
DOI: 10.51824/978-975-17-4794-5.76 

10 KASIM ANMA TÖRENLERİNİN DÖNEMSEL ÖZELLİKLERİ 

Süleyman ÂŞIK
*
 - Elif AŞCI

**
 

 

ÖZET 

Bir ulusu ulus yapan ortak ögelerin, geçmişten kalan şan, şeref ve 

acılar mirası ile gelecek için gerçekleştirecek bir program olduğu şüp-

hesizdir. Türk ulusu için Atatürk bu ortak ögelerin tümünde önemli 

bir şekilde yer almaktadır. O, 1.Dünya Savaşı sonrasında başlayan iş-

gallerin millette yarattığı acıyı hissedip halkı mücadele için kenetler-

ken, bu mücadelede zaferler kazanırken, Cumhuriyet’in ilanı ve yeni 

devletin çağdaşlaşması için uygulanan plan ve programların temelin-

dedir. Bu sebepledir ki, Türk milleti gerek sevinçlerinde gerek acıla-

rında Atatürk’ü tekrar tekrar anar ve anlamaya çalışır. Bu durum Ata-

türk’ü anma günü olan 10 Kasımlarda da oldukça belirgindir. Başlan-

gıçta yas günü olarak büyük bir hüznün ifadesi iken zamanla anma ve 

anlama günü haline gelmiştir. Ayrıca dönemsel olarak anma törenle-

rine siyasi atmosfere göre atfedilen önemin değiştiği de gözlenmiştir. 

Bu çalışmada 1938 yılından itibaren 10 Kasımlarda Atatürk’ün resmi 

törenlerde nasıl anıldığı, siyasi atmosferin ve toplumsal birtakım hare-

ketlerin törenlere etkileri (örn. 1960’da öğrencilerin devrik DP iktida-

rına karşı tutumları ve 12 Eylül yönetiminin yaklaşımı) açıklanmaya 

çalışılacaktır. Törenlerde tekrar eden ve değişen uygulamalar belir-

lenmeye çalışılacaktır. Törenlerin genel özellikleri veya değişim Tek 

Parti, Demokrat Parti, darbe dönemleri gibi belirli kırılma noktaları 

üzerinden değerlendirilmesi yapılacaktır. Cumhuriyet Arşivi, Meclis 

Tutanakları, basın taramaları ve döneme dair hazırlanmış eserler in-

celenerek birleştirici bir öge olan anma töreninin dönemsel farklılık-

ları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

*
 Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, suleyman3542@gmail. 

**
 Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, easdu85@gmail.com 



2200 SÜLEYMAN ÂŞIK – ELİF AŞÇI  

 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, 10 Kasım, Anma, Anlama, Tören. 



 10 KASIM ANMA TÖRENLERİNİN DÖNEMSEL 

ÖZELLİKLERİ 

2201 

 

PERIODIC PROPERTIES OF NOVEMBER 10 

COMMEMORATION CEREMONIES 

ABSTRACT 

There is no doubt that common components that make a nation a 

nation are a heritage of glory, honor and suffering from the past and 

a program to be implemented for the future. For the Turkish nation, 

Ataturk has an important place in all of these common elements. It is 

the basis of the plans and programs implemented for the proclamation 

of the Republic and the modernization of the new state, while feeling 

the pain created by the occupations that began after the World War 

and clamping the people for struggle, winning victories in this strug-

gle. For this reason, the Turkish nation commemorates Ataturk again 

and again both in their joys and in their sorrows and try to understand 

him. This situation is quite obvious on the 10th of November. While it 

was an expression of great sadness as the day of mourning, it became 

a day of commemoration and understanding. It was also observed that 

the importance attributed to the commemoration ceremonies 

changed periodically according to the political atmosphere. In this 

study, we will try to explain how Atatürk was commemorated in official 

ceremonies on November 10 since 1938 and the effects of political at-

mosphere and some social movements on the ceremonies (ex. stu-

dents' attitudes towards the overthrown DP government in 1960 and 

the approach of September 12 administration). Repetitive and chang-

ing practices in the ceremonies will be tried to be determined. The 

general characteristics of the ceremonies or change will be evaluated 

through certain breakpoints such as the Single Party, the Democratic 

Party, the Coup periods. The Republican Archives, Assembly Minutes, 

press reviews and works prepared for the period will be examined and 

the periodic differences of the commemoration ceremony which is a 

unifying factor will be tried to be revealed. 

Keywords: Ataturk, November 10, Commemoration, Under-

standing, Ceremony. 
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GİRİŞ 

Ölüm insan yaşamında kaçınılmaz acı bir gerçektir. Zaman içeri-

sinde geride kalanlar için sevdiğini kaybetmenin üzüntüsü, onu bir 

daha görememenin verdiği ayrılık acısı, ağlama ve yakınmalar ile bir-

likte
1
 teskin edici birtakım ritüeller de gelişmiştir. Ölen kişinin yakın-

ların yaşadığı bu acılı yas dönemi her toplumda törensel niteliğe sahip 

olmuştur. Türkler de tarih boyunca ölülerine saygı duymuş, cenaze 

törenlerine önem vermişlerdir. Özellikle ölen kişi devlet büyüklerin-

den biri ise bu önem daha da artmaktadır. Türk kağanlarının cenaze 

törenleri adeta uluslararası büyük bir merasim ile büyük halk kitlele-

rinin, ordunun ve yabancı elçilerin bir geçidi şeklinde yapılırdı. Ölen 

kağanın büyüklüğüne göre yabancı elçilerin de katıldığı yoğ/yuğ de-

nilen bu yas törenlerinde ceset mumyalanarak muhafaza edilir, ölen 

kişi için ağıtlar yakılır, kahramanlıklarını, hasletlerini öven şiirler oku-

nur, yas türküleri söylenirdi. Memleketin her tarafında umumi matem 

ilan edilir ve matemin devamında çarşılar ve pazarlar kapatılır, yasın 

sembolü olarak kara renk elbise giyilirdi. Ayrıca ölen kişinin akrabaları 

kurbanlar keserek aş yemeği adı verilen büyük şölenler tertip eder-

lerdi. Ölen kişinin mezarı da saygıdan ötürü belli dönemlerde ziyaret 

edilerek ölen kişi anılırdı. 

Dünyadaki tüm kültürlerde var olan yas adeti, bireysel, toplumsal 

ve uluslararası ilişkilere de yansımaktadır. İçinde acıyı barındıran bu 

durum insanların bazı ortak değerler ve duygularda bütünleşmesinin 

de aracı olabilmektedir.
2
 Cenazeye olan saygı ve anma ritüellerin dö-

nemsel farklılıklar ile modern zamanın ulus devletlerinde de devam 

ettiği görülmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ortak geç-

miş ve değerlerde birleşen ve bir ruh olarak ifade edilen uluslar için, 

yas törenleri var olan bu ruhu besleyen özelliktedirler. 

 

1
 Aziz Başdin, “Selçuklularda İslamiyet Öncesi Türk Kültürünün Etkileri -Sultan Alp 

Arslan Dönemi Cenaze Merasimleri Ve Gelenekleri” Eskiyeni, 34/Bahar 2017, s.179. 

2
Mehmet Ali Hacıgökmen, “Türklerde Yas Âdeti Temelleri ve Sonuçları”, Prof. Dr. 

Nejat Göyünç Armağanı, Selçuk Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Konya, 

2013,s. 393,418. 
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Atatürk Türk milleti için ortak bir değer ve millet ruhunun oluş-

masında öncü olan bir liderdir. Uzun süren savaşlardan güçsüz düşen 

millete öncülük ederek Millî Mücadele etrafında kenetlemiş ve zafer-

lerin kazanılması sonrasında toplumun her alanını kapsayan in-

kılâplarla milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı hedeflemiştir. 

Sadece Türkiye’de değil, Türk dünyası ve dünya milletleri için de say-

gın bir lider olması, ölümü sonrası cenaze törenlerine de yansımıştır. 

İnsanları birleştirici özellikte olan yas duygusu Mustafa Kemal Ata-

türk’ün şahsında, toplumun ortak bir değer etrafında bir araya gel-

mesine katkı sağlarken, aralarındaki dayanışma duygusunu da artır-

maktadır.
3
  

Atatürk’ün vefatı ülke içinde ve dışında henüz yeni kurulmuş olan 

düzenin bozulabileceği düşüncesini de beraberinde getirmiştir. Bu se-

beple gerek 1938’de gerekse sonraki yıllardaki törenlerde Atatürk’ün 

birleştirici liderliğinin destek verdiği cumhuriyetin ayakta kalacağı 

mesajı kamuoyuna verilmeye çalışılmıştır.
4
 Atatürk anılırken onun 

sevgisi üzerinden birlik, beraberlik, aidiyet duyguları tazelenmeye ça-

lışılmıştır. Ancak bu büyük lider anılırken iktidardakilerin konumunu 

güçlendirme, muhalefetin ise iktidarı eleştirme istekleri törenlere yan-

sımıştır.  

Atatürk’ün Hastalığı ve Vefatı 

Yaşamı boyunca dinamik bir hayat yaşayan Atatürk gençlik dö-

nemlerinde birkaç rahatsızlık yaşamıştır. Ancak ciddi ve ölümcül has-

talığının ilk belirtileri 1936 yılının sonunda kendini göstermiştir. Aynı 

yıl zatürreye yakalanmış ve sonrasında ise vücudunda belirgin deği-

şimler yaşanmıştır. İştahı azalmış, vücudunda kırmızı lekeler oluşmuş 

ve durmak bilmeyen burun kanamaları olmasına rağmen hep geçici 

 

3
Hakan Uzun “Türkiye’de 10 Kasım Törenleri: ‘İlk Matem’ 10 Kasım 1939’dan, ‘Ata-

türk Haftası’ Ve ‘Matemsiz Atatürk’ü Anma’ Günlerine,” Çağdaş Türkiye Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, XIX/38 (2019-Bahar/Spring), s.137. 

4
 Tunç Boran, “Atatürk’ün Cenaze Töreni: Yas ve Metanet”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 47, Bahar 2011, s. 487. 
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önlemler alınmıştır. İlk defa siroz teşhisi 22 Ocak 1938’de Yalova kap-

lıcalarında dinlenirken Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’in muayenesi so-

nucunda konmuş ve bu teşhis Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp tarafından 

onaylanmıştır.
5
 Türk doktorlardan heyet oluşturularak hemen teda-

vilere başlanmış, hastalığın ilerlemesi sebebiyle yabancı doktorlar da 

çağırılmıştır. Bu doktorlar arasında Fransız Doktor Fissinger, Atatürk 

ile yakından ilgilenmiştir.
6
 İlk başlarda Atatürk’ün hastalığı kamuo-

yundan gizlenmiştir.
7
 1938 senesi 18 Ekim’den itibaren Atatürk’ün 

hastalığına ilişkin resmî tebliğlerin bütün gazetelerde yer alması ve 

Atatürk’ün Ankara’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine ka-

tılamaması ile halk hastalığını öğrenmiştir.
8
 Son aylarını Savarona ya-

tında ve Dolmabahçe Sarayı’nda geçiren Atatürk’ün yanında devamlı 

doktor heyeti bulunmuştur.
9
 Uygulanan tüm tedavi yöntemlerine rağ-

men sağlık durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi, kötüye 

gidişin iyice görüldüğü Atatürk için, yerli-yabancı birçok doktor çaba-

lamaya devam etmiştir.
10

 Ancak en son yapılan karından su alma işle-

minden sonra komaya girmiş ve bu komadan çıkamayarak 10 Kasım 

1938 günü saat 09.05’te ebediyete intikal etmiştir. 

Atatürk’ün vefatı sebebiyle hükümet resmî tebliğ yayımlamıştır.
11

 

Vefat haberini İstanbullular Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaş-

 

5
 Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk ve Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, 

Ankara 2008, ss. 702-703. 

6
 Yağmur Tatar (Hodancı),Demokrat Parti Döneminde 10 Kasımlar, Erciyes Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2017, s. 

102. 

7
 Bilal N. Şimşir, Atatürk’ün Hastalığı,Türk Tarih Kurumu, Ankara,1989,s.42. 

8
 Cengiz Akseki, “Atatürk’ün Ölümünün Türk Ulusal Basınına Yansıması (1938-

1939)”, Belgi, S 12 (Yaz 2016/II s. 202. 

9
 Tatar, a.g.t., s.102. 

10
 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Derleyen: Hulusi Turgut, 11. Baskı, Tür-

kiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008, s. 547. 

11
T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 10 Teşrinisani 1938, S 4059, s. 10847; 

“Resmi Tebliğ”, Ulus, 10 Sonteşrin 1938, s. 1;, Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölü-

müne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını  

http://www.ataturk.de/turk_atatuerk.html http://www.ataturk.de/turk_Kaynak-

cali_Atatuerk_Guenluegue.pdf (14.08.2019) .  
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kanlığı forsunun yarıya indirilmesiyle, Anadolu şehirleri ise çoğun-

lukla radyo yayınlarından öğrenmiştir. İstanbul’da sinemalar, tiyatro-

lar ve her türlü eğlence yerleri kapanmış, ışıklı reklamlar söndürül-

müş, birçok dükkân kapanmıştır.
12

 Bütün resmî binalarda, Halkevi ve 

parti binalarında, konsolosluklarda bayraklar yarıya indirilmiştir. 

Türkiye’deki yabancı elçilikler ve yabancı uyrukluların kurumları da 

bayraklarını yarıya indirerek Türk milletinin millî matem duygusunu 

paylaşmıştır.
13

 

Basın vefat haberini tam sayfa olarak vermiştir. Gazeteler “Kurta-

rıcını Ve En Büyük Evladını Kaybettin Türk Milleti Sen Sağol”
14

, “Aziz 

Atatürk’ümüzü Kaybettik”
15

, “Babamızı Kaybettik”
16

,“Büyük Milli Ma-

temimiz”
17

, “Ulu şefimiz Atatürk bu sabah 9.5de öldü,
18

 sürmanşetle-

rini atmışlardır. Sonraki günlerde manşetler ise “Onun Arkasından 

Yalnız Türk Yurdu Değil Bütün Dünya Ağlıyor”
19

, Dünya Büyük Yası 

Paylaşıyor
20

, “Gençlik Abide Önünde And İçti”
21

, “Atamızın Cenaze 

Merasimi”
22

, şeklinde olmuştur. Bu haberlerde vefat nedeniyle duyu-

lan üzüntü, gençlerin bağlılık yemini ve dünya kamuoyunun Ata-

türk’ün vefatına olan ilgisi verilmiştir. Ayrıca var olan düzenin İnönü 

ile devam edeceği mesajı basında yer almıştır.
23

  

 

12
 Akseki, a.g.m., s.203. 

13
 Uzun, a.g.m., s. 139. 

14
 Ulus,11.Kasım, 1938,s.1. 

15
 Yeni Sabah 11 Kasım 1938,s1. 

16
 Tan, 10 Kasım 1938,s.1 

17
 Cumhuriyet, 10 Kasım 1938,s.1. 

18
 Akşam Postası, 10.Kasım1938,s.1 

19
 Son Posta, 11Kasım 1938,s.1. 

20
 Ulus,13Kasım 1938.s.1. 

21
 Akşam,14 Kasım1938,s.1. 

22
 Tan,13.Kasım1938,s.1.  

23
 Son Posta, 11 İkinciteşrin 1938,s.1- Akbaba, 17 Kasım 1938. ( Kapak sayfasında yer 

alan karikatürde Genç Cumhuriyet üzüntü içinde -İsmetim ! diyerek İnönüye yasla-

nıyor.) 
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Son Posta 12 Kasım 1938 Akbaba 17 Kasım 1938 

10 Kasımdan itibaren bütün gazeteler, sayfalarını büyük ölçüde 

Atatürk’le ilgili yazı ve fotoğraflara ayırmışlardır. Çocukluğundan iti-

baren Atatürk’ün hayatını anlatan yazılar, Nutuk’tan alıntılar, Millî 

Mücadele günleri, Atatürk’le ilgili hatıralar ve yabancı gazetelerdeki 

haberler gazetelerde yer almaktadır. Ayrıca yurtta yapılan cenaze me-

rasimlerine ilişkin resmî beyannamelere ve çok sayıda Atatürk fotoğ-

rafına da rastlanmaktadır.
24

 

 

24
 Akseki, a.g.m., s.204. 
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Tek Parti (CHP) Dönemi 

Vefatın ardından hükümetin yayınladığı tebliğde,
25

 Teşkilatı Esa-

siye Kanunu gereğince, Cumhurbaşkanlığına, Büyük Millet Meclisi 

Reisi Abdülhalik Renda’nın vekâlet edeceği ve cumhurbaşkanı seçimin 

de yapılacağı bildirilmiştir. Bu doğrultuda hareket edilerek, 11 Kasım 

günü TBMM toplanmış ve Malatya mebusu İsmet İnönü, yapılan se-

çimde 348 oyun tamamını alarak Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı se-

çilmiştir.
26

 

11 Kasım 1938’de İsmet İnönü TBMM tarafından cumhurbaş-

kanı olarak seçilince hükümeti kurma görevini Celal Bayar’a vermiş-

tir. Yeni hükümet kurulduktan sonra hemen Atatürk’ün cenaze me-

rasimleri düzenlenmiştir. Atatürk için hem İstanbul hem de An-

kara’da cenaze töreni düzenlenmesine ve törenin 21 Kasım’da yapıl-

masına karar verilmiştir. Bu sebeple Atatürk’ün na’şına tahnit
27

 işlemi 

uygulanmıştır. Merasim masrafları için Ziraat Bankası’ndan kredi açıl-

mıştır.
28

 Öte yandan başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çe-

şitli illerinde mitingler yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı halka açılmış, 

Makbule Atadan taziyeleri kabul etmiştir. Ziyaret sırasında izdihamlar 

da yaşanmış hatta 11 kişi bu esnada hayatını kaybetmiştir.
29

 19 Ka-

sım’da naaş Dolmabahçe Sarayı’nda kılınan cenaze namazından sonra 

önce Zafer torpidosuna sonra Yavuz zırhlısına konarak İzmit’e kadar 

deniz yoluyla taşınmıştır. Ankara’ya gitmek üzere özel vagona konan 

Atatürk’ün cenazesini görmek için trenin geçeceği köy, kaza ve vilayet 

halkı Atatürk’ün na’şını taşıyan treni selamlamışlardır.
30

 

 

25
 Ulus,10 Kasım 1938,s.1.Ayrıca bakınız ek-1. 

26
 Akşam, 11 Kasım 1938, s.1.  

27
 Bozulmaması için ölüyü ilaçlama. Tdk http://sozluk.gov.tr/.14.11.2019.  

28
 Tatar,a.g.t.,s.22. 

29
 Burak Şimşek, “Tek Parti Dönemi 10 Kasımlar 1938-1950”, Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İzmir 2007, s.19. 

30
 Uğur Üçüncü, “Atatürk’ün Cenaze Merasimi Sırasında Türkiye’de Yapılan Matem 

Törenleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XIII/1 (Yaz 2013), s.82. 



2208 SÜLEYMAN ÂŞIK – ELİF AŞÇI  

 

Özel trenle Ankara’ya nakledilen Atatürk’ün naaşı önce TBMM 

önünde hazırlanan bir katafalka konulmuş, 21 Kasım’da yapılan tö-

renle Etnografya Müzesi’ne nakledilmiştir. Törene Cumhurbaşkanı 

İnönü, Meclis Başkanı Renda, Başbakan Bayar ve bakanlar, TBMM 

üyeleri, on binlerce yurttaş ve yabancı devletlerden askerî ve sivil tem-

silciler katılmışlardır.
31

 Törene Doğu’dan ve Batı’dan pek çok büyük 

devlet katılmıştır. Bu durum Atatürk’e gösterilen saygıyı, Türkiye’ye 

gösterilen itibarı ortaya koyması bakımından önemlidir.
32

 Öte yandan 

Ankara’da Atatürk’ün cenaze töreni yapılırken köy ve kasabalara ka-

dar yurdun her yerinde matem törenleri gerçekleştirildi. Hükümet 

tarafından hazırlanan program kapsamındaki törenlere halkın katı-

lımı büyük olmuştur. Türkiye’nin her yerinde yapılan törenler halkın 

Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı aidiyet duygusunun art-

masını ve pekişmesini de sağlamıştır.
33

 Cenaze töreni sonrası Cumhur-

başkanı İsmet İnönü bir beyanname yayınlamıştır.
34

 İnönü bu beyan-

name ile Atatürk’ün kişiliği ve Türk Ulusu için neler yaptığını çok özlü 

ve çarpıcı bir şekilde dile getirmiş, hem de ona saygı gösteren yabancı 

uluslara teşekkürlerini bildirmiştir.  İnönü töreni izlemeye gelen ya-

bancı basına verdiği demeçte de Atatürk’ü “Ebedi Şef” olarak nitele-

miş ve onun kurduğu Kemalist rejimin sürekli olduğunu vurgulamış-

tır.
35

 

Atatürk’ün birinci ölüm yıl dönümü, dünyada ve Türkiye’de 2. 

Dünya Savaşı’nın etkisinin hissedildiği zamanlara denk gelmiştir. 2 

Kasım 1939’dan itibaren gazeteler Atatürk’ün ölüm yıldönümünün 

programını vermeye başlamışlardır.
36

 1939-50 arası dönemde, anma 

törenlerinde daha çok yas ve matem havası hâkimdir. İlk yapılan 

 

31
 Tatar, a.g.t.,s. 24. 

32
 Akseki, a.g.m., s.210. 

33
 Üçüncü, a.g.m., s.96. 

34
 Cumhuriyet,22 Kasım 1938,s.1.Ayrıca bakınız ek-2. 

35
 Şerafettin Turan, İsmet İnönü Yaşamı Dönemi ve Kişiliği, Bilgi Yay. Ankara, 2000, 

s.144,145. 

36
 “Ebedi Şefin Hatırasını Taziz İçin Bugün Yapılacak Merasim”, Vakit, 10 Kasım 

1940.s1-5. 
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anma törenleri birkaç farklılık ile aynen devam etmiştir. Daha çok hü-

kümetin belirleyici olduğu bu törenlerde CHP ve halkevleri anma 

programlarının düzenleyicisi olmuştur. 1940’da Atatürk’ün kabri halk 

ziyaretlerine açılmıştır
37

 ve yurtdışında yapılacak anma programları 

da düzenlenmeye çalışılmıştır. 1944’te köylerde de yapılacak olan tö-

renlerin ne şekilde olacağı belirlenmiştir.
38

 Çok partili hayata geçilme-

sinin etkisiyle, 1946’da siyasi parti temsilcileri de resmî törenlere davet 

edilmiştir.
39

  

1940’lı yıllarda basında dikkat çeken İnönü’ye yapılan vurgudur. 

Şöyle ki: 10 Kasımlarda büyük matem ve yastan bahsedilirken 11 ve 

12 Kasım’da matemden uzak bir ifadeyle “Mesut Bir Yıldönümü” şek-

linde manşetler görülmektedir.
40

 Atatürk’ün vefatı dolayısıyla yapılan 

anma törenlerine ait haberleri bastırır tarzda olan bu manşetler büyük 

puntolarla yer almaktadır. Benzer şekilde anma törenlerinde özellikle 

basında İnönü ile Atatürk birliktelikleri
41

 ve aynı ortak geçmişi yaşamış 

oldukları vurgulanmak istenir.
42

 Böylece büyük güven duyulan lide-

rin vefatı nedeniyle otorite boşluğu yaşanmayacağı ve her şeyin aynen 

olduğu gibi devam edeceği mesajı verilmeye çalışılmıştır.  

1950 yılına kadar olan anma törenlerinde hükümet yapılacak olan 

anma programlarının nasıl olacağını belirten yazıları valiliklere gön-

dermiştir.
43

 10 Kasım günlerinde genellikle TBMM açık olmamış, An-

 

37
 “Bütün Ankara halkı büyük bir heyecanla atasının makberi huzurundan geçti”, 

Yeni Sabah, 11 Kasım 1940.s.1. 

38
 BCA, 030 10 198 354 6.  

39
 Uzun,a.g.m.,s.147. 

40
 Şimşek, ag.t.,s.86; Cumhuriyet, 11 Kasım 1940,s.1.; Cumhuriyet,11 Kasım 

1943,s.1.;Vatan,11 Kasım 1943,s.1.; Cumhuriyet, 11 Kasım 1944,s.1. Akşam 11 kasım 

1945,s.1. Akşam gazetesinin haberinde İnönü’nün Cumhurbaşkanlığının yedinci yıl-

dönümü ile ilgili haber yer almaktadır. Ayrıca Londra radyosunun büyük Britanya 

namına İnönü’yü tebrik ederek yayınına başladığı da yine haberin devamında görül-

mektedir. Matem haberleri ise sayfanın daha alt kısmında bulunuyor. 

41
 Cumhuriyet,11 Kasım 1941,s.1.”Milli Şef İsmet İnönü Dün Sabah 9.5’de Büyük 

Arkadaşı ölmez Atatürk’ün Kabrini Ziyaret etti ve manevi huzurunda hürmetle 

eğildi.”s.1. 

42
 Şimşek, a.g.t., s.87. 

43
 BCA, 030 10 198 354 6. 
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kara’daki resmî tören devlet erkânının katılımıyla Etnografya Mü-

zesi’nde yapılmıştır. Törenlerde merkezi öneme sahip olan Cumhur-

başkanı İsmet İnönü’nün tarihî beyannamesi okunmuştur. Okullarda, 

halkevlerinde, derneklerde, fakültelerde yapılan törenlerde saygı du-

ruşunun ardından Atatürk’ün hayatından bahsedilerek şiirler okun-

muştur. Gazeteler siyah sütunlarla çıkmış, Atatürk hakkında makale-

ler yazılmış, fotoğrafları yayınlanmış, yabancı basında yazılanlardan 

bahsedilmiş, ertesi gün de ise, anma törenlerinden yansıyanlar yazıl-

mıştır. Radyolar ise hükümetin isteği doğrultusunda günlük yayınının 

dışına çıkarak, sadece haberleri vermiş ve Atatürk’ten bahsetmiştir.
44

 

Törenler hafta sonuna denk gelmiş olsa da programda bir değişiklik 

yapılmamıştır.
45

 1938’de ve sonrasında yapılan anma törenlerinde 

bayrakları yarıya çekme, Atatürk anıtlarına çelenk koyma ve meşaleler 

yakma, devlet erkânının kabri ziyareti, 09.05 geçe nakil vasıtalarının 

durarak fabrika düdükleri ile saygı duruşuna iştiraki, halkevlerinde 

tören düzenlenmesi, Atatürk’ün mirasına, cumhuriyete ve devrimlere 

bağlılık ile Türklük adına söz verme anma törenlerinde görülen ortak 

özelliklerdir ve sonraki yıllarda da devam etmiştir.
46

 

Demokrat Parti (DP) Dönemi 

Demokrat Parti (DP) dönemi 10 Kasım törenlerinde gündem olan 

konu tamamlanamayan anıtmezardır. Atatürk’ün ölümü ile başlayan 

anıtmezar projesi İnönü dönemi mevcut koşullar sebebiyle bir türlü 

tamamlanamayan bir hal almıştı.
47

 O dönemde oluşturulan komisyon 

anıtmezarın yeri için önerilerde bulunmuş ancak Rasattepe fikrini 

Trabzon milletvekili Yüksek Mühendis Mithat Aydın 17 Ocak 

1939’daki toplantıda fikrini komisyona sunmuştur. 18 Kasım 1943’te 

bakanlar kurulu kararıyla kabul edilen projenin temel atma töreni 10 

 

44
 Tatar, a.g.t., s. 104. 

45
 “Atatürk İhtifali”,Vakit,5 Kasım 1940.s.5. 

46
 “Büyük Atayı Dün Bütün Yurd Andı” Yeni Sabah, 11 İkinciteşrin 1940,s.1,3; 

“Yurtta Büyük Matem”, Akşam ,11 Kasım 1945,s.1,2; “Dün Bütün Yurd Atatürk’ü 

Andı”, Cumhuriyet, 11 Kasım 1948,s.1,4,; “Büyük Atatürkü Dün Tanzimle Andık”, 

Yeni Sabah 1949,s.1,5; “Atatürkü Anma Töreni” Akşam 11 Kasım 1949,s.1,2, Ak-

seki,a.g.m.,s.212. 

47
 Tunç Boran, Anıtkabir’in İnşası 1938-1953,AFT Yayınları, Ankara 2012,s.197. 
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Ocak 1944’te gerçekleştirilmiştir. Bütçeden her sene Anıtkabir yapımı 

için ödenek ayrılmasına rağmen inşaat ilerleyememiş, 1953 yılında 

Demokrat Parti döneminde tamamlanmış
48

 ve Atatürk’ün naaşı 10 Ka-

sım 1953’te ebedi istirahatgahına taşınmıştır.
49

 

Atatürk öldükten sonra DP iktidara gelene dek onun manevi şah-

sına 51, fotoğraflarına 12, heykel ve büstlerine 4 olmak üzere toplam 

67 saldırı yapılmış, bu saldırıları yapanların bir kısmı takipsizlik bir 

kısmı ise ceza almıştı. DP iktidara geldikten sonra ise Atatürk’ün büst 

ve heykellerine 9 saldırı yapılmış ve bu saldırıların faili Ticani tarikatı 

olarak gösterilmişti. Muhalefet ve basın tarafından bu saldırılar DP’yi 

suçlama vesilesi olmuş, “devrimler ve laiklikten taviz veriliyor” denile-

rek hükümetin bu durumu “Atatürk düşmanı” unsurları cesaretlen-

dirdiği şeklinde ifadelerle tartışmalar gündeme gelmeye başlamıştı. 

Bunun üzerine Menderes hükümeti hem bu saldırıyı yapanları ceza-

landırmak, hem de bu saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Par-

tisi’nin elindeki Atatürk’ü koruyuculuk silahını almak ve DP’nin de 

Atatürkçü olduğunu ispatlamak isteği ile “Atatürk Hakkında İşlenen 

Suçlar Hakkında Kanun”unu meclise sunmuştur.
50

 İçerik bakımından 

tartışılan bu kanun 21.07.1951 tarihinde meclis tarafından da kabul 

edilerek yasalaşmıştır.
51

 Bu süreçte DP’nin yasanın çıkarılması husu-

sunda gösterdiği çaba, CHP’nin Tek Parti döneminde gösterdiği Ata-

türkçülük sloganını bile geride bırakır nitelikte olduğu görülmekte-

dir.
52

  

 

48
 Tatar, ag.t., s. 47. 

49
 “O’ Nu Kurtardığı Vatan Toprağına Tevdi Ettik”, Son Posta, 11 Kasım 1938,s.1. 

50
 Süleyman Kocabaş, Menderes Dönemi Demokrat Parti İktidarı Ve 27 Mayıs 1960 

Darbesine Giden Yol 1950-1960, İstanbul 2011,s.218-219. 

51
 5816 Sayılı Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 31/7/1951 S 7872. 

52
 Ahmet İlyas, İktidar Muhalefet İlişkisine Bir Örnek: Atatürk’ü Koruma Kanunu, 

Turkish Studies S. 8/7,2013, s.233. 
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DP’nin iktidara geldiği ilk yılda anma töreninde İnönü’nün, Ata-

türk’ün kabrini ziyareti sırasında ufak bir gerginlik yaşanmıştır.
53

 Ge-

nel olaraksa Ankara, İstanbul ve İzmir’deki törenlerde herhangi bir 

hadise olmamış ve sükûnet içinde törenler yapılmıştır.
54

 Diğer yandan, 

İnönü’nün beyannamesinin okunmasına son verilmiştir. Ancak 

DP’nin 10 Kasım için yayınladığı tebliğde de İnönü’nün beyanname-

sine benzer tarzda sevgi, saygı ve bağlılık ifadeleri yer almaktadır.
55

 

Ayrıca 1952’de 10 kasım münasebeti ile basına verdiği beyanatta “Bu-

gün cemiyetimizin karşısında bulunduğu mesele Atatürk’ün eserlerinin o 

günkü şekil ve hüviyetleri ile muhafazası değil, kuruluşundaki hedef ve ma-

naya göre o eserleri tekemmül ettirmektir. Türk milleti böyle bir ilerlemenin he-

yecanını yaşamaktadır. Binaenaleyh Atatürk ruhu şadolarak müsterih uyuya-

bilir.” diyerek o hedefte ilerlediklerini belirtmektedir.
56

 CHP’nin yeni 

dönemde anma törenlerine dair endişeleri ise gençlik üzerinden dile 

getirilmiştir. Bu konuda İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Baş-

kanı Babur Arun açıklama gereği duymuştur. Konumlarının partiler 

üstü olduğu ve gençliğin anma törenleri için tertip ettiği radyo prog-

ramının ret olmadığına dair kamuoyuna bir mektupla bilgi vermiş, 

endişenin muhalefet partisine ait olduğunu ifade etmiştir.
57

 

DP döneminde Atatürk’ü anma törenlerinde çok fazla değişiklik 

olmamıştır. İsmet İnönü’nün beyannamesi resmi törenlerde okunma-

mıştır ancak benzer şekilde DP’nin 10 Kasım tebliğleri bulunmakta-

dır.
58

 1950 sonrası törenler halk tarafından ve daha ziyade öğrenciler, 

gençlik birlikleri
59

 ve Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) öncülü-

ğünde gerçekleşmiştir. Törenlere günlük siyasi polemikler damga 

 

53
 Ankara’da Bir Hadise”, Milliyet, 11 Kasım 1950, s. 5. Ankara’daki Çirkin Hadise-

nin Akisleri”, Milliyet, 13 Kasım 1950, s. 5; “Ankara’da Bir Hadise”, Milliyet, 11 Ka-

sım 1950, s. 5.  

54
 BCA 030 01 66 45 3. 

55
 “Milli Matem Günü”, Milliyet, 9 Kasım 1950, s. 5. Ayrıca bkz ek-3. 

56
 “Başbakanın Beyanatı”,NAkşam 10 Kasım 1952 s.1-2. 

57
 “Milli Matem Günü”, Milliyet, 9 Kasım 1950, s. 5. Ayrıca bknz ek-4. 

58
 Demokrat Partinin 10 Kasım Tebliği de İnönü Tebliğine Benzer İfadeler İçermek-

tedir. Bakınız Ek-3. 

59
 “Bugünkü Anma Töreni Üniversite Ve Talebe Teşekküllerinde Heyecanlı Toplan-

tılar Yapılıyor”, Akşam, 10 Kasım 1952,s.1; “Gençlik Bu Sabah Ankarada Büyük Bir 
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vurmuştur. Örneğin 1951’de Menderes’in törene geç kalması
60

, 1956 

sonrasında Hürriyet Partisi ile DP arasındaki gerilim nedeniyle vali-

liklerin CHP’ye tören izni verilmemesi
61

 gibi iktidar muhalefet gerili-

minin 10 Kasımlara yansıdığı görülür. Törenlere önem verilmesi ge-

rektiği hususunda 1958’de beş DP’li milletvekili, 10 Kasım 1958 tari-

hinde Demokrat Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na verdikleri dilekçe 

ile 10 Kasım töreninin ciddiye alınmasının gerektiği, alınmadığı tak-

dirde partileri aleyhine kullanılabileceği ihtimali üzerinde durarak ko-

nunun parti grubunda görüşülmesini istemişlerdir.
62

 1959 CHP okul-

lara gönderilen anma programında gençliğe hitabenin olmayışını ten-

kit etmiştir. Maarif Vekaleti Müsteşarı Osman Faruk Verimer ise 

“Okullarda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmaması için hiçbir tamim 

olmadığını” bildirmiştir. Aynı yıl Siyasal Bilgiler fakültesinde yapılan 

törende Prof. Dr.Bahri Savcı “Laiklik prensibinden bugün bir uzaklaşma 

olduğu bir gerçektir” demiştir. İstanbul’da üniversite konferans salo-

nunda yapılan törende meclis başkanı Refik Koraltan’ında bulunduğu 

sırada konuşan Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Atatürk’ün şu sözünü 

hatırlatmış “Düşmandan zarar görmek acıdır fakat insanın büyük tanıdığı 

kendi insanından zarar görmesi kalp ve vicdanlar için unutulmaz bir yaradır”. 

Sözlerinin devamında “bu sözlerin memleketin kurtuluş programını hazırla-

yan ve tatbik eden bir insanın hizmetlerini anlamak istemeyenlere verilmiş en 

güzel cevaptır ve hala aktüeldir” diyerek Atatürk’ü anlamak istemeyen-

lere mesaj vermiştir.
63

 Törenlerdeki konuşmalardan darbe öncesi si-

yasi gerilimin Atatürk ve laiklik üzerinden olduğu anlaşılmaktadır. 

1960 senesine kadar 10 Kasım anma törenleri alışa geldiği şekilde 

geçmiştir. İsmet İnönü ve CHP’nin dışarıda bırakılması dışında pek 

fazla değişiklik yaşanmamıştır. 10 Kasım günlerinde halk Anıtkabir’e 

 

Anma Mitingi Yaptı. Üniversiteli Ve Liseli Gençler Topluca Anıtkabire Giderek Saygı 

Duruşunda Bulundular”, Akşam, 11 Kasım 1954,s.1. 

60
 Uzun,a.g.m.,s.151. 

61
“CHP’li Gençlere İhtifal İzni verilmedi”, Cumhuriyet, 10 Kasım 1957.s.1; Asil Kaya, 

“Türk Siyasi Tarihi’nde Chp’nin Gençlik Kolları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2010,s.93.  

62
 CDAB 030 01 50 29814. 

63
 “Aziz Atatürk’ü Minnetle Andık”, Milliyet, 11 Kasım 1959.s.1,5. 
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akın etmiş, okullarda, derneklerde, halkevlerinde anma törenleri ya-

pılmış, gazetelerde daha çok anma ve anlamaya yönelik yazılar
64

, 

anma törenleri ile ilgili haberler ile Atatürk sevgisi ile ilgili yazılar yer 

almıştır.
65

 Eğlence yerlerinin kapalı olduğu il ve ilçe merkezlerinde de 

anma törenleri yapılmıştır. Üniversite öğrencileri yürüyüşler toplan-

tılar düzenlemişlerdir. Okullardaki anma törenlerinde saygı duruşu, 

İstiklal Marşı, Atatürk ile ilgili konuşma ve şiirler şeklinde olmuştur.
66

  

27 Mayıs 1960 Askerî Darbe Dönemi 

1950 Genel Seçimleri ile 27 yıllık CHP iktidarına son veren DP’nin 

iktidarı döneminde bilhassa iki parti (CHP-DP) arasında yaşanan ge-

rilimli dönemler siyasette üslup sertleşmesine yol açmıştır. Yukarıda 

da örnekleri verildiği gibi, bu gerilim 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü 

törenlerine dahi yansımıştır. Oysa esasında DP’nin, en azından yöne-

tim kadrosu bakımından Atatürk’e bakışı ile CHP’nin bakışı arasında 

bir farktan söz etmek pek mümkün değildir. Zira DP’nin kurucuları 

eski CHP’li isimlerdir. Diğer yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

içindeki bazı kesimlerin ülkenin gidişatından rahatsızlık duyması, dar-

beden birkaç yıl öncesinden itibaren fiilî olarak DP iktidarına son 

verme çalışmaları içine girilmesine yol açmıştır.
67

 Ayrıca, özellikle su-

bayların ekonomik durumlarının iktidar tarafından iyileştirilmemesi
68

 

ve askerin siyasiler karşısındaki birtakım tutumları (bazı komutanların 

 

64
 “Atatürkü Sevmek Ve Unutmamak Onu Tanımak Ve Tanıtmakla Olur” Akşam, 10 

Kasım 1952, s.1; “Atatürkle Kırk Yıl Atatürkün Kitleleri Toplayacak Kudreti”, Akşam, 

11 Kasım 1954, s.3. 

65
 Atatürk’ün Hatırası Dün Bütün yurtta derin bir heyecan ile anıldı”, Cumhuriyet, 

“11 Kasım 1951,s.1; “Büyük Atatürk Dün Milletçe Anıldı”, Cumhuriyet,11 Kasım 

1957,s.1.; “Dün Milletçe Aziz Atatürk’ü Andık” , Cumhuriyet,1959,s.1; “Bugün Mil-

letçe Onu Anıyoruz”, Akşam, 10 Kasım 1952, s.1.; “Gençlik Bu Sabah Büyük Bir 

Anma Mitingi Yaptı”, Akşam 11 Kasım 1954, s.1. 

66
 Tatar, a.g.t., s.107. 

67
 Şerif Demir, Menderes ve İnönü, Demokrat Parti’den 27 Mayıs Darbesi’ne Olay-

lar, İstanbul, 2011, s. 217; Orhan Erkanlı, Anılar, Sorunlar, Sorumlular, 4. Baskı, 

Baha Matbaası, İstanbul 1973, s. 14. 

68
 Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, 3. Baskı, Timaş Ya-

yınları, İstanbul 2013, s. 143. 
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Milli Savunma Bakanlarının palto ve havlusunu tutmaları vb.) de ikti-

dara karşı cephe alınmasında etkili olmuştur.
69

 Neticede, 27 Mayıs 

1960’ta gerçekleştirilen askerî darbe ile on yıllık DP iktidarı son bul-

muş ve ülke yönetimi emekli Orgeneral Cemal Gürsel yönetimindeki 

Millî Birlik Komitesi (MBK) tarafından idare edilmeye başlanmıştır.
 

Bu askerî darbeden yaklaşık altı ay sonra gerçekleştirilen ilk 10 

Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenlerinde de mevcut siyasi atmosfe-

rin etkileri çok bariz bir şekilde görülmüştür. Öyle ki, 1960’dan önce 

“yas günü” olarak kabul edilen bu güne yeni dönemde “anma günü” 

hüviyeti kazandırılmıştır.
70

 Hatta bu konuda yeni bir icraatta bulunu-

larak, bir hafta sürecek “Atatürk Haftası” düzenlenmesine karar veril-

miştir. Talep gençlerden gelmiştir. Bunun üzerine teklif Sosyal Ko-

misyon’da uygun görülmüştür.
71

 Buna göre, 10 Kasım’da Anıtka-

bir’de gerçekleştirilen törenin ardından yedi gün süresince Atatürk ile 

ilgili çeşitli anma etkinlikleri tertiplenecektir. Alınan bu kararı Millî 

Birlik Komitesi üyelerinden Yüzbaşı Muzaffer Özdağ açıklamıştır. Öz-

dağ, bu kararı almalarının sebebinin, Atatürk’ün matem içinde anıl-

masını istememeleri ve Atatürk’ün “büyüklüğünü gösteren” törenler ya-

pılmasını arzu etmeleri olduğunu söylemiştir. Bu kapsamda, Ata-

türk’ün felsefesi ve kişiliği hakkında konferanslar verilip broşürler da-

ğıtılması ve Atatürk hakkında filmler gösterilip sergiler tertiplenme-

sine karar verilmiştir.
72

 Örneğin, Albay Alparslan Türkeş, Dil- Tarih 

ve Coğrafya Fakültesi’nde “Asker Atatürk”, Yüzbaşı Muzaffer Özdağ, 

“Atatürkçülük” ve Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu da “Devlet Adamı Ata-

türk” konulu birer konuşma yapacaklardır.
73

 Ayrıca, planlandığı gibi, 

sergi ve film gösterimleri de yapılmaya başlanmıştır.
74

 

 

69
 Erkanlı, a.g.e., ss. 14-15. 

70
 1988 yılında, 10 Kasımlarda yas tutma âdetine son verilmiştir. Ayrıca, bu günün yas 

günü olmaktan çıkarılmasına yönelik düşünceler ilk kez DP döneminde (1952) Millî 

Eğitim Bakanı Tevfik İleri tarafından dile getirilmiştir. Uzun, a.g.m., ss. 138, 157. 

71
 MBK GKT, C 3, Birleşim: 34, (9 Kasım 1960), s. 6. 

72
 “10 Kasım’da Atatürk Haftası Başlıyor”, Demokrat İzmir, 3 Kasım 1960, s. 1. 

73
 “Ata’yı Anıyoruz”, Hürriyet, 10 Kasım 1960, s. 7. 

74
 “Atatürk Haftası”, Demokrat İzmir, 12 Kasım 1960, s. 6. 
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Ancak Özdağ’ın bu konuda yaptığı başka bir açıklama MBK içinde 

ciddi tartışmalara neden olmuştur. Özdağ yaptığı bir basın toplantı-

sında, o gün Atatürk’ün matem havası içerisinde anılmayarak, “yaşa-

yacağını” ifade edip şöyle demiştir: “Bayrakların yarıya inmesini, gazetele-

rin siyah başlıklarla çıkmasını istemiyoruz.”75 Bu açıklamadan iki gün sonra 

toplanan MBK Genel Kurul toplantısında Özdağ’ın bu açıklamalarını 

“şahsi” olarak niteleyen ve Özdağ’a böyle bir açıklama yetkisi verilme-

diğini söyleyen MBK üyesi Osman Köksal, bu konuda bir müzakere 

açılmasını talep etmiştir. Fikrini açıklayan Fazıl Akkoyunlu, Muzaffer 

Özdağ’a hak verdiğini belirtip “Halk Partisi dâhil her iktidar bugüne ka-

dar Atatürk'ü paravan yapmıştır. Yaptıkları ihtifalin (anma töreninin) de 

adı ihtifaldir. Hakiki bir ihtifal yapılmamıştır” demiştir. Özdağ da Akko-

yunlu’nun görüşlerini onaylar şekilde konuşarak, “Atatürk'ün inkılâpçı 

düşünceleri bu memlekete tanıtılmamıştır. Türk aydını bunun öncülüğünü ya-

pamamıştır. 27 Mayıs İnkılâbı veya İhtilâli Atatürk devrini canlandırma ma-

nasında olduğu için 10 Kasım’a biz bu manayı vermek istedik” demiştir. 

Açıklamasının şahsi olduğunu kabul eden Özdağ bu konuda da o ba-

sın toplantısında şu sözleri sarf ettiğini belirtmiştir: “Karşınızda Millî 

Birlik Komitesi Üyesi Muzaffer Özdağ yok, 27 yaşında bir Türk genci var.” 

Siyah manşet konusuna da açıklık getiren Muzaffer Özdağ, bu ifade-

nin “halisane” olduğunu söylemiş ve herhangi bir şekilde bir kanun 

değişikliği olmayacağını ve yine siyah manşetler atılacağını ve bayrak-

ların yarıya indirileceğini ifade etmiştir. Burada anmaların “yeni ruhla” 

yapılacağına dikkat çektiğini açıklamıştır. Ahmet Er ise, bu açıklama-

ları “mecazi” olarak değerlendirdiğini aksi takdirde, bunun bir “hata” 

hatta “suç” olduğunu söylemiştir. Bu konuşmaların üzerine Osman 

Köksal önergesini geri çekmiştir.
76

 Fakat gerilen ortamda Muzaffer 

Özdağ, Numan Esin ve İrfan Solmazer’e silahını çekerek, “Parlamen-

toculuk oynarken, bunları kullanmayı unuttuk”
77

 demiştir. Bu arada, MBK 

 

75
 “10 Kasım ve Millî Birlik Komitesi”, Cumhuriyet, 8 Kasım 1960, s. 1; “Atatürk Haf-

tasını Millî Birlik Komitesi Benimsedi”, Yeni İstanbul, 8 Kasım 1960, s. 5; “Özdağ 

’Matem Değil, Anma’ Dedi”, Son Havadis, 8 Kasım 1960, s. 5. 

76
 MBK GKT, C 3, Birleşim: 34, (9 Kasım 1960), ss. 3-7. 

77
 Ümit Özdağ, Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri 27 Mayıs İhtilali, Bo-

yut Kitapları, İstanbul 1997, s. 369. 
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Genel Kurulu’ndaki tartışma aynı gün toplanan bakanlar kurulunda 

gündeme gelmiştir. Törenlerde nasıl bir uygulama yapılacağı konu-

sundaki belirsizlik bakanlara da aksetmiştir. Özdağ’ın basına yansıyan 

sözlerini Maliye Bakanı Ekrem Alican şahsi fikir olarak değerlendir-

miştir. Ulaştırma Bakanı Sıtkı Ulay ise, sözlerin yanlış anlaşıldığı gö-

rüşündedir. Neticede, törenlerde her zaman olduğu gibi, bayrak uy-

gulamasının ve gazete başlıklarının siyah olarak çıkması durumunun 

devam edeceği ifade edilmiştir.
78

 

Diğer yandan, 10 Kasım 1960 tarihinde başlayacak etkinlikler 

kapsamında Atatürk’ün kişiliği ve felsefesi hakkında konferanslar ve-

rilip broşürler dağıtılacağı ve film ve sergi programları tertipleneceği 

açıklanmıştır.
79

 Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel 

de yaptığı açıklamada, sabık DP iktidarına bir göndermede bulunmuş-

tur: “Atatürk’ün ölümüne milletçe yanıyoruz. Fakat bu her fani için mukadder 

bir akıbettir. Asıl yanılacak şey, Atatürk’ü unutmak ve onun gösterdiği yollar-

dan ayrılmaktır. Bütün milletçe dikkat edeceğimiz husus işte budur.”80 Anıt-

kabir’de yapılan ve bakanların, MBK üyelerinin, CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü ve diğer siyasi parti temsilcileri ile subay ve gençlerin ka-

tıldığı anma töreninde de konuşan Cemal Gürsel bir gün önce yaptı-

ğına benzer bir konuşma yapmış ve “(...) Eğer O’nun izinden, O’nun yo-

lundan şaşarsak o vakit kendimize ağlamalıyız. Buna bütün milletçe inandığı-

mız gün, Atatürk ebediyen var olacaktır ve bizimle beraber, Türk milletiyle be-

raber yaşayacaktır”81
 demiştir. Gürsel bu sözleri ile Atatürk’ün yolundan 

gidilerek onun yaşatılabileceği vurgusunda bulunmuştur. 

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Fahri Özdilek ise, Ata-

türk’ün bu tür törenlerde tüm yönüyle anlatılamayacak kadar büyük 

 

78
 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları, (2 Haziran 1960-6 Ocak 1961), C 1, Yay. 

Haz: Cemil Koçak, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, ss. 609-612. Belirtildiği gibi, 

gazeteler o gün siyah başlıklarla çıkmışlardır. “Ata’nın 22 nci Ölüm Yıl Dönümü”, 

Cumhuriyet, 10 Kasım 1960, s. 1; “Büyük Kurtarıcıyı Minnetle Anıyoruz”, Yeni İs-

tanbul, 10 Kasım 1960, s. 1. 

79
 “10 Kasım’da Atatürk Haftası Başlıyor”, Demokrat İzmir, 3 Kasım 1960, s. 1. 

80
 “Başkan Gürsel’in Mesajı”, Hürriyet, 10 Kasım 1960, s. 1. 

81
 ”MBK’dan Sonra Gençlik de Kendini Dün Millete Adadı”, Hürriyet, 11 Kasım 

1960, ss. 1-7. 
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bir kişi olduğunu ifade edip onun askerî başarılarına değinmiştir. Ar-

dından da, doğrudan DP’yi hedef almıştır: ”(...) Son on yılın karanlık, 

boğucu havasında, idare başında bulunanların daima yasak savma kabilinden, 

bazen de düpedüz istismar kastıyla anmaya yeltendikleri Atatürk’ü biz, yeni ha-

yatımızın eşiğinde, bütün Türk milletine ışık tutan, O’na tarihi boyunca gide-

ceği doğru yolları gösteren kurtarıcı işaret ve daima yaşayan şaşmaz zekâ olarak 

bakıyoruz.”82 İstanbul Valisi Orgeneral Refik Tulga da Türkiye Milli 

Gençlik Teşkilatı tarafından Atlas Sineması’nda düzenlenen törende, 

DP yönetimini sert ifadelerle tenkit etmiştir: “10 seneden beri O’nun 

hamlelerinin eridiğini, bu memlekete ne getirdiyse mahvolduğunu görüyor ve 

utanç içinde kıvranıyorduk. 27 Mayıs’tan sonra vazifesini yapmış insanların 

huzurunu duyuyoruz.” MBK üyesi Orhan Erkanlı da, Tulga ile benzer 

sözler sarf edip “Atam bizi affet, uzun yıllar senin yolundan ayrılmak, seni 

unutturmak için zorlandık. Nihayet senden aldığımız kuvvetle 27 Mayıs’ı ya-

rattık” demiştir. Ayrıca, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun kabul edile-

mez olduğunu “Atatürk’ün manevi varlığının özel bir kanunla korunması 

bize hüzün veriyordu. Bu kanunu kaldıracağız. 10 Kasım bir matem günü 

değildir”83
 sözleriyle ifade etmiştir. Dört ismin de konuşmalarına bakıl-

dığında, DP iktidarının Atatürk’ü “aşındırdığı” görüşü ortaya çıkmak-

tadır. Aslında bu isimlerin asker kökenli olması bir anlamda, askerin 

de, en azından belli bir kesiminin, DP’ye karşı muhalif duruşunu gös-

termektedir. Bu arada, bilhassa Tulga ve Erkanlı’nın darbenin meşru-

iyetini Atatürk’e dayandırmaları da dikkate değerdir. Zira bu yakla-

şım, darbenin psikolojik temelinde Atatürk olgusunun önemini gös-

termektedir. Bunların yanı sıra, darbenin daha üzerinden altı ay geç-

miş olması ve Yassıada’da başta Menderes ve Bayar olmak üzere bir-

çok DP’li ismin tutuklu bulunmaları duygulardaki keskinliğin de se-

bepleri arasında gösterilebilir. Bu arada, Yassıada’da da bir anma tö-

reni tertip edilmiştir. Tüm sanıkların hazır bulunduğu törende, asker-

ler günün anlamıyla ilgili konuşmalar yapmışlar ve törenin sonunda 

Atatürk büstünün önüne gelerek saygı duruşunda bulunmuşlardır.
84

 

 

82
 ”Atatürk’ü Minnet ve Muhabbetle Andık”, Demokrat İzmir, 11 Kasım 1960, s. 5. 

83
 “Ata’mızı Andık”, Milliyet, 11 Kasım 1960, s. 5. 

84
 “Yassıada’daki Anma Töreni”, Cumhuriyet, 11 Kasım 1960, s. 5. 
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Diğer yandan, darbeye giden süreçte gençlik de aktif bir konum-

daydı. Haliyle, darbeden memnuniyet duyan bir gençlik topluluğu da 

söz konusuydu. Bu düşüncedeki gençler 10 Kasım’daki anma tören-

lerinde “Atatürk’e bağlılıklarını” şu yeminle ifade etmişlerdir: “Ata-

türk’ün vücudu aramızdan ayrılmış, fakat o, hakikatte aramızdan ayrılmamış-

tır. Fikir olarak, ruh olarak milletimizin kalbine yerleşmiştir. Ona ağlamama-

lıyız. Fakat onun izinden ve yolundan şaşarsak kendimize ağlamalıyız. Ona, 

bütün milletçe inandığımız gün, o bahtiyar olacak ve Türk milletiyle beraber 

yaşayacaktır.” İstanbul Üniversitesi’nde konuşan Prof. Dr. Tayyip Gök-

bilgin de, darbe öncesi hayatını kaybeden öğrencileri kastederek, 

“gençliğin Ata’sına, idealine ne kadar candan bağlı olduğunu gösterdiğini ve 

bu emaneti kanları pahasına savunduğunu” belirttikten sonra şöyle konuş-

muştur: “Yarınki müreffeh Türkiye, Ata’sına inanmış gençliğin eseri olacak-

tır.”85
 Gökbilgin ayrıca, doğrudan DP iktidarını hedef alarak şöyle ko-

nuşmuştur: “Faşist ve şahsi emeller uğruna Atatürk’ün nasıl istismar edildi-

ğini gördük. Ama, ordusuyla, gençliğiyle bütün bir millet 28 Nisan’da başla-

yan ve 27 Mayıs’ta hedefine varan darbesini bu Atatürk düşmanlarına karşı 

vurmuştur.”86 Türk-Rum Ortodoksları Patriği Papa Eftim de, Millî 

Türk Talebe Birliği (MTTB)’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşarak, 

Atatürk ve darbe ile bir ilişki kurmuştur: “Büyük Atamız ve ebedsel önde-

rimiz, bu yıl büyük bir mucize yaptı. Yeniden ete kemiğe büründü. Cemal Gür-

sel, Milli Birlik Komitesi ve Türk gençliğinden meydana gelen bir kudret şek-

linde göründü ve yeniden yurdu, ulusu karanlıktan nura kavuşturdu. Türküm 

diyene ne mutlu.”
87

 MTTB de yayınladığı bir bildiride şu ifadelere yer 

vermiştir: 

“Atamızı yarın, ödevini başarmış, geleceğe umutla bakan uyanık Türk 

gençliği olarak huzur içinde anacağız. Atatürk’ü sevmek, Atatürk’e inan-

mak ancak O’nun istediklerini gerçekleştirmekle mümkün olur. Türk genç-

liği Atatürk’ün ancak o zaman huzura kavuşabileceğine inanıyor.”88 

 

85
 “Ata’mızı Andık”, Milliyet, 11 Kasım 1960, s. 5. 

86
 “Gençlik Kendini Adadı”, Hürriyet, 11 Kasım 1960, s. 5. 

87
 “Ata’mızı Andık”, Milliyet, 11 Kasım 1960, s. 5. 

88
 “Ata’yı Anıyoruz”, Hürriyet, 10 Kasım 1960, s. 7.
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Bu arada, basının da 10 Kasım döneminde sergilemiş olduğu tu-

tum, DP dönemiyle bir “hesaplaşma” veya adeta bir “rövanş alma” şek-

linde olmuştur. Örneğin, Ziya Hanhan kaleme aldığı yazısında şu kes-

kin ifadeleri kullanmıştır: 

“Sana müjdelerim var: 

Pis ve âdi ihtirasları uğruna inkılâplarını inkâr edenler, eserlerini bir 

pula satmaya kalkanlar, 

Kardeşi kardeşe kırdıranlar,  

Memleketi insafsızca sömürenler,  

Kısacası, sana, senin inançlarına, eserlerine ihanet edenler, bugün 

artık başkentte ve Çankaya’da değildir. 

On yıllık ağır bir gecenin kâbusundan milletçe kurtulmuş bulunuyo-

ruz.  

Günaydın Atatürk!”89 

Aşağıda yer alan karikatür de basının hem darbeyi desteklediğini 

hem de Atatürk ile darbe arasında kuvvetli bir bağ kurduğunu göster-

mektedir. 

 

89
 “Günaydın Atatürk” Demokrat İzmir, 10 Kasım 1960, s. 1.
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17 Kasım 1960, Hürriyet  

Askerî yönetimin yerini seçimlerle sivil iradeye bıraktığı ama hâlâ 

etkisini sürdürdüğü 1961 yılındaki 10 Kasım Haftası’nda da dönemin 

izlerini görmek mümkündür. Örneğin, 66. Tümen Kumandanı Tuğ-

general Faruk Güventürk yaptığı bir konuşmada hem DP’yi hem de o 

kesime yakın kişileri hedef almıştır: 

“10 Kasım günü bir matem günü değil, bir hesap verme günüdür. 

İşte biz de hesap veriyoruz. İki tel sakallı yobazlar hâlâ adaletin cezasını 

görmüş adama mevlit okutmaktadır.90 Politik gayelerini dine alet eden, 

sandalyeye fırlamak için türlü çarelere başvuran, şaraptan başka bir şey 

içmeyenlere hitap ediyorum. Nankör yobazlar, Türk Silahlı Kuvvetleri siz-

leri ezmekte azimlidir. 

(…) Kara cahil, sen bir zaman Batı’da hüküm sürdün, sonra Şark’a 

atladın ve masum milletimin içine girdin. Atatürk’ün bütün devrimlerine 

kızdın, şapkaya isyan ettin, yeni harfleri lanetledin. Şimdi soruyorum, Ata-

türk mü imansız yoksa sen mi? Sensin ey kara yobaz! Bugün de aynı 

imanla seni yeneceğiz cehalet...”91 

 

90
 Bu dönemde Adnan Menderes için mevlitler okutulmaktaydı. “Çankaya’daki Top-

lantı”, Ulus, 9 Kasım 1961, s. 5. 

91
 “Ata’mızı Andık”, Ulus, 11 Kasım 1961, s. 5. 
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Bu arada, gençlerin bu güne verdikleri önem 1961’de de devam 

etmiştir. Örneğin, aşağıdaki karikatürde “27 Mayıs Devrimi” ile Ata-

türk devrimleri arasında bir ilişki kurulduğu görülmekte ve devrim-

lerin merkezinde gençlerin olduğu ifade edilmektedir: 

 

10 Kasım 1961, Ulus 

Gençlerin “Atatürk hassasiyeti” bir başka hadisede de görülmüş-

tür. Sivas Lisesi’nde daha önce müze haline getirilen Atatürk’ün yatak 

odasında, kendisine ait özdeyişleri idarecilerin boya ile kapatmaları Si-

vas gençliğinin tepkisini çekmiştir.
92

  

Öte yandan, Adana’da 10 Kasım 1961 günü ele geçirilen tarihî bir 

belge, Atatürk özelinde geçmişe verilen önemi de ortaya koymaktadır! 

Atatürk’ün vefat ettiği an düzenlenen ölüm raporunun orijinali am-

balaj kâğıdı olarak kullanılmış halde bulunmuştur. Rapor, İstanbul’da 

bulunan Atlas Kitabevi tarafından Adana’daki Sakarya İlkokulu’na 

gönderilen okul kitaplarının ambalaj kâğıtları arasında yer almıştır. 

Rapora, Ali Mert isimli bir öğretmen “tesadüf etmiştir!”93
 Buna karşın, 

(İstanbul’da) fabrika, vapur ve otobüslerin sirenleri 5 dakika boyunca 

çalarken, araçlarından inen insanlar saygı duruşunda bulunmuşlar-

dır.
94

 

 

92
 “Sivas Lisesi’nde Ata’nın Odası”, Dünya, 10 Kasım 1961, s. 1. 

93
“Ata‘nın Ölüm Raporu ile Ambalaj Yapılmış”, Akşam, 11 Kasım 1961, s. 1. 

94
 “Atatürk’ü Dün Milletçe Andık”, Dünya, 11 Kasım 1961, s. 5. 
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12 Eylül 1980 Askerî Darbe Dönemi 

Yakın dönem Türk siyasi tarihinde 1970’ler kaos, anarşi ve terör 

ile özdeşleşen yıllar olmuştur. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik ve top-

lumsal sorunlar içinden çıkılmaz bir hâl almıştır. Bu ortamın sonu-

cunda 12 Eylül 1980’de yeni bir askerî darbe gerçekleşti. Darbeye 

doğru yaklaşılan yıllarda bu ortamın izleri Atatürk’ü Anma Gün-

leri’nde de görülmüştür. Siyasilerin söylemlerinde bu tablo ortaya çık-

maktadır. Örneğin, 1978 yılında yapılan açıklamalarda ülkenin içinde 

bulunduğu sıkıntılı ortamdan çıkış için “Atatürk’ün yolu” öneriliyor. 

Başbakan Bülent Ecevit, “Türk toplumu ‘anarşi’ diye belirlenen kargaşalık 

ve mutsuzluk dönemine Atatürk’ün devlet anlayışından bir süre uzaklaşıldığı 

için sürüklenmiştir. Şimdi o anlayışı devlet ve toplum yaşamında yeniden ge-

çerli kılmanın yolunda ve çabasındayız” derken, AP Genel Başkanı Süley-

man Demirel de, “(…) Devlete ve Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet rejimine 

sadık ve sahip olmayanlar karşısında, onun eserini ebediyete kadar yaşatma 

azmi içinde olan milletimiz, her zaman uyanık bekçilik görevini yapmaya ha-

zırdır. Büyük Atatürk’ten aldığımız güçle Cumhuriyet düşmanlarını mutlaka 

perişan edeceğiz”95 demiştir. 1979 yılında ise, Genelkurmay Başkanı Or-

general Kenan Evren de sorunların Atatürk ilkeleri doğrultusunda 

çözüleceğine inandıklarını ifade etmiştir.
96

 Bu arada, Anıtkabir’deki 

törene Millî Selamet Partisi (MSP)’den herhangi bir katılım olmamış-

tır.
97

 Bazı yayın organları bu duruma tepki göstermiştir.
98

 

Diğer yandan, 27 Mayıs 1960’dan sonra benimsenen “anma anla-

yışı” bu dönemde de görülmüştür. Çeşitli kuruluşlarca yayınlanan me-

sajlarda, bu günün “matem ve gözyaşı dökme değil, Atatürk’ü anlamaya ça-

lışma günü olduğu vurgulanmıştır.”99
 

 

95
 “Ecevit: Atatürk’ün Yolundan Ayrılanlar Yurttaşlar Arasında Ayrım Gözetenlerdir”, 

Milliyet, 10 Kasım 1978, s. 6. 

96
 “Ata’yı Anıyoruz”, Hürriyet, 11 Kasım 1979, s. 11. 

97
 “Ata’yı 41. Ölüm Yıldönümünde Bir Kez Daha Andık”, Milliyet, 11 Kasım 1979, s. 

8. 

98
 “Erbakan Anıtkabir’de Yoktu”, Hürriyet, 11 Kasım 1979, s. 6. 

99
 “O’nu Her Zamandan Çok İnanarak Anıyoruz”, Akşam, 10 Kasım 1979, s. 1-7. 
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Askerî darbeden önce birtakım çevrelerdeki Atatürk hassasiyeti 12 

Eylül 1980’den sonraki ilk anmada kendini daha belli etmiştir. Anma-

larda siyasi konjonktürün izleri son derece belirgindir. Fakat yine de 

27 Mayıs dönemindeki gibi bir “ateşli anmalardan” söz etmek pek 

mümkün değildir. Örneğin, Millî Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanı 

Kenan Evren yayınladığı mesajda bu durumu çok bariz bir şekilde or-

taya koymuştur: 

“(…) Türk Silahlı Kuvvetleri, ulusunun emrinde ve hizmetinde ol-

manın engin gururu ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da da-

ima görev başında hazır beklemektedir. Gerçekleştirdiği 12 Eylül harekâtı 

da bu kutsal görev bilincinin doğal bir sonucudur. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkede, Atatürk ilkelerinden ayrılarak ülkeyi 

parçalamaya yönelen ve hatta ne kadar acıdır ki, bazı çıkarları uğruna 

Atatürk düşmanlığını dahi yaratmaya çalışan bedbahtların felakete giden 

çabalarını bir defa daha böylece önlemiştir.”100 

Benzer yönde bir konuşma yapan Millî Güvenlik Konseyi üyesi ve 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun’un da hedefinde 

“Atatürkçülüğü kullanan” ve ülkeyi anarşi ortamına sürükleyen çev-

reler vardır: 

“Hiçbir zaman Atatürkçü olmayan fakat Türkiye üzerindeki kirli 

emellerine ulaşmak için Atatürk sömürücülüğü yapan aşırı uçlar ve bun-

ların militanları ile mücadele edebilmek, onları etkisiz hale getirebilmek 

için Atatürk’ü çok iyi tanımak, Atatürkçülüğü çok iyi bilmek gerekmektedir. 

Ancak bu şekilde Atatürk’ün sadece kendi işlerine gelen birkaç sözünü kul-

lanarak Atatürk sömürücülüğü yapmaya kalkanların sahtekârlıklarını 

yüzlerine vurabilir, maskelerini parçalayabilir ve faaliyetlerini etkisiz bı-

rakabiliriz.”101 

 

100
 “Evren: Atatürk’ün İdealine Mutlaka Ulaşacağız”, Barış, 10 Kasım 1980, s. 5; “Org. 

Evren ’Atatürk’ün Ne Sağ, Ne Solundayız”, Halka ve Olaylara Tercüman, 10 Kasım 

1980, s. 9. 

101
 “Celasun ’Atatürk Düşmanlarına Karşı Bilinçlenmeliyiz”, Barış, 11 Kasım 1980, s. 

5. 
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Devlet kademesi, anma törenlerine 1981 yılında da içinde bulu-

nulan şartlar penceresinden yaklaşmıştır. Örneğin, Kenan Evren ya-

yınladığı mesajında, girişilen tüm işlerin temelinde milletçe huzura 

duyulan ihtiyacın özlemi olduğunu söylemiştir.
102

 Atatürk özel günde-

miyle toplanan Danışma Meclisi’ndeki konuşmalarda ise Hikmet Al-

tuğ, “1980 Eylülüyle bağlanan karanlık günlerden sonra onun kurduğu bu 

mecliste temiz özgürlük havasını teneffüs eden bizler böylece bir gerçek kehane-

tine de şahidiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidardır” şeklinde konuşmuş-

tur. Bu arada, üyelerden Turhan Güven bir önerge vererek, her 10 

Kasım’da Danışma Meclisi’nin Atatürk özel gündemiyle toplanmasını 

teklif etmiştir. Kemal Dal ise, usul hakkında söz alarak, bunun Da-

nışma Meclisi’nin açık olduğu yıllarda olmasını, bundan sonraki uy-

gulamanın yeni Anayasa’ya göre teşekkül edecek Meclis’e bırakılması-

nın daha uygun olacağını ifade etmiştir. Neticede, konunun Tüzük 

Komisyonu’nda görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
103  

Bu arada, daha önceki senelerde olduğu gibi, bu yıl da 10 Ka-

sım’da eğlence yerlerinin kapanmasına, lokanta ve gazinolarda alkol 

satılmamasına karar verilmiştir.
104

 Ayrıca, bazı sinemalarda Atatürk’le 

ilgili belgesel filmler gösterileceği duyurulmuştur. Bunun yanı sıra, 

elektrik kesintisi yapılmayacağı açıklanmıştır.
105

  

1982 yılındaki anmalarda ise, devlet kademesinin mesajlarında 12 

Eylül öncesi yaşanan anarşi döneminin izlerini baskın bir şekilde gör-

mek mümkündür. Verilen mesajların odağında, “ulusal güvenlik” ve 

“Atatürk Türkiye’sinin gücü” anlayışı vardır. Her türlü terör odakla-

rına “gözdağı” verilmektedir. Örneğin, birkaç gün önce cumhurbaş-

 

102
 “Evren: Her Yurttaş Atatürk İlke ve İnkılâplarına Sahip Çıkmalıdır”, Hürriyet, 10 

Kasım 1981, s. 1. 

103
 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 10 Kasım 1981, C 1, Birleşim: 5, ss. 44, 78-79. 

104
 “Ata’yı Ulusça Anıyoruz”, Akşam, 10 Kasım 1981, s. 7. 

105
 “Ata’yı Ölümünün 43. Yılında Anıyoruz”, Milliyet, 10 Kasım 1981, s. 9. Türkiye’de 

enerji sıkıntısının yaşandığı bu dönemlerde böyle bir karar alınması konunun önemi 

ile doğrudan ilgilidir. Aynı karar, 1983 Genel Seçimleri öncesinde seçime girecek üç 

liderin (Turgut Özal, Necdet Calp ve Turgut Sunalp) TV’deki açık oturumu için de 

alınmıştı. 
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kanı seçilen Kenan Evren, “Atatürk’ün ilke ve inkılâpları dışında yol ara-

yanların 12 Eylül sonrası düştükleri hazin akıbet, bu gibi hareketlere yeltenen-

lere daima ibret dersi olmalıdır”106 derken, Anıtkabir Özel Defteri’ne ise 

şu satırları yazmıştır: “Yok olmak, tarih sahnelerinden silinmek üzere olan 

Türk devletini yeniden kurdun, aramızdan ayrıldıktan sonra, yine içimizden 

bu devleti parçalamak isteyenler zaman zaman çıktı. Ancak, gerçekleştirdiğin 

ilke ve inkılâplarına sadık olanlar, her seferinde bu hain güçleri temizlemesini 

bildi. Bundan sonra da aynı iman ve güçle koruyacak ve bu devleti dünya 

durdukça yaşatacaktır.” Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak da, bu yıl 

10 Kasım’ın iyi koşullar altında anıldığını belirterek, “(…) Çünkü Mus-

tafa Kemal’in bütün amaçlarının zemini, Türk ulusunun birlik, beraberlik ve 

güvenliği idi”107 demiştir. 

27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ve 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi son-

rasında yönetiminde askerin olması ve demokratik düzeni sağlamak 

istemesi bunun da yolunun Atatürk ilke ve inkılâplarını muhafaza da 

görmesi sebebiyle anma törenlerine duyulan hassasiyet benzerdir. Öte 

yandan, darbenin düzen kurmak istediği şartlar farklıdır. 27 Mayıs 

1960 Askerî Darbesi mevcut iktidarın antidemokratik uygulamaları 

gerekçe gösterilerek yapılmış, üniversite ve gençleri arkasına almıştır. 

Bu sebeple Atatürk’ü anlama ve yaşatmaya duyulan heyecan fazladır. 

Öte yandan, 12 Eylül döneminde ise gençlerin içinde yer aldığı anar-

şik ortama son verme, ulusal güvenliği sağlama ve bunun için de Ata-

türk’ü iyi anma anlayışı vardır. Önceleri gençliğin sahiplendiği ve ko-

rumaya çalıştığı Atatürk bu dönemde gençlere karşı yönetimce güven-

liği ve birliği sağlamada bir siper niteliğindedir. Birilerini suçlarken 

veya övünürken her durumda düzeni sağlamada birleştirici unsur ve 

ortak değer olarak Atatürk’e vurgu yapıldığı ve bu anlayışın ise 10 Ka-

sımlarda daha da belirginleştiği anlaşılmaktadır. 

 

106
 “Atatürk’ü Anıyoruz”, Milliyet, 10 Kasım 1982, s. 6. 

107
 “Ata’yı Saygıyla Andık”, Milliyet, 11 Kasım 1982, s. 7. 
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SONUÇ 

Toplumları bir arada tutan ortak sevinçler olduğu gibi ortak acılar 

da mevcuttur. Atatürk ortak bir değer olarak Türk milleti için büyük 

anlam ifade etmektedir. Bu sebepledir ki, 1938’den itibaren yurdun 

her köşesinde yapılan törenlere büyük katılım olmuştur. Bu törenler 

vasıtası ile aidiyet, birlik, beraberlik duyguları da pekişmektedir. Mil-

let nezdinde böylesine anlam ifade etmesi hasebiyle törenlere siyasiler 

de oldukça önem vermişlerdir. Bu önem sebebiyle törenlere politik 

kaygılar ve polemikler yansımıştır. İktidar sahipleri gücünü pekiştir-

mek için, muhalefet ise törenlere önem üzerinden iktidarı eleştirerek 

konumunu güçlendirmeye çalışmıştır. Darbe dönemlerde ise, tören-

lerde askerî atmosferin izleri görülmektedir. 

Dönemsel olarak incelendiğinde, ilk yapılan törenlerdeki uygula-

malar genellikle aynen devam ederek bir gelenek haline gelmiş-

tir.1939-50 arası dönemdeki törenlerde hükümetin yönlendirmesi söz 

konusu iken, sonraki dönemlerde halkın kendi iradesi ile gençlerin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Tek Parti dönemi uygulamalarında tö-

renlerde İnönü’nün Atatürk ile ortak yaşanmışlıkları vurgulanmıştır. 

Dönemin şartları dikkate alındığında, bilhassa 2. Dünya Savaşı yılla-

rında otorite kurma isteği ile İnönü’nün ön plana çıkarıldığı görül-

mektedir. Törenleri halkevleri ve CHP organize etmiştir. Her yıl 

İnönü’nün beyannamesi gazetelerde ve radyoda yayınlanmıştır. De-

mokrat Parti döneminde genel olarak törenler önceki dönemlerdeki 

gibidir. CHP’yi törenlerde devre dışı bırakmak şeklinde uygulamalar 

olmuştur. İnönü’nün beyannamesi artık okunmamıştır. Halkevlerinin 

kapanması sebebiyle CHP özel izinle tören yapmak istendiğine ise 

karşı konulmuştur. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 1939 yılından 1960’a kadar Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk anısına 

tüm yurtta tutulan ulusal bir yas günü olmuştur. 27 Mayıs 1960 Askerî 

Darbesi’nden sonra ise matem günlerinden anma günlerine geçilmiş-

tir. Bu dönemde gençlik de anmalarda askerlerle birlikte ön planda 

yer almıştır. Fakat 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi doğrudan gençliği 
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hedef aldığı için bu darbe dönemindeki anma günlerinde gençlik ön 

planda yer almamış, devlet kademesinin verdiği mesajlar da daha çok 

Atatürk üzerinden toplumsal düzen yönünde olmuştur. Netice itiba-

riyle, Atatürk’ün vefat yıldönümündeki anma törenlerinde politik at-

mosferin izleri açıkça görülmüştür. Bu da, devletin kurucusunun “po-

litik bir malzeme” haline dönüştürülmeye çalışılmasına yol açmıştır. 
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DİĞER 

http://sozluk.gov.tr (14.11.2019) 

EKLER 

EK-1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi tebliğidir: Müdavi ve 

müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya göz-

lerini kapadığını bildirmektedir. Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük 

yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. 

Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyanından dolayı en de-

rin taziyelerimizi sunarız. Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak 

onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. 

Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan, onun bü-

yük eseri Cumhuriyet Türkiye'sidir. Hükümetimiz, içinde bulundu-

ğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife ba-

şındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu, büyük 

Türk Milleti'nin hükümeti ile tek vücut olarak teyit ve temin edeceğine 

şüphe yoktur. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 33'üncü maddesi muci-

bince, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdulhalik Renda, Reisicumhur 

Vekâleti vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır. Gene teşkilatı 

Esasiye Kanunu'nun 33'ncü maddesi mucibince, Büyük Millet Meclisi 

derhal yeni Reisicumhur intihap edecektir. Türkiye'nin büyük maka-

mına Teşkilatı Esasiye Kanunu'na göre, geçecek zatın etrafında hükü-

meti ile şanlı ordusu ile ve bütün kuvveti ile Türk Milleti, sarsılmaz bir 

varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir. Bugün ay-

rılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk, her vakit Türk Milleti'ne 

güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. İdamesi esbabını da istikbal ede-

rek, güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk Milleti, onun eser-

lerini ebediyetle yaşatacaktır. Türk gençliği, onun kıymetli vediası 

olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daima koruyacak ve onun izinde yürü-

yecektir. Kemal Atatürk, Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima yaşa-

yacaktır.'' (T.C. 10 Kasım 1938 Resmi Tebliği – Anadolu Ajansı.)  
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EK-2 

“Büyük Türk milletine:  

Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları 

üstünde Ulu Atatürkün fanî vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Ha-

kikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan 

kahraman ve vefalı göğsüdür. Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve 

haksız itham gününde meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı 

olduğunu iddia ve ilân etmiştir. İlkönce ehemmiyeti kavranmamış olan gür 

sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz 

etmiştir. En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü yalnız 

Türk milletinin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini ve tarihe hakkettiği 

meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudre-

tine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet vazife-

lerine sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mutlu Türküm diyene» dediği zaman, 

kendi engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını ne manalı bir surette hulâsa 

etmişti. Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa 

yoldan insanlığın en mütekâmil ve en temiz zihniyetlerile mücehhez modern 

bir devlet haline getirmek onun başlıca kaygusu olmuştu. Teşkilâtı Esasi-

yemizde ve bugün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş halk içinde 

bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan lâik, milli-

yetçi, halkçı, inkılâbcı, devletçi Cumhuriyet, bize bütün evsafile Atatürkün 

en kıymetli emanetidir. Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve hatırası, bü-

tün halkımızın en candan duygularile sarılmıştır. Memleketimizin her kö-

şesinde ve bütün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve 

milletimiz için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin Aziz Ata-

türke gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi bir evlad yetiştire-

bilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Atatürke tazim va-

zifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen şükran duygu-

larımı ifade etmeği, ödenmesi lâzım bir borc saydım. Milletler arasında 

kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürkün en kıymetli ideali idi. Bütün dün-

yada ölümünün gördüğü ihtiramı insanlığın atisi için ümid verici bir 

müjde olarak selamlarım. Bu sözlerim, yazılarile ve toprağımızda şövalye 

askerleri ve mümtaz şahsiyetlerile yasımıza iştirak eden büyük milletlere, 
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Türk milleti adına şükranlarımın ifadesidir. Devletimizin bânisi ve mille-

timizin fedakâr, sadık hadimi, İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, 

Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır.  

Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletile beraber senin huzu-

runda tazimle iğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık 

verdin. Emin ol, aziz hatıran, sönmez meş’ale olarak, ruhlarımızı daima 

ateşli ve uyanık tutacaktır.” 

(Cumhuriyet, 22 Kasım 1938) 

EK-3 

DP İstanbul İl Başkanlığı’nın Tebliği
1
  

DP İl İdare Kurulu Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle 

dün aşağıdaki tebliği yayınlamıştır:  

“Kurulumuz, büyük büyük kurtarıcımız, eşsiz inkılâp adamı Ata-

türk’ümüzün fani hayata gözlerini yumdukları on Kasım günü aziz 

hatırasını tazim etmek ve manevi huzurlarında saygı vazifesini yapmak 

üzere, İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak toplantıya katılmaya karar 

vermiştir.  

Atatürk milletimizin hayatında ve tarihinde nesilden nesile bir 

bayrak gibi taşınan milli bir kıymet olarak her türlü siyasi mülahazanın 

üstündedir. Onu sevmek ve ona inanmak kuvvetlerini tazelemekte 

bize medeniyet yolunda, hak ve hürriyet yolunda hız vermektedir. 

Hatırası kalplerimizi saran büyük ve ölmez Atatürk’ümüzün manevi 

huzurlarında derin saygı ve sevgi duygularıyla eğiliriz.”  

“Milli Matem Günü”, Milliyet, 9 Kasım 1950, s. 5.  

EK-4 

Son Telgraf Gazetesinin Tahriki  

İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Babur Arun imzasıyla 

aldığımız aşağıdaki mektubu aynen yayınlıyoruz:  



2234 SÜLEYMAN ÂŞIK – ELİF AŞÇI  

 

“Son aylarda İ.Ü.T.B. ne ait ziyaret ve faaliyetler mevzuunda 

umumi efkârda yanlış fikirler yaratacak bir neşriyat sistemini kendine 

başucu iş edinmiş görünen Son Telgraf gazetesinin (Gençliğin Tees-

sürü) başlığıyla münteşir her türlü hakikatten uzak, yalnız siyasi mü-

lahaza ve endişelerle kaleme alınmış bir yazısını hayretle okuduk. 

Gayri siyasi fonksiyonu ve mümessili bulunduğu talebe kitlesinin 

maddi ve manevi menfaatlerinin tatminine müteveccih çalışmalarıyla 

ciddi bir müessese olarak tasvip edilen birliğimizin muhtelif vesilelerle 

mezkûr gazetenin tarizleriyle karşılaşmasını esefle müşahede ediyo-

ruz. Bu tarizlerin parti endişesinin neticesi olduğuna şüphe yoktur. 

Binaenaleyh, üniversite gençliğinin bu kabil taktiklerle istismarına 

müsaade etmeyeceğimizi bildirmek isteriz. Hadisenin Atatürk’ün 

12’nci ölüm yıldönümü münasebetiyle İstanbul radyosunda Talebe 

Birliği tarafından tertiplenen 45 dakikalık programın alâkadar ma-

kamlar tarafından reddedildiği, keyfiyeti olmadığı aşikârdır. Ve 

hele muhalefet partisine mensup iki birlik azasının tesiriyle programın 

reddedildiği yolundaki iddialar, şaşkınlık içindeki bir zümre organın 

en hafif tabirliyle adice taktiğinden ve yeni bir istismar örneğinden 

başka bir şey değildir. Oysaki kuvvet ve kudretini daima ve daima par-

tiler üzerindeki mahiyet ve fonksiyonundan alan birliğimizin bu hu-

sustaki hassasiyetini bu gazete mensubu da pekâlâ bilir. Lakin gaye 

başka olunca hakikatlerin setredildiği de bu hadiseyle anlaşılmış olu-

yor. Gençlik şimdi hakiki teessür içindedir.”  

“Milli Matem Günü”, Milliyet, 9 Kasım 1950, s. 5.  


