemal Paşa yeni Türk Harflerini halka için 1928 yılı Sonbaharında 

çıktığı seyahatine Samsun’dan başlamıştır. Samsun’a geldiği günün akşamında Hükü-

met dairesinde bir süre dinlenen Mustafa Kemal Paşa Genel Meclis salonunda top-

lanmış bulunan devlet memurlarının yeni Türk alfabesi hakkındaki bilgi ve becerile-

rini ölçmek için bu salona gelmiştir. Yeni Türk Harfleri ile basılan bir kitabı orada 

bulunanlara dağıttıran Mustafa Kemal Paşa orada bulunan memurları tahtaya kaldı-

rarak onları okuma ve yazma sınavına tabi tutmuştur. Mustafa Kemal Paşa; tahtaya 

kalkanların bazı hatalar yaptığını görmüş ve bunları bizzat kendisi tespit edip, hatala-

rın nasıl düzeltileceğini anlatarak, genel kurallar hakkında bilgiler vermiştir. Mustafa 

Kemal Paşa orada bulunanlara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek on-

ların yanlışlarını kısa zamanda düzelteceklerini ifade etmiştir. Yine bu gezisi esnasında 

Amasya ve Tokat’a da uğrayan Mustafa Kemal Paşa buralarda toplanmış olan halkı ve 

hazır bulunan zevatı Yeni Türk Alfabesi konusunda imtihan etmiştir. Bkz. Selçuk Du-

man, “Kızılırmak Gazetesine Göre Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 Sonbaharında Si-

vas'ı Ziyareti” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C 7, S 1,2006, 

116-119. 
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değişikliklere bakış açısını ve tepkisini ölçmektir. Sorularına olumlu 

cevaplar verildiğinde gülümseyerek memnuniyetini ifade eden Ata-

türk, olumsuz cevaplar aldığında ya da sorularına bir cevap verilme-

diği anlarda, adeta bir öğretmen edasıyla halkın yapılan yenilikleri ve 

değişiklikleri anlamasına çalışmıştır. Böyle durumlarda Atatürk’ün ta-

kip ettiği strateji vatandaşları ikna etmek olmuştur.  

Yurt gezilerinde halktan gelen herhangi bir şikâyet söz konusu 

olduğunda ise meselenin halli konusunda talimatlar vermiş ve böylece 

yöneticiler ile halk arasındaki anlaşmazlıkların yerinde çözümünü sağ-

lamış ve yapılan inkılâpların halk tarafından kabul edilip dilmediğini 

kontrol etmiştir
27

. 

Atatürk, yurt gezilerinde ziyaret etmiş olduğu her yerde yapmış 

olduğu konuşmalar ve verdiği demeçlerle halkı aydınlatmaya çalışmış-

tır. Özellikle konuşmalarında ve demeçlerinde halkı teşvik edici sözler 

kullanmış, yenilik hareketleri ile yapılanları övücü sözlerle halkın 

önüne getirmeye çalışmıştır
28

. Gittiği her yerde “Birlikten kuvvet do-

ğar”, “Asıl kuvvet ve ilham kaynağım siz Türk Milleti”, ‘‘Mücadelemiz 

bitmemiştir, esas uğraşımız bundan sonra başlayacaktır” sözleriyle her 

 

27
 Atatürk yaptığı yurt gezilerinde Türk halkının içinde bulunduğu yokluk ve sefaleti 

de yakından görüyor ve buna çok üzülüyordu. Nitekim Antalya seyahati esnasında 

halkın içinde olduğu “fakru zarureti” görmüş ve bilahare duygu ve düşüncelerini Ha-

san Rıza Soyak’a şu sözlerle ifade etmiştir: “ Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıztırap içerisinde 
bunalıyorum” dedi, “Görüyorsun ya gittiğimiz her yerde mütemadiyen dert, şikâyet dinliyoruz. 
Her tarafta derin bir yokluk, maddi ve manevi bir perişanlık içerisinde… Ferahlatıcı pek az şeye 
rastlıyoruz; mateessüf memleketin hakiki durumu bu işte… Bunda bizim günahımız yoktur. 
Uzun yıllar hatta asırlarca dünyanın gidişinden gafil, birtakım şuursuz idarecilerin elinde kalan 
bu cennet memleket, düşe düşe şu acınacak hale düşmüş. Memurlarımız henüz istenilen seviyede 

ve kalitede değil, çoğu görgüsüz, kifayetsiz ve şaşkın.” Bkz.: Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten 

Hatıralar, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973, s.405-406. 

28
 Atatürk’ün yurt gezilerinde yaptığı konuşmalar, verdiği demeçler Atatürk’ün Söy-

lev ve Demeçleri başlığıyla 3 ciltte toplanmıştır. Serinin 4. Cildi ise Atatürk’ün Tamim, 

Telgraf ve Beyannameleri başlığıyla yayınlanmıştır. Bkz.: Atatürk’ün Söylev ve De-

meçleri 1-3, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.; Atatürk’ün Tamim, 

Telgraf ve Beyannameleri 4, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006. 
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şeyin milletle beraber Türk Milleti’nin geleceği için yapılmış ve yapı-

lacağı mesajını vermeye çalışmıştır
29

. 

Atatürk’ün çıktığı yurt gezilerinde gezilerin “dönemleri” ve “ta-

rihleri” de dikkat çekicidir. Bu konuda en dikkat çekici örnek 1930 

yılı gezisidir. Bilindiği gibi 1929 ekonomik krizi bütün dünyada ol-

duğu gibi Türkiye’de de etkisini göstermiş, birtakım olumsuzluklar 

yaşanmıştır. Bir taraftan bütün ülkeyi etkileyen ağır ekonomik sıkıntı-

lar, diğer taraftan rejime ve inkılâplara karşı çıkan muhalif kesimlerin 

halk arasında gizliden gizliye yaymaya çalıştığı fitne ve fesat hareket-

leri toplumda yönetime ve yöneticilere karşı derin bir hoşnutsuzluk 

yaratmıştı. İşte Atatürk böyle bir ortamda çıktığı yurt gezisiyle hem 

halkın nabzını tutmak istemiş hem de yaşanan olumsuzlukların üste-

sinden gelmek istemişti. Bu yurt gezileri bir başka ifadeyle İnkılâplara 

zarar vermeye yönelik bazı olayları yerinde gözlemlemek, etkilerinin 

değerlendirilmesi ve olaylara Atatürk’ün el koymak istemesi olarak da 

değerlendirilebilir. Nitekim Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini 

feshetmesi ve Kubilay Olayı gibi gelişmeler Atatürk’ün 26 Ocak 1931-

2 Mart 1931 tarihleri arasında İzmir’den başlayarak Aydın, Nazilli, 

Denizli ve Balıkesir’i de içine alan Batı Anadolu gezisinin gerekçeleri 

olmuştur
30

. 

Yurt gezilerinin başka bir boyutu da devlet başkanı olarak Ata-

türk’ün halkla bütünleşmek ve devlet-vatandaş ilişkisini güçlendirmek 

istemesidir
31

. Devleti idare etme sorumluluğunu üzerine almış bir dev-

let adamı olarak Atatürk, bu yurt gezileri vasıtasıyla milleti ve memle-

keti tanımak istemiştir. Halkın derdine ortak olmak, durumunu ve ih-

tiyaçlarını bizzat tespit etmek hususunda geziler önemli bir rol oyna-

 

29
 Latif Daşdemir, Atatürk’ün Afyonkarahisar Ziyaretleri, Afyon Kocatepe Üniversi-

tesi Yay., Ankara 2002, s. 64-70. 

30
 Bu gezi ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz.: H. Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, C II, 

Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973 ve A. Hamdi Başar, Atatürk’le Üç Ay, 

İstanbul 1945. 

31
 Yakup Hayırlıoğulları, Atatürk'ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin Türk Halkına Ka-

zandırdıkları, İstanbul 2001, s.30 vd. 
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mıştır. Atatürk’ün “halkın arasında bir lider profili” oluşturması, hal-

kın dertlerini yüz-yüze dinlemesi, vatandaşın devlet hizmetleri ile ilgili 

meselelerin öncelikli olarak halledilmesine katkıda bulunması yurt ge-

zileri sürecinde gerçekleşmiştir diyebiliriz. 

Atatürk önemli devlet meseleleri söz konusu olduğu 1923-1938 

yılları arasında gerçekleştirdiği yurt gezilerinde halka cesaret, müca-

dele ve başarma azmi aşılamaya çalışmış, yapılan inkılâplara sahip çı-

kılması yönünde halkla bütünleşmiştir. 

Atatürk her şeyden önce çıkmış olduğu bu yurt gezileriyle Ana-

dolu Toprağı’nın sesini dinlemiş, Türk milletinin varlığında gizlenmiş 

yaşama gücünü hissetmiş, onun derinliklerine doğru eğilmiş, milletin 

ruhuna seslenmesini ve ondan ses almasını bilmiştir
32

. 

SONUÇ 

Daha Cumhuriyet’in bile ilan edilmediği bir süreçte çıkmaya baş-

ladığı yurt gezilerini Atatürk “Yeni Türkiye’nin inşasında önemli ve 

gerekli bir adım olarak görmüştür.” Çünkü O, I. Dünya Savaşı ve de-

vamındaki işgal yılları esnasında ülkenin pek çok yerinin tahrip edil-

diğini ve Anadolu’nun adeta harabezar olduğunu bilmekteydi. Artık 

Atatürk’e göre zaman savaş ve yıkım zamanı değil ülkeyi yeniden inşa 

zamanıdır
33

. Atatürk’ün yeniden inşa etmekten kastı sadece taşın top-

rağın değil medeniyetin inşasıdır. İşte bu yeniden inşa sürecinde Milli 

Mücadeleyi zaferle sonuçlandırmış bir komutan ve bir lider olarak bu 

başarısını, Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden inşa ederken çıktığı yurt 

gezilerinde bir avantaj olarak kullanmıştır. 

Atatürk yurt gezilerinde halkla yakın temas halinde olmaya özen 

göstermiş ve halka mesajlarını iletecek kurum ve kuruluşlara önem 

 

32
 Yakup Kadri, 1 Mart 1922'de yazdığı ‘‘Son Nutku Münasebetiyle’’ başlığıyla yazdığı 

makalesinde dile getirdiği bu düşüncelerin değerlendirildiği çalışma için Bkz.: İnci 

Enginün, “Hatip Atatürk”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 

Yıl: 1996, S 8, s. 83-88. 

33
 Nesrin Atıcı Kanburoğlu, “1926 Yılı Türk Basınında Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Yurt Gezileri ve Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluşturmasındaki Rolü”, Journal of His-

tory Studies, C 6, Ekim 2014, s. 133. (133-147). 
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vermiştir. Gezilerinde halkla ve toplumun değişik kesimleriyle aracısız 

görüşmeler yapabileceği yerleri ziyaret etmeye önem vermiştir. Nite-

kim belediyeler ve okullar gibi resmi kurumların yanı sıra Türk 

Ocağı/Halkevi, CHP Gençlik Kolları, İdman Yurdu gibi birçok sivil 

kuruluşlar Atatürk’ün gezilerinde en çok uğradığı yerler olmuştur. 

Böylece bu sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla halkla hep yüz yüze gel-

miş ve daha samimi görüşmeler yapmıştır. 

Atatürk’ün yaptığı yurt gezileri sadece ülke topraklarını görmek 

ve gezmek amacıyla yapılan geziler değildir. Bu geziler esnasında çağ-

daş medeniyet seviyesine çıkarmaya azmettiği Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin ve onu oluşturan Türk Milletinin içinde bulunduğu sıkın-

tıları görmüş, bunların neler olduğunu belirlemiş ve nasıl çözüme ka-

vuşturacağı konusunda tespitler ve öngörülerde bulunmuştur. Yani 

adeta bir hekim gibi iyileştirmekle kendini mükellef saydığı Türk Mil-

leti’nin nabzını yoklamış, hastalığına teşhis koymuş ve tedavi yolları 

aramıştır. 

Bu geziler sırasında tespit ve teşhis etmiş olduğu meselelerin ta-

mamını ya geziler sırasında vermiş olduğu direktiflerle çözmeye çalış-

mış ya da Ankara’ya döndüğünde hükümet ya da Meclis aracılığıyla 

çözüme kavuşturulmasını sağlamıştır. Yine bu seyahatlerin en önemli 

faydalarından birisi de yapacağı, gerçekleştireceği inkılâpların Atatürk 

tarafından bizzat halka anlatılmış, aktarılmış olmasıdır. 

KAYNAKLAR 

Kitaplar 

Akçiçek, Eren-Karayaman, Mehmet Atatürk’ün Türk Ocaklarını Zi-

yaretleri ve Yaptığı Konuşmalar, İzmir 2007. 

Arar, İsmail, Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İs-

tanbul 1969.  

Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir 

Yollarında, İstanbul 1339. 



 LİDER-HALK BULUŞMASI VE BÜTÜNLEŞMESİ 

AÇISINDAN ATATÜRK’ÜN YURT GEZİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

1793 

 

Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, C II (1920-1927), Bugünkü Dille Ya-

yına Hazırlayan Zeynep Korkmaz, Başbakanlık Basımevi, An-

kara 1984. 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 1-3, Atatürk Araştırma Merkezi Ya-

yını, Ankara 2003. 

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 4, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayını, Ankara 2006. 

Atnur, İbrahim Ethem, Reisi Cumhurun Doğu İncelemeleri, Ebabil 

Yayınları, Ankara 2006. 

Aydemir, Şevket Süreyya, Tek Adam Mustafa Kemal, II, Remzi Kita-

bevi, İstanbul 1963. 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, Yelken Matbaası 

İstanbul 1978. 

Başar, A. Hamdi, Atatürk’le Üç Ay, tan Matbaası, İstanbul 1945. 

Çankaya, Necati, Atatürk’ün Hayatı, Konuşmaları ve Yurt Gezileri, 

İstanbul 1985. 

Daşdemir, Latif, Atatürk’ün Afyonkarahisar Ziyaretleri, Afyon Koca-

tepe Üniversitesi Yay., Ankara 2002. 

Hayırlıoğulları, Yakup, Atatürk'ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin 

Türk Halkına Kazandırdıkları, İstanbul 2001. 

İmece, Mustafa Selim, Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve 

İnebolu Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1975.  

İnan, Arı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Ko-

nuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982.  

Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 

Remzi Kitabevi, İstanbul, 1978. 

Köylü, Zafer, Halkı İle İç İçe Atatürk, Eskişehir Ticaret Odası Yayını, 

Eskişehir 2012. 

Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit Konuşmaları(1923), Kaynak Yayın-

ları, İstanbul 1999. 

Namal, Yücel Atatürk’ün Zonguldak Gezisi, Zonguldak Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Ankara 2010. 



1794 OSMAN AKANDERE  

 

Ökte, Ertuğrul Zekai, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurt İçi Gezi-

leri (1922-1931) I, Tarih Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 

2000.  

Önder, Mehmet, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara 1998.  

_____________, Atatürk Konya’da, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 

Ankara 1989. 

Özdemir, Hikmet, Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün 

Liderliği, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010. 

Soyak, H. Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, C II, Yapı Kredi Bankası Ya-

yınları, İstanbul 1973. 

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Sonbahar Se-

yahatleri, 1925.  

Toros, Taha, Atatürk’ün Adana Seyahatleri, Seyhan Basımevi, Adana 

1969.  

Tüfekçi, Gürbüz Atatürk Seyahat Notları (1930-1931), Kaynak yayın-

ları, İstanbul 1998. 

Makaleler 

Akandere, Osman, ‘‘Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı (16-17 Ocak 

1923) ve Bu Toplantıda Verilen Önemli Mesajlar’’, Selçuk İle-

tişim, C 2, S1, Konya 2001, s.124-136. 

Çanak, Erdem, “Atatürk’ün Yurt Gezilerine Bir Örnek: 1930-1931 

Gezisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S 23, Mart 

2016, 127-178. 

Çanak, Erdem, “Hasta Yatağından Hatay’a: Atatürk’ün Son Yurt Ge-

zisi (19-24 Mayıs 1938)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Der-

gisi, Yıl: 6, S 81, Kasım 2018, s. 141-152. 

Daşdemir, Latif, “Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi 

Çeşme-Ilıca Ziyareti ”Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Dergisi, C VIII, S 3 (Atatürk Özel Sayısı), Ağustos, 2008, 

s.13-39. 



 LİDER-HALK BULUŞMASI VE BÜTÜNLEŞMESİ 

AÇISINDAN ATATÜRK’ÜN YURT GEZİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

1795 

 

Duman, Selçuk, “Kızılırmak Gazetesine Göre Mustafa Kemal Ata-

türk'ün 1928 Sonbaharında Sivas'ı Ziyareti” Gazi Üniversitesi 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C 7, S 1, 2006, s. 111-122. 

Enginün, İnci “Hatip Atatürk”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim 

Bilimleri Dergisi Yıl: 1996, S 8, s. 83-88. 

Evcin, Erol, ‘‘Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu Ziyaretleri’’, CTAD, Yıl 

11, S 21, Bahar 2015, s. 137-162. 

Gül, Muhittin, ‘‘Atatürk’ün Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluşturma-

daki Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Der-

gisi, C 8, S 3, Aralık 2006, s. 51-72.  

İlgazi, Abdullah, “Atatürk’ün Tokat Gezileri”, Atatürk Araştırma Mer-

kezi Dergisi, S 52, Mart 2002, s. 107-158. 

Kanburoğlu, Nesrin Atıcı, “1926 Yılı Türk Basınında Mustafa Kemal 

Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluştur-

masındaki Rolü”, Journal of History Studies, C 6, Ekim 2014, 

s.133-147. 

Kılıç, Selami, ‘‘Mustafa Kemal Paşa’nın Batı Anadolu Gezisi ve Karşı-

lama Törenleri’’, Atatürk Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü Dergisi, S 8, Yıl, Erzurum 1997, s.187-201. 

Küpeli, Özer, “Atatürk’ün Bursa Gezileri ve Halkla İlişkileri”, Az Bi-

linen Yönleriyle Atatürk, Cumhuriyetimizin 80 Yılına Arma-

ğan, Editör, Necmi Ülker, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir 

2007, s.123-144. 

Özkaya, Yücel, ‘‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1927 İstanbul ve Son-

raki Gezileri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Ensti-

tüsü Atatürk Dergisi, S 14, C 4, Ankara 1994, s. 185-212. 

Tural, Mehmet Akif “Cumhurbaşkanı Halkın Arasında Atatürk’ün 

Yurt Gezileri”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araş-

tırma Merkezi, Ankara 2002.  




