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ÖZET 
 
 

HARF  ĐNKILABI  ve  BALIKESĐR  BASININA  YANSIMALARI 
 

Selma  TUZKAYA 
 
 

Yüksek  Lisans  Tezi, Tarih  Anabilim  Dalı 
Danışman : Prof. Dr. Metin  AYIŞIĞI 

Eylül  2006, 164  sayfa 
 

Atatürk  inkılapları  içerisinde, harf  inkılabı  etkisi  en  fazla  ve  devamlı   
olanlarındandır. Bütün  önemli  olaylar  gibi  harf  inkılabı  da  bir  çok  açıdan  
Türk toplumunu  etkilemiştir. Türk  toplumunun  başta  dilini  ve  kültürünü  
etkileyen  böyle  bir  yeniliğin  gerçek  önderi  ve  mimarı  ise  Atatürk  idi. Atatürk  
yıllarca  düşündükten  sonra  harf  inkılabı  için  en  uygun  zamanı  seçerek  
harekete  geçmiştir. Türk  halkının  da  yoğun  bir  şekilde  Atatürk’ü  
desteklemesiyle  harf  inkılabı  kısa  sürede  başarıya  ulaşmıştır.  

Türkiye  basını, Türk  toplumunu  derinden  etkileyen  böyle  bir  inkılâbı  
yakından  takip  ediyor  ve  büyük  ölçüde  destekliyordu. Yeni  Türk  harflerinin  
yasallaşmasından  kısa  bir  süre  sonra  gazeteler  basımlarını  yeni  harflerle  
yapmaya  başladılar. Böylece  halkın  yeni  harfleri  öğrenmesi  kolaylaşıyordu. 
Balıkesir  basını  için  de durum  farklı  değildi. Đl, ilçe  ve  köylerdeki  gelişmeler  
yakından  takip  ediliyor  ve  halka  bildiriliyordu. Bu  çalışmada Balıkesir  
halkının  yeni  Türk  harflerine  olan  ilgisini  gösteren  çarpıcı  bilgiler yer  
almaktadır. Bu  bilgiler  aynı  zamanda  Türk  halkının  yeni  harflere  gösterdiği  
büyük  coşkuyu, ilgiyi  ve  heyecanı  yansıtması  açısından  önemlidir. 
 
 
 
 
 Anahtar  Kelimeler : Harf  Đnkılabı, Balıkesir  Basını 
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ABSTRACT 

 

REFORM  OF  THE  SCRIPT  and  ITS  REFLECTIONS  ON  BALIKESĐR  
PRESS 

 

SELMA  TUZKAYA 
 
 

MA.  Thesis, Department  of  History 
Supervisor: Prof. Dr. Metin  AYIŞIĞI 

September  2006, 164  pages 
 

 Within  Atatürk’s  reforms, reform  of  the  script  is  the  most  effective  
and  the  most  lasting  one. Like  all  of  the  important  events, reform  of  the  
script  affected  Turkish  community  in  several  ways. The  real  leader  and  the  
real  architect  of  this  kind  of  reform  which  affected, at  first, the  language  of  
the  community  and  then  its  culture, was  Atatürk. After  thinking  over  for  
years, Atatürk  made  a  move  on  choosing  the  most  appropriatetime  for  
reform  of  the  script. Together  with  the  intensive  support  of  Turkish  people  
for  Atatürk, reform  of  the  script  hit  the  big  time  in  a  short  time. 
 Turkey  press  was  following  this  kind  of  reform, which affected  the  
Turkish  community  deeply, closely  and  was  supporting  it  to  a  large  extent. 
After  a  short  time  of  new  Turkish  alphabet’s  becoming  legal, newspapers  
started  to  print   with  the  new  letters (of  the  alphabet). Thus  people’s learning  
of  new  letters  was  becoming  easier. For  Balikesir  press , the  situation  was  not  
different. Developments  in  provinces, counties  and  villages  werw  being  
followed  closely, and  community was  being  informed. In  this  study, there  is  
striking  information  which  is  showing  Balıkesir  people’s  concern  with  new  
Turkish  letters. This  information  is  important  from  the  point  of  that  it  
reflects  us  Turkish  people’s  great  enthusiasm, concern  and  excitement  abolut  
new  letters  at  the  same  time. 

 
 
 

 Key  Works: Reform  of  the  script, Balıkesir  press 
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                                                 ÖNSÖZ 

 

Bu  çalışmanın  temel  amacı, harf  inkılâbının  ardından  yaşanan  değişikleri  ve  
toplumu  nasıl  etkilediğini  basın  yoluyla  tespit  etmeye  çalışmaktır. Atatürk  
inkılapları  içerisinde  toplumu  en  fazla  etkileyen  inkılaplardan  biri  olan  harf  
inkılabı  ile  yaşanan  değişim, bu  çalışma  ile  ortaya  çıkarılmaya  çalışılmıştır. 

Çalışma  altı  bölümden  oluşmaktadır. Çalışmanın  Giriş  bölümünde  harf  
inkılabına  niçin  ihtiyaç  duyulduğu  ve  çalışmanın  metodu  hakkında  bilgi  
verilmiştir. Birinci  bölümde, Türklerin  Đslamiyet’ten  önce  ve  sonra  kullandıkları  
alfabeler  hakkında  bilgilere  yer  verilerek, Türkçenin  Latin  harfleriyle  yazımının  ilk  
denemelerine  örnekler  verilmeye  çalışılmıştır. 

Đkinci  bölümde, Cumhuriyet  öncesi  alfabe  tartışmaları, bu  tartışmaya  
katılanlar  anlatılmaktadır. Tanzimat  dönemi  ve  Meşrutiyet  dönemi  ayrı  ayrı  ele  
alınarak  Arap  alfabesini  savunanlar  ile  Latin  alfabesini  savunanların  temel 
düşünceleri  açıklanmaya  çalışılmıştır.  
 Çalışmanın  üçüncü  bölümünde, Milli  Mücadele  sonrasında  yaşanan  alfabe  
tartışmaları  değerlendirilmiştir. Atatürk’ün  alfabeye  bakış  açısı, harf  inkılâbı  öncesi  
alfabe  hakkındaki  düşünceleri  ve  çeşitli  zamanlarda  söylediği sözleri  
değerlendirilmiştir. 

 Dördüncü  bölümde, Dil  Encümeni’nin  çalışmaları, Atatürk’ün  Gülhane  
Söylevi’nin  anlamı, önemi  ve  ilk  yansımaları  ve  Atatürk’ün  yeni  harfleri  tanıtmak  
için  yaptığı  yurt  gezileri  başlıkları  altında, harf  inkılabı  ve  ilk  uygulamaları 
değerlendirilmiştir.  
 Beşinci  bölümde, Türk  Harfleri  Yasası  başlığı  altında, yasanın  mecliste  
görüşülmesi,  yasayı  gerektiren  sebepler, yasa  metni, inkılabın  parasal  kaynakları  ve  
basına  ilk  yansımaları  ele  alınmıştır. 
 Altıncı  ve  son  bölümde  ise  harf  inkılâbının  Balıkesir  basınına  yansımaları  
başlığı  altında, inkılâbın  ilk  uygulamaları, Balıkesir’de  açılan  kurslar  ve  sınavlar, 
Meclis  Başkanı  Kazım  Paşa’nın  (Özalp)  Balıkesir  ziyareti, harf  inkılabı  ve  
Balıkesir  basını,  Millet  Mektepleri  ve  inkılâbın  dış  basına  yansımaları  ele  
alınmıştır. 

Bu  tezin  hazırlanışı  sırasında  bana  her  türlü  desteği  veren sayın  hocam  
Prof. Dr. Metin  Ayışığı’na  ve  araştırmalarımda  yardımcı  olan  Balıkesir  Đl  Halk  
Kütüphanesi  çalışanlarına  teşekkür  ederim. 

 

BALIKESĐR  -  2006                                                                         Selma  TUZKAYA 
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GĐRĐŞ 

 

 Yeni  bir  Türkiye  yaratma  özleminden  kaynaklanan  harf  inkılâbı, Türk  

insanını  yüzyıllardır  içinde  bulunduğu  bilgisizlikten, okumamak  ve   yazmamaktan  

kaynaklanan  karanlıktan  kurtarmayı  amaçlıyordu. Đnkılâbın  önderi  ve  mimarı  ise  

Atatürk  idi. Atatürk’ün  yapmış  olduğu  diğer  inkılaplar  gibi  harf  inkılâbı  da  

ulusallaşma  ve  çağdaşlaşmayı  hedefliyordu. Atatürk  yıllardır  düşünmüş  ve  

planlamış  olduğu  harf  inkılâbını  9 / 10  Ağustos  akşamı  Sarayburnu’nda  yaptığı  

konuşma  ile  başlattı. Sarayburnu  konuşmasının  ardından  tüm  yurtta  büyük  bir  harf 

seferberliği  başlar. Başta  en  büyük  desteği  sağlayan  Milli  Eğitim  Bakanlığı  olmak  

üzere, milletvekilleri, idari  yöneticiler  ve  basın  başlatılan  harf  seferberliğinin  hızla  

yayılmasında  önemli  rol  oynamıştır. Đnkılâbın  mimarı  Atatürk, halkın  tepkisini  

ölçmek  ve  yeni  harflerin  kolaylığını  kanıtlayabilmek  amacıyla  yurt  gezilerine  

çıkar. Gittiği  her  yerde   karatahta  başına  geçerek  yeni  harfleri  tanıtmaya  çalışır. 

Atatürk’ün  bu  azmi  kısa  sürede  bütün  yurda  yayılır. Türk  milleti  büyük  azim  ve  

istekle  yeni  harfleri  benimser. Açılan  Millet  Mektepleri  ise iyi  bir  program   ve  

uygun  bir  örgütlenme  ile Türk  halkına  kısa  sürede  yeni  Türk  harflerini  öğretmeyi  

başarır. 1 

 Yazı,  kısaca  konuşulan  dili  belirli  simgelerle  saptayan  bir  sistem olarak  

tanımlanır. Harf  inkılâbı  sadece  bu  tanıma  bağlı  olarak  algılandığında  yetersiz  

kalır. Sadece  basit  bir  harf  değişimi  olarak  algılanır. Oysa ki  harf  inkılâbı  sadece  

harf  değişikliği  değildir. Aynı  zamanda  amaç  Türkçenin  zenginliğini  ve  canlılığını  

da  ortaya  çıkarmaktı. Bu  yüzden  harf  inkılâbı, çoğu  kez  dil  inkılâbı  içerisinde  

düşünülmüş  ayrı  bir  anlam  katılmamıştır.2 

                                                 
1 Şerafettin  Turan,  Mustafa  Kemal  Atatürk,  Bilgi  Yay., Ankara: 2004,  ss. 478-485 
2 Đnal  Cem  Aşkun, “Atatürk’ün  Đletişim  Devrim”, Türk  Dili:  (Çeviri  Sorunları  Özel  Sayısı), C: 38, 
S. 322, Temmuz  1978, s. 548 
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 Dilin  bir  millet  için  ne  kadar  önemli  olduğunu  Samiha  Ayverdi  şu  

cümlelerle  ifade  etmektedir: “... Toprak  kaybı, o  milletin  kaybolması  demek  

değildir. Lakin  dilini  kaybeden  bir  millet  için  artık  yaşama  ve  devam  hakkı  

beklenemez.” Türk  milleti  üç  kıtaya  yayılmış  topraklara  sahipti  ve  savaşlar  sonucu  

kaybetti. Fakat  Türk  milleti  yine  ayaktadır. Ayverdi, dile  sahip  çıkılmaması  

durumunda  ortaya  çıkacak  tehlikelere  de  dikkat  çekmektedir. Dilde  gerçekleşen  

anarşi  ve  yıkıntının  devam  etmesi  durumunda  geçmişi  ile  alakasız, şaşkın  ve  milli  

gerçeklere  gözleri  kapalı, akı  karadan  ayırt  edemeyen  nesillerin  yetişmesi  

kaçınılmazdır.3 

 Atatürk’ün, “Türkiye  Cumhuriyetinin  temeli  kültürdür” sözü, Türk  milletini  

çağdaş  medeniyet  seviyesinin  ön  safında  yer  almasını  planlamış  olduğunun  

göstergesidir. Dil-millet  açısından  değerlendirildiğinde  elbette  ki  Türk  milletinin, 

yüksek  düzeyde  bir  kültür  diline  sahip olması  gerekiyordu. Atatürk’ün  1928  

yılında  harf  inkılâbı, 1932  yılında  da  dil  inkılâbı  yapması  milli  devlet  

politikasının  gereklerine  uygun  olarak  milli  bir  dil  anlayışı  politikası  yürütmesinin  

sonucudur.  

Atatürk’ün  milli  dil  anlayışında  Güneş-Dil  Teorisi  önemli  yer  tutmaktadır. 

Güneş-Dil  Teorisi, Türk  dilinin  uzun  bir  geçmişe  sahip  olduğunu  ve  başka  dillere  

kaynaklık  ettiği  tezini  savunur. Kaynağı, Viyanalı  Dr.  Herman  F.  Kvergitsch’in, 

Türk  Dilindeki  Bazı  Unsurların  Psikolojisi ( La  Psychologie  de  quelques  elements  

des  langues  Turques)  adlı  Fransızca  eserdir. 4 Atatürk’e  gönderilen  bu  eser  

Atatürk’ün  fazlasıyla  ilgisini  çekmiştir. Olayların  tanığı olan  Agop  Dilaçar’ın  

aktardığına  göre  Güneş-Dil  Teorisi, bu eserin  içindeki  çalışmalar  sonucunda  ve  

Avrupa’daki  diğer  çalışmalar  incelenerek  ortaya  çıkmıştır.  Güneş  Dil  Teorisi’nin  

öne  sürülmesindeki  amaç: Türkçeyi  özdeşleştirmekten  vazgeçmek  değil, Türk  Tarih  

Tezi’ne  paralel  bir  dil  teorisi  benimsemekti. “Türkçe, Türk  uygarlığı  ve kültürü  

                                                 
3 Samiha  Ayverdi, Milli  Kültür  Meselemiz  ve  Maarif  Davamız,  Milli  Eğitim  Basımevi, 
Ankara:1976, s. 20  
4 Zeynep  Korkmaz,  Türk  Dili  Üzerine  Araştırmalar  I,  T.D.K.  Yay, Ankara : 1995, s. 831; Agah  
Sırrı  Levend, Türk  Dilinin  Gelişme  ve  Sadeleşme  Evreleri,  T.D.K.  Yay., Ankara : 1972,  ss. 431-
439 
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kadar  eski  ve  ana  bir  dildir. Türk  dili, taş  ve  maden  devirlerinde  kültür  

sözcüklerini  göçlerle  yeryüzündeki  dillere  yayan  eski  ve  büyük  kültür  dilidir.”5 

Atatürk’ün  amacı  zengin  güzel  bir  Türkçe  idi.  Falih  Rıfkı  Atay, bu  

amaçtan  ayrılmak  için  insanın  Türklüğünden  uzaklaşması  gerekir. Dilde  geri  

dönülemez. diyordu. 6 Dil  de  ise  ilk  şart, yazıyı  değiştirmek  ve  Türkçeyi  Arapçanın  

etkisi  altından  kurtarmaktı. 7 Türkler  Đslamiyet’le  birlikte  daha  önce  kullandıkları  

alfabeleri  bırakıp  Arap  alfabesini  kullanmaya  başladılar. Türk  dilinin  yapısına  hiç  

uymayan, Türk  seslerini  ifade  edemeyen  bu  eksik  alfabe  dokuz yüz  yıl  kullanıldı. 

XIX. yüzyıla  gelindiğinde  ise  Arap  alfabesinin  eksikliği, öğrenmedeki  zorluklar  

yavaş  yavaş  anlaşıldı. 8Türkçeyi, Arapçanın  etkisinden  kurtarma  fikrini  savunan 

Fuat  Köprülü  de  harf  inkılâbı  sayesinde  o  zamana  kadar  kendi  hususi  

hüviyetlerini  saklayan  Arap  ve  Fars  kelimelerin  artık  dilimizde  tutunamayacağını  

belirtmektedir. 9Atatürk  bu  amaçla  bir  süre  dili  özdeşleştirme  denemelerinde  

bulundu. Ancak  Türk  dilinin  özdeşleştirme  denemeleri  dili  bir  çıkmaza  sürükledi. 

Bunun  üzerine  Atatürk  dili  özdeşleştirmeden  vazgeçerek, Türkçede  kalacak  

kelimelerin  aslında  Türk  olduğunu  izah  etme  yolunu  tercih  etti. Güneş-Dil  Teorisi  

de  bunu  destekliyordu. 10  

Atatürk’ün  harf  inkılâbını  gerçekleştirmesindeki  diğer  bir  amaç  ise  kültür  

ağırlığını, Đslam  kültüründen, eski  Türk  kültürüne  aktarmak  düşüncesiydi. Atatürk, 

Çin’den  Anadolu’ya  kadar  uzanan  geniş  arazide  çeşitli  adlarla  yaşayan  Türklerle, 

daha  yakın  ve  sıcak  ilişkiler  kurmak  niyetindeydi. O, tıpkı  diğer  imparatorluklar  

gibi  Sovyet  Rusya’nın  da  bir  gün  dağılabileceğini  belirtiyordu. Atatürk  Sovyetler  

Birliği  için  şu  değerlendirmeyi  yapıyordu: “Bu  gün  elinde  sımsıkı  tuttuğu  

milletler, avuçlarından  kaçabilirler. Dünya  yeni  bir  dengeye  ulaşır. O  zaman  

Türkiye, ne  yapacağını  bilmelidir. Bizim  bu  dostumuzun  yönetiminde, dil  bir, inanç  

bir, öz  bir, kardeşlerimiz  vardır. Onlara  sahip  çıkmaya  hazır  olmalıyız. Hazır  olmak  

yalnız  o  günü  susup  beklemek  değildir. Hazırlanmak  lazımdır.” Atatürk’ün  bu  

                                                 
5 Şerafettin  Turan, Türk  Devrim  Tarihi  III: 2.  Bölüm,  Bilgi  Yay., Đstanbul : 1996, ss. 109-110 
6 Falih  Rıfkı  Atay,  Çankaya, Kıral  Matbaası, Đstanbul: 1968, s. 479 
7 Falih  Rıfkı  Atay,  “Atatürk  ve  Dil”, Türk  Dili, S.3,  Aralık  1951, s. 124 
8 Fuad  Köprülü, “Alfabe  Đnkılabı”, Ülkü, C. XII, S: 67, Eylül  1938, s. 1 
9  Köprülü, a.g.m., s. 2 
10 Falih  Rıfkı  Atay,  “Atatürk  ve  Dil”, Türk  Dili, S: .3,  Aralık  1951, s. 124 
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sözleri  büyük  bir  ileri  görüşlülüğün  göstergesidir. Atatürk  Türkiye’yi  kurmakla  

kalmıyor  aynı  zamanda  geleceğe  hazırlıyordu. Bugün  bağımsızlığına  kavuşmuş  

olan  Türk  devletlerine  o  günlerde  bile  sahip  çıkabilmenin  hazırlığını  yapıyordu. 

Kuşkusuz  ki  bu  hazırlıkların  en  önemlilerinden  biri  de  yeni  Türk  harflerinin  

kabulüdür.11 

Yazıyı  değiştirmek  Türk  dilinin  gelişmesi  açısından  önemli  bir  adım  teşkil  

ediyordu. Harf  inkılâbından  sonra  Türk  dili  için  yapılanlara  bakıldığında  da  harf  

inkılabının  önemi  bir  kez  daha  ortaya  çıkmaktadır. 

1- Türk  milletinde  Türkçe  sevgisi  ve  Türk  dilini  koruma  bilinci  

uyandırılmıştır. 

2- Türkçenin  kelime  türetme  olanakları  ortaya  çıkarılmış  ve  yeni  kelimeler  

ortaya  çıkarılmıştır. ( göçmen, sayman, öğretmen, yargıç, bölge, belge, durum, 

savunma  vb. ) 

3- Türkçenin  dilbilgisi  imla  kılavuzu  hazırlanmıştır.  

4- Türkçenin  tarihi  geçimi  takip  edilmiş, başlangıçtan  bugüne  kadar  Türk  

dilinin  gelişme  evreleri, zenginliği  ve  Türk  tarihi  ortaya  çıkarılmıştır. 

5- Konuşma  dili  ve  yazı  dili  arasındaki  uçurum  kapatılmıştır. Bu  amaçla  

konuşma  dilinde  yaşayan  Türkçe  kelimeler  derleme  ve  tarama  yolu  ile  

toplanmıştır. Bu  kelimelerin  yazı  diline  girmeleri  sağlanmıştır.  

6- Terimler  konusunda  çalışmalar yapılmış; matematik, astronomi, psikoloji, 

tiyatro, edebiyat, sinema, müzik  gibi  çeşitli  alanlarda  kullanılan  bilimsel  kelimelere  

Türkçe  karşılıklar  aranmış  ve  yayınlanmıştır. 

7- Türkçenin  anlatım  gücü  genişletilmiştir. Bu  gelişmeler  yeterli olmasa  bile  

Türk  dili  için  oldukça  önemli  gelişmelerdi. 12  

Türk  dilinde  böyle  önemli  gelişmelerin  başlangıcı  olan  harf  inkılâbı, 1  

Kasım  1928  günü  mecliste  kabul  edilen  Türk  harfleri  Kanunu  ile  yasal  hale  

geldi. Böylece  Türk  milletinin  yüzyıllardır  süren  kültür  hayatındaki  temel  

davalarından  biri  çözümlenmiş  oluyordu. Yeni  harflerin  en  geç  1  Ocak  1929’da  

                                                 
11 Đsmet  Bozdağ, Atatürk’ün  Evrensel  Boyutları, Kültür  Bakanlığı Yay., Ankara : 1996, ss. 130-132 
12 Emin  Özdemir, Dil  Devrimimiz, Ankara: 1980, s. 55 
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her  yerde  uygulanması  zorunlu  kılınıyordu.13 Böylece  Atatürk’ün  dediği  oluyordu. 

Oldukça  kısa  bir  süre  olan  bir  kaç  ay  içinde  Arap  yazısı  tarihe  karışıyor  yerini 

Latin  esaslı  Türk  harfleri  alıyordu. Atatürk  henüz  tarihi Sarayburnu  konuşmasını  

yapmadan  önce  komisyonda  görev  alan  Falih  Fıfkı’ya  “Yeni  yazıyı  tatbik  etmek  

için  ne  düşündünüz?”  şeklinde  soru  yöneltmişti. Falih  Rıfkı  cevabında: “Bir  on  

beş  yıl  uzun, bir  de  beş  yıllık  kısa  mühletli  iki  teklif  var.” diyordu. Cevabının  

devamında, iki  yazının  bir  arada  öğretilmesi  gerektiğini, gazetelerin  yarım  sütundan  

başlayarak  yeni  yazılı  bölümü  arttıracaklarını, devlet  daireleri  için  de  bazı  

yöntemler  düşünülmekte  olduğunu  söyler.  Atatürk  ise  bu  cevabın  üzerine: “Bu  ya  

üç  ayda  olur  ya  da  hiç  olmaz....Gazetelerde yarım  sütun  eski  yazı  bulunduğu  

zaman  dahi  herkes  bu  eski  yazıyı  okuyacaktır.” diyordu. 14 Bu  cümlesiyle  de  

Atatürk’ün  bir  düş  adamı  değil  bir  hesap  adamı  olduğu  bir  kez  daha  

kanıtlanıyordu. Atatürk  bu  işin  yürüyeceğine  kesinlikle  inanmıştı  ve  çok  iyi  

hesaplamıştı. 15  

Yeni  yazının  yasal  hale  gelmesinin  ardından, yeni  yazının  bütün  Türk  

halkına  öğretilmesi, yaygın  hale  getirilmesi  işine  girişildi. Bu  amaçla  1  Ocak  

1929’da  Millet  Mektepleri açıldı. Artık  çocuklar  yazı  zorluklarından  kurtuluyor, 

yaşlılar  ise  okuma  yazmanın  sevincini  yaşıyorlardı. Đnsanlar  asasında  kolay  ve  

hevesle  okumanın  temin  edilmesiyle  milli  görev  yerine  getirilmişti.16 Türkiye’nin  

dört  bir  yanında,  16-40  yaş  arasındaki  pek  çok   kadın  ve  erkek  akın  akın  

okullara  gidiyordu. Bu  iş  için  ayrılan  dershaneler  yetmiyor, yapılan  ilanlarla  yeni  

okul  ve  dershanelerin  açılacağı  duyuruluyordu.  Tek  kelime  ile  Millet  Mektepleri, 

düşünce, örgüt  ve  uygulama  olarak  o  güne  kadar  dünyada  görülmemiş  bir  zorunlu  

yaygın  eğitim  hareketini  gerçekleştiriyordu.17 

Harf  inkılâbı  gerçekleştirildikten  sonra  bu  konu  ile  ilgili  günümüze  kadar  

bir  çok  eser  yazılmış, basında  yazılar  çıkmıştır. Yazılan  eserler  incelendiğinde  harf  

                                                 
13 Levend, a.g.e., s. 403;  Sadi  Irmak,  Atatürk  Devrimleri  Tarihi, Yapı  Kredi  Yay., Đstanbul: 1981, s. 
231 
14  Atay, a.g.e., s. 440 
15 Sami  N.  Özerdim, “Yazı  Devrimini  Kavrayamayanlar”, Türk  Dili, C. III, S. 27,  Aralık  1951, s. 
589 
16 Düşünceleriyle  Atatürk,  Derleyen   Ali  Đnan, T.T.K. Yay., Ankara: 1999, s. 90 
17 Đsmail  Arar, “Gazi  Alfabesi”, Harf  Devriminin  50.  Yılı  Sempozyumu, T.T.K.  Yay., Ankara : 
1991, s. 157 
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inkılâbı  hakkında  hemen  hemen  hiç olumsuz  ya  da  inkılâbı  eleştiren  eserlerin  

olmadığı  anlaşılmaktadır. Đncelenen  eserlerde  harf  inkılâbının  geleceğe  ışık  

tutacağı, okuma  yazmaya  olan  büyük  katkısı  ve  eğitimdeki  rolü  üzerinde  

durulmaktadır. Ancak  halkın  harf  inkılâbına  bakışı  üzerinde  yeterince  

durulmamıştır. Harf  inkılâbının  gerçekleşme  safhaları  verilmesine  karşın, yeni  

yazının  ilk  uygulamaları, halkın  duygu  ve  düşünceleri, katılım  oranı, ilgisi, sorunları  

hakkında  geniş  bilgi  yer  almamaktadır. Yapılan  bu  çalışmada  harf  inkılâbının  

halkın  üzerinde  yarattığı  etkiler  konusundaki  eksiklikler  doldurulmaya  çalışılmıştır. 

Özellikle  Balıkesir  halkının  harf  inkılâbına  bakış  açısı  ortaya  konmaya  çalışılarak  

Türk  halkının  bu  konudaki  duyguları, faaliyetleri  hakkında  bir  fikir  sağlanmaya  

çalışılmıştır.  Özellikle  halkın  duygularını  yansıtan   dönemin    gazeteleri  konuya  

önemli  ölçüde  ışık  tutmaktadır. Balıkesir  için  o  dönemde  yayınlanan  tek  gazete 

olan  Türk  Dili  incelenmiş  bunu  yanında  başta  Đstanbul  basını  olmak  üzere  

Ankara  ve  Đzmir  basınından  da  yararlanılmıştır. Balıkesir  halkının  yeni  yazıya  

bakışı, duyduğu  coşku  ve  heyecan  ortaya  çıkarılmış, ilk  uygulamalar, ilanlar, 

reklamlar, Millet  Mektepleri’nin  açılması  gibi  konulara  işlenerek  eksiklikler  

tamamlanmaya  çalışılmıştır. 
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I. BÖLÜM 

 

TÜRKLERĐN    HARF  ĐNKILABI  ÖNCESĐ  KULLANDIĞI 

ALFABELER 

 

          A.  Türklerin  Đslamiyet’ten  Önce  Kullandığı  Alfabeler 

  

 

Tarih  boyunca  geniş  alana  yayılan  Türkler, çeşitli  kültür   merkezlerinin  

ortaya  çıkmasını  sağlamışlar  ve  bulundukları  çevreye göre  bir çok  alfabe  

kullanmışlardır. Geniş  coğrafi  alanda  ve  farklı  kültür  yapılarıyla  yoğrularak  ortaya  

çıkan  bu  alfabeler, Kronolojik  olarak ; Göktürk (Orhun, Yenisey ), Tinet , Çin, Đbrani, 

Soğdi, Brahmi, Nasturi, Süryani, Mani, Uygur, Peçenek, Arap, Passe-Pa, Yunan, 

Ermeni, Latin, Latin-Slav, Slav (Kiril) ve  Latin  alfabeleridir. 18Ancak  bu  alfabelerin  

içerisinde Göktürk , Uygur , Arap  ve  Latin  alfabesi  çok  daha  geniş  ölçüde  

kullanıldığından Türklerin  milli  alfabesi  olarak  kabul  edilmiştir. 

Đlk  milli  alfabemiz  olarak  kabul  edilen  Göktürk  alfabesi  Yenisey  

yazıtlarında  ve bir  iki  asır  sonra  da  Orhun  Abideleri’nde ilk  kez  kullanılmıştır.19    

Yenisey  ve  Orhun  Abideleri M.S.  ilk  bininci  yılın  ortalarından  itibaren  Türklerin  

oldukça  iyi  bir  yazı  sistemine  sahip  olduklarını  gösterir. Yine  bu  yazı  sistemi  ile  

Türklerin  oldukça zengin  söz  haznesine  ve  çok  gelişmiş  bir  gramer  yapısına  sahip  

oldukları  anlaşılmaktadır. Orhun  ve  Yenisey  Abideleri  Türk  dilini  her  yönden  tam  

olarak  temsil  edebilecek  bilimsel  bir  yapısı  olan  bir  alfabeydi. Böyle  bir  yazı  

                                                 
18 Đskender  Pala, “Osmanlı  Harfleri  Döneminde  Türk  Dilinin  Latin  Harfleri  ile  Đmlası  ve  
Kullanımı” ,Uluslar arası  Türk  Dili  Kongresi 1992 (26  Eylül- 1 Ekim), Ankara: 1996, s. 253 
19 Muharrem  Ergin, Türk  Dünyası  El  Kitabı, C. II,  Türk  Kültürü  Araştırma  Enstitüsü  Yay.,  
Ankara: 1992, s. 259 
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geleneği  en  azından  binlerce  yılın  bir  birikimi  olmalıydı.20 Bartholt  da  eserinde, 

Sibirya’da  Yenisey  havzasında  karşılaşılan  ilk  Türk  alfabesinde  görülen  örneklerin  

M.Ö. VII.  hatta  VI. yüzyıldaki  alfabe  örneklerinde  de  görüldüğünü  belirterek  bunu  

doğrulamaktadır.21 

Göktürk  alfabesi  aynı  zamanda  Runik  yazısı  olarak  da  bilinmektedir. Runik  

kelimesi   okur  yazarlığın  çok  az  olduğu  dönemlerde  eski  Đskandinav  alfabesine  

verilen  addır. Türkoloji  çalışmalarından  önce  Đskandinav  sahasında  çalışmalar  

başladığından  ilmi  terim  haline  gelmiştir. Göktürk  yazısıyla  karşılaşan  ilim  alemi  

benzerliği  sebebiyle  bu  yazı  sistemini  de  Runik  yazı  olarak  adlandırmıştır.22 

Göktürk (Runik) alfabesinin  Orhun’da  38 harflik  bir  alfabe  haline  geldiği  

görülür. Orhun  harflerinin  genel  özelliği; keskin  düz  çizgilerden  oluşması  ve  

bitişmemesidir. Yazı  sağdan  sola  doğru  yazılır  ve  kelimeler  birbirinden  üst  üste  

iki  nokta  konularak  ayrılır. 23 Göktürk  alfabesi  ile  yazılmış  olan ilk  metinler  

sekizinci  yüzyılın  birinci  yarısında Bilge  Kağan , Kül  Tigin  ve  Tonyukuk  adına  

dikilmiş  abidelerdir. Bu  alfabe  Uygurlar  arasında  da  bir  süre  kullanılmış kullanım  

sahası  daralarak  onuncu  yüzyıla  kadar  devam  etmiştir. 24 

Türkçe’nin  ikinci  genel  ve  milli  alfabesi  Uygur  alfabesi  olmuştur. Uygur  

alfabesi  8. yüzyılda  Göktürklerin hakimiyetine  son  veren  Uygurlar  tarafından  

kullanılmaya  başlanmış  olup  Đslamiyet  öncesi  en  geniş  alanda  kullanılan  Türk  

alfabesi  haline  gelmiştir.  

Soğd  alfabesinden  alınan  Uygur  alfabesi ; Soğd  alfabesinin  geliştirilerek  

bazı  küçük  ilaveler  ve  değişiklikler  gerçekleştirilerek  meydana  getirilmiş  bir  

alfabedir. 18  işaretten  oluşan  Uygur  alfabesi  sağdan  sola  doğru  yazılır. Harfler  

genellikle  birbirine  bitişik  karakterdedir. Bu  alfabenin  yazılması  kolay  fakat  

okunması  güçtür.25  

                                                 
20 Gülzura  Cumakunova,  “Atatürk’ün  Harf  Devrimi  ve  Kırgızistan’da  Alfabe  Meselesi” , I. Uluslar 
arası  Atatürk  ve  Türk  Halk  Kültürü  Sempozyumu  Bildirileri  ( 6-7 Ekim  2000 ) , Kültür  
Bakanlığı  Yay., Ankara : 2001 , s. 65 
21 W.  Bartholt,  Türkistan, Çev. Fuat  Köprülü,  Đstanbul: 1940, ss. 268-270 
22 Đsmail  Doğan,  “Milli  Alfabemiz  Göktürk  (Runik)  Yazısı  Doğu  Avrupa  ile  Kuzey  Kafkasya’daki  
Örnekleri  ve  Yeni  Buluntular”  Atatürk’ün  Harf  Devrimi  ve  Türk  Dünyasına  Yansımaları  
Sempozyumu (27  Ekim  1998): Bildiriler , Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  Yay., Trabzon : 1999, s. 81 
23 Ergin, a.g.e., s. 259 
24 Selahattin  Ortaç, Harf  Đnkılabı  Halkın  Eğitimine  Hizmet  Edenler , Ankara: 1985 , s. 28 
25 Ergin, a.g.e., s. 260 
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Uygurlar  Soğdaklar’dan  aldıkları  alfabenin  yanında  Göktürk  alfabesini  de  

kullanmışlardır. Çoğunlukla Uygur  alfabesini  kullanan  Uygurlar  bu  yazıyla  yüzlerce  

eser  meydana  getirmişlerdir. Bu  eserlerin  çoğu  bu  yüzyılın  başındaki  büyük  

eserlerde  yer  almıştır.26 Đslamiyet’ten  sonra  ise  bu  yazı  önemini  yitirmiştir. 

Ayrıca  Hıristiyan  Uygurlar  arasında  Süryani  yazısı  kullanılmıştı ki  bu  yazı  

çeşidi  Türklerin  en  az  kullandığı  yazıdır. Süryani  yazısından  çıkmış  olan  Mani  

yazısı  Türk  Manilerince  kullanılmış  oldukça  süslü  bir  yazı  çeşididir. Budist  

Uygurlarca  kullanılan  Brahmi  ve  Tibet  yazısı  da  Türklerin  kullandıkları  diğer  

yazı  çeşitleridir.27 

 

B. Đslamiyet’ten  Sonra  Türk  Alfabesi 

Türklerin  kullandığı  üçüncü  büyük  alfabe  Arap  harflerinden  meydana  gelen  

Türk  alfabesidir. Türklerin  Müslüman  olmasıyla (yaklaşık  onuncu  yüzyıl) 

kullanılmaya  başlanmış  yaklaşık  on  asır  Türk  dünyasında  kullanılmıştır.28  

Arap  harflerinden  oluşan  Türk  alfabesinin  gelişmesi, klasik  bir  yazı  şeklini  

alması  ve  gerek  duyulması  üzerine  sonradan  bu  yazıda  çeşitli  değişiklikler  

meydana  gelmesi, oldukça  uzun  bir  süre  içerisinde  gerçekleşmiştir.  

Anadolu’da  henüz  yazılı  metinler  ortaya  çıkmadan  önce, Arap  alfabesinin  

Doğu  Türkçesinde  kullanıldığı  görülmektedir. Doğu  Türkçesinde  Arap  alfabesi  

kullanılırken  diğer  yandan  da  Uygur  alfabesi  kullanılıyordu. Bu  yüzden  Arap  

alfabesi, Uygur  alfabe  geleneğine  uyduruldu. Aynı  zamanda  Arap  alfabesi, Uydur  

alfabesinin  bir  çeviri yazısı  olarak  kabul  edilir. Bu  yazıda  Arapça  ve  Farsça  

kelimelerin  yazımı  değişmedi. Türkçe  kelimelerde ise  Uygur  alfabe  dizgesi  

kullanıldı. Bu  ikili  yazı  dizgesi  sonraları  Anadolu’da  da  görülmektedir.29 

Türklerle  Arapların  ilk  ilişkisi , M.S.  630’u  yıllarda, Bugünkü  Đran  

topraklarında  başlamıştır. Coğrafi  şartlar  bu  ilişkiyi  Farslar  aracılığı  ile  Selçuklular  

devrine  kadar  devam  etmesini  sağlamıştır. Ayrıca  Ruslardan  satın  alınan  Türk  

                                                 
26 Ahmet  B.  Ercilasun, “Tarih  Boyunca  Türk  Dilinin  Kullanılışı”, Tarih  Boyunca  Türk  Dili  Bilgi  
Şöleni, Karaman: 1997, s. 56 
27 Fuat  Bozkurt, Türklerin  Dili , Kültür  Bakanlığı  Yay., Ankara : 1999, s. 100-101 
28 Selahattin  Ortaç, a.g.e., s. 28 
29 Mustafa  Canpolat,  “Arap  yazılı  Türk  Alfabesinin  Gelişmesi”, Harf  Devriminin  50.  Yılı 
Sempozyumu, T.T.K.  Yay., Ankara: 1991, s. 49 
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köleler  vasıtasıyla  da  Kafkasya  üzerinde  sınırlı  da  olsa  Türk-Arap  ilişkisi  ortaya  

çıkmıştır.30 Türkler  Đslamiyet’le  tanıştıktan  sonra ,Orta  Asya  Devletleri, Büyük  

Selçuklu, Anadolu  Selçukluları  ve  beylikleri,  Mısır, Suriye, Altınordu (Kıpçak) ve  

son  olarak  Osmanlı  Devleti’nin  hakim  olduğu  geniş  ülkelerde  yüzyıllar  buyunca  

hep  Arap  alfabesi  kullanılmıştır. Kuruluşundan  yıkılışına  kadar  Osmanlı  

Đmparatorluğu’nda  ise  Arap  alfabesi  oldukça  önemli  bir  yer  tutmuştur.31 

Türklerin  Müslüman  olmalarıyla  beraber  Türk  yazı  dili  ve  kültür  dili  de  

Tarım  havzasından  biraz  daha  batıya  Balasagun  ve  Kaşgar  denilen  merkezlere  

kaydı. Artık  Müslüman  Türkler  de  edebi  eserler  meydana  getirmeye  

başlamışlardı.10.  yüzyılda  Türkler  Müslüman  olmuşlardı.  Ancak  11.  yüzyılda  hâlâ  

Türklerin  yazısı  Uygur  yazısıydı. Yani  Arap  yazısı  henüz  yaygın  olarak  

kullanılmamaktaydı. Kaşgarlı  Mahmut  Divân-ü  Lügati’t  Türk  adlı  eserinde  Uygur  

yazısını  göstererek  Türklerin  yazısının  bu  yazı  olduğunu  ifade  etmiştir. Yaklaşık 

12.  yüzyılda   Arap  alfabesi Türkler  arasında  yaygınlaşmaya  başladı. Karahanlılar  

döneminde  Kutadgu  Bilig’in  Atabetü’l  Hakayıkık gibi Ahmet  Yesevi’nin  şiirleri  

gibi  ilk  büyük  Đslami  eserler  meydana  geldi.32  

Selçuklu  Devleti’nin  yıkılışından Osmanlı  Devleti’nin  imparatorluk  

dönemine kadar  süren  dönem  Anadolu  Beylikleri  Dönemi  olarak  tanımlanır. Bu  

dönemde  ilk  zamanlarda  kullanılan  Doğu  Türkçesi  sonraları  silinmeye  başlamıştır. 

Eski  Osmanlıca  veya  Eski  Anadolu  Türkçesi  denen  yazı  dili  gelişmeye  başlar. 

Özellikle  Farsi  unsurlar   Türkçenin içerisine  girer. Saraylarda  Türkçe  kaba  dil  

sayıldığından  konuşulmaz. Farsça  şiirler  söylenir. Đdari  işlerde  Arapça  yazmak 

gelenek  olmuştur. Medreselerde  din  eğitimi  Arapçadır. Böylece  Türkçe  sadece  halk  

arasında  konuşulan bir  dil  haline  gelmiştir.  Bu  dönemde  sadece  Karamanoğulları  

beyi Mehmet  Bey’in  buyruğu  ile  Türkçenin  resmi  dil  olarak  kullandığı  

görülmektedir. Arap  alfabesi  ise Anadolu’da  bu  dönemde  kullanılan    alfabe  

çeşididir.33 

                                                 
30 Günay  Karaağaç, “Türkçenin  Komşulayıyla  Đlişkilerine  Genel  Bir  Bakış”, Atatürk’ün  Harf  
Devrimi  ve  Türk  Dünyasına  Yansımaları  Sempozyumu (27  Ekim  1998) : Bildiriler, Karadeniz  
Teknik  Üniversitesi  Yay., Trabzon: 1999, s.50 
31 M. Şakir  Ülkütaşır, Atatürk  ve  Harf  Devrimi , T.D.K.  Yay., Ankara: 1981, s.18 
32 Ercilasun , a.g.m. , s. 58 
33 Bozkurt, a.g.e., s. 311 
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Arap  harflerinin  kabul  edilmesi  ile  Türk  dilinde  Arapça  ve  Farsça’nın  

etkileri  görülmeye  başlamıştır.34 Sami  dillerinden  olan  Arapça’da.  vokali  gösteren  

harf  yoktur. Arap  alfabesinde  her  harf  , başta, ortada  ve  sonda  farklı  şekillerde  yer  

alır.35 Doğal olarak  Doğu  Türkçesinin  yazımında  görülen  ikili  yazı  dizgesi,  

Osmanlı  yazımında  da  görülmektedir. Buna  göre  Arapça  ve  Farsça  kelimelerin  

yazımında  bu  dillere  sadık  kalınmaktadır. Ancak  Türkçe  kelimeler yepyeni  bir  

yazım  şekliyle  ortaya  çıkmaktadır. 36 

18.  yüzyılın  ortalarına  kadar  Türk  dünyasında  genel  olarak  Arap  alfabesi  

kullanılmıştır.37 Mevcut  belgeler, Türk  dünyasının  büyük  bir  kesiminin  en  uzun  

süre  kullandıkları  alfabenin  Arap alfabesi  olduğunu  gösterir. Ancak  diğer  bir  

gerçek  de  bazı  Türk  boylarının  Arap  alfabesi  yerine  başka  alfabeleri  tercih  

ettikleridir.38 

15-19.  yüzyıllarda, Arapça  ve  Farsça’nın  etkilerinin  Türk  diline  girmesi,  

Osmanlı  Devleti’nde  bürokrasi  ve aydın-sanatçı  çevrenin  dilini  yansıtan  

Osmanlıca’nın  ortaya  çıkmasına  neden  oldu. Özellikle  15.  ve  16. yüzyıllardan  

sonra  bürokrasinin  gelişmesini  ve   belirginleşmesini  sağladı. Saray  ve  çevresinin  

yaşantısı, kültürü, dili  ve  beğenisiyle  halktan  kopup  durumdaydı. Kırsal kesimde, 

kahvelerde  asker  ocaklarında  ise  okuma  yazması  olmayan  geniş  bir halk  kesimi  

vardı. Tekkeler  etrafında  toplanan  tarikat  üyeleri  de  kültürel  birikimleri  olmasına  

rağmen, halkla  bütünleşmiş  bir  durumdalardı. 

Toplumdaki  bu  katmanlaşma, dil  ve  yazımızda  da  farklılıkların  ortaya  

çıkmasını  sağladı. Saray  ve  çevresinde  Türkçe, Arapça  ve  Farsça’dan  oluşmuş  

karma  bir  yazı  dili  olan  Osmanlıca  ortaya  çıktı. Yazı  dili  ile  konuşma  dili  

arasında  oldukça  büyük  farkların  olması  Osmanlıca’nın  en  büyük  özelliği  idi.39 

                                                 
34 Afet  Đnan ,Türkiye  Cumhuriyet  ve  Türk  Devrimi, T.T.K.  Yay.,  Ankara: 1998, s. 182 
35 Agâh  Sırrı  Levend , “Arap  Alfabesi  Türkçeye  Niçin  Uymaz ?”, Türk  Dili, C. III ,S: 27,  Aralık  
1953,  ss. 116-117 
36 Canpolat, a.g.m., s. 50 
37 Bilgehan  A.  Gükdağ, , “Alfabe  ve  Siyaset”, Atatürk’ün  Harf  Devrimi  ve  Türk  Dünyasına  
Yansımaları  Sempozyumu (27  Ekim  1998):  Bildiriler, Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  Yay., 
Trabzon : 1999, s.21 
38 Pala, a.g.m., s. 253 
39 Muhittin  Bilgin,   Anlamdan  Anlatıma  Türkçemiz,  Kültür  Bakanlığı  Yay., Ankara: 2002, s. 15 
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Yazı  dilinin  aynı  zamanda  konuşma  dili  olması  mümkün  olmuyordu. Bunun  

mümkün  olmadığı  yüzyılların  getirdiği  deneyimle  de  anlaşılıyordu. 40 

Görüldüğü  gibi Arap  alfabesinin  Türkçede  kullanılması  bir  takım  

problemleri  de  beraberinde  getirmişti. Arap  alfabesi  harfler ve  imla  kuralları  

açısından  Türkçeye  uymuyordu. Türkçenin,  Türk  dilinde  bulunan  bütün  sesleri  

gösterebilecek, söylendiği  gibi  yazılan  yazıldığı  gibi  okunan  bir  alfabeye  ihtiyacı  

vardı.41  

 

C. Türkçenin  Latin  Alfabesiyle  Yazımının  Đlk  Denemeleri 

            Türk dili  öğrenimi  görmemiş  bir  çok   kişi  Latin  harfleriyle  Türkçe  

yazımının  ilk  kez  3 Kasım  1928’de  yasal  hale  gelen  yazı  inkılabından  sonra  

gerçekleştiğini  sanır. Oysaki  Türkçe, Avrupalılarca   yazı  inkılabından   yüzyıllar  

önce , Latin alfabesiyle  yazılmaya  başlanmıştır. Zaman  içersinde  bu uygulama  batıda  

Türkçe  gramerinde  bir  gelenek  haline  gelmiştir. 42 

            Misyonerler, seyyahlar  ve  diplomatlar  tarafından  dini  siyasi  ve  askeri  

amaçla   Latin  harfleriyle  Türkçe  yazılar  yazılmıştır. Đlmi  eserlerin  yazılış 

maksadında  bile  siyasi  çıkarlar  önemli  bir  yer  tutar. O  dönemin  Avrupasının  

Doğu’nun  zenginliklerini  ele  geçirme  fikrinden  kısaca  Şark  Meselesi’nden  

kaynaklanmaktadır. 43 

            Türkçe’nin  Latin  harfleriyle  yazımı  batıda  ilk  kez 1303  yılında  başlamıştır. 

Hıristiyan misyonerlerin  Kıpçak  Türkçesini  Latin  alfabesiyle  yazmaları  sonucunda   

Codex  Cumanicus (Kuman  Elyazmaları) adlı  bir  eser  ortaya  çıktı. 44 Hıristiyan  

dininin  yayılmasını  kolaylaştırmak  için  günlük  yaşamda  kullanılan  2500  kelimeyi  

kapsayan  bir  sözlük  niteliğindedir. Dilbilgisi  kuralları , Đncil’den  çeviriler ,Katolik  

ilahilerin  çevirisi  ve  bazı  Türk  atasözleri  bu  eserde  bulunmaktadır. Codex’de  Latin  

                                                 
40 Ziya  Gökalp, Türkçülüğün  Esasları, Kamer  Yay., Đstanbul: 1970, s. 114 
41 Ömer  Asım  Aksoy, Atatürk  ve  Dil  Devrimi,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yay., Ankara : 1963, s. 15 
42 Talât  Tekin, “Avrupalılar  ve  Türkçenin  Latin  Harfleriyle  yazımı”,    Türk  Dili: Çeviri  Sorunları  
Özel  Sayısı, C :38, S: 322,  Temmuz  1978,  s.590              
43 Pala ,a.g.m., s. 254 
44 Tekin, a.g.m., s. 590 
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alfabesi  kullanıldığı  için  sesleri  belirlemek  oldukça  kolaydır. Ağız  özellikleri  ve  

ses  düzeni  bellidir.   45 

         Türkiye  Türkçesinin  Latin  alfabesiyle  yazımı ise ilk  kez  1533  yılında  

gerçekleşmiştir. Floransa  kentinin  “Đstanbul  elçisi  yazmanlığında”  yer  almış  olan  

Filippo  Argenti’nin  yazdığı  Regola  del  Parlare  Turcho  adlı  eserdir. Ancak  eser  

1938’de  tanıtılabilmiştir. 1611’de  Đtalyan  Rietro  Ferraguta , Gramatica  Turca  adlı  

gramer  yazmıştır. Ancak  basılmamış  yazma  halinde  kalmıştır. Basılmış  ilk  Türkçe  

Gramer ,soylu  bir  aileden  gelen  Alman  papazının  Hieronmus  Megisel’in  

Instituonum  Linguae  TurcicaeLibri  Guatuor  adlı  yapıtıdır. 1612’de  yayınlanmıştır.  

           Megiser’den  sonra  Avrupa’da  XVII. Yüzyılda  beş Türkçe  grameri  daha  

yapılmıştır. Bu  yüzyıllarda  soylu  bir  aileden  gelen ve  Türkiye’de  yedi  yıl  kalmış  

Macar  diplomatı  Jakab  Nagy  de  Harsany’nin eseri  Türkçenin  Latin  harfleriyle  

yazımı  bakımından  oldukça  önemli  bir  eserdir.  1672’de Köln’de  yayınlanmış  olan  

Colloquia  familiaria  Turcico-Latina  adlı  eser  Türkçe-Latince  konuşma  kitabıdır.   

          Batıdaki  Türk  dilbilimi  çalışmalarının  temeli sayılabilecek  bir  yapıtta  Leh  

asıllı Fr de  Mesgnien  Meninski  tarafından  yazılmıştır. Eseri  Linguarum  Orientalium, 

Turcicae ,  Arabicae, Persicae, Institutiones  adlı  1680  yılında  basılmış  yapıttır. 

Osmanlı  Türkçesi  grameridir. Türkçe, ilk  kez  bilimsel  bir  çevriyazı ile  yazılmıştır.  

         Avrupa’da  Türkçenin  Latin  alfabesiyle  yazımı  XVIII.  ve  XIX. yüzyıllarda  

yayımlanan  Türkçe  gramer  eserlerinde  daha  düzenli  ve  daha  kurallıdır. XX.  

yüzyılda  ise  yayımlanan  iki  gramer  ile  Türkçe’nin  Latin  alfabesiyle  yazımı  

tamamen  bilimsel  nitelik  kazanmıştır. Bunlar  Macar  Türkoloğu  Gyula   Németh’in  

Türkische  Grammatik   adlı  1916’da  yayımlanan  gramer  ile  Fransız  Türkoloğu  J.  

Deny’nin  Grammaire  de  la  Langue  Turque, adlı  1921’de  Paris’te yayımlanan  

gramerdir.  Bu  gramerlerden  ilki  I.  Dünya  Savaşı’nda  Türk  ordusunda görevli  

Almanlar  için  hazırlanmıştı. Bu  Türkçe  grameri  Atatürk  de  görmüş   ve  bazı  

kelimeleri  kolaylıkla  okuyabilmiştir. Atatürk  tarafından incelenen  bu  yapıt  1928  

yılında yapacağı  harf  inkılabı  ile  ilgili  fikirlerinde  etkili  olmuştur.   

                                                 
45 Bozkurt, a.g.e., ss. 278-279 
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         Avrupalılar  Türkçe’yi  yüzyıllar  önce  Latin  alfabesiyle   yazmışlardır. Bu  

yüzden  Avrupalıları  harf  inkılâbının  bilimsel   öncüleri   olarak  kabul  etmek  doğru  

olur. 46 

         Osmanlı  sınırları  içerisinde de Latin  harflerinin  yazım  denemeleri  

gerçekleşmiştir. Ülke  içerisinde  en  azından  Latin  harflerinin  bilinmesi  bir  ihtiyaçtı. 

Fatih’in  yazdığı  Grekçe  ve  Latince  mektuplar  ile  Şehzade  Cem’in, Sultan  

Bayezid’e    Venedik’teki durumunu  anlatmak  için  gönderdiği  raporlar  Latin  

harfleriyle  yazılmış  Türkçe  idi. Latin  alfabesiyle  Türkçe  yazımının  daha  bir  çok  

örneklerini  bulmak  mümkündür. Đbrahim Müteferrika  matbaasının bastığı ilk  

kitaplardan  biri  de  Latin  alfabesiyle  yazılmış  Türkçedir.  Fransızlar  XVIII.  yüzyıl  

başlarında  Osmanlı  Devleti’nin  içinde  bulunduğu  şartlardan  yararlanarak  

Đstanbul’daki  elçiliklerine  Latin harfli bir  matbaa  sağlayarak  kültürel yönden  

Osmanlı’yı  etkilemeye  çalışmışlardır. Bunda  başarılı  da  olmuşlardır. Bu  matbaada  

basılan kitap  Osmanlı  Askeri  Okullarında (Mühendishane-i  Bahri  Hümayun  ve  

Berri  Hümayun)  okutulmaya  başlanmıştır. 47 

         Defterdar  Burnu’nda  bir  sahil  sarayı  olan  III.  Selim’in  kardeşi  Hatice  Sultan 

(1768-1822) da   Latin  harflerini  kullanmıştır. Sarayın  tamiri  ve  bahçe  düzenlenmesi  

için  görevlendirilen  A. I. Melling’e  Hatice  Sultan  ilk  iş  olarak  Latin  harflerini  

kullanarak  bir  mektup  yazmıştır. Bu  mektupta  Latin  harflerini  öğrenmek istediğini  

ve  fikirlerini belirtmiştir. 

         Latin  harflerinin  yarı  resmi  uygulama  alanı  telgraf  haberleşmesi  üzerinde  

olmuştur.  Kırım  Savaşı  devam  ederken  Đngilizlerin  yardımıyla  Varna-Edirne-

Đstanbul  hattına  bir  telgraf  şebekesi  kurulur. Fakat  telgraf  makinesi  Latin  

harfleriyle  çalışmaktadır.  Görevli  memurlar  da  Fransızca  bilmemektedir. Pratik  bir  

çözüm  bulunarak  Latin  harfleriyle  Türkçe  yazılmasına  karar  verildi. Edirne  Telgraf  

memuru  Mustafa  Efendi   hemen  ilk  gün ( 16  Ağustos  1855)  Lâtin  harflerine  

dayalı  Bir  Türk  alfabesi  hazırlamış  ve  kullanmıştır. Bu  basit  alfabe  Harf  

Đnkılâbı’na  kadar   Türk  telgrafçılığının  temel  dayanağı  olmuştur. Uluslar arası  posta  

ve  telgraf  anlaşmaları da  merkez  isimlerinin Latin  harfleriyle  yazılmasını  zorunlu 

kıldığından  az da  olsa  devlet  işlerinde  Latin  harflerinin  kullanılmasını  sağlamıştır. 
                                                 
46 Pala, a.g.m. , s. 257 , Tekin, a.g.m., ss. 592-593 
47 Pala, a.g.m., 2. 257 
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Yine  bu  dönemde  ünlü  J. W. Redhouse’nin   ünlü  A  Turkısh  and  English  Lexicon  

adlı  sözlüğünde  Türkçe ve Türkçede  kullanılan  yabancı  asıllı  bütün  kelimeler  Latin  

harfleriyle  yazılmıştır. Sözlük  Đstanbul’da  1890  yılında  basılmıştır.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48Faik  Reşit  Unat, “Latin  Alfabesinden  Türk  Alfabesine”, Türk  Dili,  , C.II, S::23,  Ağustos  1953, ss. 
722-723; Pala, a.g.m., s. 258 
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II.  BÖLÜM 

 

CUMHURĐYET  ÖNCESĐ  ALFABE TARTIŞMALARI 

 

          A. Tanzimat  Dönemi  Alfabe  Tartışmaları 

        

 

           Osmanlı  Đmparatorluğu’yla   başlayan  ve  Türkiye  Cumhuriyeti  ile  devam  

eden  batılılaşma  hareketleri  ile  Harf  Đnkılâbı’nın  gerçekleşmesi  arasında  yakın  bir  

ilişki  vardır. Batılılaşmanın  ne  zaman  başladığı  ve  ne  anlama  geldiğini  kesin  

olarak  söylemek  mümkün  değildir.  Ancak  batının  incelenerek  daha  sonra  Osmanlı  

toplumu  için  faydalı  olacak  yeniliklerin  alınması  düşüncesi XVIII.  yüzyılda  tam  

olarak  ortaya  çıkmıştır. Bu  yüzyıl  batılılaşma  hareketlerinin  başlangıcı  olarak  

gösterilmektedir. 49 

       Batılılaşma  hareketlerinin  yoğun  olarak görüldüğü  II.  Mahmut  döneminde ; II.  

Mahmut’un  14  Mart  1827’de  Askeri  Hekimlik  Okulu’nun  açılış  söylevinde  

Osmanlıca’nın  ve  Arapça’nın  bilim  dili  olarak  yetersiz  olduğunu  belirtmesi  ve  bu  

okulda  eğitimin  Fransızca  yapılacağını  söylemesi  o  dönemde  bile  Arap  harflerinin  

eğitim  için  elverişsiz  olduğunu  göstermektedir.50 

        Tanzimat  devri  ve  sonrası  batıdan  getirilen  yeni  düşüncelerin,  gazete, dergi  

ve  kitaplar  vasıtasıyla  topluma  aktarılarak , aydınlarla  halk  arasında  bir iletişim  

kurulması  çabaları  oldukça  fazladır. 51  

                                                 
49 Enver  Ziya  Karal, Osmanlı  Tarihi, C: VI,  T.T.K.  Yay., Ankara : 1978, ss. 272-273 
50 M.  Rauf  Đnan,  “Atatürkçülüğün  Belirgesi”, Türk  Dili , C. 38, S.322, Temmuz  1978, s. 528 
51 A.  Cevat  Eren, “Tanzimat” Maddesi, Đslam  Ansiklopedisi, C. XI, Milli  Eğitim  Yay., Đstanbul : 
1970, ss. 709-765   
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       Osmanlı  toplumu  1839  Tanzimat’la  birlikte   Batıya  yönelmesi  sonucu  yeni  

ihtiyaçlarla  karşı  karşıya  kalmıştır. Osmanlıcanın  ıslahatı  da  bu  ihtiyaçlardan  biri  

olarak  görülmüş  ve  bir  dil  davası ortaya  çıkmıştır. Bu  hareket  Şinasi’den  

başlayarak  ileri  geri  çeşitli  dalgalanmalarla  1910’lara  kadar  devam  etmiştir. Amaç  

yazı  dilini  sadeleştirme  ve  Osmanlıca’yı  daha  anlaşılır  bir  duruma  getirmekti. 

Fakat  temelinde  Türkçeyi  hakim  kılan  bir  yenilik  olmadığı  için  çalışmaların  

sonucu  Osmanlıca  nispeten sadeleşebilmiştir.  Bu  bakımdan  Tanzimat  dönemi, bir  

arayış  ve  deneme  dönemi  olmaktan  öteye  geçememiştir. Bu  dönemde  

“Tasfiyecilik”  denilen  Osmanlıcada  yer  alan  bütün  Arapça  ve  Farsça  kelimelerin  

dilden  atılması   düşüncesinden  kaynaklanan  hareketin  var olduğu  görülmektedir. 52 

         Alfabeye  yöneltilen  eleştiriler  de  Tanzimat  döneminde  başlar. Bu  sorunu  ilk  

kez  işleyen  ve  konu  ile  ilgili  düşüncelerini bir  konferansla  açıklayan  Münif  

Efendi’dir. 53 Münif  Paşa  Anadolu’yu, Đstanbul’u, Mısır’ı, Avrupa’yı  tanıyan, devrinin  

yeniliğe  açık  aydınları  arasında  yer  alan  bir  kişidir.  Hukuk,  iktisat,  fizik,  

gazetecilik  alanlarında  çalışmalar  yapmış  bir  aydındır.1862  yılında  Cem’iyet-i  

Đlmiyye-i  Osmaniyye’deki  konferansta  alfabe  sorununu  ele  almıştır.  54Osmanlı  

Đmparatorluğu’nın  eğitim  bakanlarından  olan  Münif  Paşa’nın  konferansı  Mecmua-ı  

Fünun  dergisinde yayınlanmıştır. Paşa  makalesinde  Latin  harflerine  dayalı yazı  

hakkında  şunları  söylemektedir: Avrupalıların  yazılarında   okuma  ve  yazma  

zorlukları   olmamaktadır. Bunun  yanında    herkes  mümkün olduğunca  eğitim  

gördüğünden,  altı  yedi  yaşındaki  çocuklar  rahatlıkla  okuma-yazma  öğrenmektedir. 

Kadın,  erkek,  işçiden  hizmetçiye  kadar   herkes  derdini  yanlışsız  ve  iyi  bir  şekilde  

yazabilir. Yazı  yazmayı  öğrenirler. Münif  Paşa  kolay  okunup  yazılan  Latin  

harflerinin  faydalarını belirtmekle  beraber,  dilimizdeki  kelimelerin  de  ayrı  harflerle  

(huruf-ı  munfasıla)  bitiştirmeden  yazılmasını  tercih  ettiğini  belirtir.55 Böylece  

Arapça  ve  Farsça  kelimeler  dışında  kalan  Türkçe  kelimelerin  ünlülerini  tam  

olarak  yazmak  denenmiş  ise  de  bir  sonuç  alınamamıştır. Çünkü  burada  başlıca  

                                                 
52 Zeynep  Korkmaz,  “Atatürk’ün  “Türkiye  Cumhuriyeti’nin  Temeli  Kültürdür”  Sözü  Üzerine  Kısa  
bir  Değerlendirme”, Milli  Kültür,  C: III, S: 39 ,Nisan  1983, s. 5 
53 Levend, a.g.e., s. 153 
54 Meral  Alpay, Harf  Devriminin  Kütüphanelere  Yansıması, Đstanbul  Üniversitesi  Edeb.  Fak  
Yay., Đstanbul :  1976,  s. 2  
55 Ülkütaşır,  a.g.e., s. 18 
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sorunun  ünlüye  az  yer  veren  Arapça  ve  Farsça  kelimelerin  doğru  okunup  

yazılmasında  görülmüştür.56 

           Kullanılan  alfabenin  ıslahı  için  modern  Azeri  edebiyatının  öncüsü  ve  Azeri  

tiyatrosunun  kurucusu  Mirza  Fethali  Ahuntzade  (1812-1878)  de  girişimlerde  

bulunmuştur. Ona  göre Arap  alfabesi  Müslüman  milletlerin  geri  kalış  sebeplerinden  

birisidir. Arap harfleriyle yazılan kelimelerde  sesli  harflerin  gösterilmesi  mümkün  

olmadığı  için kelimelerin  bir  çok   şekillerde  okunabildiklerini  ifade  etmektedir.  

Sistemdeki  kargaşalığı  ve  güçlüğü  ortadan  kaldırmak  için  Ahuntzade iki  teklif  ileri  

sürmüştür. Birincisinde  Arap  harflerindeki  noktaların  kaldırılmasını,  ikincisinde  ise  

sesli  harfler  için  uygun  işaretler  kullanılmasını  istemektedir. Ahuntzade  bu  konuda  

bir  proje  hazırlayarak  Tiflis’ten  Đstanbul’a  kadar  gelmiştir. Ancak  teklifi  siyasal, 

dini  ve  sosyal  şartlar  gereği  kabul  edilmemiştir. Buna  benzer  iki  teşebbüs  daha  

gerçekleştirmiş  ancak  kabul  görmemiştir. 57 1869  yılında  ise  Londra’da  bulunan  

Namık  Kemal  ile  Melkum  Han  ve  Đstanbul’da  Terakki  ve  Ruzname-i  Ceride-i  

Havadis  gazeteleri  arasında  Arap  harflerinin  ıslahı  ve  Latin  harflerinin  okuma  

yazmayı  kolaylaştırdığına  dair  tartışmaların  yaşandığı  görülmektedir. Diğer  yandan  

1878  Osmanlı-Rus  savaşı  yenilgisinden  sonra  azınlıklar  arasında  milliyet  hisleri  

güçlenmeye  başlamıştır. Örneğin  Arnavutların  Arap  harfleri  yerine  kendilerine  

mahsus  bir  alfabe  kullanmaya  başladılar. Bu  ve  diğer  sebepler  özellikle  Namık  

Kemal’in  Arap  harflerinin  ıslahına  ve  Latin  harflerinin  Türkçeye  ne  kadar  uyup  

uymadığına  ilişkin  fikirler  geliştirmesini  sağlamıştır.58 

            1869’da  Đbrahim  Şinasi,  1884’te  ise  Ebuzziya  Tevfik  basımda  kullanılan  

Arap  harflerini  epey  ıslah  etmişlerdir. Ebuzziya  519  olan  harf  ve  işareti  110’a  

indirmiştir. 59 Yenilikçi  girişimleri  olan Ali  Suavi  Efendi  de  Arap  alfabesinin  ıslahı  

tartışmalarına katılmış, Arap  alfabesinin  değiştirilmesine  taraftar  olmadığını  ancak  

ıslah  edilmeye  ihtiyacı  olduğunu  düşünmüştür. 

                                                 
56 Sadettin  Buluç, “Osmanlılar  Devrinde  Alfabe  Tartışmaları”, Harf  Devriminin  50.  Yılı  
Sempozyumu, T.T.K.  Yay ., Ankara: 1991, s. 46 
57 Hikmet  Dizdaroğlu, “Mirza  Fethali  Ahuntzade  ve  Alfabe  Meselesi”, Türk  Dili,, C: I, S: 8 ,Mayıs  
1952, s. 460 
58 Fevziye  Abdullah  Tansel, “Arap   Harflerinin  Islahı  ve  Değiştirilmesi  Hakkında  Đlk  Teşebbüsler  
ve  Neticeleri (1862-1884), Belleten, C: XVII, , S: 65-68, 1953, s. 223 
59 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 20-21 
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            1894  yılında  Feraizcizade  Mehmet  Şakir  Efendi,  kitabında  Arap  alfabesine  

Türkçe’de  yer  alan  seslileri  gösterebilecek  harflerin  eklenmesini  istemiştir.  Yine  

II.  Abdülhamid  döneminde  Kamus-ı  Türki’nin  yazarı,  Şemsettin  Sami  Bey  de  

Arap  alfabesi  konusundaki  düşüncelerini  ortaya  koymuştur. Onun  zamanında  Arap  

harfleri  tekrar  ele  alınmış,  ancak  yetersiz  miktarda  düzenlemelere  gidilmiştir. 

Burada  bir  harfte  üstün  ve  esireler  yani a  ile  e, ı  ile  i  sesini  veren  işaretler  

birbirinden  iki  farklı  işaretle  ayırt  edilmiş,  diğer  taraftan  da  vav  harfinin  ö, o, u, ü  

değerleri  için  harfin  üstüne  bir, iki, üç  nokta  gibi  özel  işaretler  konularak  bunlara  

ayrı  isimler  verilmiştir.60 

            Bu  dönemde  Arap  yazısının  yetersizliği, alfabe  üzerinde düzenlemelere  ve  

düzeltmelere  gidilmesi  konusu  tartışılmıştır. Latin  harflerinin  savunulması  ise  zayıf  

kalmış  çok  rağbet  görmemiştir. Arap  harflerinin  düzeltilmesi  yolu  genelde  tercih  

edilmiştir. Ancak  zamanla  bunun  yetersizliği  anlaşılmıştır. Amaç  okur  yazar  

sayısını  arttırmak  ve  yeni  düşünceleri  geniş  halk  kitlesine  yaymak  idi. Bu  amaçla  

alfabenin  yanında  Osmanlıca’nın  sadeleştirilmesi  ve  imla  sorunları  da  

tartışılmıştır.61 Fakat  yazıdaki  zorluklar  bunlarla  da  giderilememiştir. 

           

 

      B.  Meşrutiyet  Dönemi  Alfabe  Tartışmaları 

       

                 1.  Ayrışık  Harfle  Yazmayı  Savunanlar ( Islahatçılar  ve  Huruf-u  

Manfasılacılar)  

            1908  yılında  ilân  edilen  II.  Meşrutiyetten  kısa  bir  süre  sonra  harf  ve  

yazımı  düzeltmek  ve  düzenlemek  amacıyla  özel  ve  resmi  girişimler  

gerçekleştirilmiştir. Eğitim  Müdürü Şükrü  Bey  zamanında  “sarf” (kelime  bilgisi), 

“imlâ”  ve “lügat”  Encümenleri  ile  Islahat-ı  Đlmiye  Encümeni (Bilimsel  Terimler  

Kurulu)  adında  dört  encümen  kurulmuş, yazımda  düzenlilik  ve  kolaylıklar  

aranmıştır. Resmi  özellikte  olan  bu  kurumlar  tarafından  ayrıca  birer  “sarf”  ve  

                                                 
60 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 21-22 
61 Abdülkadir  Karahan, “Yeni  Alfabe  Kabulünün  Milli  Kültürümüz  Bakımından  Önemi  ve  
Sonuçları”, Harf  Đnkılabı  Sempozyumu,  Đ.Ü. Atatürk  Đlke  ve  Đnkılap Tarihi  Enst.  Yayını, Đstanbul :  
1983,  s. 8 
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“imlâ”  bildirileri  de  bastırılmıştır.  Bunlarda  1914  yılında  kurulan  Islahat-ı  Đlmiye  

Encümeni’nde  Babanzade  Naim, Ziya  Gökalp,  Rıza  Tevfik (Bölükbaşı), Đsmail  

Hakkı  gibi  zamanın  tanınmış  isimleri de  bulunmaktaydı.  

            Bu  resmi  kuruluşların  dışında  “Islah-ı  Huruf  Cemiyeti”, gibi  özel  

derneklerde  kurulmuştur. Bu  dönemde  yazım  sorununun  çözümü  için  sadece  Latin  

harflerinin  kabul  edilmesinin  gerekliliği  büyük  bir  cesaretle  ileri  sürülmüştür. 

Fakat  bu  konudaki  öneriler  ve  açıklanan  düşünceler, bağnazlık  olarak  

değerlendirilerek  adeta  aforoz  edilmiştir. Halen  kullanılan  Arap  harflerinin  ıslahı  

girişimleri  arasında,  ayrıca  kelimeleri  “hurûf-ı  munfasıla”  denilen ayrışık  harflerle  

yazmak  şekli  de  düşünülmüş,  az  da  olsa  uygulanmıştır. Bu  yazım  şeklini  en  çok  

destekleyen  Dr.  Milaslı  Hakkı  Bey’dir.  

            Yazının  ıslah  edilmesi  ülkede  bütün  aydınları  ilgilendiren  bir  mesele  haline  

gelmiştir. Bu  konudaki  düşünceleri  temel  olarak  iki  grupta  toplayabiliriz.  

I. Arapça  ve  Farsça  kelimelerin  yazımını ,kendi  dillerinde  tutmak  ve  

sadece  Türkçe  olan  kelimelerin  yazımında  bir  düzenleme  yapmak. 

II. Arapça  ve  Farsça  olan  kelimelerin  yazımını  da  Türkçe  kelimelerle  

birlikte  aynı  kurala  bağlamak. 

           Birinci  grupta   olanların  düşüncesinin  amacı  sudur: Türkçe  kelimelerde, 

Arapça’daki  gibi  üstün, esire, ötüre  yoktur.Bu  yüzden  , Türkçe  kelimelerin  

yazımında (Elif,  vav  he, ye) gibi sesli  harfler  kullanılmalıdır. Örnek  olarak  gebe       

(           )  kelimesi (            ), geldim (           ) kelimesi (           ), deve(         ) kelimesi  

de (        ) şeklinde  yazıldığı  gibi, Arapça  ve  Farsça  kelimeler  ise  olduğu  gibi  

yazılmalıdır.  

             Đkinci  grupta  olanların  görüşleri  ise  farklıdır. Onlar  Latin  harflerinin  kabul  

edilmesine  karşıdırlar. Bazı  işaretler  kullanarak  ve  sesli  harfleri  çoğaltarak  yazım  

problemlerinin  çözümlenebileceğini  ileri  sürmüşler  ve  uygulamışlardır. Çözüm  

olarak, harflerin  yan  yana  tek  tek  yazılmasını  önermişlerdir. Bu  fikri  savunanların  

başında, Dr.  Milaslı  Đsmail  hakkı, Cihangirli  M.  Şinasi  ile  Đsmail  Hakkı   geliyordu. 

Tanin  gazetesinde  de  bu  konu  tartışılmaktaydı. 24  Ağustos  1913  tarihli  nüshasında  

yeni  öneriler  sunmaktadır. Buna  göre  dört  türlü  okunan  “vav”   harfini  farklı  

şekillerde  yazmak  ye, kef, elif  harflerine  de  bir  takım  işaretler  koymaktı. Tanin 
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gazetesi  bu  harfleri  döktürerek  okuyucularını  alıştırmak  için  her  sayısına  bu  yeni  

harfler  kullanılarak  yazılmış  kısa  yazılar  koymuştur. Ancak  bu  kısa  yazıların  

yazımına  bir  süre  sonra  son  verilmiştir. 62 

            Ayrık  harflerle  yazım  çalışmaları  ordu  içinde  de  yapılaya  çalışılmıştır. I.  

Dünya  Savaşı’ndan  bir  süre  önce  Enver  Paşa   bu  yazım  tarzını  hatta  biraz  tehdit  

altında  yürütmek  istemiş  ancak  başarılı  olamamıştır. “Ordu  Elifbası”,  “Hatt-ı  

Cedid”,  “Enverpaşa  Yazısı”  gibi  isimler  verilen  ayrık  harflerle, Milli  Savunma  

Bakanlığı tarafından  askerlikle  ilgili  küçük  kitaplar  basılıp  yayımlandığı  gibi  bazı  

resmi  genelgeler de  yazılıp  orduya  gönderilmiştir.  

          Yapılan  yenilik  girişimleri  bir  sonuç  vermedi, veremezdi.  Çünkü  bu  öneriler  

öğrenim  kolaylığı  sağlamadığı  gibi  mantıklı  bir  tarafı  da  yoktu. Kısacası  eskilerin  

yazıya  biraz  yenilik  sağlamak  isteği  idi. Yenilik  girişimleri  faydalı  ve olumlu  bir  

sonuç  vermedi. Yenilik  girişimleri  zayıflayarak  yok  olup  gitti. 

  

2. Latin  Harflerini  Savunanlar 

            II.  Meşrutiyet  döneminde , harflerin  ayrı  yazılması  ve  harflerin  ıslahı  

girişimleri  karşısında, yazar  Hüseyin  Cahit (Yalçın),  Đçtihad  dergisi  sahibi  Dr.  

Abdullah  Cevdet, gazeteci  Celal  Nuri (Đleri) , Đ’tikadât-ı Batıya Đlan-ı Harb   adlı  

kitabı  yazan  Kılıçzade  Hakkı  gibi  aydınlar  Latin  harflerine  dayanan  bir  Türk  

alfabesinin  meydana  getirilmesi  konusunda  oldukça  cesaretli  yayımlar  

yapmışlardır. O  dönem  içerisinde  bu  konuda  yazılar  yazmak  ve  yayımlamak  

oldukça  medeni  bir  cesaret  gerektiriyordu. Bir  tarafta  Arap  harflerinin  sanki  Allah  

tarafından  gönderilmiş  gibi  kutsallığına  olan  boş  inanç  diğer  yandan  Latin  harfleri  

kabul  edilirse, eski  Đslami  bilimlerin  ve  kültürümüzün  kaybolacağı, eski  ile  

bağlarımızın  tamamen  kopacağı  düşüncesi  vardı. Latin  harflerinin  önemli  

savunucularından  Celal  Nuri  düşüncelerini  şöyle  ifade  emekteydi: “Altaylara  kadar  

gideceğimize, son  derece  züğürt  olan  Türk  dil  ve  edebiyatını  biraz  tasfiye  etsek  

ve  yükseltsek  büyük  bir  Türkçülük  etmiş oluruz. Mesela  şu  Sami  ve  dilimizin  

ruhuna  uymayan  Arap  harflerini  terk  edelim. Cihanşümul olan  Latin  harflerini  

alalım. Arap  harfleri  Arap  ve Đbrani olan  Sami  diller  içindir...  Halbuki  Türkçemiz  

                                                 
62 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 22-26 
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Arapça’nın  içinde  kaybolduğu  halde  Turani  özelliğini  kaybetmemiştir. Sami  

dillerinden  çok  Avrupa  dillerine  benzer. Bize  Latin  harfleri  gibi  ayrışık  yazılan  

harfler  lazımdır. Harfler  ise  yeniden  yapılamaz.Var olan  harfler  alınır. Zaman  

içinde  ilerlemek  istiyorsak  bir  dakika  kaybetmeden  Latin  harflerini  kullanmalıyız.  

Bir  harfi  bırakıp da  diğerini  kabul  eden yalnız  biz  olmayacağız.  Harfi  değiştirmek  

bizde  yeni  bir  devir  başlatacaktır. Biraz  milli  kahramanlık  gösterelim. Dilde, 

edebiyatta, harfte, bilimde  bir  devrim  yapalım; ilerleyelim...”63  

            Đşin  ilginç   yanı  Arapça’nın  resmi  dil olmasını  isteyen  dönemin  

padişahlarından  II  Abdülhamid’in  fikrini  değiştirerek  Latin  harflerinin alınması  

gerektiğini  düşünmesidir. “Halkımızın  büyük  bir  kısmının  okuma  yazmak  

bilmemesinde  şaşılacak  bir  şey  yoktur. Çünkü  bizim  yazımızın  sırlarına  alışmak  

kolay  değildir.  Latin  alfabesini  almakla  belki  halkımızın  işini  kolaylaştırabiliriz.” 

Şeklindeki   sözleri  de  yedi  evliya  gücüne  sahip  olarak  bilinen  II.  Abdülhamid’in  

olaya  mantıksal  yaklaştığını  göstermektedir.64 

            Alfabe  tartışmalarına  katılan  bir  diğer  isim de  Hüseyin  Cahit  olmuştur. 

Onun  Tanin’de  çıkan  “Arnavut  Hurufatı” adlı makalesi  özetle  şöyledir: Bugün  

kullanılan  harflerin  Türklükle  ve  Müslümanlıkla  ilgisi  yoktur.  Türkler  kendi  

yazılarını  bırakıp  bunları  sonradan  kabul  etmişlerdir. Şimdiki  Arap  harfleri  

Peygamber  zamanında  kullanılmamaktadır. Bu  duruma  göre  Arnavutların  

ihtiyaçlarına  uygun  harfleri  kabul  etmekte  serbest  bırakılması  gereklidir. 

Arnavutlar, Latin  alfabesini  kabul  edecek  olursa  bir  iki  hafta  gibi  kısa  bir  

zamanda  okuma  yazma  öğrenip  Türkleri   geride  bırakacaklardır. Hüseyin  Cahit  

makalesinin  devamında; onlara  engel  olmak  şöyle  dursun, eğer  mümkünse  

Türklerin de  Latin  harflerini  kabul  etmesinin  yerinde  olacağını  yazmaktadır.65 

            Arnavutluk’ta  Latin  harflerinin  kabul  edilmesi  de  Osmanlı  aydınları 

arasında  görüş  ayrılığı  yaratmıştır. Kimisi  dini  sebeplerden  karşı  çıkarken  kimisi  

de  bunu  herhangi dini  bir  sakınca  yaratmayacağını  ifade ederek  savunmuştur. 66 

Tüm  bu  gelişmeler üzerine  Sinop  Mebusu  Hasan  Fehmi  Efendi tarafından  Osmanlı  

                                                 
63 Celal  Nuri, Tarih-i Đstikbal, C. II,  Đstanbul, 1912, s. 165-166’dan  atfen  Ülkütaşır, a.g.e. ,ss. 28-29 
64 Enver  Ziya  Karal,  Osmanlı  Tarihi ,  C.V,  T.T.K.  Yay.,  Ankara: 1983,  s. 65  
65 Hüseyin  Cahit, “Arnavut  Hurufatı”,  Tanin , 7  Ocak  1910 
66 Muhammed  Erat, “Osmanlı’da  Alfabe  Tartışmaları”,  Türkler , C. XV, Yeni  Türkiye  Yay., Ankara: 
2002, s. 160 
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Mebusan  Meclisi’ne  bir  önerge  verilmiştir. Şeyhülislamlık  da  Latin  harflerinin  

kabulüne  ve  bunlarla  Đslam  okullarında  eğitim  yapılmasına  da  asla  izin  

vermemiştir. Hatta  Arap  harflerinin  mevcut  şekillerinden  başka  bir  şekilde  bile  

kullanılmasına  izin  verilmemiştir.67 

            Türkiye’de  Avrupa  halklarıyla  mukayese  edilerek  Latin alfabesi  tartışılırken, 

Rusya’nın  idaresinde  yaşayan  Türkler  ise  kendilerini  Rus  bilim  ve  tekniği  ile 

mukayese  ediyorlardı. Ancak  Rusların  kullandığı  Kiril  alfabesi  halkları  

Hıristiyanlaştırarak  Ruslaştırmak  işlevini  yapan  Rus  kilisesinin  alfabesiydi. Bu  

yüzden  aydınlar  arasında  Latin  alfabesinin  kabulü  seçenek  olarak  gösterilmiştir. 

Latin  Alfabesi  fikri  bu  sebeple  Đstanbul’dan  önce  Kafkas  Müslümanları  arasında  

daha  çok  kabul  gördü.68 Azerbaycan  hükümeti  22  Temmuz  1922’de  Latin  esaslı  

yazıyı  kabul  etti. Bu  bizde  bu  sorunun  yeniden  canlanmasına  gündeme  gelmesine  

sebep  olmuştur. 12  Eylül  1922  tarihinde  Hüseyin  Cahit  ve  Yakup  Kadri’nin  de  

aralarında  bulunduğu  Đstanbul  gazetecileri  temsilcileri  Đzmir’e  giderek  Atatürk’le  

görüşmüşlerdir. Hüseyin  Cahit’in  “Niçin  Latin  yazısını  almıyoruz?”  sorusuna  

Atatürk: “Zamanı  daha  gelmemiştir”  şeklinde  cevap  verir. Atatürk’ün  bu  cevabı, 

düşünerek acele  etmeden  harf  inkılâbını  gerçekleştirme  yolunu  seçtiğini  

göstermektedir.69 Alfabe  tartışmaları  Cumhuriyet  dönemine  kadar  devam  etmiştir. 

Cumhuriyet  döneminde  de  tartışmaların  aynı  hararetle  sürdüğü  gözlenmektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Ülkütaşır, a.g.e., s. 32 
68 Mustafa  Öner,  “Türkiye  Cumhuriyeti’nin  Dil  Politikaları  Üzerine  Bir  Değerlendirme”, 
Atatürk’ün  Harf  Devrimi  ve  Türk  Dünyasına  Yansımaları  Sempozyumu, 27  Ekim  1998:  
Bildiriler, Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  Yay., Trabzon :1999, s. 14 
69 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 28-42 
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III.  BÖLÜM 

 

CUMHURĐYET  SONRASI  ALFABE  MESELESĐ 

 

A.  Milli  Mücadele  Sonrası   Türkiye’de  Alfabe  Tartışmaları 

            

 

             Milli  Mücadele’nin  büyük  bir  zaferle  sonuçlanmasından  sonra, 1923  

şubatında  yani  Cumhuriyet  ilan  edilmeden  önce, kalkınma  çabasının  bir  sonucu  

olarak  Đzmir’de  Đktisat  Kongresi  toplandı. Kâzım  Karabekir  Paşa’nın  başkanlığında  

toplanan  bu  kongrede  ekonomik  ve  sosyal  sorunlar  tartışılmıştır. Bu  tartışmalar  

sırasında  Latin  harflerinin  kabulü  konusunda ,kongrenin  işçi  temsilcilerinden  

Đzmirli  Nazmi  ve  iki arkadaşı  tarafından  bir  önerge  verilmiş ancak  toplantıda  

okunmayarak  kabul  edilmemiştir.70 Bu  önergeye  başkanlık  eden  Kâzım  

Karabekir’in  “Latin  harfleri  Đslam  birliğini  bozacak”  şeklinde  gerekçe  göstererek  

şiddetle  karşı  koyması  sebebiyle  okunmayarak  reddedildi.71 Kâzım  Karabekir  Paşa  

bu  olayla  ilgili  basına  demeç  vererek  bu  konu  ile  ilgili  düşüncelerini  açıklamıştır. 

Hakimiyet-i  Milliye  gazetesinde  yayınlanan  bu  demeçte  Kâzım  Karabekir Latin  

harfleri  fikrinin  bir  zamanlar  Avrupa’da  konuşulduğunu  ve  bu  fikrin  ilk  olarak  

Avrupa’da  başladığını  söylüyordu. “Bizim  Đslam  harflerimiz  yeterli  değilmiş. Bu  

sebeple  Latin  harfleri  alınmalıymış.” şeklinde  ifadeler  kullanarak  Avrupa’da  bazı  

arkadaşların  Latin  harfleri  düşüncesinin  propagandasını  yaptığını  ileri  sürüyordu. 

Karabekir’e  göre  bu  fikri  savunanlar  bunun  iyi  olmadığını  anladılar  ve  pişman  

oldular. Bu  fikrin  kötü  olduğunu  Arnavutluk  da  geç  de  olsa  anladı. Karabekir,  

Azerbaycan  için  de  pek  farklı  düşünmüyordu: “Maalesef  ki  Azerbaycanlı  

                                                 
70 Levend,  a.g.e., s. 392 
71 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 42-43 
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arkadaşlarımız  da  bu  kötü  duruma  bugün  düştü... Bugün bir  güç  vardır  ki, bütün  

cihana  karşı  şu  propagandayı  yapmaktadır: Türk  yazısı  güçtür  okunamaz.  Bendeniz  

bu  mesele  ile  bizzat  uğraştım  ve  Arnavutluk  ihtilali  içinde  bulundum. Acaba  bu  

Latince  kabul  edilebilir  mi?” Karabekir  soruyu  cevaplarken  pek  de  iyimser  

değildir. Latin  harflerinin    kabul  edildiği  gün  memleketin  karışacağını  söylüyordu. 

Karabekir, her şeyden  önemlisi  kütüphaneleri  dolduran  kutsal  kitapların, tarihin  ve  

binlerce  cilt  eserin  Latin  harflerinin  kabul  edildiği  gün  en  büyük  felakete  

uğrayacağını  düşünüyordu. Karabekir, bu  durum  karşısında  ise bütün  Avrupa’nın  

eline güzel  bir  silah  verilmiş  olacağını  söylüyor  ve  şöyle  diyordu: “bunlar  Đslam  

alemine  diyeceklerdir  ki  Türkler  ecnebi  yazısını  kabul  etmişler  ve  Hıristiyan 

olmuşlardır. Đşte  düşmanlarımızın  düşündüğü  şeytani  fikir  budur...” 

            Karabekir, gazeteye  verdiği  demecin  devamında; Türkçeyi  ifade  edecek  hiç  

bir  Latin  harfinin  olmadığını  ve    Fransızca  harflerin  oldukça  karışık  olduğunu  

Türkçeyi  ifade  etmesinin  mümkün  olmadığını  söylüyordu. Ona  göre  Latin  harfleri  

meselesi  ayrıntılı olarak  araştırılmıştır.  Bu  yüzden, Latin  harfleri  meselesinin  

bırakılmasını, böyle  düşüncelerin  olmamasını  istiyordu. Karabekir  aksi  halde  bütün  

Đslam  dünyasının  Türklerin  üzerine geleceğinden  endişeleniyordu.  “Gerçi  bu  teklif,  

hiç  şüphe  etmiyorum  ki, samimiyet  ve  iyi  niyetle  verilmiştir. Fakat  diğer  

taraflardan  da  pek  kaba  fikirler içimize  sokuluyor. Bundan  kendimizi koruyalım.” 

sözleriyle  de  Karabekir’in, Latin  harflerinin  alınması  fikrini  iyi  niyetli  bir  girişim  

olarak  değerlendirdiği  anlaşılmaktadır. 

            Kâzım  Karabekir  Paşa’nın  soruna  bu  şekilde  karamsar  bakması  alfabe ve  

imla  sorununun  yeniden   canlanmasına  sebep olmuş, tartışmalar  tekrar  başlamıştır.72 

Latin  harflerini  istemeyenler  bundan  cesaret  alıp  yeniden  yayımlarına  

başlamalarına  karşılık  Latin harflerini  savunanlar  da  tekrar  ortaya  çıkmıştır.  Latin  

harflerini  savunanlardan  birisi  de    Kılıçzade  Hakkı’dır. Kılıçzade  Hakkı   Đctihad     

dergisinde  yayılanan  üç yazısı  vasıtasıyla  Karabekir  Paşa’ya  karşılık  vermiştir. 73 

Kılıçzade’nin  yazısında  şu  satırlar  yer  almaktaydı: “ Ne  gariptir  ki  yüksek  bir  

                                                 
72 Hakimiyet-i  Milliye, 5  Mart  1923; Levend, a.g.e., s. 393 
73 Kılıçzade  Hakkı, “Đzmir  Đktisat  Kongresinde  Harf  Meselesi”, Đçtihat,  1 Haziran  1923,  s. 154., 1  
Temmuz  1923, s. 155, 1  Ağustos  1923, s. 156’den  atfen    Zeki  Arıkan, “Türk  yazı  Devrimi  ve  Đzmir  
Basınına  Yansıması”, Uluslar arası  Atatürk  Konferansı  9-13  Kasım  1981 : Tebliğler  I,  Önbaskı, 
Boğaziçi  Üniversitesi, Đstanbul: 1981, s. 3 
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tahsil  görmüş,  çok zeki  bir  Kâzım  Karabekir  Paşa  o  kadar  tarihi  ve  sosyal  

kötülüklerden  sonra, sırf  ilmi  bir  mesele  olan  Latin  yazısının  kabul  edilme  isteğini  

çirkin  görüyor. Ve  buna  sebep  olarak  özetle  Đslam  dünyası  ne  der?  diyor!  Evet  

Đslam  dünyası  ne  der; işte  bu  kabus!” Bu  açıklamadan  sonra  Kılıçzade, Karabekir’e  

Türklerin  sadece  Müslüman  mı; yoksa  hem  Türk  hem  de  Müslüman  mı  

olduklarını  sorar. Kılıçzade  eğer  Türklerin  sadece  Müslüman  oldukları  kabul  

edildiği  takdirde   Arap yazısının  ve  Arap  dilinin  yeterli  olduğunu  ve  bilim  olarak  

da  Kuran’ın  yeterli  olduğunu belirtmektedir. Bu  durumda  milliyet  ve  egemenlik  

kavgalarının  ve  davalarının  olmayacağını  belirtir. Kılıçzade  sözlerine  söyle  devam  

eder: “Eğer  Türk  isek  bizim  Türk  kültürüne  ihtiyacımız  var. Bu  kültür  ise  her 

şeyden  önce  dilimizde  başlayacaktır.  Herkesi  korkutan  ve  softalara,  halka  karşı  

büyük  bir  silah  oluşturan  soruna  geliyorum; Kuran  Latin  harfleriyle  yazılır  mı?” 

            Kılıçzade, bir  Türk’ün  Kuran’ı  bir  Arap  gibi  okumasının  olanaksız  

olduğunu  ifade  etmiştir.  Kuran’dan  bir  ayeti  Latin  harfleriyle  yazdıktan  sonra , 

Kuran’ı  Latin  harfleriyle  yazmanın  ne  sakıncası  olabilir  diye  sormuş  ve  yazısını  

şu  cümlelerle  bitirmiştir: “Lakin  şurasını  kafaya  yerleştirmek  gerekir. Arap  

harflerinin  dışındaki  harflerle  Kuran  yazmak, küfür  değildir  ve  böyle  yapanın  

küfür  işlemiş  suçuyla  azarlanması  layık  değildir. Đşte  sorunun  ruhu  buradadır.”  

            Hüseyin  Cahit  (Yalçın)  de  Latin  harfleri  ile  ilgili  düşüncelerini  Resimli  

Gazete’de  ifade  etmektedir. “Latin  Harfleri”  başlığı  altındaki  makalesinde; 

Memleketin  her  tarafının büyük  bir  cehalet  içinde  olduğunu  sorgulamakta  ve  bu  

durumdan  yakınmaktadır. Hüseyin  Cahit, bütün  Türk  basınının  bastığı  gazetelerin  

tamamının  Avrupa’nın  bir  şehrinde  basılan  tek  bir  gazetenin  bastığından  oldukça  

az  olduğunu  belirtiyor. Bu  sonuç  bile  Türkiye’de  okur  yazar  oranının  oldukça  az  

olduğunu  gösteriyor. Yazar  aynı  zamanda gazete  bile  okumayan  bir  ülkede  

bilimsel  ve  edebi  eserlerin  çok  da  ilgi  görmediğini  vurguluyordu. Milli  

kütüphanelerin  boş  olması  ve  en  küçük  Balkan  devletlerinin  diline  çevrilmiş  

eserlerin  bile  Türkçe  basımının  bulunmamasını  buna  kanıt  olarak  gösteriyordu. 

Hüseyin  Cahit’in  diğer  ilgi  çekici  gözlemleri  özetle şöyledir: Türkiye’de  okuma  

yazma  oranı  artırılmıyor  çünkü  Arap  alfabesi  buna  engeldir. Çocuklar  üç  dört  yıl  

okula  devam  ettiği  halde  doğru  okuyamıyor. Sadece  çocuklar  değil  bütün  millet, 
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her  okuduğu  kelimeyi  doğru  söyleyemiyor. Gazeteler  ve  kitaplar  okunamıyor, 

basılamıyor.  Hüseyin  Cahit  aynı  zamanda  Arap  harflerini  kullanmanın   dini  bir  

mecburiyet  olmadığını vurguluyordu. Yazar,  Türklerin  milli  alfabesi  de  olmayan  

Arap  alfabesinin  yerine  Latin  alfabesinin  alınmasının  sonsuz  faydalarının  küçük  

görülmesinden  de  yakınmaktadır. 

            Hüseyin  Cahit, Latin  harflerine  karşı  çıkanların  mantıkla  değil  duygularla  

hareket  ettiğini  söylüyordu. Makalesinin  devamında  ise  harf  değiştirmenin  elbetteki  

zorluklarının  olacağından  bahsediyor  ve  söyle  söylüyordu: “Latin  harflerinin  kabul  

fikrinin  şimdiki  halde  memleket  aydınları  arasında  azınlıkta  kalacağını  biliyorum.  

Fakat  hiç  olmazsa  üzerime  düşen  vazifeyi  yapmış  olmak  için  diyorum  ki,  

memleketi  kurtarmak  için  en  gerekli  tedbirlerden  biri harflerimizi  değiştirmektir.” 74 

            Görüldüğü  gibi  Latin  harflerinin  kullanılması  meselesi  1923’ten  itibaren  

tekrar  tartışılmaya  başlanmış  ama  sonuçta  kesinlikle reddedilmiştir. Bernard  Lewis  

Arap  harflerinin  tamamen  terk  edilip  yerine  Latin  harflerinin  alınması  fikrinin  

Tanzimat  döneminden  beri  en  çok  bu dönemde  köklü  bir  fikir  olarak  ortaya  

çıktığını  belirtmektedir.75 T.B.M.M.’de  ise  Latin  harfleri  sorununu  ilk  ele  alan  kişi  

Đzmir  Mebusu  Şükrü  Saraçoğlu  olmuştur. Đkinci  seçim  döneminin  ilk  toplantı  

yılında  1924  yılı  bütçe  görüşmeleri  sırasında  söz  alan  Şükrü  Saraçoğlu   Milli  

Eğitim  Bütçesi  görüşüldüğü  sırada  yaptığı  konuşmasında; çok  büyük  fedakarlıklar  

yapıldığı  halde  halkın   yine  de  okuyup  yazamadığını  dile  getirmiş  ve  bunun  tek  

suçlusu  olarak  Arap  harflerini  göstermiştir. Bu  düşünceler  mecliste  büyük  bir  

gürültüye  neden  olmuş  ve  Saraçoğlu  meclisteki  bağnazların  saldırısına  

uğramıştır.76 

            1926  yılında  Latin  harfleri  konusundaki  tartışmalar  daha  da  artmıştır.  

Bunun  iki  sebebi  vardı. Birincisi  26  Şubat - 6 Mart  1926  tarihinde  Bakü’de  

toplanan  Türkoloji  Kongresi’nde, Sovyetler  Birliği’ndeki  Türkmen ve  Tatar  

                                                 
74 Hüseyin  Cahit, “Latin  Harfleri”, Resimli  Gazete,  22  Eylül  1923 
75 Bernard  Lewis,  Modern  Türkiye’nin  Doğuşu,  T.T.K.  Yay., Ankara : 1998,  s.276  
76 Levend, a.g.e., s. 395 
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Cumhuriyetleri  için  Latin  alfabesi  esasına  dayanan  bir  alfabenin  

benimsenmesidir.77 

             Bilindiği  üzere  1926  yılında  Bakü’de  uluslar arası  nitelikte  bir  Türkoloji  

kurultayı  gerçekleşmiştir.  Bu  kurultaya   Almanya,  Macaristan,  Danimarka,  Đsveç,  

Finlandiya,  Đtalya  ve  Türkiye’den  de  uzmanlar  katıldı. Bu  kongrede  Sovyetler  

Birliği’ndeki  Türkleri  ilgilendiren  bir  çok  sorun  tartışılmıştı. Arap  alfabesinin  

yerine  Latin  harflerinin  alınması  da  bu  kongrenin  ana  konularından  biriydi. Latin  

harflerinin  bu  ülkelerde  uygulanabilmesi  ve  yayılabilmesi  için  uzun  süre  çaba  sarf  

etmek  gerekiyordu.   Latin  alfabesini  uygulayan  devletlerden  biri  de Azerbaycan 

Cumhuriyeti  oldu. 1922  yılında  bile  Latin  harflerini  gazetelerde  görmek  mümkün  

oldu. Türkmen  ve  Tatar  Cumhuriyetleri’nin  yerel  basını  da  yeni  alfabenin  

yaygınlaşması  için  büyük  çaba  göstermişlerdir.78 Lewis  Sovyetler  Birliği’nin  

S.S.C.B.’deki  Türk  dilleri  için  Arap  harfleri  yerine  Latin  alfabesinin  kabul  

edilmesini  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti’ne  hem  örnek  olduğunu  hem de  cesaret  

verici  bir  gelişme  olarak  değerlendirmektedir.79  Şunu  da  söylemek  gerekir  ki  

Türkiye  Cumhuriyeti’nde   Harf  Đnkılâbı  gerçekleştiği  sırada , Sovyetler  

Birliği’ndeki  Müslümanların  Latin  alfabesine  geçişi  henüz  tamamlanmamıştı.80 

           Đkincisi  ise  Akşam  Gazetesi’nde  yayımlanan  bir  ankete  verilen  cevaplardır. 

1926  yılında  mart  ayı  sonundan  başlayıp  mayıs  ayında  sona  eren  bu  ankete  

cevaplar  on altı  tanedir. Bunlardan  yalnız  üç  tanesi  Latin  harflerine  karşı  

olumludur. Olumlu  cevapların  sahibi  Dr. Abdullah  Cevdet,  Galatasaray  Lisesi  

Edebiyat  öğretmeni  Refet  Avni, yazar  Mustafa  Hamit’tir. Karşı  çıkanlar  ise; Ali  

Canip  (Yöntem), Ali  Ekrem  (Bolayır),  Muallim  Cevdet,  Đbrahim  Alaaddin (Gövsa),  

Necip  Asım,  Avram  Galanti (Bodrumlu) , Hüseyin  Necmi (Dilmen),  Halit  Ziya 

(Uşaklıgil),  Budapeşte’de  Macar  Profesör  Zoltan  Gombocz’idi.81 

            Akşam  Gazetesi  28  Mart  1926  günü  başlatmış  olduğu  anketin  sebebini  

şöyle  açıklamaktadır: Latin  harflerinin  kabul  edilip  edilmemesi  günün  en  önemli  

                                                 
77 F.  Sema  Barutçu  Özönder ,  “Yeni  Bir  Sosyal – Siyasi  Çerçevenin  Çiziminde  Dil  ve  Alfabenin  
Yeri”,  Atatürk’ün  Harf  Devrimi  ve  Türk  Dünyasına  Yansımaları  Sempozyumu (27  Ekim  
1998) : Bildiriler, Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  Yay., Trabzon: 1999, s. 4 ;  Levend, a.g.e., s. 395 
78 Arıkan, a.g.t. , s. 5 
79 Lewis, a.g.e. , s. 276 
80 Arıkan, a.g.t., s. 5 
81 Özerdim, a.g.m , ss. 585-586 ;  Arıkan,  a.g.t., s. 7 ;. Levend, a.g.e., s. 396 
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meselelerinden  biri  oldu. Bir  kaç  yıl  önce  Latin  harflerinin  alınmasını  

savunanların  düşünceleri,  gerçekleşmesi  mümkün  olmayacak  düşler  olarak  

değerlendirilip  küçümseniyorken,  şimdi  ise  ülkenin  aydın  çevrelerince  bu  surun  

önemli  tartışmalara  yol  açtığı  görülmektedir. “Latin  harflerini  kabul  etmeli  mi  

etmemeli  mi?”  gazetenin  düşüncesine  bakılırsa ,bilimsel  bir  sorun,  her  kesimden  

oluşan  okuyucu  kitleleri  arasında  anketlere  başvurularak  çözümlenemez.  Ancak  

bilim  adamları, araştırma  yapan uzmanlar  ,dil  öğretmenleri , kısacası  azınlıkta  olan  

aydınlar  bu  konuda  karar  verebilirler. Çünkü  ancak  onlar  yetkilidirler. Latin  

harflerini  kabul etmek  ilk  anda  insana  zor,  uygulaması  imkansız, şimdiye  kadar  

yazılmış  olan  eserleri  yok  edecek ,okullarda  gazetelerde  nasıl  uygulanacağı  bir  

türlü  anlaşılamayan  kötü  ve  uygulanmasına  çekinceyle  yaklaşılan  bir  girişim  gibi  

değerlendiriliyordu. Gerçek  bu  muydu?  Bu  kuşkular  ne  kadar  geçerliydi?  Kabul 

edildiğinde  yararı  nedir?  Kabul  edilmezse  zararı  neler  olabilir?  Gazete, işte  bu  

sorunlar  etrafında  vakit  kaybetmeden  tartışma  açmak  istiyordu. Tartışmaya  bilim  

adamlarının  da  olumlu  ya  da  olumsuz  görüşlerini    alarak  bu  konuda  bir  sonuca  

varmak istiyordu. Başvuranlar  arasında  üniversite  profesörleri , tanınmış  yazarlar, 

ülkeye fikir  alanında  hizmet  etmiş  bir  çok  ünlü  ve  değerli  bilim  adamları  vardı. 

Anketin  faydalı  bir  sonuç  vereceğine ,en  azından  kamuoyunu  aydınlatacağına  

inanılıyordu. Okurların  bu  anketi  ilgiyle  takip  edecekleri  ve  yararlı  bulacakları  

kesindi. (Akşam  28  Mart  1926)   82   

            Latin  harflerini  kabulü  konusundaki  tartışmalar  bu  kişilerden  ibaret  

değildir.  Yazarlardan  Yunus  Nadi,  Abdullah  Cevdet,  Milliyet  ve  Hakimiyet-i  

Milliye  gazetesini  başyazarı   Falih  Rıfkı  gibi  kişiler  de  Latin  Harflerini  

savununlar  arasında  idi.  Ali  Canip, Ali  Ekrem, Muallim  Cevdet, Đbrahim  Alaattin, 

Necip  Asım, Avram  Galanti,  Hüseyin  Suat,  Halil  Nimetullah,  Velet  Çelebi,  

Đbrahim  Necmi,  Halit  Ziya,  Gompotez  Zoltan (Macar  Profesörü) ,Zeki  Velidi  

Togan,  Fuat  Köprülü ise  Latin  Harflerinin kabulünü  istemiyorlardı. Refet  Avni,  

Abdullah  Cevdet,  Mustafa  Hamit  ise  bu  konuda  kesin   bir  yargıya  

varamamışlardır.83      

                                                 
82  Arıkan ,a.g.t., s.7 
83 Levend, a.g.e. , ss. 396-398 
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            Sorunun  geniş  çevrelerde  yankı  uyandırdığı  sırada  öğretmenler,  yazının  

değişmesine  karşı  bir  tavır  takındılar. Muallimler  Birliği  Dergisi , “alelacele”  Latin  

harflerinin  kabul  edilmesinden  söz  etmenin  çok  tehlikeli  sonuçlar  verebileceğinden  

söz  eder.  Türkiye  Muallimler  Birliği’nin  1925-1926 yılında  yaptığı  soruşturmanın  

sonucuna  bakılırsa ,öğretmenlerin  büyük  bir  bölümünün, Latin  harflerinin  

alınmasına  karşı  oldukları  görülür. Yalnız  Arap  harflerinin  düzeltilmesini  ve  

yazının  daha  kolay  hale  gelmesini  istemekteydiler. 84 Hayat  Dergisi’nde  konuyla  

ilgili  Avni (Başman) Latin  harflerini  savunanlarla  karşı  olanların  fikirlerini  

özetlemiş  ve  yazı  değiştirmenin  kolay  bir  iş  olmadığını  ifade  etmiştir.85 Yazar  

alfabe  değiştirme  meselesinin  diğer  yeniliklerden  ayrı  tutulması  gerektiğini  

savunmuştur. Bugünkü harfleri   korusak bile  diğer  yenilikler  devam  edecektir, 

şeklinde  bir  yargıya  varmış  ve  Arap  alfabesini  ulusal olarak  nitelemekte  bir  

sakınca  görmemiştir. Bunun  yanında  sorunu  bir  uygarlık  çerçevesi  içinde  

değerlendiren  Yunus  Nadi,  Falih  Rıfkı,  Yakup  Kadri   devamlı  olarak  Latin  

harflerinin  alınmasını  savunmuşlardır. Şunu  da  belirtelim  Yunus  Nadi  konunun   

çok  geniş  çerçevede  incelenmesinden  sonra  karar  verilmesini  savunuyordu.86 

 

                    B. Atatürk  ve  Alfabe  Meselesi 

            Türk  dilinin  edebiyat  ve  bilim  dili  olabilecek  kadar  zengin  olduğuna  

inanarak  dil  davasına  sarılan  Atatürk  Latin  alfabesine  dayalı,  Türkçe’nin  ses  

dizgesini  en  iyi  yansıtan  ulusal  bir  alfabeye  kavuşmamız  için  de  büyük  çaba  

harcamıştır. Alfabe  meselesi  ile  yakından  ilgilenmiş  ve Harf  Đnkılâbı’nı umulmadık  

bir  sürede  gerçekleştirmiştir. Yüzeysel  bir  araştırma  bile  harf  değişikliğinin  onun  

kafasında  yıllardan  beri  var  olduğunu ve  bunu  diğer  yenilikler  gibi  zamanı  

geldiğinde  uygulama  alanına  koyduğunu  göstermektedir. 

            II.  Meşrutiyetin  ilanından  önce  1907  yılında  Atatürk’ün  Bulgar  

Türkologlarından  Đvan  Manoluf’a  söylediği  sözler  daha  o  yıllarda  bile  Atatürk’ün  

Latin  harfleri  konusundaki  düşüncelerini  ortaya  koymaktadır. Atatürk  

                                                 
84 Yahya  Akyüz, Türkiye’de  Öğretmenlerin  Toplumsal  Değişmedeki Etkileri:  1848-1940, Ankara: 
1978, ss. 255-256 
85Avni, “Latin  harfleri  Meselesi”,  Hayat, 01.05.1926’dan  atfen,  Arıkan, a.g.t., s.7 
86 Yunus  Nadi,  “Türkçe  ve  Latin  Harfleri”, Cumhuriyet, 12  Mart  1926 
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konuşmasında; Arap  alfabesine  dayalı  yazının  Batı  medeniyetine  girmemize  engel  

olduğunu  belirterek,  Latin  kökenli  bir  alfabenin  seçilmesi  gerektiğini  belirtmiştir.  

Bir  gün  mutlaka  gerçekleşeceğini  söylemiş  ve   bundan  emin  olunmasını  

istemiştir.87 1911  yılında  Trablusgarp’a  giderken  Kudüs’e  uğradığında  Đbrani  dil  

bilgini Elizer  Ben  Yahuda  ile  görüşmüş. Đbrani  yazısının  zor  bir  yazı olduğunu  

kendisine  söyleyerek, bu  yazının  yerine  Latin  harflerinin  kabul  edilmesinin  uygun  

olacağını  belirtmiştir. Ayrıca  eğer  kendisi  günün  birinde  Türkiye’de  söz  sahibi  

olursa, Arap  harfleri  yerine  Latin  harflerinin  kabul  ettirmeye  çalışacağını  ifade  

etmiştir.88 

           Atatürk’ün  1908’de  II.  Meşrutiyet’in  ilanından  sonra  Selanik’te Askeri  

Kulüp’teki  bir  konferans  sırasında   yaptığı  bir  konuşmada  ise;  Bugüne  kadar   

yapılan  inkılâpların  yetersiz  olduğunu  belirterek  daha  fazla  inkılâp  yapacağını  

söylemesi,  gelecekte  köklü  yenilikler  yapacağının  göstergesi  idi.89 

            Atatürk’ün  Harf  Đnkılâbı’ndan  önce  Türkçeyi  Latin  alfabesini  kullanarak   

yazdığını  görmekteyiz. Atatürk  13  Mayıs  1914  yılında  Madame  Corinne’e   

Sofya’dan  gönderdiği  mektubu   Fransız  alfabesine  dayalı  Latin  harfleriyle  

yazmıştı. 90Yine savaş  yıllarında  Atatürk’ün  Türk  dilinin  özdeşleşmesi  ile  yakından  

ilgilendiğini  görmekteyiz. 1916  yılında  Namık  Kemâl’in yazdığı  “Malakat-ı  

Siyasiye  ve  Edebiye  ve  Tarih-i  Osmani”  ile  Mehmet  Emin (Yurdakul)’un  ve  

Tevfik  Fikret’in  şiirlerini  okuyan  Atatürk  bu  eserleri  karşılaştırmış.  Türkçe  

yazılmış  olan  ile  diğer  eserde  aynı  derecede   Arapça  ve  Farsça  kelimelerin  

olduğunu  belirtmiştir.91 XVI. Kolordu  komutanı  olarak  Silvan’da  bulunurken  hatıra  

defterine 10  Aralık  1916  günü  yazdığı  bu  yazıdan  da  anlıyoruz   ki  Atatürk   

Türkçe’de  oldukça  fazla  yer  alan yabancı  kelimelerden  rahatsızlık  duymuştur.  I.  

Dünya  Savaşı  sonrasında  Atatürk’ün, 1918  yılında  Ruşen  Eşref  Ünaydın  ile  

konuşmasında  Enver  Paşa’nın  “munfasıl”  yazısı  hakkında  isimlerin  teker  teker  

                                                 
87 Arif  Necip  Kaskatı,  “Atatürk’ün  Selanik’teki  Hülyaları”,  Cumhuriyet, 19  Ağustos  1948 
88 Uluğ  Đğdemir,  Atatürk’ün  Yaşamı,  T.T.K.  Yay., Ankara : 1980, ss.13-15 
89 Zeynep  Korkmaz,  Atatürk  ve  Türk  Dili  Belgeler, T.D.K.  Yay, Ankara: 1992, s. 5 
90 Mahmut  Goloğlu, Devrimler  ve  Tepkileri, Başnur  Matbaa, Ankara:1972, s. 251; Milliyet  Gazetesi,  
25  Kasım  1954 
91 Şükrü  Tezer, Atatürk’ün  Hatıra  Defteri, T.T.K.  Yay., Ankara: 1972, s. 86 
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harf  halinde  yazdırtmasını  iyi  niyetle yapılmış  bir  girişim  olarak  değerlendirmiş  

ancak  hem  yarım  hem  de  zamansız (harp  zamanı)  bir  iş  olduğunu  belirtmiştir.92 

            Yine  Atatürk  8  Ağustos 1919’da  Erzurum  Kongresi’nin  bittiği  akşam    

Mazhar   Müfit  Kansu’nun  not  defterine  gelecekte  Latin  harflerinin  kabul  

edileceğini  yazdırmıştır. 93 Atatürk,  Dr.  Adnan  ve  Halide  Edip’e (Adıvar)  1922  

yılında  Batı  cephesinde  Latin  harflerinin  alınması  gerektiğinden  bahsetmiştir.94 

Atatürk 17  Ocak  1923  günü  Đzmit’te  yaptığı  basın  toplantısında  Hüseyin  Cahit’in  

“Latin  Harflerinin  millete  kabul  ettirilmesi” önerisine  karşılık  beklemek  gerektiğini 

ifade  etmiştir.95  M.  Emin  Erişirgil  de  Atatürk’ün  1925  yılından  beri  Latin  

harflerinin  alınması  üzerinde  durduğunu  belirtmektedir. 96 Bütün  bu  saydığımız  

örnekler , Atatürk’ün  Harf  Đnkılâbını  düşündüğünü  ve  uygulamak  için  uygun  bir  

ortam  beklediğini  göstermektedir. Atatürk’e  göre, harf  inkılâbını gerçekleştirmek  

için hilafetin  kalkmış  olması, milletin  daha  serbest  ve  daha  derin  olarak  sorunu  

incelemesi, milli  ihtiyacın  açıkça  kendini  göstermesi  gerekiyordu.97 

            Harf  Đnkılâbı  ile  ilgili  ilgi  çekici  başka  örnekler  de  vardır. Örneğin  1925  

yılında  Fransızca  öğrenmek  için  Lozan’a  gitmek  üzere  olan  Afet  Đnan  imla  

sınavlarında  arkadaşlarının  ve  kendisinin  hata  yaptıklarını , ha  ve  hı’yı  bir  türlü  

ayırt  edemediklerini  Atatürk’e  söylemiş;  Atatürk  ise  “Sen şimdi  Fransızca’yı  daha  

iyi  öğren, bizde  de  yazıda  kolaylıklar  sağlanacaktır.”  şeklinde  cevap vermiştir. Yine  

Atatürk  Çankaya’da  iken  Yahya  Kemâl  Beyatlı  kendisine  kitaplar  getirdiğinde  

kitapların  güzel  olduğunu  fakat  harflerin  halkımıza  öğretilmesinin  ve  okunmasının  

zor  olduğunu  söyleyerek  Latin  harflerinin  kabul  edilmesi  gerektiğini  söylemiştir.98 

Atatürk  bu  fikrini Harf  Đnkılâbından  iki  sene  önce  Đsmet  Đnönü’ye  de  söylemiştir. 

                                                 
92 Ruşen  Eşref  Ünaydın, Hatıralar, T.T.K.  Yay., Ankara : 1954, ss. 28-31 
93 Mazhar  Müfit  Kansu, Erzurum’dan  Ölümüne  kadar  Atatürk’le  Beraber,  C.I, T.T.K.  Yay., 
Ankara : 1986, s. 131 
94 Halide  Edip  Adıvar,  Türk’ün  Ateşle  Đmtihanı, Atlas  Kitapevi, Đstanbul: 1973 , s. 231 
95 Đsmail  Arar,  Atatürk’ün  Đzmit  Basın  Toplantısı,  Đstanbul: 1969, ss. 25-61 
96 M. Emin  Erişirgil, “Emsalsiz  Bir  Đnkılabın  Yıldönümü”,  Türk  Dili, C. II, S. 231, Ağustos  1953, s. 
832 
97 Nurettin  Gülmez, “Mustafa  Kemal  Atatürk’te  Latin  Harfleri  Fikrinin  Doğuşu  ve  Gelişimi”, Genel  
Kurmay  Askeri  Tarih  ve  Stratejik  Etüt  Başkanlığı  Yayınları, 10  Kasım  1993, s. 79 
98 Afet  Đnan,  “Ellinci  Yılında  Türk  Harf  Devrimi”, Harf  Devrimi’nin  50.  Yılı  Sempozyumu’ndan  
Ayrıbasım, T.T.K.  Yay., Ankara: 1981 
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Đnönü  cevabında  ise:  Enver  Paşa  örneğini  göstererek başa  çıkılamayacak  bir  iş  

olarak  değerlendirmiştir.99 

            Harf  Đnkılâbı, Türk  insanını  okuma  ve  yazmanın oldukça  düşük olduğu  bir  

ortamdan  kurtarmaya  adım  olduğu gibi,  dilimizin  de  yabancı  seslerin  etkisinden  

kurtarılması  yolunda   önemli  bir  adım  olmuştur. Çünkü  dil  kendi  ses   ve  söz  

yapısına  uygun bir  alfabe  düzeni  gerektirir. 100 Atatürk  dilimizle  de  çok  yakından  

ilgilenmiştir.  Türk  medeniyet  ve  kültürünün  büyüklüğünü  ve  üstünlüğünü  ortaya  

çıkaracak  araştırmaların  yapılmasını temel  vazife  olarak  kabul  etmiştir.  

Türkçemizin  sadeleşmesini, öz  benliğine  kavuşmasını  ve  gelişmesini  kendisine  

amaç  edinmiştir.101 

           1923  yılında  Türkiye Cumhuriyeti’ni  kurmuş  olan  Atatürk,  sadece  bir  devlet  

kurucusu  değil, aynı  zamanda  kurmuş olduğu  devleti  Türk  Milleti  için  gerekli  olan  

sosyal  ve  tarihi  temellere  oturtmayı  amaç  edinen  bir  inkılâpçıdır. O  sosyal  yapısı  

sağlam  olmayan  bir  devletin  uzun  süre  bağımsız  kalamayacağını  biliyordu.  Bunu  

için  Osmanlı  Devleti’nin  enkazından  çekip  çıkardığı  Türk  ulusunun  bağımsızlığına  

kavuşmasını  yeterli  bulmamıştır. Alınan  tedbirleri  ve  yarım yamalak  düzeltmeleri  

bile  yetersiz  kabul  etmiştir. Osmanlı  Devleti’nde  III.  Selim  ve  Tanzimat  

döneminden  beri  yapılmaya  çalışılan  düzeltmeler  ve  denemeler (ıslahatlar)  sosyal  

problemlere  kısmen  çözmeye  çalışmıştı. Ancak  köklü  tedbirler  üzerinde  

durulmadığı  için  beklenen  sonuçlara  ulaşılamamıştı. Bu  bakımdan  Atatürk,  Türk  

milletinin  istiklalini  bir  bütün  olarak  ele  almış  ve  varlığı  boyunca  güç  alabileceği,  

köklü, sağlam  ve  geliştirici    bir  yol  izlemiştir. Türk  dilini  yönlendirmek  üzere 

verdiği  direktiflerde  de,  dil  ile  millet  ve  millet  ile  kültür  arasındaki  bağı her  

zaman  ön  planda  tutmuştur. 102 Türk’ü  kendi  benliğine  ve  Đslam  dünyası  dışında  

bir  medeni  topluluk  olduğuna  inandırmak  ve  milletini  yüceltmek  için  dilcilerin  en  

mübalağalı  iddialarını  bile  benimsemiştir. Dilde  ilk  şart  yazıyı  değiştirmek  ve  

Türk  kültürünü  Arap  kültürüne  bağlı  olmaktan  kurtarmaktı.103 Arap  dilinin  

                                                 
99 Đsmet  Đnönü,  Hatıralar ,C. II, Bilgi  Yay., Ankara : 1992, s. 221 
100 Emin  Özdemir,  Yazı  Devriminin  Getirdikleri”,  Türk  Dili : Çeviri  Sorunları  Özel  Sayısı, C: 38, 
S. 322, Temmuz  1978 ,s. 543 
101 Faruk  K.  Timurtaş, “Atatürk’ün  Dil  Üzerine  Sözleri”, Türk  Kültürü, Kasım  1969, s. 32 
102  Korkmaz, a.g.e. , ss. 826-827 
103 Falih  Fıfkı  Atay, “Atatürk  ve  Dil”, Türk  Dili, S: III, Aralık  1951, s. 4-5 
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ihtiyaçlarından  doğan  Arap  yazısı  Türk dilinin  ihtiyaçlarını  karşılayamıyordu. 

Bunun  sonucu  olarak  da  öğrenme  güçlüğü  ortaya  çıkıyor  ve  bu  da  gelişmeyi  

engelliyordu. Atatürk  Arap  yazısının  neden olduğu  bu  sorunu  biliyordu. Arap  

yazısının Türkçe’nin  ses  yapısına  aykırı  olmasını  “halkın  bütün  emeklerini  

kısırlaştıran  çorak  bir  yolda  yürümeye”  benzetmiştir.104 Gerçekten  de  dildeki  

kelimeler  Arap  dilinin  gramerine  göre  düzenlenmişti. Sesli  harflerin  yazılmadığı  

kalıplaşmış   yazılar, bunların  imla  kuralları  ile değil  de  teker  teker  yazılış  şekilleri  

ile  öğrenilmeyi  gerektiriyordu. Örneğin  konuşma  anlamındaki  tekellüm  kelimesi  

yalnız  t k l m  harfleri  ile  yazılıyordu.  Bu  durum  da  mecburen  Arap  ve  Fars  

dillerinin  gramerini  bilmeyi  gerektiriyordu. Bu  sebeple  yazının  güçlüğü  toplumun 

gelişmesini  engelleyen  en  büyük unsurdu. Bu  konuda  Tanzimat’tan  itibaren  

çalışmalar  yapılmış  ancak bir  sonuca  ulaşılamamıştı. Bu  bakımdan  Atatürk,  

Türkçe’nin  yapısına  uygun  ve  kolay  öğrenilen  Latin  alfabesinin  kabulünü  

memleketin  yükselme  mücadelesinde  büyük  bir  ilerleme  kabul  etmiştir.105 

Karışıklık  yaratan  bir  diğer  unsur  da  Arapça’nın  Kuran  dili olmasından  dolayı, bu  

dilin,  bu  alfabenin  dışında  kalan  alfabelerin  “kâfir”  işi  olarak  görülmesinden  

kaynaklanmaktaydı. Dinin,  dili  etkisi  altına  almasının  kaçınılmaz  bir  sonucuydu.  

Atatürk  laikleşme  süreci  içerisinde , yıllardan  beri  tartışılan  alfabe  meselesine  

kesin  bir  sonuç  vermeyi  başarabilmiş. Türk  dilinin  yapısına  en  uygun  olan  Latin  

kökenli  bir  alfabenin  ortaya  çıkmasında  büyük  rol  oynamıştır.106 

            Atatürk  Türkçeyi  ulusallığı  sağlayan  ve  bu  ulusallığı  sürdüren  temel  

öğelerden  biri  olarak  kabul  etmiştir. Atatürk  bu  konudaki  düşüncelerini  ders  kitabı  

olarak  yazmış  olduğu  Medeni  Bilgiler  adlı  kitabında  açıklamıştır. Öncelikle  Millet  

kavramına  değinen  Atatürk  , “Türkiye  Cumhuriyeti’ni  kuran  Türkiye  halkına Türk  

Milleti  denir.” Şeklinde  Türk  Milletini  tanımlar. Kendi  eliyle  yazdığı  bu  eserinde  

hemen Türk dili  üzerinde  durmuş; Türk  dilinin  dünyada  en  güzel,  en  zengin ve  en  

kolay  kabul  edilebilecek  bir  dil  olduğunu  belirtmiştir. Bunu  da her  Türk  

vatandaşının,  dilini  çok  sevmesinin  ve  onu  yükseltmek  için  çaba  harcamasının  

sebebi  olarak  göstermiştir. Yine  Türk  dilinin,  Türk  milleti  için  büyük  bir hazine  

                                                 
104 Atatürk’ün  Söylev  ve  Demeçleri  II,  Maarif  Matbaası, Đstanbul : 1945, s. 253 
105 Korkmaz, a.g.e., s. 831 
106 Suna  Kili,  Türk  Devrim  Tarihi, Đş  Bankası  Yay., Đstanbul:  2001, s. 310 
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olduğunu  belirterek  sözlerine  şöyle  devam  etmiştir:  “Çünkü  Türk  Milleti  geçirdiği  

birçok  tehlikelerde  ahlâkının,  geleneklerinin,  hatıralarının, menfaâtlerinin  kısacası  

bugün  kendi  milletini  yapan  her şeyin  dili  sayesinde  muhafaza  edildiğini  görüyor. 

Türk  dili,  Türk  Milleti’nin  kalbidir,  zihnidir.”107 

            Arapça  ve  Farsça’nın  gramer  yapılarını  ve  kurallarını  kullanmak  Türk  

dilinin  başka  dillerin  boyunduruğu  altına girmesi  demekti.  Đşte  Atatürk’ün  “dili  

yabancı  dillerin  boyunduruğundan  kurtarmak”  dediği  husus  budur. Şunu  da  

belirtmek  gerekir  ki  başka  dilden  kelime  almak  o  dilin  boyunduruğu  altına  

girmek  değildir. Atatürk’ün  de  dil  davasını  bu  şekilde  ele  aldığını  görüyoruz.108 

           Atatürk  Türkçe’nin  milli  bir  nitelikte  olmasını,  bağımsızlığımızın  bir gereği 

olarak  görüyordu. Atatürk  bağımsızlığı  bir  bütün  olarak  kabul  etmiştir. Kurtuluş 

Savaşı  ve  Lozan  Anlaşması  ile  kazanılan  siyasi  bağımsızlığın  ekonomik  ve  

kültürel  açıdan  da  sağlanması  gerekli  olduğuna  inanıyordu.Atatürk’e  göre  Ulusal  

bağımsızlık  ancak  bu  şekilde  sağlanabilirdi. Kültürel  bağımsızlık  dilin  de  bağımsız  

olmasını  gerektiriyordu. Uluslararası  ilişkilerde  öz  benliğine  sahip  zengin  bir   

Türkçe  olmalıydı. Atatürk  yeni  Türk  alfabesinin  kabulünden  sonra  1  Kasım  

1928’de  T.B.M.M.’nin  yeni  dönem  açılış  konuşmasında   bu  fikirlerini  açıklamıştır. 

Konuşmasında  Büyük  Millet  Meclisi’nde  Türk  harflerinin  kesin  olarak  

yasallaşmasını, bu  memleketin  yükselmesinde  başlı  başına  bir  geçit  olarak  kabul  

etmiştir. Sözlerine: “Uluslar  ailesine, aydın  yetişmiş  bir  milletin  dili  olarak  elbette  

girecek  olan  Türkçe’ye  bu  canlılığı  kazandıracak  olan Üçüncü  Büyük  Millet  

Meclisi,  yalnız  sonsuza  kadar  var  olacak  olan  Türk  tarihinde  değil  bütün  insanlık  

tarihinde  seçkin  çehre  olarak  kalacaktır.” şeklinde  devam  etmiştir.109 

            Atatürk  Türkçe’yi  ulusal  ve  kültürel  bir  anlayışla  dile  getirmek  istemiştir. 

Bu  amacını  da  şu  sözlerle  ifade  etmiştir: “Milli  his  ile  dil  arasındaki  bağ  çok  

kuvvetlidir. Dilin  milli  ve  zengin  olması ,milli  hissin  ortaya  çıkmasında  başlıca  

etkendir. Türk  dili  dillerin  en  zenginlerindendir; yeter  ki  bu  dil  bilinçle  işlensin. 

Ülkesini,  yüksek  istiklalini  korumasını  bilen  Türk  milleti, dilini  de  yabancı  diller  

                                                 
107 Afet  Đnan,  Medeni  Bilgiler  ve  M.  Kemal  Atatürk’ün  El  Yazıları, T.T.K.  Yay, Ankara : 1998, 
ss. 18-19 
108 Ülkütaşır, “Harf  Đnkılabı  ve  Atatürk”,  Türk  Kültürü, S::85, Kasım  1969, s. 93 
109 Atatürk’ün   Söylev  ve  Demeçleri  I, Maarif  Matbaası, Đstanbul : 1945, s. 359  
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boyunduruğundan  kurtarmalıdır.”110 Đşte  bu  sözler  dil  inkılâbının  gerçekleşmesinde  

başlıca  iki  etken  olmuştur. 

            Atatürk  Kurtuluş  Savaşı’ndan  doğan  ulusal  devlette  kabul  edilecek  eğitim  

türünün  de  ulusal  eğitim  olacağını  belirtir. 22  Eylül  1924’de  Samsun’da  

öğretmenlerle  yaptığı  konuşmasında  eğitimi  amaç  ve  içerik  bakımından  dinsel,  

ulusal  ve  uluslar arası  şeklinde  üçe ayırmış  ve  sözlerini  şu  şekilde  tamamlamıştır: 

“Ulusal eğitimin  ne  demek  olduğunu bilmekte  artık  hiç  bir  şüphe  kalmamalıdır. Bir  

de, ulusal  eğitim  temel  olduktan  sonra,  bunun  dilini,  yöntemini,  araçlarını  da  

ulusallaştırma  sorunu  tartışılmaz.”111 

            Atatürk’ün  amacı  Falih  Rıfkı  Atay’ın  da  dediği  gibi,  zengin  güzel  ve  milli  

bir  Türkçe  idi. Bu  amaçtan  uzaklaşmak  için  insanın  Türklüğünden  uzaklaşması  

gerekir. Bugüne  kadar  yapılanlar  yapılacak  olanların  belki  de  yarısıdır. Dilde  geri  

dönülemez.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Turan, a.g.e., s. 103 
111 Atatürk’ün  Söylev  ve  Demeçleri  II,  Maarif  Matbaası, Đstanbul :  1945, s. 198 
112 Atay,  a.g.e., s. 479 
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IV.  BÖLÜM 

 

HARF  ĐNKILABI   ve  ĐLK  UYGULAMALARI 

 

                A. Yeni  Türk  Harflerinin  Kabulü  ve  Uygulanışı 

 

             1.   Dil  Encümeni   

  

  

 Latin harflerinin  alınmasına  1927  yılında  karar  verilmişti. Alfabe  üzerine  

tartışmaların  devam  ettiği  1928  yılı  başlarında  yeni  bir  alfabe  için  ilk  adımlar  

atılmaya  başlandı. Adalet  Bakanı  Murat  Erat  Bozkurt’un 8  Ocak’ta  Ankara  Türk  

Ocağı’nda  Türk  harfleri  hakkında  verdiği  bir  konferansla  artık  alfabe  konusunda  

değişikliklere  gidileceği  anlaşılıyordu. Alfabe  tek  başına  dili  şekle  dönüştüren  bir  

araç  olduğuna  göre  yazı  ve  dil  sorununun  birlikte  ele  alınması  gerekiyordu. Bu 

sebepten  dolayı  Türkçe’nin  özelliğine  uygun  bir  alfabenin  oluşturulması  için  

meydana  gelen  komisyona  “Alfabe  Komisyonu”   denmesinin  yanında  “Dil  

Encümeni”  de  denmiştir. 113Böylece  mazisi  çok  eskilere  dayanan  Latin  harfleri  

konusunda  1928  yılı  başlarından  itibaren  resmi  bir  hazırlık  başlamış  oluyordu.114 

            Gerçekten  harf  inkılâbına  karar  vermek  oldukça  zordu. Önce  Türkçe  sesleri  

karşılayabilecek  harfleri  tespit  etmek  gerekiyordu. Bütün  baskı  makinelerinin  

harfleri  işlemez  duruma  gelecekti. Okuma  yazma  bilenler,  Latin  harflerini  bilseler 

de bilmeseler de  heceleyen  çocuklar  gibi  okuyacaklardı. Halkın  her gün  işlerini  

                                                 
113 Şerafittin  Turan, Türk  Devrim  Tarihi III : Yeni Türkiye’nin  Oluşumu, Birinci  Bölüm, Bilgi  
Yay., Đstanbul:  1995, s. 206 
114 Mete  Tunçay, Türkiye  Cumhuriyeti’nde  Tek  Parti  Yönetiminin  Kurulması (1923-1931), Cem  
Yay., Đstanbul: 1992, s. 230 
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yapan  memurlar  ile  öğretmenler  ve  okulların  durumu  ne  olacaktı?115 Đsmet  Đnönü  

de  “Atatürk  Đnkılâpları  içerisinde  karar  verilmesi  için  en  çok  düşünülen  konu  

budur..”  diyerek  Enver  Paşa’nın  harf  ıslahatının  başarısız  olduğunun  

unutulmadığını  ifade  ederek  sözlerine  şöyle  devam  etmiştir: “Kolay  yazıp  

okumaya  muhtaç  ve  alışkın  olan  nesillerin  birden  okuyamaz  ve  yazamaz  hale  

gelmelerinin  hesapsız  sakıncaları  ürkütücü  idi...  Harf  inkılâbını  yapmak, uzun, çetin  

belki  ömür  boyu  sürecek  bir  mücadeleye  karar  vermekti.”116 Bu  sözleriyle  Đnönü  

ortaya  çıkabilecek  sorunları  dile  getirmektedir. Bütün  bu  güçlüklere  rağmen  

Atatürk’ün  öncülüğünde  halkımızın,  basının,  basım  evlerinin,  öğretmen, memur  ve  

aydınların  ortak  çabalarıyla  aşıldığı  da  bilinen  bir  gerçektir. 

            Aynı  yıl  içerisinde  20  Mayıs  1928’de,  Milli  Eğitim  Bakanlığı’ndan  

başkanlığa  bir  yazı  sunulmuştur.  Bu  yazıda  dilimizde  Latin  harflerinin  

kullanılmasını   düşünmek  üzere  bir heyetin  oluşturulmasının  uygun  olacağı  

belirtilir. 23  Mayıs  1928’de  Dil  heyeti  adı  altında  oluşturulan  kurulda; milletvekili  

Falih  Rıfkı  Atay,  Ruşen Eşref  Ünaydın,  Yakup  Kadri  Karaosmanoğlu, 

eğitimcilerden  Mehmet  Emin  Erişirgil,  Đhsan  Sungu,  Fazıl  Ahmet  Aykaç, dil  

uzmanı  Ragıp  Hulusi  Özden, Ahmet  Cevat  Emre,  Đbrahim  Grantay  olmak üzere  

toplam  dokuz  kişi  bulunuyordu. Dil  Encümeni  olarak  bilinen  bu  kurul   biri  yazı  

diğeri  dilbilgisi olmak  üzere  ikiye  ayrılmıştı.  Bunlardan  birincisi  Dil  Heyeti, 

ikincisi  de  Dil  Encümeni  isimlerini  alır.117 Atatürk  yapılan  çalışmaları  bizzat  

yönetiyordu.118 Çalışmaları  yakından  takip  eden  Atatürk  belirlenen  harflerin  

Türkçeye  uygunluğunu  denetliyordu.119 Ağustosun  ilk  günlerinde  yeni  Türk  

alfabesinin  alacağı  şekil  belli  olmak  üzere  idi.120 

             Dil  Encümeni  Atatürk’ün  başkanlığında  26  Haziran  1928  tarihinde  ilk  

toplantısını  gerçekleştirdi. Önceleri  üç  milletvekili, üç  eğitimci  ve  üç de  uzman  

olmak  üzere  dokuz  kişiden  meydana  gelen  bu  encümen  daha  sonra  üye  sayısını  

on dörde  çıkarmıştır. Yeni  katılan  beş  üyenin  isimleri  şunlardır; Avni  Başman, 

                                                 
115 TTT  Cemiyeti,  Tarih  IV,Türkiye Cumhuriyeti, II,  Đstanbul  1934, s. 254’den  atfen   Arıkan, a.g.t., s. 
9 
116 Đsmet  Đnönü, “Yeni  Türk  harflerinin  Yıldönümü”, Türk  Dili ,C. II,   Eylül  1953, s. 829 
117 Unat, a.g.m., s. 728;  
118 Korkmaz, Atatürk  ve  Türk  Dili  Belgeler, s. 29 
119 Cumhuriyet , 21  Temmuz  1928  
120Cumhuriyet, 7  Ağustos  1928 
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Đbrahim  Necmi (Dilmen),   Ahmet  Rasim, Celal  Sahir (Erazon),  Đsmail  Hikmet 

(Ertaylan).    

 

                 2.  Alfabe  Raporu 

            Encümenin  çalışmaları  sonucunda  Ağustos  başında  41  sayfalık  bir  rapor  

düzenlenmişti.  Bu  alfabe  raporu  şu  bölümlerden  oluşmaktaydı: 

1) Türk  dilindeki  seslerin  miktarı  ve  durumları 

2) Latin  harflerinin  ses  değerleri 

3) Avrupa’da  kullanılan  Latin  asıllı  alfabelerdeki  harfler: Latin,  Đtalyan,  

Rumen, Portekiz,  Đspanyol,  Fransız,  Đngiliz,  Alman,  Đsveç,  Fin,  Macar,  

Polonez,  Çekoslovak,  Hırvat,  Arnavut,  Azerbaycan  ve  Sovyetler  

Birliği’nde  bulunan  Türkler 

4)  Bu  alfabelerdeki  harflerin  biçimleri  ve  ses  değerleri 

5) Türkçe’ye  özel  Latin  harflerinin  seçilmesi  ve  bu  konuda  uyulan  esaslar 

6) Var  olan  alfabelerdeki  çift  harfler,  işaretli  harfler,  Latin  alfabesine  

eklenmiş  harfler 

7) Türk  alfabesini  oluşturan  harflerin  çeşitli  dillerdeki  karşılıkları 

8) Belirlenen  yeni  alfabenin  özellikleri;  dilimizin  yapısına  uygun  gelmesi, 

sesler  arasında  benzerliğin  olmaması,  diğer  seslerden  ayrı  olma  

durumunun  korunması,  tamamen  milli  olması , okuma  ve  yazma  

konusunda  sade,  açık  ve  kolay  olması,  kalıp  halinde  olmaması,  yazımda  

benzerliği  kaldırması, güzel  olması... 

            Belirlenen  yeni  Türk  alfabesinde , yabancı  alfabelerde  yer  alan  “ch,  sch”  

gibi  ikili  ve  üçlü  harfler  yoktu.  Harfler  hep  tek tek  yer  almıştı. Raporun  son  

paragrafları  şu  şekildeydi: 

            “Yukarıdaki  açıklamaya  dayanarak  Türkçe’deki  sesleri  yerine  getirmek  

üzere  heyetimizce  kabul  edilen  bütün  şekilleri,  bazılarının  kullanış  şekilleriyle  

beraber  şöyle gösteriyoruz  (tablonun  özeti  şöyledir) : a, â, b, c, ç, d, e, f, g  (ga, ge, 

gha,  ghe), h, i, î, ı, j, k (ka, ke, kha, khe), l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z...” 

Raporun  son  paragraflarının  devamında  şunlar  yazmaktadır: “Harfle  bitişik  
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olmayan  işaretler  geçici  olduğuna  nazaran  alfabede  ancak  bir  bütünlük  teşkil  eden  

işaretli  harflerin  söylenmesi  gerekli  görülmüştür.” O  halde  aslı  yabancı olan  “c, w, 

x”  ile  Türk  alfabesinin  harfleri , cetvelde  görüldüğü  üzere  29  harften  oluşmaktadır. 

Bu  harfler  isimleriyle  birlikte  şöyledir: “a(a),  b(be),  c(ce),  ç(çe),  d(de),  e(e),  f(ef),  

g(ge),  h(he),  i(i),  ı(ı),  j(je),  k(ke),  l(el),  m(em),  n(en),  o(o),  p(pe),  q(ku),  r(er),  

s(es),  ş(eş),  t,(te),  u(u),  v(ve),  w(çift  ve),  x(iks), y(ye),  z(ze)”121 

Dil  encümeni  çalışmalarına  devam  ederken  Atatürk  bir  gün  vapurla  

gezintiye  çıkar  ve  Çanakkale’ye  de  uğrar. Atatürk  bu  harfleri  öğretmeyi  denemek  

amacıyla  iskelede  hamallık  yapan  bir  vatandaşa herkesin  önünde  yeni  harfleri  

öğretmeyi  deniyordu. Vatandaş  ise  öğretileni  hemen  kavradı  ve  yazdı. Alfabe  

üzerinde  tartışmalar  yaz  boyu  devam  etmiştir. Teklifler    üzerinde  durulmuş,  

örneğin  “c, ç  ve  ş”  harflerinin  Fransızca’daki  gibi  iki  harften  oluşması  

istenmemiştir.122  Yine  ö, ü, ğ  gibi  işaretli  harfler  tabloya  eklenmiş,  q,  w,  x  

harfleri  tablodan  çıkartılmıştır. Rapor,  Dil  Heyeti  üyeleri  olan; Falih  Fıfkı,  Fazıl  

Ahmet,  Ruşen  Eşref,  Ragıp  Hulusi,  Ahmet  Cevat,  Đbrahim, Yakıp  Kadri,  Mehmet  

Emin,  Mehmet  Đhsan  tarafından  imzalandı.123 

            Yeni  Türk  alfabesini  belirlemek  amacıyla  Kurulan  Alfabe Komisyonu’na  

Dil  Heyeti  de  deniliyordu.  Bununla  alfabe  çalışmalarının  dil  çalışmalarına  geçişte  

ilk  aşama  olduğu  belirtilmek  istenmiştir. Gerçekten  de  dil  heyete  alfabe  

çalışmalarından  sonra  dağıtılmamıştır. Milli  Eğitim  Bakanlığı’na  bağlanarak dil  

çalışmalarına  devam  etmesi  istenilmektedir. Kurul  önce  yazım  kılavuzu  yayımlamış  

daha  sonra  da  Türkçe  sözlük  hazırlamaya  başlamıştır.124 Đki  ciltlik  bu  Larousse  

sözlük  hazırlanırken  Osmanlıca’nın  yetersizliği  ortaya  çıkmış  ve  yeni  Türkçe  

kelimeler  aranmaya  başlanmıştır. Larousse  tercümesi  oldukça  yavaş  ilerlemiştir. 

Komisyon  üç  dört  yıl  içinde sadece  bir  alfabe  kitabı ile, bir  küçük  gramer  bir  de  

yazım  kılavuzu  yayımlayabilmişti.125 Fakat  üyeler  arasında  görüş  ayrılıklarının  

çıkması  ve  izlenecek  yolda  bir  yöntem  belirlenememesinden  dolayı  çalışmalar  

                                                 
121 Ülkütaşır,  bu  raporu  bizzat  Türk  Dil  Kurumu  başuzmanı  Agop  Dilaçar’dan  aldığını  
belirtmektedir., a.g.e., ss. 60-62 
122 Đnan,  Türkiye  Cumhuriyeti  ve  Türk  Devrimi, s. 183 
123  Ülkütaşır, a.g.e., s. 63 
124  Turan,  Türk  Devrim  Tarihi: Đkinci  Bölüm, s. 102 
125 Atay, a.g.e., s. 468 
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verimli  geçmemiştir. Ayrıca  bazı  Türkçe  kelimelerin  kullanılması  uydurmacılık  

olarak  suçlanmıştır. Tartışmalar   bununla  kalmamış  bazı  milletvekillerinin  

girişimleriyle   sözde  uydurmacılara  para  vermemek  amacıyla  1931  yılı  bütçesinden  

yok  denecek  kadar  az  para  ayrılmıştır. Dil  heyeti  çalışmalarına  son  vermek  

zorunda  kaldı.126 

 

  3. Atatürk’ün  Harf  Đnkılabını  Müjdeleyen  Đlk  Söylevi - 

Sarayburnu’ndaki  Konuşması 

 

                      a.    Hazırlıklar  

 Atatürk  her  ne  kadar  harf  inkılâbı  yapmaya  karar  vermişse  de  bu  işi  

yaparken  herkesin  desteğini  de  almak    istiyordu. Bu  yüzden  ancak  1928  yılında  

bu  işe  girişebilmiştir. Önce  yeni  yazıyı  hazırlamak  için  bir  Alfabe  Komisyon’u  

kurdu. Komisyon  kendi  başına  çalışırsa  bu  işin  yıllarca  süreceğini  bildiği  için  

komisyonun  çalışmalarına  kendisi  de  katılıyor  ve  üyelerine  kendi  görüşlerini  

bildiriyordu.127 Komisyonun   başlıca  üyelerinden  Falih  Rıfkı’ya üyelerin  yeni  yazı  

için  süre  olarak  düşüncelerini  sorduğunda  Falih  Rıfkı: “On  beş  yıllık  bir  de  beş  

yıllık  iki  teklif  var”  şeklinde  cevap  verir. Teklif  sahiplerine  göre  bir  kaç  yıl  

okullarda  her  iki yazı  birden  öğretilecek,  gazetelerde  iki  yazı  yan  yana  basılacaktı. 

Atatürk  buna  karşı  çıktı. Böyle  bir  durumda  herkesin  eski  yazıyı  okumaya  devam  

edeceğini  ve  girişimin  Enver Paşa  yazısı  gibi  sonuçsuz  kalacağını  belirtir. Atatürk   

bu  konudaki  kararını  şu  sözlerle  özetliyordu: “Bu  iş  ya  üç  ayda  olur  ya  da  hiç  

olmaz”128 

            Atatürk  Dil  Encümeni’nin  çalışmalarını  sürekli  olarak  takip  ediyor  ve  ilk  

düzenlemeleri  kendisi  yapıyordu. Örneğin (q)  ve  (x)  harflerinin  ve  tek ses  için  çift  

harflerin  gereksiz  olduğunu  bildirmiştir. Yine  (h)  harfinin  (g)  ve  (k)  harflerinin  

inceltilmesi  yada  kalınlaştırılması  için  kullanılmasının  kaldırılmasını  önerdi. Başka  

bir  deyişle  Atatürk, yeni  Türk  alfabesinin ortaya  çıkarılmasında  bir  dil  uzmanı  gibi  

                                                 
126 Turan,  a.g.m., s. 102 
127 Lord  Kindross,  Atatürk  Bir  Milletin  Yeniden  Doğuşu, Çeviren  Necdet  Sander, Altın  Kitaplar  
Yay., Đstanbul: 1990,  s.511 
128 Atay, a.g.e., s. 440 
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davranıyordu. Dil  Encümeni  Ağustos  1928’de  Ankara’ya  taşındıktan  sonra  her  gün  

encümenin  çalışmalarına  katılmıştır. Yeni  alfabeyi  herkesten  önce  kullandı. 4-5  

Ağustos  1928  günü  Başbakan  Đsmet  Đnönü’ye  yeni  harflerle  bir  mektup  yazar. Bu  

mektubunda  yeni  alfabenin  son  şekli  konusunda  komisyon  ile  fikren  anlaştıkları  

ve  kendisinin  düzeltmelerini  komisyonun  kabul  ettiği  yazmaktadır. 

            Atatürk’ün , 1928  yılının  yaz  aylarında     alfabe  meselesi  ile   meşgul  olduğu  

bilinmektedir. O’nun  yakın  bir  zamanda  alfabe  inkılabını  açıklaması  

bekleniyordu.129 Yunus  Nadi   Gülhane  Söylevi’nden  bir  gün  önce  yazdığı  

yazısında  yeni  harflerle  yazılacak  Türkçemizin , milletimize,  eğitimimize  oldukça  

büyük  bir  etki  yapacağını, o  günü  büyük  bir  sabırsızlıkla  beklediğini  

yazmaktadır.130 Yıllardır  susan  Atatürk,  yapamayacağını  konuşmayan, konuştuğunu  

da  yapan  bir  kimseydi. Artık  konuşma  sırası  O’na  gelmişti. O’nun  için  konuşmak  

demek  yapmak  demekti. 

 

 b.   Gülhane  Söylevi’nin  Yeri  ve  Zamanı: 

 Atatürk  harf  inkılâbını  başlatmak  için  Đstanbul  Gülhane  Parkı  gazinosunda  

Cumhuriyet  Halk  Partisi’nin  düzenlediği  bir  eğlentiyi  zaman  olarak  da  Ağustos  

ayını  seçmişti. Hiçbir  konuyu  rastlantılara  bırakmayan  Atatürk’ün  bu  kararı  da    

bir  rastlantı  olmamalıydı.  

 Đstanbul  Türkiye’nin  kültür  merkeziydi. Bir  kültür  yeniliği  olan  harf  

inkılâbını  burada  başlatmak  hem  uygun  hem  de  gerekliydi. Đnkılâbın  

gerçekleşmesinde  basın  önemli  bir  rol  üstlenecekti. Türk  basınının  merkezi  bugün  

olduğu  gibi  Đstanbul’daydı. Ankara’da  sadece  Hakimiyet-i  Milliye  Gazetesi  

çıkarken  Đstanbul’da  altı  büyük  gazete  çıkıyordu. Dergiler,  basım evleri  ve  

yazarların  büyük  bir  kısmı  Đstanbul’daydı.  Ayrıca  üniversite  de  buradaydı. Harf  

inkılâbına  en  büyük  destek  de  en  büyük  direnme  de  buradan  gelebilirdi.  Yenilik  

taraftarı  olan  Đstanbul  aydınlarını  seferber  etmek,  inkılaba karşı  olanları  da  

yumuşatıp  desteğini  almak  için  Đstanbul’dan  başlamak  en  kısa  yol  olabilirdi. 

Atatürk  bunu  başarabilmek  için  Dolmabahçe  Sarayı’nı  karargah  seçmişti. Harf  

                                                 
129 Bilâl  Şimşir,  Türk  Yazı  Devrimi,  T.T.K.  Yay., Ankara :  1992, s. 158 
130 Yunus  Nadi,  “Latin  Harfleri”, Cumhuriyet,  10  Ağustos  1928,  10  Ağustos  1978 



 52 

inkılâbını  Đstanbul’da  başlatmak bir  il  merkezi  durumuna  düşmüş  görünen  

Đstanbul’un, Đstanbulluların  gönlünü  kazanmak  anlamına  geliyordu. Bilinmektedir  ki  

yeni  Türkiye’nin  tüm  atılımları  Ankara’da  başlamıştı.131  

 Gülhane  Parkı’nın  da  tarihsel  bir  özelliği  vardı.Tanzimat  Fermanı  1839  

yılında  burada  okunmuştu. Bu  ferman  o  dönemin  değerlerine  göre  yeni  bir  devir  

açmıştı. Seksen  dokuz  yıl  sonra ,  aynı  yerde  Atatürk,  Türk  tarihinde  yeni  bir  

dönem  açıyordu. Diğer  bir  değişle  Mustafa  Reşit  Paşa’nın  Gülhane  Parkında  

başlattığı  batılılaşmayı, Atatürk  aynı  yerde  tamamlıyordu. Atatürk  Tanzimatçıların  

düşünemediklerini  gerçekleştiriyordu. 

 Harf  inkılâbını  halka  duyurmak  için  Atatürk  bir  eğlence  programını  

seçmişti. Atatürk  buraya  hazırlıklı  geldi. Eğlence  sırasında  böyle  bir  inkılâbı  

duyurmak  insanlar  üzerinde  oldukça  olumlu  bir  etki  yaratabilirdi. Sevinçli  bir  

ortamda , sevinçli  insanlara  sevinçli  bir  haber  vermek, onları  daha  da  sevindirmek  

demekti. Đnkılâp  Ağustos  ayında  başlatılıyordu. Ağustos  ayı  Türk  tarihi  için  zafer  

ayı idi. Büyük  Taarruz,  bir  Ağustos  günü  başlamıştı. Atatürk  bildirisinde  de  

Ağustos  ayında  Büyük  Taarruz’a  başlanıldığını  belirterek  Harf  inkılâbı  ile  bir  

karşılaştırma  yapmış  ve  bu   yeniliğin  Türk tarihi  açısından  önemini  ortaya  

koymuştur.132  

 

    c.   Tarihi  Sarayburnu  Söylevi 

 Atatürk   9  Ağustos’u  10  Ağustos’a  bağlayan  gece  “Ankara”  motoru  ile  

Dolmabahçe’den  Marmara  Denizi’ne  açılır. Dört  saat  gibi  süren  bir  gezintiden  

sonra  saat   23:00’e  doğru,  halkın  da  katıldığı  Halk  Partisi’nce  düzenlenen  

eğlentiye  katılmak  için  Sarayburnu’na  gelir. Büyük  bir  coşkuyla  karşılanır  ve  

kendisine  ayrılan  yerde  eğlenceyi  izler. Saat  01:00’e  doğru  ise  ayağa  kalkarak  

harf  inkılâbını  müjdeleyen  tarihsel  konuşmasını  yapar. Atatürk  bu  söylevinde  

şunları  söylemektedir: 

 “Arkadaşlar  güzel  dilimizi  ifade  etmek  için  yeni  Türk  harflerini  kabul  ediyoruz. 
Arkadaşlar ,bizim  güzel,  uyumlu,  zengin  dilimiz  yeni  Türk  harfleriyle kendini  
gösterecektir. Asırlardan  beri  kafalarımızı  demir  çerçeve  içinde  bulunduran,  
anlaşılmayan  ve  anlayamadığımız  işaretlerden  kendimizi  kurtarmak  

                                                 
131 Şimşir, a.g.e., ss. 158-159 
132 Şimşir, a.g.e., s. 159 
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mecburiyetindeyiz. Dilimizi  mutlaka  anlamak  istiyoruz.  Bu  yeni  harflerle  mutlaka  
çok  kısa  bir  zamanda  mükemmel  bir  surette  anlayacağız.  Ben  buna  eminim. Siz 
de  emin  olunuz.  Şimdi yeni  Türk  alfabesiyle  yazdığım  bu  notları  bir  arkadaşa  
okutacağım;  dinleyiniz;  göreceksiniz ki  çok  kolay  yazılmakta  ve  okunmaktadır.”133 

 Atatürk’ün  bu  sözlerinden  sonra  halkın  coşkunluğu  artıyordu. Söylevin  

diğer  bölümü  yine  Atatürk  tarafından  yazılmış  ve  Falih  Rıfkı’ya  okutulmuştur. Şu  

satırlar  yazmaktadır:  

 “Bu  gece  ve  her  zaman  her  yerde  olduğu  gibi  burada  halk  ile  karşı  karşıya  
bulunduğum  sırada  çok  büyük  bir  heyecan  karşısında  kalıyorum. Bu  kalplerdeki  
heyecanların  bir  noktada  birleşmesidir.  Yine  bu  kuvvetin,  bu  kadar  maşeri  
olması,  onun  milletin  ruhundan  çıkmasındandır.  Bütün  dünyanın  gördüğü  bu  
kuvvet  en  büyük  vasıflarla değerlendirilmeye  layıktır.  Bir  millet  yaşadığını  
gösterdiği  zaman ,o  milletin  yepyeni  bir  dönem  açmakta  olduğuna şüphe  
edilemez.”134 

 Falih  Fıfkı  Atay’ın  söylevin  bu  kısmını  okumasından  sonra  Atatürk  yine  

Türk  harfleri  konusunda  şunları  söylüyordu:  

“Şimdi  sözden  ziyade  iş  zamanıdır.  Ben  bu  devreleri  geçirdim. Artık  benim  için  
hepimiz  için  çok  söz  yok,  faaliyet,  hareket,  yürümek var. Çok  işler  yapılmıştır  
ama  bugün  yapmak  mecburiyetinde  olduğumuz  son  değil,  ama  çok  gerekli  bir  iş  
daha  vardır. Vatandaşlar,  yeni  Türk  harflerini  çabuk  öğreniniz. Bütün  millete,  
köylüye,  çobana,  hamala,  sandalcıya  öğretiniz. Bunu  vatanperverlik  ve  
milletperverlik  vazifesi  biliniz.  Bu  vazifeyi  yaparken  düşününüz  ki  bir  milletin,  
yüzde  onu  yüzde  yirmisi  okuma  yazma  bilir,  yüzde   sekseni  bilmez; bu  
ayıptır.Bundan  insan  olanlar  utanmak  lazımdır. Bu  millet  utanmak  için  yaratılmış  
bir  millet  değildir. Đftihar  etmek  için  yaratılmış  ve  iftiharlarla  tarihini  doldurmuş  
bir  millettir.  Milletin  yüzde  sekseni  okuma  yazma  bilmiyorsa  hata  bizlerde  
değildir. Hata  onlardadır ki   Türkün  karakterini  anlamayarak  bir  takım  zincirlerle  
kafalarımızı  sarmışlardır.  Mazinin  hatalarını  kökünden  temizlemek  
düşüncesindeyiz. Hataları  düzelteceğiz. Hataların  düzeltilmesinde  bütün  
vatandaşların  çalışmasını  isterim. Bir  sene,  iki  sene  içinde  bütün  Türk  toplumu 
yeni  harfleri  öğrenecektir. Milletimizin  yazısıyla  ve  kafasıyla  bütün  dünya  
medeniyetinin  yanında  olduğunu  gösterecektir.”135 

 Atatürk  bu  söylevinden  sonra  “Allahaısmarladık”  diyerek  halkın  sevgi  

gösterileri  arasında  saat  02:15  sularında  Sarayburnu’ndan  ayrıldı.136Atatürk  az  ve  

öz  konuşmuştu. Bu  söylev  Türk  milleti  için  artık  yeni  bir  dönemin  başladığını  

göstermektedir. Yeni  yazı  medeniyetin  bir  göstergesi  olarak  kabul  edilmiş  ve  

Türkiye’nin  de  yeni  yazı  ile  dünya  medeniyetleri  içerisinde  yer  alacağı  

belirtilmiştir. 

 

                                                 
133 Atay,  a.g.e. s. 441;  Ülkütaşır,  a.g.e., s. 64;  Şimşir,  a.g.e., s. 160, Bazı  kaynaklar  söylevin  Falih  
Rıfkı  Atay’a  okutulmuş,  Atatürk  tarafından  söylenmemiş  olduğunu  yazmaktadır. 
134 Atay, a.g.e., s. 441 
135 Ülkütaşır,  a.g.e., ss.  64-65; Şimşir,  a.g.e.,  s. 161;  Söylev  ve  Demeçler- II,  ss. 251-253;  
136  Şimşir,  a.g.e., s. 163 
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    d.  Gülhane  Söylevi’nin  Anlamı  ve  Önemi  

 Harf  inkılâbının  müjdeleyicisi  olan  Gülhane  Söylevi  ile  Atatürk, yeni  Türk  

yazısını  halka  müjdeliyordu. Yeni  Türk  harfleri  olarak  adlandırılan  yeni  yazıyı  

“alacağız”  demiyor, “alıyoruz”  diyordu. O  andan  itibaren  artık  yeni  yazı  

kullanılmaya  başlandı. Bunun  ilk  örneğini  de  Atatürk  bizzat  kendisi  veriyordu. 

 Türkiye’nin  geleceği  için  en  göze  çarpan  inkılâplar, hukuk  ve  alfabe 

inkılâpları  olmuştur. Türkiye  ile  benzer  tarihsel  ve  toplumsal  özelliklere  sahip  

ülkeler  karşılaştırıldığında   bu  çok  daha  iyi  anlaşılmaktadır. Arap  alfabesinin  terk 

edilmesi  örneğin  Đran’da  (özellikle  Azerbaycan  ve  Belucistan) 1970’ler  de  bile  

halen  tartışılan  bir  sorundur. Bu  sebepledir  ki, Türkiye’nin  yaptığı yenilikler  

içerisinde  en  orijinal  olan  iki  örnekten  birisidir. 137 Gülhane  Söylevi  ile  bu  

önemli  inkılâbın  uygulama  safhası  da  başlıyordu. Atatürk  sözlerinin  bir  kısmını 

yeni  yazıyla  kağıda  yazıyor  ve  yazdıklarını  da  Falih  Rıfkı’ya  okutuyordu. Yeni  

yazının  oldukça  kolay  okunduğunu  ispatlıyordu. Başöğretmenlik  sıfatıyla  ilk  

alfabe  dersini  de  veriyordu.  

 Yazıyı  dilden  ayırmıyor, soyutlamıyordu. Türk  dilinin  zengin, güzel  ve  

uyumlu  bir  dil  olduğunu  ortaya  çıkarıyordu. Türk  dili  kişiliğini  bulacaktı. 

Gelişecek, zengin  diller  arasında  hak  ettiği  yeri  alacaktı. Dilin  kendini  

gösterebilmesinin yolu  elbette  uygarlığa  katkı  sağlamasıyla  olacaktı. Yeni  Türk  

harfleri  okur  yazarlığı  artıracak  dili  geliştirecekti. Zengin  bir  kültür  dili  

seviyesine  çıkacak  Türkçe  ile  uygarlığa  daha  çok  katkı  sağlanacaktı. Türk  daha  

yaratıcı  olacaktı. Atatürk, “Milletimiz  yazısıyla  ve  kafasıyla  uygar  dünyanın  

yanında  olduğunu  gösterecektir.” Diyerek  yazı  ve  düşünceyi  eşdeğer  gösteriyordu. 

Bu  bakımdan  harf  inkılâbı  aynı  zamanda  düşünce  inkılabıdır. Atatürk’e  göre  harf  

inkılâbı  bir  uygarlık  sorunuydu. Uygar  dünyanın  kullandığı  ortak  yazıyı  almakla, 

Türk  toplumu  ile  uygar  dünya  arasında  bir  köprü  kuruluyordu. Đşte  bu  bakımdan  

                                                 
137 Đlber  Ortaylı,  “Türk  Harf  Devrimi’nin  Dış  Ülkelerdeki  Etkileri  Üzerine”, Harf  Devrimi’nin  50.  
Yılı  Sempozyumu, T.T.K.  Yay., Ankara : 1981, s. 103 
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harf  inkılâbı  Türk  toplumu  için  bir  uygarlık  değişimi  idi. 138 Harf  inkılâbı  dil  ve  

tarih  konusunda  yapılan  yeniliklerle  birlikte  büyük  bir  kültür  gelişmesinin  önemli  

bir  parçası  olmuştur. Hatta  kültürümüzün  gelişmesinde  geniş  ufuklar  açmıştır.139 

 

             4.  Gülhane  Söylevi’nin  Dış  Basına  Yansımaları 

    Atatürk’ün  Gülhane  söylevinin  etkileri  dış  basına  da  yansımıştır. Bazı  

yabancı  dergiler  söylevin  çevirisini  bütün  olarak  vermişlerdir.140 Yeni  Türk  

harflerini, dünya  büyük  ilgi  ile  takip  ediyordu.  Yabancı  milletler  üzerinde  etki  

yaratan  bu  inkılâbın  Asya  ülkelerine  özellikle  medeni  Japonya’ya  örnek  olacağı  

düşünülmüştür.141 

 Türkiye’de  bulunan  yabancı  gazete  muhabirleri  harf  inkılâbı  ile  ilgili  

ilginç  gözlemlerde  bulunuyorlar  ve  çeşitli  yazılar yazıyorlardı. Londra’da  çıkan  

The  Times  gazetesinin  Đstanbul  muhabiri, Dil  Komisyonu  üyelerinden  Falih  Rıfkı 

ile yeni  Türk  yazısı hakkında bir  konuşma yapmış  ve  yeni  Türk  yazısı  ile  ilgili  

uzun  bir  yazı  göndermiştir. Bu  yazıda  yeni  harfler  tek  tek  tanıtılıyor  ve  

Sarayburnu  söylevinden  sonra  Türkiye’nin  dikkatinin  bu  konu  üzerine  toplandığı  

bildiriyordu. Ayrıca  Halk  Partisi,  Türk  Ocağı,  Kızılay,  Çocuk  Esirgeme  gibi  

kurumların  alfabe  kursları  açtıklarından  bahsediyordu.142 Yine  Londra’da  çıkan  

bir  başka  gazetede  muhabir  J.H.  Walton’da  özetle şunları  yazıyordu: Türkiye’de  

günün  en  önemli  konusu  Latin  harflerinin  alınması  konusudur. Bu  konuya  gerçek  

hummalı  ilgi,  Mustafa  Kemâl  Paşa’nın  harf  değişikliğini  yapacağını  açıklaması 

ile  başladı. Yeni  Türk  alfabesini  hazırlayan  komisyonun  çalışmaları  memnuniyet  

vericiydi. Fakat  Mustafa  Kemâl’in  konuyla  yakından  ilgilenmesi   ile  altı  aylık  iş  

on  beş  günde  bitirildi. Yeni  alfabenin  yaygınlaşması  için  yetmiş  yıllık  bir  zaman  

gerekeceği  tahmin  edilirken,  Mustafa  Kemâl  artık  iki  yıl  içinde  herkesin  okuyup  

yazması  gerektiğini  söylüyordu. Bu  hızla  çabaların  devam  etmesi  halinde  iki  

yıllık  zaman  yetebilecekti. Türkiye’nin  %80’i  okuma  yazma  bilmemektedir. 

                                                 
138 Şimşir, a.g.e., ss. 161-162 
139 Emre  Kongar, “Yazı  Devriminin  Gerçek  Anlamı”, Türk  Dili  :Çeviri  Sorunları  Özel  Sayısı,  C: 
38, S. 322,  Temmuz  1978, s. 539 
140 Oriento  Modern,  VIII,  1928,  pp. 497-498’den  atfen;  Şimşir,  a.g.e., s. 164 
141 Đkdam, 2  Ekim  1928 
142 “New  Turkish  Alphabet.  Latin  Characters”,  The  Times (London), 28.08.1928’den  atfen;    Şimşir,  
a.g.e., s. 164 
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Muhabir  aynı  zamanda  okuma  yazma  bilmeyenlerin  toplandıkları  ve  kendilerine  

birinin gazete  okumasını  bekledikleri   küçük  kahvelerden  birkaçını  son  bir  iki  

gün  içerisinde  dolaştığını  da  bildiriyor: “Gördüm  ki  genç  yaşlı  herkes,  gazete  

kenarlarına,  sigara  kutularının  arkalarına  ve  masaların  mermer  yüzlerine  yeni  

harfleri  kopya  edip  öğrenmeye  çalışıyor. Çünkü  Mustafa  Kemâl   herkesin  yeni  

harfleri  öğrenmesi  gerektiğini  söylemişti...”  diyordu. Yeni harfler  henüz 

yasallaşmasa  da, okullar  açılır  açılmaz  yeni  alfabeyle  öğretime  başlanacaktı. 

Gazeteler  her gün  okuyucularına  yeni  harfleri  öğreten  dersler  veriyor  ve  Đstanbul  

gazetelerinden  bazıları  haberlerini  yeni  harflerle  yayınlıyordu. Tramvayların, 

gemilerin, trenlerin  ve  otobüslerin  gidecekleri  yerleri  gösteren  levhalar  yeni  

yazıya  çevrildi. Mustafa  Kemâl  Paşa’nın  öngördüğü  gibi, bu  levhaları  

anlayabilmek  için yeni  harfleri  öğrenmek  tek  çare  idi.143 Mustafa  Kemâl’in  sesi  

yurdun  dört bir  tarafında  duyulmuştu. Anadolu halkı  da  bu  sese  kulak  vermiş  ve  

büyük  liderinin  çabalarını  desteklemiştir. 

  Sarayburnu  söylevi  sadece  Anadolu’da  duyulmakla  kalmamış  okyanus  

ötesinde  bile  geniş  yankılar  uyandırmıştır. New  York  Times  adlı  Amerikan  

gazetesi  bu  konuda  üç sütunluk  bir  yazı  yayınlamıştır. Alfabe  değiştirmenin  şimdi  

Mustafa  Kemâl’in  büyük  isteği  olduğunu, halkın  da  bu  konuda  O’nu yalnız  

bırakmadığını,  bu  inkılâbın  Türkiye’nin  batılılaşmasını  tamamladığını  ve  bu  iş  

için  iki  yıllık  bir  süre  öngörüldüğünü  yazıyordu. Yazı  şöyle  devam  ediyordu: 

“Söylediğini  yapmaya  kararlı  olduğunu  kanıtlamak  için  bu  dinamik  Başkan  

ulusal  öğretmen  rolünü  benimsedi. Böylece,  Roosevel’in  bizim  telaffuzumuzda  

yenilik  yapmayı  başaramadığı  yerde  Mustafa  Kemâl, öngördüğü  iki  yıl  içinde  

olsun  olmasın  başarı  kazanmayı  ummaktadır...” Amerikan  gazetesi, Arap  

harfleriyle  ders   veren  Hattat  Okulu’nun  bile  ilginç  ve  çelişkili  biçimde,  yeni  

alfabe  kampanyasına  katıldığına  dikkat  çekmektedir.144  

 Türkiye  gazetelerinde  çıkan    haberde  ise  bir  çok  yabancı  gazetecinin  harf  

inkılâbını  izlemek  için  ülkemize  geldikleri  yazmakta  idi.  Atatürk’ün  girişimi  

büyük  yankı  uyandırıyordu. Bütün dünyadaki  uzmanlar  harf  inkılâbımızı   büyük  
                                                 
143 J. H. Walton, “Turkey’s  A.B.C.  Whole  Population  at  School. Kemal’s  Clever  Move”, The  Daily 
Telegraph (London), 28.08.1928’den  atfen  Şimşir, a.g.e., s. 165 
144 W.G.  Tinckom-Fernandez, “Changing  Alphabet  Obsesses  Kemal”,  The  New  York  Times (New  
York) 2.09.1928’den atfen;   Şimşir,  a.g.e., s. 166 
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bir  ilgi  ile  takip  ediyorlardı. Amerikan  gazetelerinin  Balkanlar’dan  sorumlu  

Viyana’daki  temsilciliği  Paris’teki  üç  Amerikan  muhabirine  Đstanbul’a  gitmelerini  

bildirmiş, diğer  yandan  Fransız  gazeteleri  de  Đstanbul’a  muhabirlerini  

göndermişlerdi.145  Fransız  L’ıllustration  dergisi  genç  Türkiye’nin  adeta  bir  

simgesi  haline  gelen  arkasında  kara  tahtanın    yer  aldığı  Atatürk  resmini  

yayınlamıştı. 1928  yazının  Türkiye  tarihi  için  bir  dönüm  noktası  olduğu  ve  

Atatürk’ün   yapmış  olduğu  inkılaplardan  en  yararlısı  olduğunu  belirten  yazıda  

Atatürk  için  “okul  hocalığı  yapan  bir  devlet  reisi”  tanımlaması  kullanılıyordu.146 

Komşularımızda  da  durum  farklı  değildi. Bulgaristan  yeni  harflerimizi  büyük  bir  

heyecanla  takip  ederken,147  Đran’da  ise  Arap  alfabesi  aleyhine  bir  rüzgar  

esiyordu. “Tufan”  adlı  bir  gazetenin   muhabiri,  Arap  alfabesinin  Acem  diline  hiç  

uygun  olmadığını  belirtiyor  ve  bu dil  için  gereksiz  birçok  harf  bulunan  Acem  

alfabesiyle  dalga  geçiyordu. Makalenin  sonunda  ise  muhabir  en  kısa  zamanda  

Acem  alfabesinin  gözden  geçirilmesini  istiyordu.148 

 

           5.   Gülhane  Söylevinin  Đlk  Yansımaları  ve  Yapılan  Đlk  Girişimler 

 Gülhane  Söylevi, Türk  gazetelerinde  büyük  başlıklar  altında  yer  buldu. 

Falih  Rıfkı’nın  11  Ağustos  tarihli  yazısında , Atatürk’ün  Gülhane’deki  söylevinin  

halkın  yıllardan  beri  var  olan  arzusuna  cevap  verdiğini   ve  halkı  coşturduğunu  

belirtmektedir.149       

 Latin  harflerinin bir  çok  kolaylık  getireceğine  gazetelerin  örnekler  

verdikleri  görülmektedir. “Đlk  Faydalar”  başlıklı  bir  yazıda  ise  Falih  Rıfkı  yeni  

yazı  ile  artık  heceleme  sırasında  gereksiz  sözler  okunmayacağını  ve   yeni  yazının  

telgraf  şebekesinin  ihtiyaçlarını fazlasıyla  karşıladığından  haberleşme  sırasında   

artık  problem  çıkmayacağından  söz  edilmektedir.150 

      Yeni  yazı  okullara  da  yansımaya  başladı. Yeni  Türk  yazısının  hızlı  bir  şekilde  

yayılması  için  aralarında Vali  Yardımcısı  Muhittin  Bey, CHP  müfettişi Đstanbul  

                                                 
145 Đkdam, 13  Ekim  1928 
146 Đkdam, 16  Ekim  1928 
147 Đkdam, 1  Ekim  1928 
148 Đkdam,  10  Ekim  1928 
149 Falih  Rıfkı, “Halkın  Kararı”,  Milliyet,  11  Ağustos  1928 
150 Falih  Rıfkı, “Đlk  faydalar”, Milliyet  14  Ağustos  1928 
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milletvekili  Hakkı  Şinasi  Paşa  ve  Eğitim  Müdürü  Haydar  Bey’in  de  bulunduğu  

bir  komisyon  kurulur. Komisyon  ilk  toplantısında  yeni  harflerin  yayılması  için  

öncelikle  öğretmen  yetiştirilmesine  ve  bunun  için de  öğretmen okullarında  bir  kurs  

açılmasına  karar  verir. Okulların  açılması  yeni harf  kanunu  çıkana  kadar  bir  ay  

ertelenir  ve  yeni  eğitim  yılına  yeni  harflerle  başlanması  kararlaştırılır.151 Kısa  bir  

süre  sonra  çıkan bir  yazıda  da  yeni  eğitim  yılının  yeni  harflerle  olacağı  ve  buna  

uygun  yeni  Türkçe  kitapların  basılacağı  bildiriliyordu. Kitapların  15  eylüle  kadar  

yetiştirilebilmesi  için  hummalı  bir  faaliyet  başlamış  ve  basım  işi  Eğitim  

Müdürlüğü  matbaasına  verilmiştir. Ayrıca  yeni  harflerin  yayılabilmesi  için  bütün  

yurtta  halkın  da  büyük  ilgi  gösterdiği  kurslar  açılmıştır.152 Ankara’da 26  Ağustos  

1928’de    Muallimler  Birliği  Kongresi  toplandı. Kongre  yeni  harfleri  öğrenmek ve  

millete  öğretmek  konusundaki  azmini  Atatürk’e  açıklıyordu.  Atatürk  öğretmenlerin  

harf   inkılâbı  konusundaki  azimlerinden  ve  bağlılıklarından  dolayı  teşekkür  

etmiştir.153 Atatürk  bu  teşekkürünü  Milli  Eğitim  Bakanı  Mustafa  Necati’ye  

gönderdiği  telgrafla  bildirmektedir.  154 

  Türkçe  dersleri  sadece  okullarla  kalmamış  gazetelere  de  yansımıştır.  “Yeni  

harflerle  Türkçe  Dersleri”  başlığı ile  Milliyet  Gazetesi  yeni  yazının  öğrenilebilmesi  

için  dersler  yayınlamaya  başladı.155 Bu  girişim  Cumhuriyet  gazetesi  ile  devam  

eder  ve  yeni  harfler  için  ders  başlar.156 Aynı  günlerde  Đzmir  gazetelerinden  olan  

Anadolu’da  da  Türkçe  dersleri  yayınlanmıştır.157 Diğer  taraftan  Đstanbul  

Üniversitesi’nde  yeni  harfler  konusunda halka  konferanslar  verilmeye  başlandı.  Bu  

konferanslara  halkın  büyük  ilgi  gösterdiği  salonun  dolmasından  anlaşılmaktadır. 

Halkın  dinleyebilmesi  için  konuşmalar  hoparlörlerle  dışarıya  da  verilmiştir. Bu  

konuda  ilk  konferans  Prof  Dr.  Mustafa  Şekip (Tunç) tarafından  verilmiştir. Mustafa  

Şekip  Sarayburnu   konuşmasında;  halkın  bilincini  uyandıran  bir  kuvvet  olarak  

değerlendirmiş  ve  harf  inkılâbını  tarihin  kaydettiği  en  büyük  inkılâp  olduğunu  

                                                 
151 “Bütün  Mekteplerde  Yeni  Türk  harfleri  Okutulacak”,  Cumhuriyet,  16 Ağustos  1928; 16  
Ağustos  1978 
152 Cumhuriyet ,7  Eylül  1928,  
153 Đhsan  Songu, “Harf  Đnkılabı  ve  Milli  Şef  Đnönü”, Tarih  Vesikaları  I, S: I,  Haziran  1941, s. 12 
154 Atatürk’ün  Tamim,  Telgraf  ve  Beyannameleri  IV, Ankara: 1964, s.538 
155 Đbrahim  Necmi, “Yeni  harflerle  Türkçe  Dersleri”,  Milliyet,  21  Ağustos  1928 
156 “Altı  Derste  Yeni  Harflerimiz”,  Cumhuriyet, 22  Ağustos  1928 
157Anadolu, 26  Ağustos  1828,   
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söylüyordu. 158  Türk  Milleti  en  kısa  yoldan  ve  en  seri  biçimde  yeni harflerini  

öğrenme  amacında  idi.  Büyük  olasılıkla  üç  ay  gibi  kısa  bir  süre  içerisinde  

Đstanbul’da  herkesin  yeni  harfleri  mükemmel  bir  şekilde  okuyup  yazabileceği  

tahmin  edilmekte  idi. Halk   Partisi  şubeleri  en  kısa  zamanda  yeni  harflerin  

öğretilebilmesi  için  Đstanbul’da  50’ye  yakın  kurs  açmaya  karar  verdi.159  

 Şüphesiz  yeni  yazı  Türk  halkının  alışkanlıklarını hızlı  bir  şekilde  

değiştiriyordu. Buna  bir  örnek  de  yeni Türk  daktilosunun  ortaya  çıkmasıdır. Dil  

encümeni  8  Eylül  tarihli  çalışmasında  yeni  Türk  daktilosunu  tespit  etmiştir. 

Böylece  yeni  Türk  harflerine  dayalı  ilk  daktilonun  şekli belirlenmiş  oluyordu.160 

 15 Ağustos’ta  Cumhurbaşkanlığı  yatı  “Ertuğrul” un  adı yeni  yazıya  

çevrilir.161 Tabelaların  da  hızlı  bir  şekilde  yeni  harflere  çevrildiği  görülüyor.  

Matbuat  Müdürlüğü’nün  tabelası  Ankara’da  yeni  harflerle  değiştirilen  ilk  tabela  

olmuştur.162 Yine Konya’da mağazaların tabelaları hızlı  bir  şekilde  değiştiriliyordu.163 

Hilal-i  Ahdar (Yeşilay)  Cemiyeti’nin  tabelasının  değiştirilmesi  de  yine Đstanbul  için 

bir örnek  sayılabilir.164 Anlaşılıyor ki  yeni  yazı  sadece  Đstanbul’da  değil  

Anadolu’da  da  büyük  ilgi  ile  takip  edilmiştir.  

 Yeni  harflerin  öğrenilmesine  süratle  devam  ediliyordu. Yurdun  dört  bir  

yanından  yaygın  halde  yeni  harflerin  öğrenildiğine  dair  haberler  geliyordu. 

Konya’nın  bütün  kaza  ve  nahiyelerinde  öğretmenlere, öğrencilere  ve  halka  yeni  

harfleri  öğreten  kurslar  mevcuttu. Kursların  haricinde  ise  genç  ihtiyar  herkesin,  

resmi  dairelerde, okullarda, kahvehanelerde  yeni  harfleri  öğrenmek  için  çalıştıkları  

anlaşılıyordu.165  Siirt’te  de  benzer  durum  söz  konusudur. Şimdiye  kadar  okuma  

yazma  düşünmemiş  esnaf, tüccar, işçi, şair  gibi  halk  sınıfları  açılan  kurslara  

gidiyorlardı. Yeni  harflere  memurların  hazır  olduğu  ve  bir  karışıklık  çıkmayacağı  

şimdiden anlaşılıyordu.166Yine  Diyarbakır, Demirci167, Konya168 şehirlerindeki  bunlara 

                                                 
158 Cumhuriyet,  22  Ağustos  1928  ve  22  Ağustos  1978 
159 Milliyet, 4  Eylül  1928 
160 Vakit, 9  Eylül  1928 
161 Şimşir,  a.g.e. , s. 167 
162 Son  Saat, 3  Eylül  1928 
163 Anadolu,  11  Eylül  1928 
164 Milliyet, 24  Eylül  1928 
165 Anadolu, 11  Eylül  1928 
166Milliyet,  28  Eylül  1928 
167 Anadolu,  6  Eylül  1928 
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benzer  haberler  yeni  harflerin  hızlı  bir  şekilde  yayılmasına  sadece  bir  kaç  örnek  

oluşturmaktadır. Ayrıca  harflerin  daha  çabuk  öğrenilebilmesi  için,   daha  önce  hiç  

okuma  yazma  bilmeyip de  yeni  harflerle  hızlı  bir  şekilde  öğrenmiş  olanlara  da  

ödüller  verileceği  bildirilmekte  idi.169 Đstanbul’a  bakıldığında  da  ise  yeni  harflerin  

öğretilmesi  amacıyla  275  kursun  mevcut  olduğu  anlaşılmaktadır. Halk  süratle  yeni  

harfleri  öğrenmek  için  çalışıyordu. Aynı  haberde; Đstanbul’daki    kurslarda  iki  bin  

beş  yüzü  aşkın  öğretmenin  ders  görmüş  olduğu ve yurdun  diğer  kesimlerinde  

bulunan  öğretmenler  için de  kurs  açılacağı  bildiriliyordu.170  Gazetelerin yeni  

alfabeye  oldukça  ilgi  duydukları  anlaşılmaktadır. Latin  alfabesinin  dünyada  kabul 

gören  bir  alfabe  olduğunu  belirterek  Latin  alfabesini  desteklemişlerdir. Đkdam’da  

çıkan  bir  yazıda  Latin  harflerinin uluslar arası  bir  özelliğe  sahip  olduğu,  Avrupa  

milletlerinin  hemen  hemen  tamamının  bu  alfabeyi  aldıklarından  bahsederek  bu  

harfleri  kullanan  ülkeleri  ve  nüfuslarını  açıklamaktadır. Bunu  yanında  Japonya’nın  

da  Latin  alfabesine  büyük  ilgi  duyduğunu  yazmaktadır.171 Latin  alfabesinin  

evrensel  olduğunu  desteklen  diğer  bir  haberde  de  bütün  medeni  milletlerin    Latin  

alfabesini  kullandıkları  yazmaktadır.172 

 Kıbrıs’ta  da  yeni  Türk  alfabesine  karşı  büyük  ilgi  duyulduğu  

anlaşılmaktadır. Kıbrıs  gazetelerine  göre  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  tarafından  

okullara  gönderilen  bir  talimde  yeni  Türk  harflerinin  öğretilmesi  gerektiği  

yazmaktadır. Yine öğretmenlerin  de  hemen alfabe  eğitimine  başladıkları  anlaşılıyor. 

Azerbaycan’da  ise  “Tuka”  gazetesine  göre  yeni  Türk  alfabesinin  uygulanmasına  

dair  kanunun  hazırlandığı  ve  köy  icra  komitelerinin  hemen  yeni  yazıyı  

uygulamaya  başladıkları yazıyordu.173 

 Yeni  Türk  harflerinin  halkın  her  kesimine  daha  kolay  öğretebilmek için  

her  çareye  başvurulmuştur. Bu  çarelerden  biri  de  yeni  Türk  harfleri  Marşıdır. 

Marşın  güftesi  ve  notası  yazılmış  olup  Mustafa  Kemâl’in  emir  ve  isteği  üzerine  

                                                                                                                                               
168 Anadolu,  11  Eylül  1928 
169 Milliyet, 25  Eylül  1928 
170 Milliyet, 7  Ekim  1928 
171 Đkdam,  4  Ekim  1928 
172 Đkdam, 23  Ekim  1928 
173 Hizmet, 9  Ekim  1928 
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Cumhurbaşkanlığı Orkestra  Şefi  Zeki  Üngör  tarafından  marş  olarak  düzenlenmiştir. 

Adı  “Harfler  Marşı”  olan  notanın  güftesi  şu  şekildedir: 

 “a,  o, u,  ı,  e,  ö,  ü,  i,  be,  ce,  çe,  de,  fe,  ge,  he,  je,  ke,  le,  ne,  pe,  re,  se,  

şe,  te,  ve,  ye,  ze”174  

  Yeni  Türk  harfleri  Türk  basınında  oldukça  coşkulu  bir  şekilde  

karşılanmıştır. Yapılan  değerlendirmeler  hep  olumluydu. Prof.  Mesaras’ın  Đkdam  

Gazetesi’ndeki    yazısı  ilginçtir. Yazıda Arap  ve  Acem  dili,  Türk  Milleti’nin  

manevi  hayatını  600  yıldan  beri  boyunduruk  altında  tutan  kapitülasyonlara  

benzetilmektedir. Ona  göre; Harf  inkılâbı  Türk  toplumunun  en  önemli  inkılabıdır. 

Aşağı  yukarı  tabakalar  aynı  dili  konuştukları  zaman, ancak  Türk  Milleti  manevi  

birliğe   kavuşur. Batı  medeniyeti,  ancak  köylere  kadar  götürülebilirse  kök  salar.  

Bu  çok  doğaldı. Yazar  aynı  zamanda  herkesi  sarsan  ve  büyük  uyanış  olan  Latin  

harflerinin  batıdan  geldiğini  belirtiyordu. Batı  ruhunu  yakından  tanıttığını  ve Batı  

milletlerinde  medeniyetin  güçlü  oluşu, sadece  bazı  bilim  adamlarından  değil  

herkesin  malı  olmasından  kaynaklandığını  açıklıyordu.  Medeniyet,  edebiyat, bilim  

dili,  medeni  ülkelerin  sınırları  içinde  bilim  adamından  çobana  kadar  herkes  aynı  

oranda  anladığını  söylüyordu.175 

 Türk  halkının  da yeni  alfabeyi  coşkulu  bir  şekilde  karşıladığı  anlaşılıyor. 

Yaşlı  bir  adamın  söyledikleri  yeni  alfabenin  Türk  halkı  üzerinde  nasıl  bir  etki  

yarattığını  ortaya  çıkarmaktadır. Yaşlı  adam  yeni  alfabeyi gözlüğe  benzeterek, şu  

sözü  söylemiştir: “Bu  alfabeyi  gözüne  geçiren  hemen  okuyor.” 176  Görüldüğü  gibi  

%80’ninin  okuma  yazma  bilmediği  Anadolu  halkı  büyük  bir  heyecanla  yeni  

yazıya  sarılıyordu. Bilmemenin  ezikliği  içinde  olan  halka  Atatürk  büyük  bir  moral  

veriyordu. Atatürk  bu  yazının  kolay  olduğunu  söylemişti.  Şimdi  bunu  kanıtladığı  

görülmektedir. “Gazi  Yazısı”  diye  anılmaya  başlanan  yeni  yazı  gerçekten  kolaydı. 

Halk  Gazi’ye  güvenmişti  ve  O’nun  hep  “olur”   dediği  olmuştu.  Böylece  Gazi, 

yıllardır  tartışılan ama uygulanamayan  bu  konuya  son  noktayı   koymuş  oldu.  

 

                                                 
174 Đsmet  Giritli, “Harf  Đnkılabı  ve  Atatürk”, Atatürk  Araştırma  Merkezi  Dergisi, C. V, , S: 13’den  
ayrıbasım, Kasım  1988,  s. 32;  Kindross, a.g.e., s. 513; Ülkütaşır,  a.g.e., s. 72 
175  “Alimden  Çobana  Kadar”  Đkdam, 17  Ekim  1928 
176 Celal  Nuri, “Gözlük”, Đkdam, 18  Ekim  1928 
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 6.  Dolmabahçe  Kurultayı : Yeni  Türk  Alfabesi’nin  Kesinleşmesi 

 Cumhuriyet  gazetesi  25  Ağustos  1928  günü  şunları  yazıyordu: Yeni  

harfleri  en  kısa  zamanda  öğrenmek için  bütün  vatandaşlar  adeta  birbirileriyle    

yarışmaktadırlar. Şimdi  her  yerde, sokakta, vapurda, trende, tramvayda,  iş başında  

konuşulan konu  yeni  harflerdir.  Yeni  harflerin  ilanı  ve  yayını  ülkede  genel  bir  

ilgi  ile  takip  edilmiş  ve  herkes  bunlarla  meşgul  olmaya  başlamıştır. Bu  ilgi  

devam  ettiği  takdirde  bütün  vatandaşların  yeni  harfleri  daha  kanun  çıkmadan  önce  

iyi  bir  şekilde  öğreneceği  şüphesizdi. Yeni  harflerin  öğretilmesi  için  Đstanbul’un  

çeşitli  yerlerinde  birçok  kurslar  açılmış  ve  bu  kurslara  katılmak  için  halk  büyük  

ilgi  göstermiştir.  

 Ayrıca  Đstanbul’da  bulunan  milletvekilleri  için  Dolmabahçe  Sarayı’nda  

konferanslar  düzenlenmiştir. Bu  konferansların  birincisi  25  Ağustos’ta,  saat  

15:30’da  verilecektir. Bu  konuda  CHP  şu  tebliği  yayınlamıştır:  

 “Yeni  Türk  harfleri  ile  yazıp  okumak  hakkında  Dolmabahçe  Sarayı’nda  

verilecek  konferanslara  25  Ağustos  1928  Cumartesi  günü  başlanacaktır. Saygıdeğer  

milletvekili  arkadaşlarım  o  gün  ve  saatte  yeni  Türk  harflerini  öğrenmiş  olarak  

Dolmabahçe  Sarayı’na  buyurmaları  genel  başkanımız  Gazi  Hazretlerinden  

gördüğüm  isteğe  dayanarak  arz  ve  rica  ederim. 

          Umumi  Katip Saffet”177 

 Dolmabahçe  Sarayı  yaz  aylarında  iki  yıldır  Cumhurbaşkanlığı  Sarayı  

konumundaydı. Bir  bakıma  Çankaya  Köşkü’nün  yerini  tutuyordu. Atatürk  yeni  

harfler  üzerine  ders  ye da  konferans   vermek  üzere  milletvekillerini  saraya  

çağırıyordu. Milletvekillerinin  derslerini  çalışmış,  önceden  hazırlık  yapmış  olarak  

gelmeleri  isteniyordu. Anlaşıldığı  üzere  T.B.M.M. üyeleri  sadece  konferans  

dinlemeyecekler  bir  şekilde  sınava  tabi  tutulacaklardı. 

                                                 
177 “Yeni  Harfler  Günün  En  Mühim  Meselesi”,  Cumhuriyet, 25  Ağustos  1928 
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 Çağrı  sonucu  Đstanbul’da  80  milletvekili  Dolmabahçe  Sarayı’na  gitmiştir. 

Kendilerine  sarayın üst  katında,  karatahta  önünde  yeni  alfabe  konusunda  ders  

verilmiş, dersin  sonunda  sınavdan  geçirilmişlerdi. Bu  olay  dış  basına  yansımış,  

Londra’da  çıkan  The  Times  gazetesi  “Mebuslar  Okula  Gidiyor”  şeklinde  başlık  

atmıştır. 178  T.B.M.M.  Başkanı  Kazım  Paşa (Özalp)’nın   başkanlık  ettiği  konferans  

şiddetli  tartışmalar  içerisinde  tam  beş  saat  sürmüştü.179  

 Atatürk  yeni  yazıyı  tanıtmak, sevdirmek, öğretmek  için  yurt  gezilerine  

hazırlanıyordu. Başbakan  Đsmet  Paşa da  gezilere  çıkıp  öğretmenlik  yapacaktı. 

Milletvekillerine  de  yeni  yazı  seferberliği  için  görevler  düşecekti. Aynı  partiye  

mensup  milletvekilleri  seçim  bölgelerine  giderek  yeni  yazı   konusunda  halkı  

aydınlatacaklardı. Gerekirse  dersler  vereceklerdi. Atatürk,  Gülhane  söylevinde  de  

belirttiği  gibi  bütün  vatandaşlardan  görev  bekliyordu. Yeni  yazının  en  kısa  

zamanda  öğretilmesi  için  aydınlara  çağrıda  bulunulmuştu. Bu  çağrı  milletvekillerini  

de  kapsıyordu  ve  bu  konuda  görev  bekleniyordu. 180 Atatürk  yeni  yazının  en  kısa  

zamanda  hayata  geçirilmesi  için herkesin  çalışmasını,  kimsenin  boş  durmamasını  

istemiştir. Özellikle  millet  iradesini  temsil  eden  milletvekillerinden  vatanseverce  bir  

görev  beklemiştir. Her  konuda  olduğu  gibi  yeni  yazı  konusunda  da  oldukça  

kararlı davranarak  tahmin  edilemeyen  bir  süre  içerisinde  amacını  gerçekleştirmiştir. 

 Herşeyden önce Türk  Harf  Đnkılâbı’nın  böyle  büyük  bir  kurultayda  

onaylatılması  amaçlanıyordu. Gerçi Atatürk  belirlenen  alfabenin  alınacağını  

bildirmiş  ve  tüm  yurtta  büyük  bir  harf  seferberliği  başlamıştı. Fakat  harf  inkılâbı  

henüz  parlamentodan  geçirilmemiş, yasallaşmamıştı. Bunun  yanı sıra  mecliste, 

orduda, aydınlar  arasında  ve  hükümet  içinde  harf  inkılâbını  kavrayamayanlar  da  

vardı.Đnsanların  birdenbire  yeniliklere  birden  ayak uyduramaması  doğaldı. 

 Diğer  yandan  yıllardan  beri  Latin  yazısın  alınmasını  savunan  yazar  ve  

gazeteci  Celal  Nuri (Đleri),  hazırlanan  alfabeye  karşı  ilk  eleştirisini  yapmıştır.181 

                                                 
178  Şimşir, a.g.e., s. 175 
179 Ülkütaşır, a.g.e., s. 74 
180  Şimşir, a.g.e., s.175 
181 Đkdam, 11  Ağustos  1928 
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Yine  Ankara’da  çıkan  Hayat  Dergisi’nin  yazarlarından  Avni, yeni  Türk  alfabesine  

karşı  oldukça  fazla  yer  tutan  eleştirilerde  bulunmuştur.182  

 Yeni  Türk  alfabesine  karşı  başka  eleştiriler  de  olabilirdi. Dolmabahçe  

Kurultayı  aynı  zamanda  yeni  alfabeye  yöneltilen  eleştirileri de  tartışmak  üzere  

toplanıyordu. Yeni  alfabeyi  eleştirenler   de , bu  arada  Celal  Nuri  Bey  de  kurultaya  

çağrılıyordu. Dil  Encümeni  hazırlamış  olduğu  alfabeyi  savunmak  zorundaydı. Diğer  

bir  değişle,  Dolmabahçe  Kurultayı’nın  bir  diğer  amacı  da  Dil  Encümeninin  

aklanmasını  sağlamaktı.  

 Kurultay,  yeni  yazıya  geçilirken   yeni  imla  kurallarını  da  saptıyordu. Bu  

amaçla  yeni  bir  sözlük  ve  yazım  kılavuzu  hazırlanıyordu. Ancak  “Yazım  

Kılavuzu”  hazırlanırken  hangi  Türkçe’nin  model  alınacağı  tartışma  konusuydu. 

Türkiye  Türkçesi’nde  yöreden  yöreye,  kentten  kente  değişen  çeşitli  ağızlar  vardı. 

Yeni  alfabede  sesli  harfler  vardı. Bu  yüzden  kelimelerin  yazılışında  yöresel  

farklılıklar  olabilirdi. Yazım  kılavuzunun  hazırlanması  zorunlu  hale  gelmişti. Yazım  

kuralları saptanırken Đstanbul ağzının yerine Rumeli ağzı model  olarak  düşünülüyordu. 

Gazi  için  de  böylesi  daha  uydun  düşüyordu. Bu  yüzden  Rumeli  ağzının  

benimsenmesi  daha  ağır  basıyordu. Bu  eğilim  Gazi’nin  ve  yakın  çevresinin  

Rumeli  kökenli olmasından  kaynaklanıyordu. Bu  yersiz söylentilerden  siyasal  bir  

anlam  çıkarılmak  istenmiştir. Eski  başkent  Đstanbul’a  karşı  yeni  bir  davranış  

olarak  değerlendirilmiştir.183 Anlaşılıyor ki  dilin  doğru  yazılması  konusunda  büyük  

bir  duyarlılık  gösterilmiştir. Kimi  aydınlar  Đstanbul  ağzının  bozulacağı  gibi  yersiz   

bir   kaygıya   düşmüşlerdir. 

 Dolmabahçe  Sarayı’nda  11  Ağustos  1928  günü  Yeni  Türk  harfleri  üzerine  

ilk  ders  başlamıştır. Bu  derse  Atatürk’ün  yakın  çevresi  ve  bazı  milletvekilleri  

katılmıştır. Đki  saat  kadar süren  ilk  derste, yeni  harf  şekilleri  ve  bunları  yansıtan  

sesler  açıklanmış, örnek  uygulamalar  yapılmıştır. Kurultay  özelliği  taşıyan  

oturumlar  ise  25  ve  30  Ağustos  günleri  yapılmıştır.  

 25  Ağustos’taki  oturuma  80  kadar  milletvekili  katılmıştır. Dört  buçuk   saat  

süren  dersin (konferansın)  öğretmenliğini Đbrahim  Necmi (Dilmen)  yapmıştır. 

                                                 
182Avni  Başman, Hayat  Dergisi, 23  Ağustos  1928   
183 Şimşir, a.g.e., s. 178 
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Milletvekillerine, Dil  Komisyonunca  hazırlanan  100 000  adet  basılmış  olan  “Türk  

Alfabesi  Kitabı”  dağıtılmıştır. Kurultay’da:  Cumhurbaşkanı  Atatürk, yanında  

T.B.M.M.  Başkanı  Kazım (Özalp),  Başbakan  Đsmet  (Đnönü), Đçişleri  Bakanı  Şükrü  

(Kaya), Dışişleri  Bakanı  Tevfik  Rüştü  (Aras),  Kolordu  Komutanı  Şükrü  Naili  

Paşa, Đstanbul  Vali  vekili  ve  Belediye  Başkanı  Muhittin  (Üstündağ), Dil  Encümeni  

üyelerinden  Falih  Rıfkı  (Atay), Yakup  Kadri (Karaosmanoğlu),  Ruşen  Eşref  

(Ünaydın), Ahmet  Cevat  (Emre), Đbrahim  Necmi  (Dilmen)  de  yer  alıyordu. Salona  

büyük  bir  tahta  yerleştirilmişti. Đbrahim   Necmi  yeni  Türk  alfabesi  üzerine  uzun  

bir  ders  verdi. Sesli  ve  sessiz  harfleri  birer  birer  açıkladı. Çeşitli  uygulamalar  

yapıldı. Milletvekillerine  dağıtılan  kitaplardan  parçalar  okutturulurken  bazı  vekiller  

kara  tahta  başına  çağrıldılar. Yazılı  ve  sözlü  olarak  vekiller  sınavdan  

geçirildiler.184 Bundan  sonra  çalışmalara  üç  gün  ara  verildi.  Bu  arada  Atatürk,  

yeni  alfabeyi  öğretmek  için,  Mudanya  ve  Bursa’ya  gitti ve  Đstanbul’a  döndü.  

 Üçüncü  ve  son  konferans  29  Ağustos  1928  günü  yapıldı. Konferansa; 

T.B.M.M., hükümet, ordu, sivil yönetim, basın, üniversite  temsilcileri  ile  tanınmış  

aydınlar  katıldı. Basını  temsil  edenler  şunlardı: Akşam  Gazetesi’nin  sahibi  

Necmettin  Sadak, Son  Saat’ten  Hakkı  Tarık (Us), Milliyet’ten  Ethem  Đzzet  (Benice) 

ve  Ahmet  Şükrü  (Esmer),  Fransızca  Milliyet’ten  Reşat  Nuri, Cumhuriyet’ten  

Abidin  Daver, Vakit  Gazetesi’nden  Semih  Rıfat, Servet-i  Fünûn  Dergisi’nden  

Ahmet  Đhsan  (Tokgöz),  ayrıca  çeşitli  gazetelerde  yazan   Ahmet  Rasim, Celal  Nuri  

(Đleri),  Veled  Çelebi  (Đzbudak), Kemal  Salih, Yazar  Halit  Ziya  (Uşaklıgil), Celal  

Sahir  (Erozan), Halit  Fahri  (Ozansoy), Aka  Gündüz, Ahmet  Haşim, Yusuf  Ziya 

(Ortaç), Orhan  Seyfi  (Orhon), Peyami  Safa, Ali  Canip  (Yöntem), üniversiteden  ise  

Yusuf  Akçura, Ahmet  Ağaoğlu, Dil  Komisyonu  üyeleri, yüksek  rütbeli  subaylar ve 

çeşitli  sivil  görevliler  ile  birlikte  toplam  200  kadar  kişi  bulunuyordu. 185 

 Toplantıya  katılanlar  içerisinde  daha  önce  Harf  Đnkılabı’na  karşı  çıkanlar  

da  vardı. Halit  Ziya, Ali  Canip  ve  Velet  Çelebi  gibi  yazarlar  bunlardan  bazılarıdır. 

Atatürk’ün  önünde  yapılan  bu  son  oturumda  herkes  düşüncesini özgürce 

açıklayabilecekti. Kazım  Paşa  tarafından  açılan  oturumda  zaman  zaman  sert  

tartışmalar  da  yaşanıyordu. Anlaşılacağı  gibi  Atatürk’ün  önünde  yapılan  bu  

                                                 
184 Ülkütaşır, a.g.e., s. 73; Şimşir, a.g.e., s. 179 
185 Şimşir, a.g.e., s. 180 
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tartışmalar  tam  bir  özgürlük  içerisinde  geçmiştir.186 Konferansın  sonunda  söz  alan  

Đsmet  Paşa  (Đnönü)  bir  konuşma  yapar. Konuşmasında, Latin  harflerinin  Türk  

Milleti’nin  en  kesin  ve  en  derin  ihtiyacı  olduğunu  söylüyordu. Latin  harflerini  

niçin  desteklediğini  ayrıntılı  bir  şekilde   açıklıyordu. Açıklamasında  Atatürk’ün  

böyle  büyük  bir  mücadeleyi  açarken  sadece  Türk  Milleti’ni  ve  Türk  Milleti’nin  

bilimini  kurtarmayı  düşündüğünü  belirtiyordu. O’na  göre; Türk  köylüsü  okumaya  

ve  okutmaya  kayıtsız  değildi. Bu  yüzden  her  köy   elinde  bulunan  hocayı  mümkün  

olduğunca  yükseltmeye  çalışır  çocuğunu  okutmayı  yürekten  ister  ve  gerçekten  

çocuk  da  dört  beş  yıl  okula  devam  ederdi. Đsmet  Paşa  bir  yanda  bunları  

söylerken  diğer  yandan  bu  gayretin  hiç  bir  işe  yaramadığından, sadece  Kuran’dan  

bir  kaç  sure  öğrenildiği  halde  gazetelerin  okunamadığından  yakınmaktadır. 

 Đsmet  Paşa  bütün  bu  zorlukların  Arap  harflerinden  dolayı  kaynaklandığını  

açıkça  söylüyordu. Đsmet   Paşa’ya  göre  harf  meselesi  bütün  milletler  için  çok  

önemlidir  ve  Türk  Milleti  de  sonunda  kendi  harflerini  bulmuştur. Dil  encümeninin  

bütün  çalışmalarına  dikkat  çekerek  encümenin  bulduğu  bu  harflerin  hiç  bir  zaman  

Alman, Fransız   veya  Đngiliz  alfabelerine  benzemediğini  söylüyordu. Đsmet  Paşa  

yeni  Türk  harflerinin  tamamen  Türk  olduğunu  ve  bütün  milletlerin  buna  “Türk  

alfabesi”  diyeceklerinden  şüphe  duymadığını  da  sözlerine  ekliyordu. 

 Đsmet  Paşa, Türk  Milleti’ni  cahillikten  kurtarmak  için  Latin  harflerini  bir  

kurtuluş  yolu  olarak  görüyordu. Yeni  harflerin  Türk  alfabesi  olduğunu,  kesin  ve  

ebedi  olduğunu  vurguluyordu. Đsmet  Paşa  konuşmasında, komisyonun  çalışmalarını  

da  değerlendirmektedir. Komisyonun  her  meseleyi  layık  olduğu  şekilde  ve  önemde  

değerlendirdikten  sonra  Türk  Milleti’nin  huzuruna  çıktığına  işaret  etmektedir. 

 Đsmet  Paşa  konuşmasında  özetle  şu  sonuca  varmaktadır  ki  yeni  alfabe  

kesindir. Dil  encümeninin  bulduğu  şekil  de  en  ilmi  ve  en  uygulanabilir  formüldür. 

Şüphesiz  ki  bundan  sonra  dil  kendi  bünyesine  uymayan  kelimeleri  de  atarak  

mükemmeliyeti  bulacaktır. Đsmet  Paşa  son  cümlesinde  ise  Türk  dilinin  dünyanın  

en  tatlı  ve  en  kuvvetli  dili  olduğunu  söylüyor  ve  daha  tatlı  ve  uyumlu  olmaya  

layık  olacağını  bildiriyordu.187  

                                                 
186 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 74-75;  Şimşir, a.g.e., ss. 180-181 
187 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 75-76;  Şimşir, a.g.e., ss. 181-182 
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 Başbakan  Đsmet  Paşa, konuşmasını  bitirdikten  sonra, Đbrahim  Necmi’ye  

salonda  bulunan  karatahtaya  yeni  harflerle  şunları  yazdırmıştır: 

 “1- Milleti  cahillikten  kurtarmak  için  kendi  diline  uymayan  Arap  harflerini  
bırakıp  Latin  esasından  alınan  Türk  harflerini  kabul  etmekten  başka  çare  yoktur.  

 2- Komisyonun  teklif  ettiği  alfabe, gerçekten  Türk  alfabesidir, kesindir. Türk  
Milleti’nin  bütün  ihtiyaçlarını  karşılamaya  yeterlidir. 

 3- Sarf (gramer)  ve  imla  kuralları  dilin  ıslahını, gelişimini, milli  zevki  izleyerek  
gelişecektir. 

 Kesindir  ki, yeni  Türk  harfleri  ile  dile  ve  yazıma  ilk  şeklini  vermek  için        
komisyonun  projesi  en  kısa  ve  en  doğrudur.188  

 Kuşkusuz ki  Đsmet  Paşa’nın  bu  önergesi  Atatürk  ile  birlikte  daha  önce  

hazırlanmıştı. Önerge  ile  harf  inkılâbı,  Dil  Encümenin  hazırlamış  olduğu  yeni  

alfabe  onaylanmış  oluyordu. Yazım  kuralları  sorunu  ise  açık  bırakılıyordu. Önerge  

karatahtaya  yazılır  yazılmaz, Atatürk  hemen  ağırlığını  koyarak  salondakilere  sordu:  

“Aynı  fikirde  misiniz  arkadaşlar?” Salondakiler  bu  soruya  hep  birlikte  “hay, hay, 

hay,hay”  cevabını  verdiler. Böylece  Đsmet  Paşa’nın  önergesi  oybirliği  ile  kabul  

edilmiş  oldu. Yeni  Türk  alfabesi  Dolmabahçe  kurultayının  onayından  geçmişti. 

Kurultayımızın  bu  kararı  bir  yazarın  deyimi  ile, Türk  Harf  Đnkılâbı’nın  “Misak-ı  

Millisi”  demekti.189 Artık  yeni  Türk  yazısının  meclisin  onayından  da  geçeceği  

kesindi. Dolmabahçe  kurultayında  alınan  bu  karar  1928  Eylül  ve  Ekim  aylarında  

yurt  genelinde  yürütülen  harf  seferberliğini  dayanak  oluşturmuştur. Harf  inkılâbı  

hızla  yayılıyordu. Atatürk  kitleleri  itmiyor adeta  sürüklüyordu. Kendisi  başa  geçmiş  

arkasından  Türk  Milleti  koşarak  geliyordu. Artık  Atatürk yeni  yazının  

“Başöğretmen”i  idi. 

 

 B. Milli  Başöğretmen Atatürk’ün  Yurt  Gezileri:  (Atatürk’ün                                                

Yeni  Türk  Alfabesi’ni  tanıtmak için  Yaptığı  Yurt  Gezileri) 

 

 Harf  Đnkılabı  yapılırken  Atatürk’e  “Başöğretmen”  sıfatı  verilmiştir. O  

günlerde  çıkan  Türk  ve  yabancı  gazetelere  de  bakıldığında  bu  sıfata  sıkça 

rastlanmaktadır. Resmi belgelerde de Atatürk’ün  Başöğretmenlik  yaptığı  yazmaktadır. 

Yeni  Türk  yazısını  büyük  halk  kitlelerine  öğretmek  amacıyla  kurulan  “Millet  

Mektebi  Teşkilatı”’nın  Başöğretmeni  de  Atatürk  idi.  Teşkilat  yönetmeliğinin  4.  
                                                 
188 Levend, a.g.e., s. 403;  Ortaç, a.g.e., ss.  59-60;  Şimşir ,a.g.e., s. 182; Ülkütaşır, a.g.e., s. 77 
189 Unat, a.g.m., s. 732 
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maddesinde  Cumhurbaşkanı  Gazi  Mustafa  Kemal  Hazretleri’nin  Başöğretmen  

olduğu  yazmaktadır. Bu  sıfat  bir  benzetme,  övgü  veya  saygı  belirtisi  olarak  

verilmemiştir. Tamamen  resmi  bir  sıfattır.190  

 Atatürk  Dolmabahçe  Sarayı’nda  gerçekleştirilen  uygulamalı  ders  ve  

konferanslardan  sonra, 1928  yılı  Ağustos  ve  Eylül  aylarında  yeni  Türk  harflerini  

öğretmek  ve  halkın  bu  konudaki  tutumunu  izlemek  amacıyla  yurt  gezilerine  

çıkmıştır. Gezi  esnasında  Atatürk  önce  Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Maydos  

(Eceabat)  ve  Gelibolu’ya  gitti. Sonra  da  Sinop, Samsun, Amasya, Turhal, Tokat, 

Sivas, Şarkışla  ve  Kayseri  şehirlerine  giderek Ankara’ya  dönmüştür. 191 

  

1. Atatürk  Tekirdağ’da 

 Atatürk  23  Ağustos  1928  günü  saat  yedi  sularında,  Ertuğrul  yatı  ile  

Tekirdağ’a  gitti. Bu  gezide  Atatürk’ün  yanında  Đçişleri  Bakanı  Şükrü  Kaya, 

Kolordu  komutanı  Salih  Omurtak, Genel  Yazmanı  Tevfik, Bolu  Milletvekili  Falih  

Rıfkı (Atay), Gaziantep  Milletvekili  Ali  Kılıç, Sinop  Milletvekili  Recep  Zühtü  

(Soyak), Başyaver  Rasuhi, yazar  Ruşen  Eşref  (Ünaydın)  ve  Denizyolları  Genel  

Müdürü  Sadullah  eşlik  ediyordu. Yolculuk  esnasında  sürekli  yeni  harflerden  

bahsediliyordu. 192  Gezide  bulunanlardan  Ruşen  Eşref  o  gün  ile  ilgili  hatıralarında: 

Atatürk’ün  isteği  üzerine gemide,  birkaç  şarkı  ve  bir  iki  opera  parçası  

çalındığından  söz  etmektedir. 193 

 Tekirdağ  halkı,  Atatürk’ün  geleceğini  haber  aldığından  iskelede  kalabalık  

bir şekilde  bekliyordu. Atatürk  saat  11:15’te  şehre  indi. Halkın  yoğun  sevgi  

gösterileri  ile  karşılanan   Atatürk   hükümet  konağına  gitti. Burada  bir  süre  

dinlendikten  sonra  “Milliyet”  gazetesi  istedi. O  günkü  gazetede  Türk  alfabesi ile  

ilgili  ders  vardı. Gazeteyi  alan  Atatürk  Vilayet  Meclis  salonuna  geçti. 194 Salona  

tebeşir  ve  karatahta  hazırlanınca  amaç  anlaşılıyordu  ki  Atatürk  yeni  Türk  harfleri  

seferberliğini  daha  önce  ilk “fırka  komutanlığı”  yaptığı  Tekirdağ’da  başlatıyordu. 

                                                 
190 Şimşir, a.g.e., s. 184 
191 Ülkütaşır, a.g.e., s. 90 
192.  Ülkütaşır, a.g.e., ss. 90-91; Şimşir, a.g.e., s. 185 
193 Ruşen  Eşref  Ünaydın, “Tekirdağı’nda  Gazi”, Milliyet, 27  Ağustos  1928 
194 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 90-91; Şimşir, a.g.e., s. 185 
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Salonda  bulunanlara  iki  saat  yazı  dersi  verdi. 195 Atatürk  orada  bulunanlara  yeni  

Türk  yazısını  bilip  bilmediklerini  sordu. Kalabalık  arasından, “öğrendik, 

öğreniyoruz” sesleri  duyuluyordu. Atatürk  kalabalık  arasından  rasgele  seçtiği  

birisini  tahta  önüne  çağırdı. Yeni  Türk  harfleriyle  bir  cümle  yazmasını  istedi. 

Çağrılan  kişi  tahtaya: “Büyük  Gazi’ye  sahip olan  Türkler  bahtiyardırlar”  cümlesini   

yazdı. Atatürk  cümlede  bulunan  bazı  yanlışları  düzelterek  gerekli  açıklamaları  

yapmıştır. Atatürk  bu  şekilde  bir  çok  kişiyi  sınavdan  geçirdi. Alfabe  ve  yazım  

kurallarının  hemen  hemen  tamamını  uygulamalı  olarak  anlattı. Ekim  1928  başına  

kadar  da  halkın  ve  memurların  yeni  Türk  harflerini öğrenmesini  istedi. 

 Atatürk’ün  hükümet  konağından  sonraki  ziyaret  yeri  Belediye  dairesi  idi. 

Belediyede  yeni  yazı ile  ilgili  bilgiler  verdikten  sonra  biraz  ileride  bulunan  

“Zabitan  Yurdu” (Subaylar  Yurdu)’na  gitti. Burada  tugay  komutanına  yeni  harflerle  

şöyle  yazdırdı: 

 “Subaylar  Yurdu’nda  tugay  komutanı  beyefendiye  yazdırılmıştır: Bugün  

Tekirdağ’da  subay  arkadaşları  ziyaretten  çok  memnun  oldum. Bu  memnuniyetimi  

burada  hazır  bulunmayanlara  da  lütfen  söylersiniz. Yeni  Türk  harflerini bütün  

bölgelere  tez  elden  öğretmelerini  kendilerinden  hassaten  rica  ve  talep  ederim.” 

 Tekirdağlılar  giderek artan  yoğun  ilgi  neticesinde  sokakları  doldurmuşlardı. 

Adeta  bir  bayram  günü yaşanıyordu. Atatürk bu  büyük  sevinç  gösterileri arasında  

idi. Bu  sırada  topluluğun  arasından  Atatürk’ün  gözüne  bir  hoca  ilişti. Rasgele  bir  

eczaneye  girerek  masaya  oturdu. Hoca  Efendiye  Kur’an’dan  bir  sure  yazdırttı. 

Arapça  yazılmış olan  sureyi  halka  okuttu. Herkes  farklı  farklı  okuyordu. Bunun  

üzerine  Atatürk, kağıdın  alt  kısmına  aynı  ayeti  kendi  el  yazısı  ile  yeni  Türk  

harflerini  kullanarak  yazdı.(Yazılan  Ayet  şu  idi: “Vettini  vezzeytuni  ve  Türisinine  

ve  hazelbeldil  emin” ) bu  kez  orada  bulunan  herkes  yazıyı  doğru  okudu. Atatürk  

kağıdı  Hoca  Efendi’ye  vererek   yeni  harfleri  öğrenmelerini  istedi. 196  Hoca  bu  

belgeyi  tarihsel  değeri  olan  bir  anı  olarak  sakladı  ve  üzerine  de  şu  notu  yazdı:  

                                                 
195  Ünaydın, Milliyet,  27  Ağustos  1928 
196. Ülkütaşır, a.g.e. , ss. 91-92;  Şimşir, a.g.e., s. 185 
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“23 Ağustos  yevm-i  Perşembe  saat  on  dörtte  muhterem  Gazi  Mustafa  Kemal  Paşa  

Hazretleri’nin  yazdığı  yeni  Türk  harfleridir.” 197 

 Atatürk  Tekirdağ’da  dört  saat  kadar  kalmıştı. Bu  zaman  zarfında  yeni  

Türk  harflerini  öğretmiş, daha  da  önemlisi  öğrenme  seferberliği  başlatmıştı. 

Memurları, subayları, halkı  sınava  tabi  tutmuştu.Atatürk  Ertuğrul  yatına  binerek  

Tekirdağ’dan  ayrıldıktan  sonra  yolda  gayet  neşeli  ve  memnun  bir  halde  

yanındakilere  şöyle  der: “Şimdi  size  söylüyorum, göreceksiniz  neler  olacak”  

 Anlaşılıyor  ki Tekirdağ  gezisinde  Atatürk  yeni  Türk  harflerinin  halk  

üzerinde  yarattığı  büyük  ilgiden  oldukça  memnun  kalmıştı. O  ilk  başından  beri  

halkına  güveniyordu, Tekirdağlılar  da  bunu  bir  kez  daha  kanıtlamış  oluyorlardı. 

Tekirdağ  dönüşünde, gazetecilere halkın  yeni  Türk  harflerini  öğrenmedeki  isteğini  

ve  çabasını    şöyle  anlatmıştır: 

 “Đlk  fırka  komutanı  olduğum  Tekirdağ’ını  14  sene  sonra  ziyaret  edebildim. 
Bundan  çok  memnunum. Fakat  daha  çok  mutlu  olduğum  nokta  şudur: Tekirdağlı  
vatandaşlarım  daha  şimdiden  yeni  Türk  harflerini  yazıp  okumayı  öğrenmişlerdir  
diyebilirim. Memurların  çoğunu  bizzat  imtihan  ettim. Sokaklarda  ve  dükkanlarda  
halk  ile  temaslar  yaptık. Arap  harfleriyle  hiç  yazmak  okumak  bilmeyen  Türk  
harfleriyle  derhal  okuduklarını  gördüm. Henüz  ortada  yetkili  makamın  onayından  
geçmiş  bir  rehber  olmadan, henüz  okul  öğretmenleri  öğretme  faaliyetlerine  
geçmeden, yüce  Türk  Milleti’nin  hayırlı  olduğuna  kanaat  ettiği  bu  yazı  
konusunda  bu  kadar  yüksek  bilinç  ve  intikal  ve  özellikle  acele  etmekte  olduğunu  
görmek, benim  için  gerçekten  büyük, çok  büyük  mutluluktur. Bu  özellik  elbette 
yabancılar  için  hayret  verici  olacaktır.  

 Az  zamandan  sonra,  yeni  Türk  harfleriyle, gözler  kamaştırıcı  Türk  manevi  
gelişmesinin  varacağı  kudret  ve  itibarın  uluslar arası  seviyesini  gözlerimi  
kapatarak  şimdiden  o  kadar  parlak  görüyorum  ki, bu  manzara  beni  kendimden  
geçiriyor. 

Ben  yalnız  bugün  Tekirdağlılarda  sezdiğim   ruhsal  ve  hissi  durumu, yalnız  buna  
dahi  dayanarak  kesin  olarak  açıklayabilirim  ki, bütün  Türk  Milleti  bu  konuda  
benim  gördüğümü, benim  hissetiğimi, aynen  görmekte  ve  hissetmektedir. Bu  kadar  
hassas  ve  bilinçli  olan  Türk  Milleti  kendisinin  refahına, yükselmesine  binlerce  
seneden  beri  engel olabilecek  bütün  maddi  ve  manevi  engelleri  yıkacak, parça  
parça  ederek  ortadan  kaldıracaktır. Bunda  artık  şüpheye  gerek  yoktur. Aklını, 
vicdanını  bu  kadar  azim  ve  kararlılıkla  temizlemeğe  karar  vermiş  olan  büyük  
milletimin  istikbalini  düşünebilmek  hiç  de  güç  değildir.”198 

  

 

                                                 
197 Bu  değerli  belgenin  fotokopisi,  istek  üzerine  Ankara  Etnografya  Müzesi’ne  gönderilmiştir. 
Ülkütaşır  eserinde  müzeye  gereken  müracaatı  yaptığını  ancak  olumlu   bir  sonuç  alamadığını  
belirtmektedir. 
198 Cumhuriyet, 24  Ağustos  1928, 24  Ağustos  1978;  Atatürk’ün  Söylev  ve  Demeçleri  III, Maarif  
Matbaası, Đstanbul : 1945, ss. 82-83 
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 2.   Atatürk  Bursa’da 

 Atatürk, Tekirdağ’dan  döndükten  bir  süre  sonra  26/27  Ağustos  gececi,  

Ertuğrul  yatı  ile  Dolmabahçe  önlerinden  Marmara’ya  açıldı. Atatürk’ün  amacı 

Mudanya  ve  oradan  da, yeni  Türk  harflerini  öğretmek  üzere  Bursa’ya  gitmekti. 

Yolculuk  sırasında  sürekli  alfabe  konusu  konuşuluyordu. Büyük  Taarruz’un  

yıldönümüne  denk  gelen  bu  yolculuk  sırasında  Atatürk  telsiz  vasıtasıyla  bir  

demeç  yayınlamıştı. Demecinde: “...Bu  kuvvetli  hatırama  güvenerek  diyebilirim  ki, 

bugün  Türk  harfleriyle  cehalete  karşı  açtığımız  mücadelenin  yarın  millet  için  26  

Ağustos  zaferinden  daha  yüksek  ve  geniş  mutluluk  sonuçları  getireceğini  

kesinlikle  görüyorum.” diyordu.  

 Gezi  sırasında  meydana  gelen  küçük  bir  olay  Atatürk’ün   canını  sıkmıştı. 

Yatın  Telsizine  Bursa  yöresinden  çekilmiş  bir  telgraf  geldi. Đsmet  Paşa  telgrafa  

baktıktan  sonra  masanın  üzerine  attı. Bu  sırada  Atatürk  telgrafı gördü. Telgrafta  

şunlar  yazıyordu: “Arap  harflerini  terk  ediyorsunuz. Türk’ün  karakterini  tayin, tespit  

ve  yüceltmeye  en  uygun  olan  Türk  harflerini  kabul  ediyorsunuz. Bu  çok  güzeldir. 

Ama  cami-i  şeriflerde  duvarların  süsleme  gururu  olan  Aşere-i  Mübeşşere’nin  

(Cennete  gidecekleri  peygamber  tarafından  müjdelenmiş  on  kişi)  isimlerini  nasıl  

yazacaksınız. Arapça  mı, Türkçe  mi?” 

 Çok  doğal  olarak  Atatürk  bu  telgrafa  sinirlendi. Bu  şekilde  düşünen  dar  

kafalılara  biraz  da  göz  dağı  vermek  için  aynı  gece  saat  iki  buçukta, şu  demeci  

yayınladı:   

 “Böyle  bir şeyi  asla  düşünmek  istememiştim. Bu  sakat  düşünce  sahipleri  
hakkında  söylenecek  şudur: Bu  ahmaklar, niçin  hala  milletin  sözüne, milletin  
kalbine, milletin  arzusuna  kulaklarını  vermekten  kendilerini  uzak  tutuyorlar? 
Efendim, arzu, istek, irade, bizim, kimsenin  değil, milletindir. Biz  onun, bu  işaret  
olunan  maddi  ve  manevi  ihtiyaçlarını  karşılamaya  memur  adamlarız...Bunu  çok  
ayıp ve  gülünç olduğuna  şüphe  kalmamıştır, efendim. Hiç  kimse  merak  etmesin. 
Türk  milleti  yaptığını bilinle  ve  bunca  bin  senelerin  hayatında  açtığı  devasız  
yaraları  hala  tedavi  etmek  acısıyla  gerçek  denilen  cevheri  bulmuş  olduğuna  
kanaat  getirerek  uzun  adımlarla  kurtuluş  aramaya  karar  vermiştir. Bunun  önüne  
set  çekmek  isteyeceklerin  sonu, Türk’ün  kuvvetli  ayakları  altında  ezilmektir  
efendim. Eğer  bu  millet  yalnız  bu  hususta  herhangi  bir  zorluğa  uğrarsa  ben  ve  
arkadaşlarım tereddüt  etmeden  bu  kuvvetli  ayakların, aslan  pençelerin  önünde  
zavallı  bir  millet  fedaisi  oluruz, o  kadar”199 
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 Atatürk  Türk  Milleti’nin  yeni  Türk  harflerini  alma  konusunda  ne  kadar  

kararlı  olduğunu  ortaya  koymuştu. Fakat Atatürk  cami  duvarındaki  yazıların  

Arapça  mı, Türkçe  mi  yazılacağını  soran  telgrafa  cevap  vermemişti. Đçişleri  Bakanı  

Şükrü  Kaya  telgrafa  şu  cevabı  gönderdi: “Türkiye’de  dil  ve  yazı Türkçe’dir. 

Arapça  olsun  iddiasında  Araplar  dahi  bulunamaz.” 

 Ertuğrul  yatı  bu  olaydan  sonra  27  Ağustos  sabahı  Mudanya’ya  yanaştı. 

Büyük  bir  coşku  içinde  karşılanan  Atatürk, kendisini  karşılayan  halka  yeni  Türk  

harflerini  öğrenmelerini, dönüşünde  sınav  yapacağını  söyledi. Sonrasında  Bursa’ya  

geçti. Atatürk’ün  yanında  bu  kez  Başbakan  Đsmet  Đnönü,  Maliye  Bakanı  Şükrü  

Saraçoğlu, Kütahya  Milletvekili  Nuri  Conker, Yozgat  Milletvekili  Salih  Bozok, 

Bolu  vekili  Cevat  Abbas, Şükrü  Naili  Paşa  vardı.  

 Bursa’da  büyük  sevgi gösterileri  arasında  hükümet  konağına  gitti. Daha  

önce  yerleştirilmiş  karatahtanın  önüne  geçti . Önce  Vali  Fatin  Bey’i  sonra orada  

bulunan  görevlileri  sınavdan  geçirdi. Maliye  memuruna  yazdırdığı  “Görüyorum  ki, 

bütün  arkadaşlar  büyük  bir  hevesle  çalışmışlardır.”  şeklimdeki  cümle  Atatürk’ün  

yeni  harfler  konusunda  Bursa’nın  çalışmasından  memnun  olduğunu  göstermektedir. 

Atatürk, karatahta  başında  ders  verdikten  sonra  aynı  gün  Mudanya’ya  döndü. 

Burada  yeni  harflerle  yazılmış  şu  levhayı  gördü: “Mudanyalılar, büyük  gazilerinden  

tren  hattının  Karaköy’e  kadar  uzatılmasını  arz  ve  rica  ederler.” Atatürk,  

yardımcısına   uygundur  şeklinde  not  aldırarak  sevgi  gösterileri  arasında  Ertuğrul  

yatına  bindi.200 

 

3. Atatürk  Çanakkale  ve  Maydos  (Eceabat)’ta 

 Atatürk  29 Ağustos’ta  gerçekleştirilen  Dolmabahçe  Konferansı’na  

katıldıktan  sonra  1  Eylül  1928’de  Ertuğrul  yatıyla  Çanakkale’ye  gitti. Yine  

kendisini  büyük  sevinç  gösterileri  karşılıyordu. Belediye  Başkanı, CHP  mutemedi  

ve  halk  tarafından  karşılanan  Atatürk  yaya  olarak  Hükümet  Konağı’na  gitti. 

Burada  toplanmış  olan  halka  şu  soruyu  sordu: “Yeni  Türk  harflerini  öğrendiniz  

mi?” Atatürk  bu  sorudan   olumlu  bir  cevap  alınca  karatahta  başına  geçti. 

                                                 
200 Milliyet, 28  Ağustos  1928, gazetenin  haberinde  ayrıca  yeni  Türk  harfleri  ile  yazılmış  bir 
tabelanın  da  resmi  bulunmaktadır. ; ayrıca  bakınız  Ülkütaşır, a.g.e., s. 96;  Şimşir, a.g.e., s. 188 
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Memurlardan  ve  halktan  oluşan  kalabalık  topluluğa  yeni  harflerle  ilgili  dersler  

verip  kalabalığı  sınavdan  geçirdi. Aldığı  cevaplardan  memnun  kaldı. Çanakkale  

halkına  teşekkür  etti  ve  belediyeye  geçti. Atatürk  aynı  gün (1  Eylül  1928) karşı  

kıyıdaki  Eceabat’a  gitti. Anılarında  önemli  bir  yeri  olan  Anafartalar’ı  görmek  

istiyordu. Atatürk  Anafartalar’ı  araba  ile  dolaştı. Savaş  yerlerini  görüyordu  ve  

yanındakilere  hatıralarını  anlatıyordu. “Burası, düşman  kurşununun  isabet  ettiği  

saatimin  beni  kurtardığı  yerdir.” , “Burası  ilk  kararkâhımı  kurduğum  yerdir...Burası  

düşmana  ilk  darbeyi  vurduğum  yerdir...” vb. Savaş  alanlarında  dolaşırken,  

kendisine  savaş  döneminden  kalma  bir  mermi  bulunup  hediye  edilmiştir.  

 

 4.  Atatürk  Gelibolu’da 

 Atatürk  2  Eylül’de  yatı  ile  Gelibolu’ya  geldi. Beraberindekilerle  Hükümet  

Konağı’na  giderek  burada  bulunan  memurları  ve  halkı  sınavdan  geçirdi. Atatürk, 

halkın  yeni  harfleri  öğrenme  konusundaki  istek  ve  ilgisinden  memnun kalmış  ve  

teşekkür  etmişti. Aynı  gün  içerisinde  kendisini  karşılayan  donanma  ile  birlikte  

Đstanbul’a  doğru  yola  çıktı. 

 Atatürk  böylece  yeni  Türk  harflerini  öğretmek  için  çıktığı  Marmara  

çevresindeki  gezilerini  bitirmiş  oluyordu. Alfabe  dersleri  verdiği  bu  gezi  10  gün  

sürmüştü. Geziler  yeni  Türk  harflerinin  öğrenilmesi  açısından  oldukça  etkili  

olmuştur. Atatürk’ün  gideceği  yere  ansızın  gitmesi  ve görevlileri sınavdan  geçirmesi  

başta  valiler  olmak  üzere  görevlilerin  daha  hızlı  bir  şekilde  yeni  alfabeyi  

öğrenmelerinde  etkili  olmuştu. Ayrıca  henüz  yasal  bir  zorunluluk  yoktu. Ama  

Atatürk  öğrenilmesini  istiyordu. Görevliler  de  Atatürk’ün  önünde  yüzlerinin  

kızarmaması  için  harfleri  öğrenmede  büyük  gayret  gösteriyorlardı. Atatürk’ün  

Marmara  bölgesine  gezi  yapıp, görevlileri  sınavdan  geçirmesi, yurdun  diğer  

bölgelerini  de  etkilemiştir. Yurtta  büyük  bir  heyecanla  yeni  yazı  öğreniliyordu.  

 Atatürk hem  bir  Başöğretmen, hem  de  bir  Başmüfettiş  gibi  hareket  

ediyordu. Öğretiyor, denetliyor, durmadan  dolaşıyordu. 201 

 

 

                                                 
201 Ülkütaşır, a.g.e., s. 102; B. Şimşir, a.g.e., s. 189 
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 5.  Atatürk  Sinop’ta 

 Atatürk  Marmara  gezisinden  sonra  Đstanbul’da  bir  süre  kalarak  tekrar  yeni  

Türk  yazısını  öğretmek  üzere  yurt  gezilerine  çıktı. 14  Eylül  1928  günü  Đzmir  

vapuru  ile  Đstanbul’dan  ayrıldı. Ayrılırken  Vali  Vekili, Belediye  Başkanı ve  

Đstanbul  halkına  misafirperverliklerinden  dolayı  ve  yeni  Türk  harflerine  

gösterdikleri  büyük  ilgi  için teşekkür  etti. Ayrıca  konuşmasında  Harf  Đnkılabının  

gerçekleştiği  sırada  Đstanbul’da  bulunmasını  “kıymetli  bir  hatıra”  olarak  

değerlendirmiştir.202 

 Böylece  Atatürk  Başöğretmen  sıfatıyla  Anadolu’yu  dolaşmak  için  tekrar  

yola  çıkıyordu. Bu  arada  Milletvekilleri  de  yeni  yazıyı öğretmek  amacıyla  seçim  

bölgelerine  dağılıyorlardı. Karadeniz  bölgesine  giden  milletvekillerinden  bir  kısmı  

giderken  vapurda  Atatürk’e  bir  telgraf  çekmişlerdi. Atatürk  telgrafı  şu  şekilde  

cevaplamıştı: “Đdealist  arkadaşlarım; büyük  milletimizi  mutlu  kılmak  için  Karadeniz  

dalgaları  sinesinde  beni, aciz  arkadaşınızı  hatırladığınızdan  çok  mutluluk  duydum. 

Hepinizin  millete  yararlı  olmasını  diliyorum. Başarılar  dilerim.”203 

 Atatürk  15  Eylül  tarihinde  Sinop’a  geldiği  zaman  limanda  coşkulu  bir  

kalabalık  tarafından  sevgi gösterileri  ile  karşılandı. Kendisine  “Gazi  geliyor.”  

denildiğinde  M.  Şakir  Ülkütaşır  çok  büyük  bir  sevinç  duymuş  ve  o  anı  eserinde  

şu  cümlelerle  anlatmıştır: 

 “O  dakika  kalbimin  içinden  sanki  bir  şimşek  parıltısı  çaktığını, bütün  

vücudumu  büyük  bir  heyecanın  sarıp  sarstığını  hissettim. Dostum, parktan  hükümet  

konağına  doğru  ilerlerken  ben, elindeki  kitabı  kapamış, gözlerim  bir  noktaya  dikili  

dalmıştım. Nasıl  dalmayayım: Biraz  sonra, okuduğum  o  kitabı. Evet  o  tarihi  yapan, 

yine  yeni  ve  orijinal  bir  yenilik  hamlesi  yaratan  eşsiz  büyüğümüzü  görecektik.”  

Ülkütaşır’ın  bu  ifadesi  aynı  zamanda  halkın  coşkun  sevgisini  dile  getirmesi  

bakımından  önemlidir. Gerçekten  de  Đzmir  vapuru  dört  beş  saat  sonra  beklenen  o  

büyük  ve  çok  sevilen  misafirini  getirmişti. Büyük  Başöğretmen  Atatürk  Sinop’a  

ulaşınca  halkı  altın  gibi  sarı  saçlı  başıyla  selamlıyor, mavi  gözeriyle  

                                                 
202 Atatürk’ün  Söylev  ve  Demeçleri III, ss. 83-84 
203 Şimşir, a.g.e., s. 191 
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etrafındakilere  hatır  soruyordu. Halkın  yoğun  tezahüratları  arasında  önce  Hükümet  

Konağına  gidip  burada  bir  süre  dinlendi. Atatürk’ün Hükümet  Konağı’ndan  sonraki  

durağı  “Yatı  Mektebi”  oldu. Đsteği  üzerine  okulun bahçesine  bir  yazı  tahtası  

konuldu. Yine  tarihi  derslerden  biri  başlıyordu. Yazı  tahtasında  doğru  yarım  daire  

şeklinde  yönelmiş  olan  halk  Başöğretmenin  sakin  bir  eda  ile  anlattığı  yeni  Türk  

alfabesini  öğreniyorlardı. Onlar  için    yepyeni  kültür  eseri  olan  yeni  harfleri  

Başöğretmen’den dinlemek  çok  büyük  bir  mutluluktu. Atatürk  halka  verdiği  

derslerden  dördüncüsünü  bu  okulun  bahçesinde  vermişti. 

 Başöğretmen  önce, Türkçe’de  yer  alan  “a, e, ı, i, o, ö, u, ü”  seslerinin  ses  

bakımından  görevlerini  anlattı. Bir  okuma  parçası  okudu. Ardından  herkese  okuttu  

ve  yazdırttı. Önce  Milli  Eğitim  Müdürünü  ve  ortaokul  müdürünü  sınavdan  geçirdi. 

Ardından  öğretmenler, devlet  memurları  ve  halkı  sıra  ile  sınavdan  geçirdi.204 Ders  

esnasında  bir  konu  Atatürk’ün  dikkatini  çekmişti. Dil  Encümeni’nin  hazırladığı  

yeni  yazım  kurallarında  “mi, mu”  gibi  soru  ekleri  ile  kelime  arasında bağlama  

çizgisinin  (-)  bulunması  gerekiyordu. “Ahmet  geldi-mi?”  gibi. Böyle  bir  yazım  

kuralı  zorluk  yaratıyordu. Bunu  fark  eden  Atatürk  yanında  bulunan  CHP’de  o  

dönemin  genel  sekreteri  olarak  görev  yapan  Saffet  (Arıkan)’a şöyle  demişti: “Milli  

Eğitim  Bakanı  Beyefendi’ye  bir  telgraf  yazınız. Yazımdaki bu  bağlama  işareti  

zorluklara  sebep  oluyor, kaldırılsın.” Bundan  sonra  “mı, mi, mu, mü”  soru  

eklerinden  önce  yazılması  gereken  tire, (bağlama  işareti)  kaldırıldı. 

  Başöğretmen, gezi  esnasında  Belediye  Parkı’ndaki  söyleşide  Harf  

Đnkılâbının  ortaya  çıkaracağı  kültür  gelişiminin  anlamını  ve  özelliğini  de  

anlatıyordu. Oldukça  temiz, canlı bir  ifade, oldukça  derin  ve  çekici  konuşmasıyla,  

saatlerce  bu  özelliğini  değiştirmeden  açıklamalarına  devam  ediyordu. Atatürk’ün  

büyük  insan,  büyük  hatip  olduğu  tekrar  anlaşılıyordu. Belediye  Parkı’ndaki  bu  

söyleşi  gece  yarısına  kadar  sürmüştü. Atatürk  müsaade  isteyerek  vapura  dönmüş, 

aynı  gece  vapur  demir  almıştı.205  

 

                                                 
204  Ülkütaşır, a.g.e.,  ss. 103-105,  sınavdan  geçirilenler  arasında  Ülkütaşır da  vardı.  Kendisi  eserinde  
verilen  dersi  büyük  bir  hayranlıkla  takip  ettiğini  belirtmektedir. Ders  esnasındaki  diğer konuşmalar  
da  ayrıntılı  bir  şekilde  yer  almaktadır. 
205 Ülkütaşır, a.g.e., ss. 105-113;  Şimşir, a.g.e., ss. 191-192 
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6. Atatürk  Samsun’da 

 Atatürk, 15  Mayıs  1928  gece  yarısından  sonra  “Đzmir”  vapuru  ile  

Sinop’tan  yola  çıkmıştı. 16  Eylül  sabahı  vatanı  kurtarmak  için  ilk  adım  attığı  

Samsun’a  ulaştı. Dokuz  yıl  önce Kurtuluş  Savaşı’nı  başlatmak  için  gelmiş  olduğu  

Samsun’a  şimdi  ise  yeni  Türk  harflerini  öğretmek ve  yaymak  için  geliyordu. 

Oldukça  büyük  bir  karşılama  töreni  yapıldı. Tören  için  Ankara’dan  Başbakan  

Đsmet  Paşa  (Đnönü), Sağlık  Bakanı  Refik  (Saydam)  Bey  de  gelmişlerdi. 21  pare  

top  atışı  ile  karşılandı.206 Ahmet  Ağaoğlu, Atatürk’ün  karşılanışını  şu  cümlelerle  

anlatmaktadır: “Samsun  halkının  Gazi  Paşa’yı  karşılamakta  gösterdiği  heyecan  her  

türlü  övgünün  üzerindedir. Đzmir  vapuru  uzaktan  gözükür  gözükmez  sahile  azimli  

ve  çok  heyecanlı  bir  izdiham  toplandı. Zevkle  donatılmış  bir  kayık  kafilesi  

Đzmir’in  etrafını  sararak  dolaşmaya  başladı.” Ağaoğlu  sözlerinin  devamında  Gazi’yi  

görme  fırsatını  bulmuş  olan  halkın  minnettarlığını  ve  büyük  heyecanını  dile  

getiriyordu.207    

 Atatürk  iskeleden  ayrılıp  önce  Hükümet  Konağı’na  gitti. Burada  Vali  

Diyarbakırlı  Kazım  Paşa  başta  olmak  üzere, memurları, öğretmenleri, müdürleri  

yeni  Türk  harfleri  konusunda  sınavdan  geçirdi. Okuma  yazma  çalışmaları  

yaptırttıktan  sonra  yazım  kuralları  konusunda  gerekli  açıklamalarda  bulundu. Đkinci  

durağı  C.H.P.  binası  oldu. Bu  bina  Atatürk’ün  Kurtuluş  Savaşı’nı  başlatmak  için  

Samsun’a  geldiğinde  kaldığı  binadır. Dokuz  yıl  önce  bina  “Mıntıka  Palas”  adını  

taşıyan  bir  oteldi. Atatürk   yeni  Türk  alfabesini  öğretmek  amacıyla   Samsun’a  

geldiğinde  aynı  binada  iki  gece  kaldı.  

 Samsun  Öğretmenler  Birliği, 16  Eylül  Pazar  akşamı  Đstiklâl  Đlkokulu’nda    

Atatürk  şerefine  bir  balo  düzenlendi. Baloda  öğretmenlerle  beraber  aydın  kesim  ve  

ileri  gelenler  bulunuyordu. Atatürk  baloda  da  her  yerde  olduğu  gibi yeni  Türk  

harfleri  ile  ilgili  konuşmalar  yaptı. Samsun’da  bulunduğu  zaman  içerisinde  gittiği  

                                                 
206 Şimşir, a.g.e., s. 193 
207 Ahmet  Ağaoğlu, “Gazi   Sinop  ve  Samsun’da”,  Milliyet,  27  Eylül  1928 
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her  yerde, yeni  harflerin  öğrenilmesini  ve  kısa  zaman  içerisinde  de  halka 

öğretilmesini  istedi. 208 

 Atatürk  Samsun’da  iki  gün  kaldıktan  sonra  18  Eylül  günü  trenle    

Amasya’ya  doğru  gitmek  üzere  ayrıldı. Kendisine, Havza’ya  kadar  Vali  Kazım  

Paşa, bazı  vekiller  ve  il  ileri  gelenleri  eşlik  ettiler. Anadolu Ajansının  verdiği  

bilgiye  göre  Atatürk  Samsun’dan  ayrılırken  fabrikalar  düdükleri  ile, güzergâhta  

bulunan  halk  kitleleri  ise  alkışlarıyla, “yaşa”  sesleriyle  Gazi’yi  uğurluyorlardı. 

Yolda  Ladik, Havza  ve  Hacıbayram  istasyonlarında  durarak  kendisini  karşılamaya  

gelenlere  konuştu,209 yeni  Türk  harflerini  öğrenip  öğrenmediklerini  sordu. En  kısa  

zamanda  öğrenmelerini  istedi.210 Milliyet  Gazetesi  de  Atatürk’ün  Samsun’dan  

Amasya’ya  ve  sonra  da  Tokat’a  gideceğini  okuyucularına  bildirmektedir.211 

  

 7. Atatürk  Amasya’da 

    Atatürk  Samsun’dan  ayrıldığı  aynı  gün (18  Eylül)  içinde  saat  16:00’da 

Amasya’ya  ulaşmıştır. Memurlar, vekiller, okullar  ve  binlerce  kişi  Gazi’yi  

karşılamaya  gelmişlerdi.212 Ayrıca  Başbakan  Đsmet  Paşa  ve  Sağlık  Bakanı  Doktor  

Refik  (Saydam)  bu  gezide  Atatürk’e  eşlik  ediyorlardı. Đlk  olarak  Amasya  

istasyonunda  kendisi  için  hazırlanmış  olan  binaya  gitti. Üç  saat  kadar  kaldığı  bu  

binada  memurları, öğretmenleri  ve  halkı  yeni  Türk  harfleri  sınavından  geçirdi. 

Atatürk  sonra  da  özel  treniyle  Amasya’dan  ayrıldı.  

 Atatürk’ü  istasyondan  Vali  Faik  Bey, Belediye  Reisi  ve  diğer  ileri  

gelenler  ile  büyük  bir  halk  kitlesi  uğurladı. Turhal’a  kadar  trenle  devam  edip  

sonrasında  otomobil  ile  Tokat’a  ulaştı. 213 

  

 

 

 

                                                 
208 Milliyet, 18  Eylül  1928   
209 Anadolu, 20  Eylül  1928 
210 Ülkütaşır, a.g.e., s. 115; Şimşir, a.g.e., s. 193 
211 Milliyet, 18  Eylül  1928 
212 Anadolu, 20  Eylül  1928 
213 Anadolu, 20  Eylül  1928;  ayrıca  bakınız  Ülkütaşır, a.g.e., s. 115;  Şimşir, a.g.e., s. 193 
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 8. Atatürk  Tokat’ta 

 Atatürk, yanında  bulunanlarla  birlikte (Đsmet  Paşa, Sağlık  Bakanı  Refik  

saydam, C.H.P.  Başkatibi  Saffet  Arıkan) 19  Eylül  1928  günü  Tokat’a  ulaştı. Önce  

Belediye  binasına  gitti,   oradan  da  Hükümet  Konağı’na  geçti. Kamu  görevlilerini  

ve  halkı, Đl  Genel  Meclisi  salonunda  yeni  harfler  konusunda  sınavdan  geçirdi. 

Orada  bulunanlara  sınavın  sonuçlarından  oldukça  memnun  olduğunu  bildirdi. Tokat  

Vekili  Mustafa  Bey’in  evinde  öğle  yemeği  yedikten  sonra  Atatürk,  Sivas’a  doğru 

törenle  yola  çıktı. Yol  boyunca  ilçelerde  durarak  köylülerle, halkla  görüşerek  

Onlar’a  Yeni  Türk  alfabesini  öğrenilmesini  öğütledi. Aynı  günün  akşamı  Sivas’a  

ulaştı. 214   

  

 9. Atatürk  Sivas’ta 

   Atatürk  her  yerde  olduğu  gibi  Sivas’ta  da  büyük  bir  törenle  karşılandı. 

Atatürk’ün  yeni  yazıyı  öğretmek  amacıyla  çıktığı  gezi  sırasında   en  uzun  kaldığı  

yer  burasıdır. 215 Cumhuriyet  Gazetesi  Sivas  gezisi  ile  ilgili  ayrıntılı bir  haber  

yayınlamıştır. Gazete, gezi  esnasında  Atatürk’ün  yanında  bulunlar  kişilerin  

isimlerini  veriyordu. Ayrıca  şehre  girerken  memurların, okulluların, askerlerin  ve  

yüzlerce  kişinin  Atatürk’ü  karşıladıklarından  bahsediyordu. Cumhurbaşkanı  21  pare  

top  atışı ile  karşılanmış, gece  de  fener  alayı  düzenlenmiştir.216 

 Atatürk geldiği  gün  geç  olduğu  için  ders  verememişti. Ertesi  sabah  yani  

20  Eylül  1928  sabahı  Sivas  Hükümet  meydanına  bir  karatahta  hazırlanmıştı. 

Kamu  görevlileri, öğretmenler, öğrenciler, subaylar  ve  yüzlerce  kişi  meydanı  

doldurmuştu. Başöğretmen  yazı  tahtasının  başına  geçti. Ayrı  ayrı  sesli  ve  sessiz  

harfleri  yazarak  tarihi  derslerden  birine  daha  başladı. Atatürk’ün  karatahta  başında  

yeni  Türk  harflerini  öğretirken  gösteren,  albümlere  ve  kitaplara  girmiş  olan  o  

tarihi  fotoğraf, Sivas  Hükümet  meydanında  çekilmiş  fotoğraftır.  

 Atatürk  meydanda  bulunanların  çoğunu  ayrı  ayrı  yazı  tahtasının  önünde  

sınavdan  geçirdi. Hiç  okuma  yazma  bilmeyen  kasabanın  10  dakika  gibi kısa  bir  
                                                 
214 Ülkütaşır, a.g.e., s. 115;  B.  Şimşir, a.g.e., s. 193 
215 Ülkütaşır, a.g.e., s. 116 
216 Cumhuriyet,  20  Eylül  1928 



 79 

sürede adını  yazmayı  öğrenmesi  üzerine, halk  Atatürk’e  yüksek  sesle  tezahüratlarda  

bulunmuştur. Atatürk,  yine  Sivas  Belediye  Başkanı Hayri  Bey’in  8  yaşındaki  

çocuğuna  okuma  yazma  öğretti. Çocuğun  hatasız  yazması  üzerine  çok  

duygulanmış  ve  çocuğa   hediyeler  vermişti. Ders  sonunda  yazı  işleri  müdürüne  

karatahta  üzerinde  şu   cümleyi  yazdırmıştır: 

 “Memnuniyetle  görüyoruz  ki, muhterem  Sivaslılar  Türkçe  yazı  ve  okumayı 

güzelce  öğreneceklerdir.” 

 Atatürk, yeni  yazının  öğrenilmesi  için  Sivaslıların  gösterdikleri  ilgiden  

memnun  kaldığını  belirterek,  büyük  sevgi  gösterileri  arasında  20  eylül  1928  günü 

Kayseri’ye  doğru  yol  almıştır. Yol  üzerinde  bulunan  Şarkışla’ya  da  uğramış, 

kendisini  karşılamaya  gelenleri  sınavdan  geçirmiştir. Şarkışlalıların  yeni  Türk  

harflerini  öğrenmekte  olduğunu  görmüş  ve  buna  sevinmiştir.217 

 

 10. Atatürk  Kayseri’de 

 Cumhurbaşkanı  Atatürk  beraberindekilerle  20  Eylül  1928  günü  saat  

14.30’da  Kayseri’ye  ulaştı. Đlk  durağı  C.H.P.  binası  oldu. Parti binası  önünde  

karatahta  hazır  bulunuyordu. Kalabalık  halk  kitlesi  önünde  karatahta  başına  

geçerek  başta  Kayseri  Valisi  Fuat  Bey  olmak  üzere  kamu  görevlileri, subaylar  ve  

halk  yeni  Türk  harfleri   sınavından  geçirildi. Sınava  katılanlar  sadece  5-10  gün  

önce  yeni  alfabeyi  öğrenmeye  başlamışlardı. Sınav  sonuçlarından  memnun  olan  

Atatürk burada  da  alfabe  ve  yazım  dersi  verdi. Atatürk’ün  sınava  katılanlardan  

birisine  yazdırdığı  cümle, halkın  yeni  harflere  karşı  büyük  ilgi  duyduğunu  

göstermesi  bakımından  önemlidir. Cümle  şöyle  idi: “Seyahatim  esnasında  her  

yerde, bilhassa  köylerde  gördüğüm  hayrete  şayan  meseleler  hepimiz  için  birer  

ümittir.”  Atatürk  20  Eylül  günü  geldiği  Kayseri’de  2  saat  kadar  kalmış  

sonrasında  trenle  Ankara’ya  doğru  yola  çıkmıştır.  

 

 

 

 
                                                 
217 Ülkütaşır, a.g.e., s. 119; Şimşir, a.g.e., s. 194 
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 11. Ankara’ya  Dönüş 

 Atatürk  Anadolu’yu  dolaşarak  Türk  Milleti’nin  harf  seferberliğinin  

sonucunu  memnuniyetle  gördükten  sonra  21  Eylül  1928  sabahı  Ankara’ya  

ulaşmıştır. Ankara  Gazi’nin  dönüşünü  büyük  tezahüratlarla  karşıladı. 218  Harf  

seferberliği  yabancılar  tarafından  da  izleniyordu.  Bir  Đngiliz  raporuna  göre  

Türkiye, inanılmaz  bir  hızla  yeni  yazıyı  öğreniyordu. Bu  inanılmaz  hız  Atatürk’ün  

atılımının  bir  sonucuydu. Gerçekten  de  Atatürk  oldukça  kısa  zamanda  büyük  işler  

başarmıştı. Gittiği  her  yerde  yeni  Türk  alfabesi  dersi  vermiş,  sınavlar  yapmış  

herşeyden  önemlisi  halkın  öğrenme  isteğini  canlandırıyordu. Şehir  şehir  dolaştığı  

gezilerde  Başöğretmenlik  yapıyor, kamu  görevlilerinin  yeni  harfleri  öğrenip  

öğrenmediklerini  başmüfettiş  gibi  denetliyordu. Bu arada dil encümeninin  hazırladığı  

alfabedeki  hataları  belirliyor  ve  gereken  düzenlemeyi  yapıyor  projeye  son  şeklini  

veriyordu. 219 

 Atatürk,  Ankara’ya  dönünce  hemen Başbakan  Đsmet  Paşa’ya   tarihsel  bir  

yazı  gönderdi. Bu  yazı  22  Eylül  gazetelerinde  yayınlandı. Bu  yazıyla  yeni  

alfabeye  ve  yeni  yazım  kurallarına  son  şekil verilmiş  oldu. Dört  yenilik  getirdi. 

Tarihsel  yazı  şöyle  idi: 

 “Başvekalete  
 Yeni  harflerin    tatbikatını  memleketin  pek  çok  yerinde  gördüm. Şehirlerde, 
köylerde, her  yerde  halk  yeni  harflerle  okuyup  yazmağa  geçmişti. Halk  yeni  
yazının  kolaylığından  memnundur. Yalnız, her  yerde  şehirde  ve  köyde, memur  da  
ve  hatta  öğretmende  zihinleri  karıştırıp  şaşırtan  bağlama  çizgilerini  doğru  olarak  
kullanılmasındaki  endişe  ve  sıkıntıdır. Bu  sıkıntı  harflerin  kolaylığına,  şevk  ve  
neşeye  dokunacak  derecede  kendini  hissettirmektedir.  

 Dil  encümeni  esasen  yeni  harfler  ile  yazıya  başlanırken  uzun  kelimelerin  
hecelenmesini, seçilmesini  kolaylaştıracak  bir  çare  olmak  üzere  bağlamayı  
düşünmüş  ve  bağlamanın  kaldırılmasını  ileriye  bırakmıştı.  

 Yeni  harflerin  kabulü  uygulanmasındaki  hız, bu  zamanın  geldiğini  gösteriyor. 
Bilakis, bağlama  çizgisinin  kalkması  halkın  öğrenmesini  pek  çok  kolaylaştırarak  
şevklendirecektir. Bu  sebeple  ve  halk  içindeki  gözlemlerime  güvenerek  şu  esasları  
kabul  etmek  faydalı  ve  lazım  görülmüştür.  

 1- Đstifham (sorma, anlama)  edatı  olan  mı, mi, mu, mü  genellikle  ayrı  yazılır. Misal  
geldi  mi? gibi. Fakat  kendinden  sonra  gelen  her  türlü  lahikalarla (eklenenlerle)  
birlikte  yazılır. Mesela: geliyor  musunuz?, Ben  miyim?  Gibi. 

 2- Rabıta (bağlama)  edatı  olan  ve, ki  dahi  anlamında  olan  de, da  müstakil  kelime  
olarak  ayrı ayrı  yazılır.  

                                                 
218 Milliyet, 21  Eylül  1928; ayrıca  bakınız  Ülkütaşır, a.g.e.,s . 121 
219 Şimşir, a.g.e., s. 196-197 
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 3- Türk  gramerinde  bağlama  işareti  olan  - (tire)  kalkmıştır. Bundan  dolayı  
fiillerin  çekimlerinde  ve  isim  ve  sıfatların, o  gibi  çekimlerinden  eklenenler çizgi  
(-)  ile  ayrılmayarak   beraber  yazılır. Mesela:  geliyorum, gideceksin, göreceklerdir, 
yapmayalım, gideyim, gidebilirim, söyleyesin, güzeldir, demirdir  gibi. Bu  kelimelerin  
(ile , ise, için, iken)  kelimelerinin  hafifletilmişleri  olan  (le, se, çin, ken)  şekilleri  
kendinden  önceki  kelimeye  bitişik  yazılır; çizgi  ile  ayrılmaz. Mesela: Ahmetle, 
buysa, senin için, giderken  gibi.  Bunun  gibi  (ce, çe, ca, ça)  ve  zarf  edatı  olan  (ki)  
eklerinde  her  zaman  bağlandığı  kelime  ile  birlikte  yazılır. Mesela: mertçe, 
benimki, yarınki, hasta  iyicedir, iyice  anladım. 

 4- Türkçe’de  mevcut  olan  Farsça  terkiplerde (birleştirme)  dahi  bağlama  çizgisi  
yoktur. Birleştirme  işareti  olan  sesli  harfler  ilk  kelimenin  sonuna  eklenir. Mesela: 
hüsnü  nazar  gibi.  

 Şimdiye  kadar  basılmış  ve  yayınlanmış  kitaplar, çeşitli  araçla  bu  esaslara  göre  
derhal  ve  en  seri  bir  surette  düzenlenmesi  

                                                                                                            Gazi  M.  Kemal”220 

 Atatürk’ün  bu  yazısını, Başbakan  Đsmet  Paşa  bir  genelge  ile  bütün  

bakanlıklara  bildirirken, yeni  yazım  kurallarının  derhal  yaygınlaştırılması  ve  

duyurulması  gerektiğini  belirtmiştir.  

 Yapılan  bu  değişiklikler, Türk  harfleri  yasası  çıkmadan  önce  yapılan  son  

değişikliklerdi. Doğrudan  Atatürk’ün  etkisiyle  yapılmıştı. Atatürk  Dil  Encümeni  

tarafından  hazırlanan  alfabeyi  önce  Dolmabahçe  Sarayı’nda  aydınların  eleştirisine  

sunmuş  ancak  bununla  yetinmemişti. Başöğretmen  olarak, Yeni  Türk  yazısını  halka  

götürmüştü. Gerekli  denetim  ve  gözlemlerde  bulunarak, aksaklıkları  belirlemişti. 

Ankara’ya  dönünce  de  Dil  Encümeni  ile  bu  meseleyi  görüşerek, değişiklikleri  

onlara  da  benimsetmiştir. Böylece  hem  halkın, hem  de  aydınların  görüşleri  

alınmıştı. 221 

 1928  yılı  yazı  ve  dil  seferberliği  yılı  olacaktır. Milliyet  Gazetesi’nde  çıkan  

bir  haber  bunu  doğrular  niteliktedir. Gazete; elde  edilen  sonuçların  oldukça  

memnuniyet  verici olduğunu  belirtmiştir. Bütün  milletvekilleri  seçim  bölgelerine  

giderek  halka yeni  harfleri öğreteceklerdi. Yeni  harflerin  öğretilmesi  için  açılan  

kurslar  da  ise  eğitim  ilerleyerek  devam  ediyordu. Özellikle  kursları  bir  hafta  önce  

başlayan  öğretmenler  oldukça  başarılılardı. Kurslara  devam  eden  öğretmenler  

arasında  yapılan  araştırmaya  göre, yeni  harflerini  bilmeyen öğretmenler  % 6’yı  

geçmemektedir  ki  bunlar  da yeni  harfleri  kısmen  öğrenmişlerdi. Öğretmenlerin   %  

50’si  yeni  Türk  harflerini  kurallarıyla  okuyup  yazabilmektedir. % 46  da  okuma  

                                                 
220 Milliyet, 22  Eylül  1928; Cumhuriyet, 22  Eylül  1928; Ayrıca  birçok  eserde  yer  almaktadır, 
Örneğin: Şimşir, a.g.e., ss. 198-199; Ülkütaşır,  ss.122-123 
221 Şimşir, a.g.e., ss. 201-202 
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yazmayı  bir  kaç  ders  sonra  öğrenebilecek  durumdadır. Bir  hafta  sonra  alınan  bu  

sonuç  yeni  Türk  harfleri  ile  Türkçe’nin  oldukça  kolay  okunup  yazıldığını  

göstermesi  açısından  önemlidir. Çünkü  kursa  devam  eden  öğretmenlerin  ortalama   

%  95’i  okuyup  yazmasını  öğrenmişlerdir. Gazetede  çıkan  haberin  devamında, 

Đstanbul’da  ve  ülkenin  her  köşesinde  yeni  harflerin  öğretilmesi  için  kursların  

açıldığını  bildirmektedir. Van  ve  Edirne  örneği  gibi  harf  seferberliği  sadece  

Türkiye’de  uygulanmıyordu. Yine  aynı  haber,  Türkiye’nin  Kahire  Elçisi’nin  

Kahire’de  yeni  Türk  harflerini  tanıttığını  ve  buradaki  Türklerin  de  Atatürk’e  

minnettarlıklarını  belirterek  yeni  harfleri  öğrenmeye  başladıklarını  yazmaktadır. 222 

 Başbakan  Đsmet  Đnönü, yeni  yazıya  geçiş  için  on dürt  maddelik  bir  program  

hazırladı. Buna  göre: 1- Devlet  memurları : a) merkezdekiler,  b) dışarıdakiler,  2- 

Ordu,  3- Okullar,  4- Posta, telgraf, telefon,  5- Matbuat, 6- Mahkemeler, 7- Halk, 8- 

Zabıt  tutanakları, 9- Parti, şirketler, cemiyetler, 10- Kanunlar, talimatnameler, resmi  

cetveller, kayıtlar, defterler, tapu, siciller, nüfus, 11- Okul  kitapları, 12- Halk  kitapları, 

okul  kitapları, 13- Milli  kütüphane  ve  14 –Devlet  matbaası  ve  dökümhane 

 Gerek  merkezi  örgütte  gerekse   dış  örgütte, yeni  yazıya  geçiş  

hazırlıklarında  sorumluluğu  yüklenen  Milli  Eğitim  Bakanlığı  idi. Her  ilde  ve  

ilçede  kurslar  açılacak, derslere  Milli  Eğitim  Bakanlığı’ndan  öğretmenler  

gönderilecekti. 1928  yılının  Milli  Eğitim  Bakanı  Mustafa  Necati  Bey  idi. Atatürk  

yeni  harflere  geçiş  dönemini  bir  kaç  ay  gibi  kısa  bir  zamana  indirmişti. Bu  

yüzden  Milli  Eğitim  Bakanı  olağanüstü  bir  çalışmaya  girdi. Herşeyden  önce  yeni  

yazının  öğretilmesi  için  öğretmene  ihtiyaç  vardı. Bütün  devlet  görevlilerine  yeni  

yazıyı  öğretecek  olan  öğretmenler  Milli  Eğitim  Bakanlığı’nca  temin  edilecekti. 

Mustafa  Necati  önce  öğretmen  yetiştirmek  için  plan  hazırladı. Türkiye  öğretmenler  

Birliğinin  Dördüncü  Kongresi  Ankara’da  toplandı. Toplantıda  bulunan  öğretmenler, 

yeni  yazıyı  öğretmek  için  ant  içtiler. Toplantıda  Mustafa  Necati  yeni  yazıya  

geçişin  önemini açıkladı. Ancak, Millet  Mektepleri  örgütünün  hazırlanmasında  

büyük  emeği  geçen  Mustafa  Necati, okulların  açıldığı  gün  hayatını  kaybetmiştir. (1  

Ocak  1929)  Bugün  başkent  Ankara’da  bir  cadde  onun  adını  taşımaktadır.223 

                                                 
222 Milliyet, 8  Eylül  1928 
223 Sungu, a.g. m , ss. 14-16, Burada  Đsmet  Đnönü’nün  kendi  el  yazısıyla yazdığı  programın  tıpkı  
basımı  da  bulunmaktadır.;  ayrıca  bakınız    Şimşir, a.g.e., ss. 202-208 
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V.  BÖLÜM 

 

TÜRK  HARFLERĐ  YASASI 

 

            A.  Yeni  Türk  harfleri  Yasasının  T.B.M.M.’de  Görüşülmesi 

 
 

Atatürk  yorulmak  bilmeyen  enerjisiyle, yeni  Türk  harflerinin  oluşmasında  

çok  büyük  bir  çaba  sarf etmişti. Son  şeklini  alan  yeni  Türk  alfabesi, Ekim  

1928’de  resmi  dairelerde  uygulanmaya  başlandı. Yeni  Türk  alfabesinin  

yasallaşması  için  T.B.M.M.’nin  tatilinin  bitmesi  bekleniyordu. Atatürk, 1  Kasım  

1928  günü  Üçüncü  Dönem  T.B.M.M.’nin  ikinci  toplantı  yılını  açarken  yaptığı  

konuşmasında 224  ülkenin sorunlarından  bahsetmiş  son  olarak  da  harf  inkılâbı  

konusunda  şu  sözleri  söylemiştir: 

“Aziz  arkadaşlarım; her  şeyden  evvel her  gelişmenin  ilk  yapı  taşı  olan  meseleye  
temas  etmek  isterim. Her  vasıtadan  önce  büyük  Türk  Milleti’ne  onun  bütün  
emeklerini  kısır  yapan  çorak  yol  haricinde  kolay  bir  okuma  yazma  anahtarı  vermek  
lazımdır. Büyük  Türk  Milleti  cehaletten  az  emekle  kısa  yoldan  ancak  kendi  güzel  ve  
asil  diline  kolay  uyan  böyle  bir  vasıta  ile  sıyrılabilir. Bu  okuma  yazma  anahtarı  
ancak  Latin  esasından  alınan  Türk  alfabesidir. Basit  bir  tecrübe  Latin  esasından  Türk  
harflerinin, Türk  diline  ne  kadar  uygun  olduğunu, şehirde  ve  köyde, yaşı  ilerlemiş  
Türk  evlatlarının  ne  kadar  kolay  okuyup yazdıklarını  güneş  gibi  meydana  çıkarmıştır.  

Büyük  Millet  Meclisi’nin  kararıyla  Türk  harflerinin  kesinlik  ve  yasallık  kazanması  
bu ülkenin  yükselme  mücadelesinde  başlı  başına  bir  geçit  olacaktır.  

Milletler  ailelerine  aydın, yetişmiş  büyük  bir  milletin  dili  olarak  elbette  girecek  olan  
Türkçe’ye  bu  yeni  canlılığı  kazandıracak  olan Üçüncü  Büyük  Millet  Meclisi, yalnız  
edebi  Türk  tarihinde  değil, bütün  insanlık  tarihinde  de  en  mümtaz  bir  sima  
kalacaktır.” 

“Efendiler! Türk  harflerinin  kabulü  ile  hepimize, bu  ülkenin  bütün  vatanını  seven  
yetişkin  evlatlarına  önemli  bir  vazife  düşüyor; bu  görev  milletimizin  hepsinin  okuyup  
yazmak  için  gösterdiği  şevk  ve  aşkla  hizmet  ve  yardım  etmektedir. Hepimiz  özel  ve  
genel  hayatımızda, karşılaştığımız  okuma  yazma  bilmeyen  erkek, kadın  her  
vatandaşımıza  öğretmek  için  istek  göstermeliyiz.  

Bu  milletin  asırlardan  beri  karşılanamayan  bir  ihtiyacı  bir  kaç  sene  içinde  tamamen  
temin  edilmek, yakın  ufukta  gözlerimizi  kamaştıran  bir  başarı  güneşidir. Hiç  bir  

                                                 
224 Sami  N.  Özerdim, Atatürk  Devrimi  Kronolojisi, (Đstanbul : Varlık  Yay.), (1963), s. 80 



 84 

zaferin  hazlarıyla  karşılaştırılamayan  bu  başarının  heyecanı  içindeyiz. Vatandaşlarımızı  
cehaletten  kurtaracak  bir  sade  öğretmenliğin  vicdani  hazzı  varlığımızı  doyurmuştur. 
Aziz  Arkadaşlarım;  yüksek  ve  ebedi  yadigârınızla  büyük  Türk  Milleti  yeni  bir  nur  
alemine  girecektir.”225 

Atatürk  bu  konuşmayı  yaparken  ve  sonrasında  sürekli  olarak  alkışlanıyordu. 

Artık  coşku  içerisinde  olan  milletvekilleri  Türk  harfleri  yasasını  meclisten  

geçirmeye  tamamen  hazırdı. Hiç  vakit  kaybetmeden  Türk  harfleri  yasası  ele  alındı. 

Tekirdağ  milletvekili  Cemil, Afyon  milletvekili  Ali  ve  Erzincan  milletvekili Savfet  

imzalarıyla  Türk  harflerinin  görüşülmesini  isteyen  bir  önerge  Başkanlık  Divanı’na  

verildi. Hükümetin  de  desteklediği  bu  önergenin  incelenmesi  için  hemen  o  dakika  

özel  bir  komisyon  kuruldu. Komisyon  şu  isimlerden  oluşmakta  idi: Manisa  vekili  

Mustafa  Fevzi, Kocaeli  vekili  Kemalettin, Edirne  vekili Şakir, Manisa  vekili  Sabri, 

Konya  vekili  Refik, Tekirdağ  vekili  Cemil, Balıkesir  vekili  Đsmail  Hakkı, 

Erzincan’dan  Safvet, Samsun’dan  Ali  Rıza, Muğla  vekili  Yunus  Nadi, Samsun’dan  

Ethem, Antep  vekili  Naci  Paşa, Đstanbul’dan  Ahmet  Rasim, Erzurum’dan  Ahmet  

Fikret  ve  Burdur’dan  Mustafa  Şeref. Komisyonun  kanun  tasarısını  incelemesi  için  

on  beş  dakika  oturuma  ara  verdikten  sonra  oturum  yeniden  açılmıştır. Đlk  olarak,  

Başbakan  Đsmet  Paşa,  yeni  harfler  yasasını  destekleyen  bir  konuşma  yaptı.226 

Başbakanın  konuşmasından  sonra  Konya  milletvekili  Refik  Bey  ve  Şarki  

Karahisar  milletvekili  Mehmet  Emin  Bey  yasa  lehine  konuşma  yaptılar. Sıra  

oylamaya  gelmişti. Yeni  Türk  harfleri  yasasının  gerekçesi  şöyle  yazılmış  ve  

okunmuştu: 

 

Gerekçe: 

B.  Yeni  Harfler  Kanununu  Gerektiren  Sebepler 

Türk  dili  şimdiye  kadar  yapısına  uymayan  Arap  harfleriyle  yazılıyordu. 

Arap  harfleri  sistemi  bir  taraftan  dilimizin  ihtiyacı  olan  sesli  harfleri  vermiyor, 

diğer  taraftan  Türk  halkının  hakkıyla  telaffuz  edemediği  bir  takım  seslere  sahip  

bulunuyordu. Bu  yüzden  Türk  dilini  yazabilmek  için  uzun  zaman çeşitli  kalıpları  

bellemek  durumunda  kalıyor; hayali  zihinde  mevcut  olmayan  yeni  bir  kelimeyi  
                                                 
225 TBMM  Zabıt  Ceridesi,  Devre  III, C. V, 01.11.1928, ss. 2-6;  Atatürk’ün  Söylev  ve  Demeçleri  
I, ss. 345-346;  Ülkütaşır, a.g.e., ss. 85-86;  Şimşir, a.g.e., ss. 208-209 
226 Đsmet  Paşa’nın konuşma  metni  için  bkz. , Ayın  Tarihi, Kasım  1928, No: 56, s. 3978-3979, ayrıca  
bkz. Ülkütaşır, a.g.e., s. 86;  Şimşir, a.g.e., ss. 210-211 
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doğru  yazmak  veya  okuyabilmek  için, uzun  uzadıya  Arap  ve  Acem  dillerinin  

kurallarını  bilmek  gerekiyordu.  

Bu  halin  meydana  çıkardığı  zorluklar  herkesçe  bilinmektedir. Medeni  bir  

yazının  kolay  bir  yazıma  sahip  olması  gerektiği  halde, eski  yazı  ile  bu  da  

imkansızdı. Çünkü  aslen  Türk  olan  kelimelerin  sesli  harflerle  yazılması  gerektiği  

halde  eski  yazı  sistemimizde  bunun  için  yeterli  işaret  yoktu. Mevcut  sesli  

harflerin  yetersizliği  Türkçe  kelimelerin  farklı  şekillerde  okunmasına  neden  

oluyordu. Eski  harf  sistemi  var  oldukça  yabancı  asıllı  kelimeleri  hem  telaffuzu  ile  

hem  de  kuralları  ile  dile  kazandırmak  mümkün  değildi. Bu  sebeptendir ki  

Türkçeyi  iyi  yazabilmek  ve  yazılanı  okuyabilmek  için  öğrenilebilmesi  uzun  yıllar  

süren  kurallarla  meşgul  olmak  gerekiyordu. Yazı  yazmak, doğru  okumak  ancak  

belirli  bir  sınıfın  ayrıcalığı  haline  geliyordu. Bu  zorluk  yüzünden  bütün  halk 

tarafından  okunabilecek  ve  yazılabilecek  bir  dil  için  gerekli  bir  dilbilgisi  kuralı  

yapılamıyordu. Buna  bir  de  eski  Arap  harflerinin  Türk  matbaacılığının  ilerlemesini  

engellediği  ve telgraf  gibi  medeni  araçları  kullanmakta  milleti  gereksiz  masraf  ve  

zorluklara  sürüklediği  eklenirse, eski  harf  sistemini  değiştirmenin  bir  zorunluluk  

olduğu  ortaya  çıkmaktadır. 

Bu  nedenlerledir  ki  esasen  milli  dilin  yapısına  uygun  bir  harf  sistemi  

kabul  etmek  Cumhuriyet  Hükümeti’nin  programında  bulunuyordu. Türk  dilinin  

yapısına  uygun  olmak  üzere  Latin  esasından  alınacak  harfleri  tespit  etmek  için  

geçen  sene  Milli  eğitim  Bakanlığı’nın  oluşturulan  Dil  Heyeti’nce  esasları  

hazırlanan  harf  sistemi  ile  yapılan  tecrübelerde  Türk  dilinin  en  iyi  bir  şekilde  

yazdığı  anlaşıldı. Kısa  bir  zamanda  milletin  bu  harfleri  kolaylıkla  öğrenmeleri  bu  

harf  sisteminin  Türk dilinin  yapısına  uygun  olduğunu  ayrıca  ortaya  koydu. Bundan  

dolayı  Cumhuriyet  Hükümeti  artık  tecrübe  ile  sabit  olan  Latin  esasından  alınan  

harf  sistemini  kanun halinde  tespitini  zorunlu  görmüş ve  tasarıyı  bu  amaçla  teklif  

etmiştir.  

Türk  harf  sisteminin  kolaylığı  son  aylarda  yapılan  denemelerden  anlaşıldığı  

için  devlet  dairelerinde  hemen  bu  harflerle  yapılacak  başvuruların  kabulü  ve  onun 

üzerine  işlemi  yapmak  mümkün  olacaktır. Ayrıca  yeni  harfleri  hemen  uygulayarak  

dilin  yazılışındaki  ikiliği  bir  an  önce  kaldırmak  ve  yeni  Türk  harflerinin  ortaya  
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çıkaracağı  iyi  sonucu  bir  an  önce  görmek  gerektiğinden  kanunun  kabulünden  

itibaren  devletin  bütün  kurum  ve  kuruluşlarında, şirket, cemiyet, özel  kuruluşlarda  

Türk  harflerinin  kabul  edileceği  ve  en  geç  1929  Kanunusanisinde (Ocak)  yeni 

Türk  harflerinin  devlet  işlerinde  uygulanacağı  ikinci  ve  üçüncü  maddelerde  

belirtilmiştir. Ancak  matbu  cüzdan, evrak  vesairenin  yenisinin  hazırlanabilmesi  için  

1929  Haziranına  kadar  eski  yazı  ile  yazılmasına  devam  edilecektir. 

Yeni  harflerin  halk  arasında  yaygınlaşması  için  birinci şart  halkın  en  çok  

okumak  zorunda  olduğu  eserlerin  yeni  harflerle  basılmış  olmasıdır. Halk  yeni  

yayını  eski  harflerle  takip  etme  olanağına  sahip  oldukça  yeni  harflere  bir  an  önce  

alışmakta  gecikebilir. Bunun için  1928 Kanunuevvelinden (Aralık) itibaren  levha, 

tabela, ilân, reklam  ve  sinema  yazıları, geçici  ve geçici  olmayan  bütün  Türkçe  

gazete, bildiri  ve  dergilerin  Türkçe  harflerle  basılması  ve  yazılmasının  zorunlu  

olduğu  dördüncü  maddede  gösterilmiştir. Yeni  harflerin  halkın  arasında  hızlı  

yayılmasını  kolaylaştırmak  için  bu  maddenin  kabulü  zorunludur. 

Bununla  birlikte  devlet  dairelerine  yazıyla  başvuran  halkın  zorluk  

çekmesine  yer  vermemek  üzere  1929  senesi  Haziranının  birinci  gününe  kadar  

eski  harflerle  devlet  dairelerine  müracaatlarının  kabulü  uygun  görülmüştür. Aynı 

amaçla  1929  yılının  ilk  günlerinden  itibaren  Türkçe  basılacak  kitapların  Türk  

harfleri  ile  basılması  zorunluluğu  beşinci  maddede  açıklanmıştır. Resmi  ve  özel  

zabıtları  tutacak  kâtiplerin  Türk  harflerini öğreninceye  kadar  eski  harflerle  zabıt  

tutmaları  doğal  olduğundan  bunun  için  1930  Haziranına  kadar  bu yolda  zabıt  

tutulması  uygun  görülmüştür. Kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel, kayıt  ve  sicil  

gibi  evrakların  yeniden  basılması  zamana  bağlı  olduğundan  bunlar  1930  

Haziranına  kadar  kullanılacaktır. Nüfus  kayıtları  ve  tapu  kayıt  senetleri, mahkeme  

sicil  ve  ilânları  ile  anlaşmaların, her  türlü  borç  senetleri, senetler  gibi  hukuki  

değeri  olan  belge  ve  paraların  ve  tezkere, kanun  ve  tüzüklerin  değiştirilmedikçe  

uyulması  doğal  olduğundan, yedinci  madde  bu  suretle  yazılmıştır. 

Bütün  bankalar, imtiyazlı  imtiyazsız  şirketler, cemiyetler  ve  kuruluşlarda  da  

devlet  dairelerine  paralel  olarak en geç 1929 Kanun-u sânisinin (Ocak) başlangıcından  

itibaren  işlemlerini  yeni  harflerle yapacak  ve  yalnız 1929  Haziranına kadar  buralara  

da  halkın  eski  harflerle  başvuruları  kabul  edilecektir. Buralarda  elde  bulunan  
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kitap, defter, cetvel, tüzük, talimatnameler 1930 Haziranının başına kadar  

kullanılacaktır. 

Okuma  yazmanın  kolaylıkla  halk  arasında  yayılmasını  ve  dilin  

bağımsızlığını  sağlayacak  olan  harf  inkılâbının  ortaya  çıkaracağı  mutlu  sonuca 

kesin  gözüyle  bakan  hükümet, ekli  kanun  tasarısını  teklif  etmektedir.227 

 

 

C. Türk  Harflerinin  Kabul  ve  Uygulanması  Hakkındaki  Kanun 

Yasa  Metni: 

Kanun  No: 1353 

Kabul  Tarihi : 1  Teşrinisani ( Kasım)  1928 

( Resmi  Gazete  ile  yayın ve  ilânı: 3  Teşrinisani  1928) 

“Madde  1- Şimdiye  kadar  Türkçe’yi  yazmak  için  kullanılan  Arap  harfleri  
yerine  Latin  esasından  alınan  ve  ekli  cetvelde  şekilleri  gösterilen  harfler  (Türk  
Harfleri) unvan  ve  hukuku  ile  kabul  edilmiştir.  

Madde  2- Bu  kanunun  yayın  tarihinden  itibaren  devletin  bütün  daire  ve  
kurumlarında  ve  bütün  şirket, cemiyet  ve  özel  kuruluşlarda  Türk  harfleriyle  yazılmış  
olan  yazıların  kabulü  ve  işleme   konulması  mecburidir.  

Madde  3-  Devlet  dairelerinin  her  birinde  Türk  harflerinin  devlet  işlemlerine  
uygulanış  tarihi  1929  Ocak  ayının birinci  gününü  geçemez. Şu  kadar  ki, evrak 
incelemesi  ve  fezlekelerinin, ilânlarının, basılı  işlem, cetvel  ve  defterlerinin  1929  
Haziranına  kadar  eski  yöntemde  yazılması  uygundur. Verilecek  tapu  kayıtları  ve  
senetleri  ve  nüfus  evlenme  cüzdanları  ve  kayıtları  ve  askeri  kimlik  ve  cüzdanları  
1929  Haziran  ayından  itibaren  Türk  harfleriyle  yazılacaktır.  

Madde  4-  Halk  tarafından  yapılan  başvurularda  eski  Arap  harfleriyle  yazılı  
olanlarının  kabulü  1929  Haziranı’nın  birinci  gününe  kadar  uygundur. 1928  senesi  
Aralığının  başlamasından  itibaren  Türkçe  özel  veya  resmi  levha, tabela, ilân  ve  
sinema  yazıları  ile  Türkçe  özel, resmi  bütün  dergi, dergi  olmayan  gazete  ve  
bildirilerin  Türk  harfleriyle  basılması  ve  yazılması  mecburidir. 

Madde  5-  1929  Ocak  ayının  başlangıcından  itibaren  Türkçe  basılacak  
kitapların  Türk  harfleriyle  basılması  mecburidir.  

Madde  6-  Resmi  ve  özel  bütün  tutanaklarda  1930  Haziranı  başlangıcına  
kadar  eski  Arap  harflerinin  stenografi  makamında  kullanımı  uygundur. Devletin  bütün  
daire  ve  kurumlarında  kullanılan  kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel, kayıt  ve  sicil  
gibi  basımların  1930  Haziranı  başlangıcına  kadar  kullanılması  uygundur.  

Madde  7-  Para  ve  hisse  senetleri, bonolar, borç  senetleri, tahvil, pul  ve  diğer  
değerli  evrak  ile  hukuki  değeri  olan  bütün  eski  vesikalar  değiştirilmedikleri  müddetçe  
geçerlidirler.  

Madde  8-  Bütün  bankalar, ayrıcalıklı  ve  ayrıcalıksız  şirketler, cemiyetler  ve  
kurumların  bütün  Türkçe  işlemlerine  Türk  harflerinin  tatbiki  1929  Ocak  ayının  
birinci  gününü  geçemez. Şu  kadar  ki, halk  tarafından  adı  geçen  kurumlara  1929  

                                                 
227  TBMM  Zabıt  Ceridesi,  Devre  III, C. V, 01.11.1928, ss. 1-2; Şimşir, a.g.e., ss. 211-213 
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Haziranı  başlangıcına  kadar  eski  Arap  harfleri  ile  müracaat  ettikleri  takdirde  kabul  
olunur. Bu  kurumların  ellerinde  var  olan  eski  Arap  harfleri  ile  basılmış  defter, cetvel, 
katalog, talimatname  ve  tüzük  gibi  basılı  evrakın  1930  haziranı  başına  kadar  
kullanılması  uygundur.  

Madde  9-  Bütün  okulların  Türkçe  yapılan  eğitimlerinde  Türk  harfleri  
kullanılır. Eski  harflerle  basılı  kitaplarla  eğitimin  yapılması  yasaktır.  

Madde  10- Bu  kanun  yayın  tarihinden  itibaren  geçerlidir.  

Madde 11-  Bu  kanunun  hükümlerinin  uygulanmasında, Đcra  Vekilleri  Heyet  
görevlidir.”228 

Türk  Milleti’nin  asırlardır  ihtiyacı  olan  yeni  Türk  harfleri  artık  

yasalaşmıştı. Yeni  harfler  yasası, 1  Kasım  1928 günü  büyük  bir  hızla  ve  

milletvekillerinin  hepsinin  olumlu  oy  vermesiyle  mecliste  kabul  edilmiştir. 

Oylamadan  sonra, Sivas  Milletvekili  Rahmi  Bey’in  önergesi üzerine  Atatürk’e  

üzerinde  kabartma  harflerden  oluşan  yeni  Türk  harflerinin  yazılı   olduğu  altın  bir  

levhanın  verilmesi  de  yine  aynı  oturumda  kabul  edildi. 229 

 

D. Harf  Đnkılâbının  Parasal  Kaynakları  

Yeni  Türk  harflerinin  kabul  edilmesinden  sonra  5  Kasım  1928  günü,  

meclise  iki  yasa  tasarısı  daha  sunuldu. Amaç, yeni  yazıya  geçişin  parasal  yönünü  

çözümlemekti. Tasarılar  10  Kasım’da  kabul  edildi, 13  Kasım’da  da  yürürlüğe  

girdi. Kabul  edilen  yasalar  1354  ve  1355  sayılı  idi.  

1354 sayılı  yasa, “1928  Sene-i  Maliyesi  Maarif  Vekâleti  Bütçesine  Tahsisatı  

Fevkalade  Đtasına  ve  Muhtelif  Devair  Bütçelerine  Mevzu  Tahsisattan  Bazılarının  

Đmhasına  Dair” idi. Bu  yasa  ile  Milli  Eğitim  Bakanlığı’nın  1928  yılı  bütçesine  

yeni Türk  harfleri  için  400 000  liralık  olağanüstü  bir  ödenek  konulmuştu. Yasa  

aynı  zamanda  bu  olağanüstü  giderin  nasıl  karşılanacağını  da  gösteriyordu. Buna  

göre  bankaların  ve  dairelerin  bütçelerinden  kesintiler  yapılıyordu. Kesintiler  şu 

şekilde  belirlenmişti: Đçişleri  Bakanlığı’ndan  20 000, Dışişleri  Bakanlığı’ndan  

40.000, Đktisat  Bakanlığı’ndan  22 000, Matbuat  Genel  Müdürlüğü’nden  30 000, 

Sağlık  Bakanlığı’ndan  12 000, Jandarma  Genel  Komutanlığı’ndan  19 500, Tapu  

Genel  Müdürlüğü’nden  7 000, Đskân  Bakanlığı’ndan  7 000, Milli  Eğitim  

                                                 
228 Resmi  Gazete, 3.11.1928, No:1030    
229 TBMM  Zabıt  Ceridesi,  Devre  III, C. V, 01.11.1928, ss. 7-13; Atatürk’e  verilmesi  karar  verilen 
levhanın  üzerinde, Türk  harfleri  ve  “Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Tarafından  Reisi  Cumhur  Gazi  
Mustafa  Kemal  Hazretlerine. Kabul  Tarihi  1  Đkinci teşrin  1928”  yazıyordu. Bu  altın  levha  bugün  
Anıtkabir’de  Atatürk  Müzesi’ndedir. Şimşir, a.g.e., ss. 214-215 
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Bakanlığı’ndan  42 500, Bayındırlık  Bakanlığı’ndan  39 000  Türk  lirası  idi.  

Kesintiler, yeni  Türk  harflerinin  yaygınlaştırılması  için  kullanılmak  üzere  Milli  

Eğitim  Bakanlığı’nın  bütçesine  aktarılıyordu.  

Yine  aynı  gün  yürürlüğe  giren  1355  sayılı  yasa  ile  1928  mali  yılında,  

matbaada  kullanılmak üzere dışarıdan  satın   alınacak   yeni  Türk  harfleri  için  

gümrük  vergisi  alınmayacaktı. 230 Bu  yasayı  gerçekleştirmek  için  bütçeye  200.000  

liralık  olağanüstü  bir  ödenek  ayrılıyordu. Böylece, yeni  Türk  harfleri  yasasının  

uygulanması  için  öngörülen  400 000  liralık  ödeneğin  yarısı, yurt  dışından, yeni  

Türk  harflerinin  gümrüksüz  alınabilmesi  için  kullanılıyordu. Ödeneğin  bir  bölümü  

de  yeni  harflerine  geçiş  sırasında  ekonomik  zarara  uğrayan  Türk  basınına, 

hükümet  yardımı  olarak  ayrılacaktı. Diyebiliriz  ki  Türk  Harf  Đnkılâbı  400 000  lira  

gibi  oldukça  kısıtlı  bir  ödenekle  gerçekleştirilmiştir.  

Devlet, eğitim  ve  öğretime  büyük  destek  sağlarken  diğer  yandan  

belediyelerin  ve  kurumların  da  zaman  zaman  harf  seferberliğine  katkı  sağladıkları  

görülmektedir. Örneğin  Gemlik  Belediyesi, kendi  bölgesindeki  eğitim  faaliyetlerini  

desteklemek  üzere  1 000  lira, Ticaret  odası  ve  Armutlu  Belediyesi  ise  300  lira  

bütçelerinden  tahsis  etmişlerdir. 231 

 

E. Türk  Harfleri  Kanunu’nun  ilk  Yansımaları  

Türk  basını, Türk  harfleri  yasasının  mecliste  kabul  edilmesini manşetten  

bildiriyordu. Atatürk’ün  1  Kasım  günü  mecliste  yapmış  olduğu  konuşma  

veriliyordu. Atatürk  bu  konuşmada  okuma  yazmanın  anahtarı  olarak  Latin 

harflerini  göstermektedir. Atatürk, basit  bir  tecrübenin  bile  Latin  esaslı  Türk  

alfabesiyle  okuma  yazmayı  ne  kadar  kolaylaştırdığını  gösteriyordu. Atatürk  

konuşmasına, manşet  olarak  da  verilen  şu  sözlerle  devam  ediyordu: “T.B.M.M.  

kararıyla  Türk  harflerinin  kanuniyet  kazanması, bu  memleketin  yükselme  

                                                 
230 “1928  senei  maliyesi  rüsumat  bütçesine  tahsisatı  fevkâlade  vazına  dair  kanun”, (resmi  gazete  ile  
neşr  ve  ilânı: 13.11.1928, S: 1039); Şimşir, a.g.e., s. 216 
231 Cumhuriyet,  28  Aralık  1928 
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mücadelesine  başlı  başına  bir  geçit  olacaktır.”232 Yine Cumhuriyet  gazetesi  Türk  

harfleri yasasının  meclisten  geçtiğini  renkli  basımla  bildirmiştir.233 

Falih  Rıfkı, Milliyet’teki  “Türk  Yazısı  Kanunu”  adlı  makalesinde  

açılmasından  bu  yana  meclisin  altı  asırlık  yenilik  yaptığını  yazıyordu. Ona  göre  

en  büyük  inkılap  kararı  1  Kasım’da  verilmiştir. Arap  alfabesini  basit  bir  yazı  

meselesi  halinde  düşünmek  doğru  değildir. Osmanlı  dili  Arap  ve  Acem  dilinin  

gölgesi  altında  kalmıştı. Falih  Rıfkı’ya  göre  yeni  Türk  yazısı  dilimizin  özünü  

hapseden  kabuğu  kırıyordu. Makalede, yasanın  kabul  edilmesi  tutsak  bir  kuşun  

mavi, temiz  ve  sonsuz  ufuklara  doğru  azat  edilmesine  benzetiliyordu. Falih  Rıfkı  

makalesinin  sonunu  Atatürk’ün  şu  sözüyle  bitiriyordu: “Göreceksiniz  neler  

olacak!”234 

Cumhuriyet  gazetesinde  çıkan  diğer  bir  yazıda  harf  inkılabının  tarihte  eşi  

ve  benzeri  olmayan  bir  iş  olduğu  vurgulanıyordu. Yazılanlar  özetle  şöyleydi: 

Atatürk’ün  harf  inkılabı  başka  bir  zamanda  ve  mekanda  örneği  olmayan  bir  iştir. 

Örneğin  Rusların ünlü  hükümdarı  Petro, milli  şuuru  henüz  gelişmemiş  bir  

hükümdardı. Ayrıca  skolastik  düşünceye  sahip  bir  milletin  hükümdarıydı. Petro’nun  

emri  Allah’ın  emri  gibi  algılanıyordu. Bu  yüzden  istediklerini  kolayca  

yapabiliyordu. Ayrıca  onun  bir  üstadı  bir  ilham  kaynağı  vardı. Buna  benzer  tarihte  

bir  çok  örnekler  bulmak  mümkündür. Türkiye’deki  harf  inkılabı  ise  yaklaşık  yirmi  

yıldır  milli  iradeye  sahip  olan  halkta  meydana  geliyordu. Oldukça  kısa  sürede  

meydana  gelen  ve  mecliste  bütün  milletvekillerinin  oyu  ile  yasal  hale  gelen  bu  

inkılabın  tarihte  eşi  ve  benzeri  yoktur.  Makalenin  sonunda  ise  Atatürk’ün   bu  işi  

en  büyük  görev  olarak  gördüğü  ve  bütün  milletvekillerini,  aydınları  ve  

arkadaşlarını  bu  büyük  göreve  davet  ettiğinden  söz  etmektedir. 235  

Zeynel  Besim, Hizmet  gazetesindeki  makalesinde  harf  inkılâbının  acele  bir  

şekilde  yapıldığını  düşünenleri  eleştiriyordu. Onlara  göre  bu  işte  ecele  edilmişti. 

Oysa  ki   zamana  bırakmanın,  bugünkü  medeniyet  karşısında  zerre  kadar  kıymeti  

yoktur. Besim, bundan  sonra  vatandaşın  vazifesinin  eleştirmek yerine  işe  dört  elle  

                                                 
232 Milliyet,  2  Kasım  1928 
233 Cumhuriyet, 2  Kasım  1928 
234 Falih  Rıfkı  Atay, “Türk  Yazısı  Kanunu”, Milliyet, 2  Kasım  1928 
235 Cumhuriyet, 4  Kasım  1928 
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sarılarak  yeni  harfleri  öğrenmek  olduğunu  yazıyordu. Bu  işin  acele olduğunu  

düşünenlere  karşı: “Bu  iş  yürümüştür  ve  dünya  çatlasa  yine  yürüyecektir. Đki  ayda  

milleti  baştan  başa  cehaletten  kurtaracağımızı  iddia  etmiyoruz. Fakat  1-2  sene  

içerisinde  Türkiye’de  okur  yazar  oranının  yüzde  ondan  yüzde  seksene  çıkacağını  

söylüyoruz.” diyordu. Hiç  bir  millet  keyif  için  dilini  ifade  eden  harfleri  

değiştirmez. Besim  makalesinin  sonunda  yeni  harfleri  öğrenmenin  vatani  ve  milli  

bir  görev  olduğunu  belirtiyor. 236  

Yunus  Nadi  ise  köşe  yazısında, eski  yazı  ile  eğittim  için  fazla  fedakarlık  

ve  gayret  gösterilseydi  yeni  harflerle  elde  edilen  başarı  yine  elde  edilebilir  

miydi?  Şeklinde  soru  soruyor  ve  cevabında  “Hayır!”  diyordu. Geçmişteki  

tecrübeler  bu  yolun  çıkmaz  bir  yol  olduğunu gösteriyordu. Eski  yazıda  sesli  

harfler  yoktu. Sesli  harflerle  yürüyen  yeni  yazı  sayesinde  herkes  yazılanları aynı 

telaffuz  ediyordu. Bir  kelimenin  birden  fazla  şekillerde  telaffuz  edilmesi  elbette  

doğru  değildi. Yeni  yazı  bunu  engelliyordu.Yunus  Nadi  yazısında  bu  durumu  

örnekler  vererek  açıklamıştır. Ona  göre  belki  okuyup  yazmak  tamamen  eğitim  için  

yeterli  değildi  fakat  şüphesiz  ki  eğitimin  başlangıcıydı. Đşte  Latin  esaslı  yeni  Türk  

alfabesi  bu  noktada  bir  zorunluluktu. 237 

Türk  harfleri  kanununun  uygulaması  dört  safhaya  ayrılıyordu. Buna  göre: 1- 

Gazete  ve  dergiler, 2- Kitaplar, 3- Resmi  evrak, 4- Mahkeme  kayıtları.  Atatürk’ün  

de  söylediği  gibi  Türk  milletini  yeni  bir  nur  alemine  sevk edecek  olan  yeni  

harflerin  uygulanmasında  dört  önemli  tarih  belirlenmişti.238 

Türk  harfleri  kanununa  göre, 1  Aralık  1928’den  itibaren  gazete  ve  

dergilerin  yeni  harflerle  yayınlanması  zorunlu  kılınıyordu. 239Devlet  dairelerinde  ise  

yeni  harflerin  uygulama  tarihi  1  Ocak  1929  olarak  belirlenmişti. Ancak  basılı  

evrakın  değiştirilmesi  için  1929 Haziran  başına  kadar  zaman  tanınıyordu. Yine  

                                                 
236 Hizmet,  6  Kasım  1928 
237 Yunus  Nadi, “Yazı  Đnkılabı” , Cumhuriyet, 14  Kasım  1928 
238 Milliyet,  3  Kasım  1928, Bu  dört  tarih : 1  Aralık  1928, 1  Ocak  1928, 1  Haziran  1929, 1  Haziran  
1930  olarak  verilmiştir. Bu  tarihlerle  ilgili  ayrıntılı  açıklamalar  gazetede   yer  almaktadır. 
239 Đsa  Öztürk, Harf  Devrimi  ve  Sonuçları, Kültür  Bakanlığı  Yay., Ankara: 1998, s. 16 
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tutulacak  zabıtlar da  katiplerin  henüz  hızlı  yazamadıklarından  dolayı  haziran  

başına  kadar  eski  harflerle  yazılabilecekti.240 

1  Aralık’tan  sonra  Türk  basını  artık  tamamen  Latin  esaslı  Türk  harflerine  

geçmiştir. 1  Aralık  sabahı  halk  büyük  bir  ilgi  ve  merakla  gazetelere  sarıldı. 

Cumhuriyet  gazetesinde  yayınlanan  resim  de  bunu  kanıtlıyordu. Halkın  bu  ilgi  ve  

merakı  harf  inkılabının kısa  zamanda  başarılı  olacağının  bir  göstergesidir. 241 

Cumhuriyet  gazetesinde  1  Aralık’ta  yayınlanan “Kurtaran Zafer”  başlıklı  

yazı, harf  inkılabının  önemini  vurguluyordu. Yazıda: Büyük  Gazi’nin  milli  

mücadelenin  sıkıntılı  bir  gününde söylediği: “Düşmanı  vatanın  bağrında  boğacağız” 

sözü  yer  alıyordu. Gerçekten  de  26  Ağustos  1922  günü  Türk  ordusu  Gazi’nin  

emrini  yerine  getirmek  için  mücadeleye  girmiş  ve  başarmıştı. Büyük  Gazi  1928  

Ağustosunda  ise  cehalet  denilen  müthiş  düşmanı  boğmayı  emrediyordu. Kısa  

zamanda  başta  bilim  çevresi  olmak  üzere  bütün  millet  Gazi’nin  emrini  yerine  

getirmek  için mücadeleye  atıldı. Bu  sebeple 1  Aralık  tarihi  de  kurtarıcı  hatta  en  

kurtarıcı  zaferin  başlangıcı  olarak  kabul  ediliyordu.242 

Cumhuriyet  gazetesi  harf  inkılâbını iki yönlü  bir  harika  olarak  

değerlendiriyordu. Böyle  bir  inkılâbın  yapılması  manevi  bir  harika, üç  ay  gibi  kısa  

bir  sürede  gerçekleşmesi  ise  maddi  yönden  ayrı  bir  harikaydı. Bu  dönem  

gazetelerini  yazanlar, düzenleyenler  ve  özellikle  basanlar  arasında  üç  ay  önce  

Latin  harflerini  hiç  tanımayanlar  bile  vardı. Gazetede  çalışanlar  üç  ay  bile  

tamamlanmadan  Gazi’nin  emrini  yerine  getiriyorlardı. 243  

Türk  gazetelerinin  yeni  harflerle  basıma  başlaması  Avrupa  gazeteleri  

tarafından  büyük  bir  ilgiyle  takip  ediliyordu. The  Times  gazetesinin  Đstanbul  

muhabiri  2  Aralık’ta  gazetesine  gönderdiği  telgrafta  şöyle  yazıyordu: “Dünden  beri  

Türk  basınının  genel  şekli  büsbütün  değişmiştir. Đstanbul  gazetelerinin  çoğu  Paris  

ve  Londra  gazetelerini  model  almışlardır.” Gazete, yeni  alfabenin  halk  tarafından  

öğrenilebilmesi  için  en  iyi  yöntem  gazete  okumak  olduğundan  gazete  sahiplerinin  

                                                 
240 Şevket  Süreyya  Aydemir, Tek  Adam  Mustafa  Kemal, C. III, Remzi  Kitapevi, Đstanbul: 1993, ss. 
320-321 
241 Cumhuriyet,  2  Aralık  1928; gazetede  basılan  fotoğrafta  dükkan  önünde  bir  gazetenin  etrafında  
bulunan  üç  okuyucunun  resmi  yer  almaktadır. 
242 Cumhuriyet,  1  Aralık  1928 
243 Cumhuriyet,  3  Aralık  1928 
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gelecek  için  ümitli  olduğundan  bahsediyordu. Ayrıca  gönderilen  bu  telgraf, 

bankaların  ve  ticarethanelerin  yeni  harflerden  gayet  memnun  olduğunu  

belirtiyordu.  

Dünyanın  en  çok  satan  gazetelerinden  olan  The  Daily  Mail  gazetesinin  

Đstanbul  muhabiri  gazetesine  bu  konu  ile  ilgili  epeyce  bilgi  gönderiyordu. Baş  

makale  olarak  yayınlanan  yazı  şöyle  başlıyordu: “1  Aralık  gününden  itibaren  

bütün  Türk  gazeteleri  Latin  harfleriyle  basılmıştır. Bütün  mağaza  levhaları  ve  

ilanlar  da  yeni  harflerle  değiştirilmiştir.” Makalenin  devamında  Türkiye’de  

gerçekleşen  bu  inkılabın  benzeri  olmadığı  belirtiliyordu. Yazar  inkılabın  en  kadar  

önemli  olduğunu anlayabilmek  için  “Đngiltere’de  bir  gün  Đngilizce’nin  bütün  

harflerinin  değiştirildiği  farz edilmelidir.” diyordu. Yeni  Türk  yazısı  batıyı  rasgele  

taklitten  ibaret  değildi. Zaten  Arap  harfleri  de   Türkçe’ye  uygun  değildir. 244 

1  Aralık  1928  günü  bütün  Türk  gazeteleri  yeni  yazıya  geçmişti. Ancak  bu  

geçiş  sırasında  sürümlerinde  önemli  düşüşler  görülmüştür. Amerikan  

Büyükelçiliği’nin  gizli  kaynaklarından  sağlanıp  Washington’a  gönderilen  bilgiler  

gazetelerin  sürümünün  düşüşünü  göstermesi  bakımından  ilginçtir. 

 

1928  Aralık  Ayının  Đlk  Haftasında  Đstanbul  Gazetelerinin  Sürümü:245 

Gazetenin  adı                1.12.1928                    2.12.1928                       7.12.1928 

 Basılan-Satılan             Basılan-Satılan  Basılan-Satılan 

Cumhuriyet               11 500- 9 000                12 000-9 650   7 000- 5 730 

Milliyet                     10 000- 8 500                 10 000- 8 620   8 000- 5 250 

Vakit 7 000- 5.500                  7 000- 5 440    5 000- 3 120 

Son  Saat 6 000- 3.420                  3 000- 2 670   4 000- 2 780 

Đkdam 4 000- 2.320                  8 000- 5 440   2 500- 1 500 

Akşam 1 000- 850                     4 000- 2 000   3 000- 1 340 

 

                                                 
244 Cumhuriyet,  9  Aralık  1928 
245 Şimşir, a.g.e., s. 226 ; Đkdam  ve  Akşam  gazeteleri  1  Aralık  1928  günü   baskı  makinalarındaki  
arızadan  dolay  baskılarının  dörtte  birini  basabilmişlerdir. 
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Tablodan  da  anlaşılacağı  gibi  Đstanbul’un  en  büyük  gazetesinin  tirajı         

11 500’ü  geçmiyordu. Gazeteler  yeni  yazıya  geçerken  bir  hafta  gibi  kısa  bir  süre  

içerisinde  sürümlerinde  % 35-50  oranında  azalmalar  görülüyordu. Gazete  tiryakileri  

yeni  yazıyla  basılmış  gazeteleri  heceleyerek  sökebiliyorlardı. O  günlerde  

Türkiye’de  bulunmuş  olan  bir  Fransız,  kendisine  artık  okuma  zevkini  yitirdiğini  

söyleyen  bir  öğretmenin  yakınmalarını  anlatıyordu.246 

Yeni  yazıya  geçiş  gazete  ve  dergilerin  görünümünü  de  etkilemiştir.  Đlk  

günlerde  göze  çarpan  kaba  saba  görünüşleri  hızla  değişmiştir. Yazım  kılavuzunun  

zamanında  öğrenilememesi, harf  kıtlığı, acemilik  gibi nedenlerle  ilk  zamanlarda  

çeşitli  baskı, dizgi  ve  yazım  yanlışları  görülmüştür. Ancak  yazımda  çalışanlar  

şaşılacak  bir  hızla  basım  işlerini  öğrenmişlerdir.  Zamanla  gazeteler  Avrupa  

gazetelerini  aratmayacak  kaliteye  ulaşmıştır. Bu  bakımdan  harf  inkılabı  tam  bir  

zaferle  sonuçlanmıştır.247 

Harf  inkılâbı ile  birlikte  görülen diğer  bir  gelişme  Arap  harfleriyle  yazılmış  

levhaların  yeni  harflerle  değiştirilmesiydi. Đstanbul  belediyesinin  yayınladığı  bir  

tebligat  üzerine  Arap  harfleriyle  yazılmış  bütün  tabelalar  yeni  harflerle  

değiştirilmiştir.248 Ancak  duvarlarda  bulunan  yazıların  değiştirilmesi  henüz  

tamamlanmamıştı. Bundan  dolayı  Türk  Ocağı’nın  levhası, bazı  tramvaydaki  yazılar  

değiştirilmemişti.  Yine  hükümet  konağındaki  yazı  da  silinemediği  için  bir  bezle  

örtülmüştü.249 Daha  bir  gün  öncesi  Đstanbul’da  Arap  harfleriyle  yazılmış  tabelalar  

görmek  mümkünken  1  Aralık’tan  itibaren  tabelaların  hepsinin  yeni  Türk  

harfleriyle  yazıldığı  görülmektedir.250Levhalarını  değiştirmeyenlere  ise  belediye  

tarafından  ceza  verilecekti. 251 Yeni  Türk  harfleriyle  Türkiye’nin  görünümü  başlı  

başına  değişiyordu. Latin  harfleriyle  yazılmış  ilk  mezar  taşı ise Üsküdar’da  

dikildi.252 

                                                 
246 Mercure  de  France, “Revue  des  Revues:  La  Nouvelle  Turquie”, Feuilles  d’Avis  de  Laussanne, 
29.04.1930’den  atfen: Şimşir, a.g.e., s. 227 
247 Şimşir, a.g.e., s. 228 
248 Milliyet, 1  Aralık  1928 
249 Cumhuriyet,  2  Aralık  1928; Đstanbul  hükümet  konağının  silinemeyen  tabelasının  bir  bezle  
örtüldüğünü  gösteren  resin  aynı  gazetede  yer  almaktadır. 
250 Đkdam, 2  Aralık  1928 
251 Milliyet, 1  Aralık  1928 
252 Đkdam, 10  Aralık  1928 
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Türkiye’nin    dış  görünümü  1929  yılına  girerken  baştan  başa değişiyordu. 

Türkiye  bir  kaç  ay  içerisinde  “Doğulu”  görünümünü  atmıştı. O  güne  kadar  Batılı  

gözünde  “Doğu”  Türkiye  sınırı  ile  başlıyordu. Doğu’nun  en  belirgin  simgesi  ise  

Arap  yazısıydı. Türkiye’de  şimdi  şaşırtıcı  ve  inanılmaz  bir  yenilik  yapılmıştı. 

Türkiye’de  şapka inkılabının  dışında  hiç  bir  yenilik  böyle  kısa  zamanda  

yapılmamış  ve  Türkiye’nin  görüntüsünü  değiştirememişti. Türkiye  3-4  ayda  

“Doğulu”  görüntüsünde  çıkıyordu. Amerikan  Büyükelçiliği, “Đstanbul  dış  

görünüşüyle  bir  Balkan  kentini  anımsatıyor.” diyordu. 253 

Yeni  harfler  kanunu  ile  birlikte  pullar  da  değişiyordu. Yeni  harfler  kanunu  

eski  yazılı  pulların  kullanılmasına  1  Haziran’a  kadar  izin  veriyordu. Ancak  bu  

tarihe  kadar  Posta  Müdürlüğü, yeni  yazıyı  kullanarak  pullar  basacaktı. Đstanbul  

Posta  Müdürü  Hüsnü  Bey, müdürlüğün  yeni  pulların  basılması  ile  müdüriyetin  

ilgileneceğini  açıklıyordu. Yeni  damga  pullarının  teminini  de   Maliye  Bakanlığı  

üstleniyordu.254 

Yeni  harflerle  yazım, soldan  sağa  olduğundan  dolayı  mektup  zarfına  

yazılan  adreslerin  şekli  de  değişiyordu. Buna  göre  zarfın  sağ üst  köşesi  pul 

yapıştırılmak  üzere  boş  bırakılacak, sol üst  köşesine  ise  gönderenin  adı  yazılacaktı. 

Bu  şekildeki  zarf  düzeni  uluslar arası  kabul  edilmiş  zarf  düzeni  idi  ve  halktan  

kendi  menfaatleri  için  buna  uymaları  isteniyordu. 255 

Yeni  harfler  her  tarafta  uygulanmaya  devam  ediyordu. Son  Saat  gazetesinin  

muhabiri,  harf  inkılâbı  konusunda  hattatlar  okulunun  durumunu  öğrenmek  için  

hükümet  konağı karşısında  çalışan  eski  hattatlardan  Halil  Efendi  ile  görüşür. Halil  

Efendi  gazeteye  yaptığı  açıklamada; Đstanbul’da  sadece  40  kadar  hattat  olduğundan  

yakınmaktadır. Yine  bu  hataların  15-20  kadarının  yeni  harflerle  mükemmel  şekilde  

yazdıklarını  belirtiyor  ve  yeni  yazının  kolay  okunduğunu  ekliyordu. Aynı  

muhabirin  araştırmasına  göre, Ankara  caddesinde  bulunan  bir  diğer  hattat  

okulunda  da  yeni  harflerle  çalışanlar  bulunuyordu.256 

                                                 
253 NABD_867.402/24 – Amerikan  Büyükelçiliği’nden  Amerikan  Dışişlerine  rapor. Đstanbul  
24.10.1928, No. 550’den  atfen  Şimşir: a.g.e., s. 233 
254 Đkdam, 2  Kasım  1928 
255 Milliyet,  18  Kasım  1928 
256 Son  Saat,  28  Kasım  1928 
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Atatürk’ün  işareti  ile  şimdi  Türk  milleti  harf  seferberliğine  başlıyordu. Yeni 

Türk  harflerini  öğrenmeyen, bu  harflerle  okuyup  yazamayan hiç  bir  Türk  vatandaşı  

kalmayacaktı. Herkes  için amaç  buydu. Eğitim  her şeyin  başı  olduğu  gibi  eğitimin  

başı  da  okuma  yazmayı  bilmektir. Đşte  Türk  milleti  bu  yüzden  harf  seferberliğini  

takdir  etmiştir. Yeni  harflerin  kolaylığı  görülünce  herkesin  okuma  hevesi  artıyor,  

eğitim  için  ilk  şart  olan  harf  meselesi  Türk milletinin  arzusuyla  hallediliyordu. 

Şüphesiz  harf  inkılabının  en  büyük  yansımalarından  biri  de  Millet  

Mektepleri’nin  açılması  olmuştur. Milliyet  gazetesi  29 Aralık  tarihi  gazetesinde  1  

Ocak  1929  tarihinden  itibaren  Millet  Mektepleri’nin  açılacağını  duyuruyordu. 

Millet  Mektepleri’nin  başöğretmeninin  de  Atatürk  olduğunu  belirtiyordu.  Yeni  

harflerle  hiç  okuma  yazma  bilmeyen, hiçbir  okula  ve  memuriyete  devam  etmeyen 

16-40  yaş  arası  her  Türk  vatandaşı  okullara  çağrılıyordu. Okuma  yazmayı  

bilenlerden  ise  sınav  heyetine  müracaat  ederek  sınav  olmaları  isteniyordu. 257 

Millet  Mektepleri’nin  açılmasındaki  amaç  yeni  Türk  harflerinin  kısa  bir  

sürede  ve  kolayca  büyük  halk  kitlelerini  okur  yazar  duruma  getirmekti. Bu  

amaçla  hem  hiç  okuma  yazma  bilmeyenlere, hem  de  eski  yazıyı  bilenlere  yeni  

yazı  öğretilecekti. 258 

Millet  Mektepleri’nde  belli  başlı  okuma  yazma  öğretilecekti. Yeni  harflerin  

kolaylığından  istifade  edilerek  okuma  yazma  bilmeyenlerin  sayıları  azaltılmak  

isteniyordu. Zaten  Millet  Mektepleri’nin  amacı  da  buydu. Türk  halkı  da  aynı  

gerçekleri  takdir  ediyor  hükümetten  hiç  de  geri  kalmıyordu. Halkın  Millet  

Mektepleri’ne  yoğun  ilgisi  de  bunun  en  güzel  kanıtıdır. 259 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 Milliyet, 29  Ararlık  1928 
258 Şimşir, a.g.e., s. 237 
259 Cumhuriyet, 5  Ocak  1929 
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VI.  BÖLÜM 

 

HARF  ĐNKILABI’NIN  BALIKESĐR  BASININA  YANSIMALARI 

 

  A.  Yeni  Türk  Harflerinin  Đlk  Uygulamaları  

 Atatürk’ün  Gülhane  Söylevi’nin  ardından  yeni  Türk  harfleriyle  ilgili  bütün  

gelişmeler  Türk  basını  tarafından  yakından  takip  ediliyordu.  

 Kamu  görevlilerine  yeni  Türk  harfleri  öğretilmeye  çalışılırken, devlet  

dairelerinde  yavaş  yavaş  yeni  yazıya  geçildiği  anlaşılmaktadır.  Devlet  

yazışmalarında, Türk  harfleri  yasası  çıkmadan   yeni  yazı  resmen  kullanılmaya  

başlanmıştı. Yeni  Türk  harflerinin  kabulüne  doğru  alınan  bu  tedbirler  Balıkesir’de  

de  görülmektedir. Balıkesir  Valiliği,  yazışmalardaki  imza  ve  açıklamaların  yeni  

Türk  harfleriyle  yazılmasını  mecbur  kılıyor  ve  bunu  bütün  dairelere  resmen  

bildiriyordu. 260 

 Đstanbul’daki  Dil  Encümeni’nin  gazeteye  yansıyan  tebliğine  göre,  Dil  

Encümeni  tarafından  alfabe  ve  imla  kurallarını  içeren  bir  kitap  ile  halk  alfabesi  

basılmıştır. Gazeteye  verilen  tebliğde  dışarıda  basılan  eserlerin  çoğu  hatalı  olduğu  

için, halktan  Dil  Encümeni  tarafından  basılan  eserlere  itibar  etmesi  isteniyordu. Dil  

Encümeni  dışarıda  basılıp da  hatalı  olan  eserlerden  dolayı  sorumluluğu  

üstlenmiyordu. Yeni  eserler  bastırmak isteyenler, eserlerin  son  şeklini  encümene  

göstermek  zorundaydı. Resmi  ve  resmi  olmayan  kuruluşların  sadece  Dil  Encümeni  

tarafından  bastırılmış  eserlere  itibar  etmeleri  isteniyordu.261 Yine  Dil  Encümeni’nin  

diğer  bir  tebliğin  de  yeni  harflerle  yazılan  levhalardaki  hataların  düzeltilmesi  

isteniyordu. Resmi  ve  resmi  olmayan  kuruluşların  levhalarında  bazı  hatalar  tespit  

edilmektedir. Đlk  günlerde  böyle  hataların  olması  doğal  olarak  karşılanıyordu.  

Fakat  bundan  sonra  yapılacak  yazım  hatalarını  engelleyebilmek  için  levha  üzerine  

                                                 
260 Türk  Dili, 22  Ağustos  1928 
261 Türk  Dili, 2  Eylül  1928 
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yazılacak  olan  yazıların  birer  suretlerinin  pullu  bir  zarf  içerisinde  Dil  

Encümeni’ne  gönderilmesi  isteniyordu. Yazılar, gerekli  düzeltmeler  yapılarak  geri  

iade  edilecekti. Ayrıca  Dil  Encümeni, basılacak  her  çeşit  eserin  doğru  yazılıp  

yazılmadığını  kontrol  etmek  amacıyla  kontrol heyeti  oluşturmuştu. Dil  Encümeni  

eser  bastıracak  olanlara  kontrol  heyetinden  istifade  etmelerini  öneriyordu. Kontrol  

heyetince  onaylanmamış  eserlerin  eğitimde  kullanılmayacağını  bildiriyordu. Okul  

kitaplarını  basanlar   bu  işi  yapamamaları  halinde,  kitapların  basımını  da  sadece  

1928  yılına  mahsus  olmak  üzere  Milli  Eğitim  Bakanlığı  üstleniyordu. 262 

 Balıkesir’de  yeni  harflerle  levhalar  yazıldığını  10  Eylül  1928  tarihli  

gazetedeki  ilandan  anlıyoruz. Đlanda: Yeni  Türk  harfleriyle  dükkan  levhası  

yazdırmak  isteyenlerin  hükümet  caddesinde  bulunan  saatçi  Muhammet  Emin  

Efendi’nin  yardımcısı  olan  Hilmi  Efendi’nin  iş  yerine  müracaat  etmeleri  

isteniyordu. Yeni  Türk  harfleriyle  istenilen  şekilde  levhalar  yazılabileceği  

duyuruluyordu. 263 Balıkesir’de  ilk  olarak  yeni  harflerle  levhasına  adını  yazdıran  

Öğretmen  Okulu  idi.264 

  Okulların  ekimde  açılabilmesi  için  devlet  matbaası  aralıksız  olarak  yeni  

harflerle  kitap  basıyordu. Matbaa, alfabe  ve  okuma  kitabı  olmak  üzere  3  milyon  

kitap  basılacaktı. Yeni  harflerin  en  kısa  zamanda  halka  öğretilebilmesi  için  

Anadolu’ya  öğretmenler  gönderilecekti. Öğretmenler  akşamları  kahvehanelerde  de  

halka  dersler  verecekti. Okullar  açıldıktan  sonra  ise  yeni  harflerle  eğitim  

vermeyen  öğretmenlerin  görevine  derhal  son  verilecekti. 265 

 Yeni  Türk  harfleri  her  yerde  uygulanıyordu. Buna  camiler  de  dahildi. 

Diyanet  Đşleri  Başkanlığı  Türkçe  hutbelerin  yeni  harflerle  basılmasını  gereken  

yerlere  resmi  olarak  bildiriyordu. 266 

 Türk  Dili  gazetesi, Dil  Encümeni’nin çalışmalarını  okuyucularına  bildirmeye  

devam  etmektedir. Heyetin, 22  Eylül  günü  yapmış  olduğu  çalışmaların  sonucunda  

yeni  Türk  harflerinde  bazı  düzeltmelere  gidildi. Bu  düzeltmelerden  biri  de  soru  

                                                 
262 Türk  Dili, 5  Eylül  1928 
263 Türk  Dili, 10  Eylül  1928 
264 Türk  Dili, 21  Eylül  1928 
265 Türk  Dili, 13  Eylül  1928 
266 Türk  Dili, 12  Eylül  1928 
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ekini  kelimeden  ayırmak  için  kullanılan  ( - ) tire  işaretinin  kaldırılması  idi. 267 Yine  

Dil  Encümeni  düzenli  çalışmaları  sırasında  yeni  Türkçe  sözlük  hazırlamaktadır.  

 Bilindiği  gibi  yeni  Türk  harflerinin  kısa  zamanda  benimsenmesi  için  yeni  

harfler  marşı  yapılmıştı. Türk  Dili  Gazetesi’nde  yayınlanan  habere  göre: Atatürk’ün  

isteği  üzerine  Cumhurbaşkanlığı  Orkestra  Şefi  Zeki  (Üngör) Bey  tarafından  harfler  

marşı  adıyla  bir  marş  yapıldı. Marşın  güftesi  harflerin  okunuşu  gibi  

söylenecekti.268 

 Yeni  harflerin  yaygın  olarak  kullanılabilmesi  için  bütün  kuruluşlar  seferber  

olmuştu. Đçişleri  Bakanlığı,  ekim  ayından  itibaren  ilk  aşamada  haberleşmenin  yeni  

Türk  harfleriyle  yapılacağını  yayınladığı  bir  genelge  ile  bildiriyordu. Bakanlık  

kanun  çıkmadan  memurları  yeni  harflere  alıştırmak  ve  devletçe  uygulanması  

zorunlu  hale  geldiği  gün  halkın  ve  devletin  işlerinin  kolaylıkla  yapılabilmesi  için  

vilayetlere, belediyelere  ve  sınır  kuvvetlerine  bir  emir  gönderdi. Buna  göre  1  

Ekimden  itibaren  Türk  harfleri  aşağıdaki  hususlara  göre  kullanılacaktır:                  

1-Telgraflar,  2- Bütün  şifreler,  3-  Kısa  yazı  ve  mektuplar,   4- Memurların  

derecelerine  göre  valilerin  uygun  göreceği  bütün  görevliler,  5- Telgrafhanenin  

çekeceği  açık  telgraflar,  6-  Valiler  ve  diğer  yöneticiler  Türk  harflerini  

kullanacaklar  ve  bakanlığı  bu  konuda  haberdar  edeceklerdir. Bakanlığın  resmi  

yazılarında  Arapça  ve  Farsça  kurallar  kullanılmayacaktı. Ayrıca   kısa, öz  olması  ve  

fuzuli  sıfat  ve  unvanlardan   arındırılması  isteniyordu.269 

 Balıkesir  valiliği, Đçişleri  Bakanlığı’nın  göndermiş  olduğu  genelgeye  

dayanarak  7  Ekim  1928  günü  ilçelere, nahiyelere  ve  devlet  dairelerine  bir  genelge  

gönderir. Vilayetin  gönderdiği  genelge  şu  şekildedir: “Pek  yakın  bir  zamanda  

umumiyetle  tatbik  edilecek  olan  yeni  yazımıza  bir  an  evvel  alışabilmelerini  

sağlayabilmek  için  vilayetçe  bu  ay  başından  itibaren  imkan  nispetinde  

uygulamaya  başlanmıştır.” 

 Kaymakam  ve  diğer  yöneticilerden  bu  hususta  yardım  ve  teşvikleri   

istenmektedir. 1  Ekim’den  itibaren  vilayetle  bakanlıklar  arasındaki  haberleşme  

tamamen  yeni  harflerle  yapılmakta  idi. Bu  yüzden  yöneticilerden, devlet  

                                                 
267 Türk  Dili, 23  Eylül  1928 
268 Türk  Dili,  28  Eylül  1928 
269 Türk  Dili,  30  Eylül  1928 
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dairelerinden  vilayete  yazılacak   haberleşmenin  de  yeni  yazı  kullanılarak  yapılması  

ve  bu  surette  yazımının  en  kısa  sürede  kullanılması  özellikle  isteniyordu.270 

 Ankara’dan  gelen  bir  haber, Ankara’da  büyük  küçük  herkesin  her  dakika  

yeni  harfleri  öğrenmekle  meşgul  olduğunu  bildiriyordu. Yakında  başkentin  bütün  

kahveleri, salonları, kurumları  dershane  haline  gelecektir. Diğer  yandan  Başbakan  

Đsmet  Đnönü  halkın  en  kısa  sürede  yeni  harfleri  öğrenmeleri  ile  ciddi  bir  şekilde  

ilgileniyordu. Đsmet  Đnönü, bu  konuda  gelen  haberleri  ilgi  ile  takip  ediyor, 

gösterilen  gayretten  dolayı  memnuniyet  duyuyordu.  

 Aynı  haberin  devamında  T.B.M.M.  açılınca  derhal  yeni  harflerin  kabulü  

hakkında  kanunun  çıkacağını  bildiriyordu. Kanun  bir  iki  maddelik  olacak  ve  

harflerin  şekli  ve  uygulamasına  dair  genelge  milletvekillerine  sunulacaktı. Yine  

Türk  Dili, çok  yakın  bir  zamanda  devlet  dairelerinde  yeni  harflerle  işlemlerin  

yürütüleceğini  bildiriyordu. Hükümet  bu  hususta  ciddi  tedbirler  almaktadır.271  

 Türk  Dili  Gazetesi, yeni  harfler  kanununun  T.B.M.M.’nde  kabul  edilmiş  

olduğunu  2  Kasım  tarihli  haberinde  okuyucularına  bildirmektedir.272 Kanun  

Cumhurbaşkanı  Atatürk  tarafından  onaylanmış olduğun  için  Resmi  Gazete’de  6  

Kasım  1928  günü  yayınlanması  bekleniyordu. Kanun  Resmi  Gazete’de  

yayınlandığı  andan  itibaren  uygulamaya  geçilecektir. 273  

 

 

           B.  Kurslar – Sınavlar   
Atatürk’ün  tarihsel  söylevinin  ardından  büyük  bir  okuma  yazma  

seferberliği  başlar. Harf  seferberliği, Cumhuriyet  Sarayı’ndan  başlayarak  köylere  

kadar  yayılacaktır. Đlk  dersler  Dolmabahçe  Sarayı’nda  başladı. Sarayın  

salonlarından  biri  dershane  haline  getirilmişti. Saraydaki  derslere Atatürk  her gün  

bizzat  katılıyordu. Dersleri  dikkatle  takip  ederek  notlar  alıyor, öğretmenlere  yazım  

konusunda  sorular  soruyordu. Atatürk  yeni  harfleri  maiyetinde  bulunan  herkese  

öğretmiş  hatta  bir  gramer  kitabı  bile  tanzim  etmişti. Sarayda  yemek  listeleri,  

                                                 
270 Türk  Dili, 8  Ekim  1928 
271 Türk  Dili, 10  Ekim  1928 
272 Türk  Dili, 2  Kasım  1928; Aynı  tarihli  gazetede, Türk  harfleri  kanununun  tam  metni  yer  
almaktadır. 
273 Türk  Dili, 5  Kasım  1928 
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musiki  programları  bile  yeni  Türk  harfleriyle  yazılıyordu. 274 Sarayın  dışında  da  

yeni  harflerin öğrenilmesi  için  faaliyetler  başlamıştı. Türk  Ocağı  merkez   heyeti  

okuma  yazma  bilmeyenlere yeni  harflerin  öğretilmesinin  gerekli  olduğunu  bildiren  

bir  tamimi  bütün  Türk  Ocağı  şubelerine  göndermiştir. Ocaklardan  bazıları  yeni  

harflerini  öğretmek  için  faaliyete  geçmiş  bulunmaktaydı. 275 

Đstanbul’da  yeni  Türk  harflerinin  yaygınlaştırılabilmesi  için  vali  

başkanlığında  bir  komisyon  toplandı. Komisyon, yeni  Türk  harflerini  öncelikle  

Milli  Eğitim  müfettişleri  ve  öğretmenlerin  öğrenmesine  karar  verdi. Vilayet  ve  

belediye  memurları; cemiyet, belediye  ve  meclis  salonlarında, halk  ise  diğer  

dairelerde  yeni Türk  harflerini  öğreneceklerdi. Üniversitede  de  serbest  konferanslar  

verilecekti.  

Ankara’da  ise  yeni  Türk  harflerinin  öğretilebilmesi  için  Ankara  Belediye  

Başkanı, C.H.P.  ve  Milli  Eğitim  Müdürü  bir  araya  gelerek  öncelikle  yeni  harflerin 

öğretmenlere    öğretilmesine  karar  verdiler. Yeni  Türk  harflerinin  diğer  memurlara  

da  öğretilmesi  düşünülüyordu. Buna  göre, vilayet  memurları  için  vilayet  salonunda, 

belediye  memurları  ve  hizmetlileri için  ise  belediye  salonunda  eğitime  

başlanacaktı. Milli  Eğitim  Müdürlüğü’nde  açılacak  olan  kursa  ise  Milli  Eğitinde  

çalışan  bütün  memurların  katılması  zorunlu  kılınıyordu. 

Đstanbul  ve  Ankara’da  harf  seferberliği  büyük  bir  hızla  uygulanırken  

Balıkesir’de  de  harf  seferberliği  adına  hummalı  bir  çalışma  sürdürülüyordu. 

Vilayet  Türk  Ocağı  ve  Öğretmenler  Birliği  yeni  Türk  harflerinin  Balıkesir’de  

hızlı  bir  şekilde  öğrenilebilmesi  için  önemli  faaliyetler  yürütüyordu. Türk  Ocağı  

idare  heyeti, Milli  Eğitim  Müdürü  Şahap  Bey  ile  23  Ağustos  akşamı, saat  

21.00’da  bir  araya  geldiler. Görüşmeler  neticesinde  yeni Türk  harflerinin  en  kısa  

zamanda  öğretilebilmesi  ve   yaygınlaştırılabilmesi  için  kursların  açılmasına  karar  

verildi. 

Türk  Ocağı  ilk  olarak, biri  Latin  harflerini  bilenler  için, diğeri  ise  hiç  

bilmeyenlere  olmak  üzere  iki  kurs  açacağını  bildiriyordu. Đlk  kurs  1  Eylül  1928  

cumartesi  günü  akşamı  başlayacaktı. Bu  kursların  ders  süreleri  ise  birer  saat  

                                                 
274 Türk  Dili, 15  Ağustos  1928 
275 Türk  Dili, 16  Ağustos  1928 
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olarak  belirlenmişti. Öğretmenleri, Milli  Eğitim  Müdürlüğü’nden  temin  edilecek, 

öğretmenlerin  ücretleri  de  ödenecekti. Latin  harflerini  bilenlere  dersler  cumartesi  

ve  pazar  akşamı, hiç  bilmeyenlere  ise  pazartesi, salı, çarşamba  ve  perşembe  akşamı  

olmak  üzere  ocak  binasında  verilecekti. Kursa  katılanlara  kalem, defter  ve  Dil  

Heyeti’nin  hazırladığı  alfabe  verilecekti.  

 Memurların  ve  halkın  yeni  harfleri  öğrenebilmeleri  için Milli  Eğitim  

Müdürlüğü  de  kurslar  açıyordu. Memurlar  için, Öğretmenler  Birliği’nde  kadınlara  

mahsus  olmak  üzere Yeni  Turan  ve  Mithat  Paşa  okullarında, halk  için  ise  

Tevfikiye  Okulu’nda  kurslar  açıldı.276 

 Yeni  Türk  harflerinin Balıkesir  il  merkezinde  olduğu  gibi  ilçe  

merkezlerinde  de  büyük  bir  ilgiyle  karşılandığı  anlaşılmaktadır. Edremit  Türk  

Ocağı, Edremit’te  yeni  Türk  harflerinin  süratle  halka öğretilmesi  ve  

yaygınlaştırılması  amacıyla    bir  kurs  düzenledi. Dersler  ilk  etapta  haftada  iki  

gece, eylül  ayı  başından  itibaren  ise  haftada  dört  gece  olmak  üzere, Türk  Ocağı  

salonunda  yapılıyordu. Türk  Ocağı  ayrıca  memurlar  için  de  en  kısa zamanda  kurs  

düzenleyeceğini  açıklıyordu.277 

 Manyas’ta  halk  vakit  kaybetmeden  yeni  Türk  harflerini  öğrenmek  istiyor  

bunun  için de açılan  kurslara  koşuyordu. Manyas  halkının  ve  köylerinin  yeni  

harflere  olan  ilgisi  takdir  edilmesi  gereken  bir  husustur. Bir  yandan  Manyas  

C.H.P. merkezi  kurs  açarken diğer  yandan ise  köylerinde  okulu  olmayan  köylüler  

yeni  Türk  harflerini  öğrenmek  için  merkeze  geliyorlardı. Manyas  halkı  yeni  

harfleri  öğrenmek  için  her  türlü  yola  başvuruyordu. Parti  merkezinde  açılan  kurs  

hemen  faaliyete  başladı. Derslere  devam  edenler  kısa  bir  süre  sonra  okuma  

yazmayı  öğreniyorlardı. Bu  yüzden  halk  kurslara büyük  ilgi  göstermekteydi. Hatta  

kurslara  katılmak  için köylerinden  gelenler  yeni  harfleri  öğrendikten  sonra  kendi  

köylerinde  yeni  harfleri  öğreteceklerdi. Manyas’ta  oldukça  kısa  bir  zaman  

içerisinde  yeni  harflerle  basılmış  olan  gazetelerin  ve  kitapların  herkes  tarafından  

okunduğunu  görmek  mümkün  olabilecekti.278 

                                                 
276 Türk  Dili,  24  Ağustos  1928 
277 Türk  Dili,  26  Ağustos  1928 
278 Türk  Dili, 29  Ağustos  1928 
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 Bandırma, Erdek, Susurluk, Gönen  ve  Havran’a  bakıldığında  da  durum  

Gönen’den  farklı  değildi. Her  tarafta  kurslar  açılıyor, halk  dershanelere  gidiyordu. 

Bandırma  Türk  Ocağı  binasında  ve  Đlk  Erkek  Okulu’nda  halka  yönelik  dersler  

vermek  için  kurslar  açılıyor, halk  da  seve  seve  bu kurslara  devam  ediyordu. 

Bandırma’da  okuyanların  sayısı  her  geçen  gün  çoğalıyordu.  

 Erdek’te  yine  Türk  Ocağı’nda  Erdeklilere  yeni  harfleri  öğretmek  için  bir  

kurs  açılmıştı. Erdek  Đlkokulu’nda  harfleri  tanıyanlar  ile  tanımayanlara  ayrı  ayrı  

dersler  veriliyor, halk  ise  bu  harf  seferberliğine  büyük  ilgi  gösteriyordu. Diğer  

yandan  Susurluk’ta, halk  yeni  Türk  harflerini  öğrenmek  için  kurslara  katılıyor. 

Susurluk  CHP  binasında  kurslar  düzenleniyordu.279 

 Yeni  Türk  harflerinin  yaygınlaştırılabilmesi  için  herkes  seferber  olmuştu. 

Türk  Dili  Gazetesi’nin  5  Eylül  tarihli  haberinde, bir  hafta  içerisinde  yeni  Türk  

harfleri  ile  ilgili  bir  müsabaka  düzenleyeceğini  bildiriyor, müsabakaya  özellikle  

köylüler  davet  ediliyordu. Gazete  tarafından  yayınlanan  dersleri  takip  edenlerin  hiç  

düşünmeden  bu  müsabakaya  girmeleri  gerektiği  belirtiliyordu.Bu  aynı  zamanda   

kaç  kişinin  okur  yazar  olduğunu  tespit  etmek  açısından  da  yararlı  olacaktı. 280 

 Balıkesir’de  memurlara  yeni  harfleri  öğretmek  amacıyla  üç  kurs  hummalı  

bir  şekilde  faaliyetlerini  sürdürürken  diğer  yandan  Türk  Ocağı’nda  iki,  

Öğretmenler  Birliği’nde  bir, halk  dershanelerinde  iki  olmak  üzere  toplan  beş  kurs  

daha  vardı. Bu  kursların  bir  kısmı  Latin  harflerini  tanıyanlara, bir  kısmı  da  Latin  

harflerini  hiç  tanımayanlara  mahsustu. Yüzlerce  kişi  bir  kaç  gün  içerisinde  yeni  

Türk  harfleriyle  güzel  bir  şekilde  okuyup  yazabilir  hale  geliyordu. 281 

 Yeni  Türk  harfleri  halk  arasında  hızla  yayılırken  Balıkesir’de  bulunan 

milletvekilleri  de  açılan  kursları  devamlı  gözetim  altında  bulunduruyorlardı.  

Milletvekillerinden  Fahri  ve  Emin  Beyler, yeni  Türk  harflerini  öğretmek  amacıyla  

vilayet  merkezinde  açılmış  olan  kursları  dolaşarak  bu  büyük  inkılabın  ilk  

uygulamalarını  takip  ediyorlardı. Milletvekilleri, Balıkesir’de  bulundukları  sırada  

yeni  harflerin  öğretimi  ile  yakından  ilgilenmişlerdir. Milletvekillerinin  12  Eylül  

tarihli  ziyaretleri  arasında  Tevfikiye  Đlkokulu’nda  açılan  kurs  da  yer  almaktadır. 
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Ziyaret  esnasında  öğretmen  Musib Bey  yeni Türk  harfleri  konusunda  bir  konferans  

verdi. Bu  konferansı  dinleyenler  arasında  milletvekilleri  de  vardı. Milletvekilleri  

kurs  ziyaretlerinin  sonunda  memnuniyetlerini  dile  getirmişlerdir.282 

Milletvekillerinden  Sadık  ve  Emin  Beyler  daha  sonra  Susurluk’a  giderek  burada  

da  yeni  Türk  harflerinin  öğretimi  konusunda  alınan  tedbirlerle  ilgileneceklerdir. 283 

 Balıkesir’de  gün  geçtikçe  harf  seferberliği  yayılıyor, açılan  kurs  sayısı  hızla  

artıyordu. Sadece  il  merkezinde  18  dershane  bulunmaktaydı  ve  ilgi  çekicidir  ki  bu  

kursları  düzenli  olarak  takip  edenlerin  sayısı  50’nin  altına  inmemekteydi. Đl  

merkezinde  bulunan  kursların 4’ü  öğretmenlere, 4’ü  memurlara, 8’i  umumi, 2’si  

hanımlara  ve 1’i  de  hapishanedeki  mahkumlar  için  açılmıştı. Ayrıca  C.H.P.’nin  

idaresi  altında  2, Bursa’nın  idaresi  altında  ise  1  kurs  mevcuttu. Hanımlara  kurs  

Mithat  Paşa  Okulu  ve  Yeni  Turan Okulu’nda  veriliyordu. Yine  Türk  Dili  

Gazetesi’nin  yaptığı  araştırmaya  göre  vilayet  genelinde  sayıları  55’i  geçen  

dershane  faaliyete  geçmiş  durumdaydı. Her  ilçede  en  az  3  dershanenin  var  olduğu  

anlaşılmaktadır. Bu  dershanelerdeki  dersler, öğretmenlere, memurlara  ve  halka  ayrı  

ayrı  tahsis  ediliyordu. Ayrıca Milli  Eğitim  Müdürlüğü  öğretmenlerin  yoğunlukta  

bulunduğu  yerler  olan  Manyas  ve  Gömeç’te  de  dershane  açmıştır.  

 Bu  sırada  Milli  Eğitim  Bakanlığı’nın, memurlar  için açılmış  olan  kurslar 

konusundaki düzenlemeleri  içeren  bir  tebligat  yayınladığı  anlaşılıyor. Bu  tebligat  

Balıkesir  Milli  Eğitim  Müdürlüğü’ne  de  gelmiştir. 284   

Balıkesir  genelinde  yeni  Türk  harfleri  kolaylıkla  öğreniliyordu. Đlçeler  Milli  

Eğitim  Müdürlüğü’nden   yeni  harfleri  öğretmek  üzere  mümkün  olduğu  kadar  fazla  

sayıda  öğretmen  talep  ediyordu.  

Dikkat  çekici  bir  örnek  de  Balya  maden  şirketinin  harf  seferberliğine  

katkıda  bulunmasıdır. Şirket, yeni  Türk  harflerini  işçi, memur  ve  hizmetlilere  

öğretmek  üzere  iki  dershane  açtı. Emin  Ali  Bey  tarafından  verilen  ve  15  gün  

süreyle  devam  eden  dersler  iyi  sonuçlar  vermiştir. Kursa  katılanlar  okuma  yazma  

öğrendikten  sonra  ikinci  bir  kursa  tabi  tutulacaklardı. 285 Đlçe  genelinde  yeni  

                                                 
282 Türk  Dili, 13  Eylül  1928 
283 Türk  Dili, 16  Eylül  1928 
284 Türk  Dili, 14  Eylül  1928, Tebligatın  tamamı  maddeler  halinde  gazetede  yer  almaktadır.  
285 Türk  Dili, 16  Eylül  1928 
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harflerin  öğrenilebilmesi  için  büyük  bir  faaliyet  sürdürülmektedir. C.H.P.  tarafından  

halk  için düzenlenen  akşam  kursu  öğretmen  Abdülkadir  Bey  tarafından  

veriliyordu. Gençlerin  göstermiş  oldukları  ilgiye  karşılık  ise  Belediye  Başkanı  

Cemil  Bey, spor  kulübünde   dersler  vermiştir. Ayrıca  okulda  da  derslerin  öğretmen  

Firdevs  Hanım  tarafından verildiği  anlaşılmaktadır. Balya’da  herkes  büyük  bir  

sevinçle  derslere  devam  etmekte  ve  bu  kurslardan  en  iyi  şekilde  istifade  etmeye  

çalışmaktadır.286 

Manyas  halkının  yeni  Türk  harflerini  öğrenmek  için  son  derece  gayret  

gösterdiği  anlaşılmaktadır. Manyas  Yatılı  Okulu’nda  iki  dereceli  bir  kurs  açılmıştı. 

Kursa  katılanların  sayısı  her  geçen  gün  artıyordu. Özellikle  köylerin  imam  ve  

muhtarları  ile  bir  çok  genç  her  gün  ders  saatinden  önce  ilçeye  geliyorlar  ve  

derslere  devam  ediyorlardı. Daha  önce  okuma  yazma  bilmeyenler  15  gün  

içerisinde  harfleri  tanıyor, az  çok  yazıp  okuyabilecek  duruma  geliyordu. Burada  

köylünün  yeni  Türk  harflerine  göstermiş  olduğu  ilgi, köylünün  okumaya  ne  kadar  

çok  hasret  kaldığını   göstermesi  açısından  önemlidir. 287 

Bir  kurs  haberi  de  Vali  Özdemir  Salim Bey  başkanlığında  toplanan  vilayet  

meclisinden  gelmektedir. 16  Eylül’deki  toplantı sonucunda  yeni  harflerin  memurlara 

öğretilebilmesi  için  kurs  açılmasına  kara verilmiştir. 17  Eylül’de  başlayacak  olan  

dersler  vilayet  meclis  salonunda  gerçekleştirilecektir.288 

Balıkesir  merkezinde  büyük  bir  hızla  yeni  Türk  harflerinin  öğretilmesine  

devam  edilmektedir. Gerek  öğretmenlere  gerekse diğer  memurlara ve  halka  ait  

kurslarda  bir takım  sınavlar  yapılmış ve  bu  sınavlarda bir çok kişi  başarılı  olmuştur. 
289 Yeni  Türk  harflerine  ait  faaliyetler  Balıkesir’de  ehemmiyetle  sürdürülmekte, her  

gün  biraz  daha  artarak  devam  etmektedir. Yapılan  faaliyetler  hakkında  ilçelerden  

ve  nahiyelerden   Milli Eğitim  Müdürlüğü’ne  düzenli  bir  şekilde  bilgiler  geliyordu. 

Milli  Eğitim  Müdürlüğü  de  her  hafta  gelen  bilgileri  düzenleyerek   Milli  Eğitim  

Bakanlığı’na  gönderiyordu.  

                                                 
286 Türk  Dili,  23  Eylül  1928 
287 Türk  Dili, 16  Eylül  1928 
288 Türk  Dili, 17  Eylül  1928 
289 Türk  Dili, 19  Ekim  1928 
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Türk  dili  gazetesi’nin  21  Ekim  tarihli  araştırmasına  göre  Balıkesir  ve  

dahilinde  öğretmenlere  ve  memurlara  ait  derslere  artık  son  verildi.  Kurslara  

katılanlar  sınava  tabi  tutuluyorlardı. Sınavlardan  olumlu  sonuçlar  alınıyordu. 

Başarılı  olamayanların  sayısı  yok  denecek  kadar  azdı  ve bu  kişilere  de  dersleri  

takip  etme  imkanı  sağlandı.  

Balıkesir’de  halkın  yeni  harfleri  öğrenebilmesi  için  açılan  kurslara  

gidenlerin  sayısı  iki  bini  aşmıştır. Bu  kursların  bir  kısmında  sınavlar  

düzenleniyordu. Yapılan  sınavlardan  bir  hafta  içerisinde  339  kişi  başarılı  olmuştur. 

Diğer  yandan  nahiye  ve  köylerde  de  kursların  açılması  ile  ilgili  merkezden  bir  

tebligat  gönderilmiş  olup  bu  tebligata  dayanarak  bir  çok  köyde  kurslar  açılmıştır. 

Bu  kursların  15  Ekim’den  itibaren  derslere  devam  ettikleri  anlaşılmaktadır. 290 

Bir  sınav  haberi  de  13  Kasım  tarihli  gazeteden  gelmektedir. Balıkesir’de  

bütün  devlet  dairelerinde  bulunan  memurlar  için  sınav  tarihleri  belirlenmiş  olup  

başarılı  olanlara  sertifika  verilecekti. Sınav  için vali, Milli  Eğitim  Müdürü  ve  

Türkçe  öğretmeni  Gazali  Bey’den  oluşan  bir  sınav  heyeti  oluşturuldu. 13  

Kasım’da  başlayacak  olan  sınavlara  ilk  olarak  tapu, nüfus, muhasebe, iskan, polis  

ve  jandarma  dairelerinde  çalışan  memurlar  alınacaktı. Üç  gün  boyunca  devam  

edilecek  sınavlara  bundan  sonra  maliye, emlak, ziraat, veteriner, orman, müftülük, 

adliye, telgrafhane, belediye, hastane, tütün  ve  benzeri  kuruluşlarda  çalışan  

memurlar  katılacaklardı.  

Öğretmenler  Birliği, bugüne  kadar  herhangi  bir  kursa  devam  etmemiş  

memurlar için ve sınavlarda başarılı  olamayan memurlar için bir  kurs  düzenleyecektir. 

Bu  arada  cezaevinde  devam  eden  kurslardan  ilk  neticeler  alınmaya  başlandı. 12  

Kasım’da  yapılan  sınavda  kurslara  devam  eden  52  mahkumdan  41’i  yeni  harfleri  

öğrendiklerini  sınavda  göstermişlerdir. Cezaevinde  yeni  Türk  harfleri  kursu  devam  

etmektedir. Yeni  bir  50  kişilik  kurs  oluşturuldu. Sınavda  başarılı  olamayanlar  da  

bu kursa  dahil  ediliyordu. Kurs  ekim  sonuna  kadar  devam  edecekti.291 

Yeni  Türk  harflerinin  süratle  öğrenildiğine  bir  örnek  de  Gömeç’ten  

gelmektedir. Gömeç’te  şimdiye  kadar  102  kişinin  okuyup  yazmayı  öğrendiği  tespit  

                                                 
290 Türk  Dili, 22  Ekim  1928 
291 Türk  Dili, 13  Kasım  1928 
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edilmiştir. Bu  başarıda, Başöğretmen  Ferik  Bey’in  büyük  gayreti  göze  

çarpmaktadır. Öğretmen  Seher  Ferit  Hanım’ın  idaresinde  yapılan  kurslara  katılan  

hanımların  ise 40’tan  fazlası  yeni  Türk  harflerini  öğrenmiş  durumdaydı. 

Öğretmenler  çocuklara  okul  açılmadan  önce  yeni  harfleri  öğretiyorlardı. Yine 

Gömeç yakınlarındaki  Hacı  Osman  köyünün  Gömeç’te  düzenlenen  kurslara  

katılması, köylerin  de  harf  seferberliğine  aktif  bir  şekilde  katıldıklarını  gösteren  

güzel  bir  örnektir.292  

 

    C.   Meclis  Başkanı    Kazım  Paşa’nın  (Özalp)  Balıkesir  Ziyareti  

 Harf  Đnkılâbında,  Atatürk’ü  destekleyen  özellikle  üç  isim  vardı. Bu  isimler 

Başbakan  Đsmet  Đnönü, Milli  Eğitim  Bakanı  Mustafa  Necati  ve  Meclis  Başkanı  

Balıkesirli  Kazım  Özalp  idi. Harf  inkılabının  hazırlık  günlerinde  Meclis  Başkanı  

Kazım  Özalp  Atatürk’ün  sağ  kolu  gibidir. Dolmabahçe  kurultayında  da  Kazım  

Özalp  Atatürk’ün  yanındadır. Atatürk’le  birlikte  salona  girer  ve  kurultaya  

başkanlık  eder. Meclis  başkanının  kurultayda  bulunması  ve  başkanlık  etmesi  ayrı  

bir  önem  taşır. Kurultaya  katılan  milletvekilleri, yeni  Türk  harfleri  yasasına  olumlu  

oy  vermekle  kalmayacaklar, harf  seferberliğinde  de  görev  alacaklardı. Seçim  

bölgelerine  giderek  yeni  harfler  için  öğretmenlik  yapacaklardı. Bunda meclis  

başkanının  da  rolü  olmuştur.293  

 Balıkesir  basınına  bakıldığında,  Meclis  Başkanı  Kazım  Paşa’nın  Balıkesir’e  

bir  seyahatte  bulunduğu  anlaşılmaktadır. 23  Eylül  tarihli  Türk  Dili  gazetesinde  

Kazım  Paşa’nın  aynı  gün  içerisinde  Balıkesir’e  geleceği  haberi  gazetenin  ilk  

sayfasında  manşet  olarak  geniş  yer  tutmaktadır. Yine  aynı  haberin  devamında  

Balıkesirlilerin  günlerden  beri  beklediği  meclis  reisinin  bir  gün  önce  Ertuğrul  yatı  

ile  Đstanbul’dan  ayrılarak  Bandırma’ya  geldiği  ve  23  Eylül’de  saat  11.30’da  da  

hanımı  ile  Balıkesir’e  geleceği  yazıyordu. Meclis  Başkanı  Kazım  Paşa  bir  yıl  

aradan  sonra  geldiği  Balıkesir’de  25  gün  kalacaktı. 294 Bandırma’dan  ayrılırken  

Kazım  Paşa’nın  yanında, Đstanbul  Milletvekili  Tevfik  Kemal  Bey, CHP  Müfettişi  

Nevzat  Bey  ve  Balıkesir  milletvekilleri  vardı. Balıkesirliler  Milli  Mücadele  

                                                 
292 Türk  Dili, 5  Kasım  1928 
293 Atatürk’ün  Talim  Telgraf  ve  Beyannameleri  IV, s. 539;  Şimşir, a.g.e., s. 201 
294 Türk  Dili,  23  Eylül  1928 
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döneminde  Batı  Anadolu’da  büyük kahramanlıklar  göstermiş  olan  hemşerileri 

Kazım  Paşa’yı   istasyonda  büyük  tezahüratları  arasında  törenle  karşılandılar. Kazım  

Paşa  bir  müddet  dinlendikten  sonra  belediye  reisi  tarafından  adına  düzenlenen  

çaya  katıldı.295 Ertesi  gün  Kazım  Paşa, hükümeti, kolorduyu  ve  belediyeyi  ziyaret  

etti. Kazım  Paşa  ziyaretleri  sırasında  özellikle  yeni  Türk  harflerinin  öğretimi  

konusunda  denetimlerde  bulundu.  

 Kazım  Paşa  beraberinde  bulunan, CHP  Müfettişi  Malatya  Milletvekili  

Nevzat  Bey, Đstanbul Milletvekili  Tevfik  Kemal  Bey  ve  Balıkesir  Milletvekilleri  ile  

birlikte  ilk  olarak  hükümet  konağına  ziyarette  bulundu. Kazım  Paşa  20  dakika  

kadar  kaldığı  hükümet  konağında  vali  tarafından  takdim  edilen  memurları  kabul  

etti. Kazım  Paşa, yeni  Türk  harflerinin  yaygınlaştırılması  konusunda  yapılan  

faaliyetler  hakkında  validen  bilgi  istemiş, valinin  gereken  bilgiyi  kendilerine  

vermesi  üzerine  yapılan  faaliyetlerden  memnun  kalmıştır. “Acaba  vali  ne  dereceye  

kadar  öğrenmiştir”  diyerek, valiye  bir  kelime  yazdırmıştı. Vali  verilen  kelimeyi  

yazmış, Kazım  Paşa  ise  kelimeyi  küçük  bir  düzeltme  ile  iade  etmiştir.296 

 Kazım  Paşa  Hükümet  Konağı’ndan  ayrıldıktan  sonra  Kolordu  Komutanlığı  

binasına  gitti. Kolordu  Komutanlığı  binasında  yaklaşık  yarım  saat  kaldı. Bu  sırada  

Kolordu  Komutanı  Ali  Hikmet  Paşa, Kazım  Paşa’ya  kolordularında  bulunan  

komutanların  yeni  Türk  harflerinin  kullanılması  yolunda  gösterdikleri  gayretten  

söz  etmiştir. Ali  Hikmet  Paşa,  bu  sırada  gelen  bir  telgrafı  Kazım  Paşa’ya  

gösterdi. Telgraf  bir  bölükten  geliyordu. Telgrafta, üç  bölük  haricinde  bütün  

bölüklerde  bulunanların  yeni  Türk  harfleriyle  yazıp  okuyabildikleri  komutanlığa  

bildiriliyordu. Bu  sırada  milletvekilleri  arasında  bazı  kelimelerin  telaffuzları  

konusunda  bir  fikir  alış  verişi  oldu. Özellikle  Đstanbul’un  “N”  ile  mi  yoksa  “M”  

ile  mi  yazılmasının  ahenk  açısından  daha  uygun  olacağı  konusunda  milletvekilleri  

arasında  bir  fikir  ayrılığı  görülüyordu. Đstanbul  Milletvekili  Tevfik  Kamil  Bey, 

“Đstambol”  olarak  telaffuz  edilmesini  savunurken, Ali  Hikmet  Paşa  ise  “Đstanbol”  

olarak  telaffuz  edildiğinde  imla  kurallarına   göre  daha  doğru  olacağını  

                                                 
295 Türk  Dili, 24  Eylül  1928 
296 Türk  Dili, 25  Eylül  1928, Balıkesir  Valisi’nin  yazdığı  kelime  “hakhkhakhlıgıniz”  idi, Kazım  
Paşa  bu  kelimeyi  “hakkhakhlıgınız”  şeklinde  değiştirmiştir.  
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savunuyordu. Bu  fikir  ayrılığı  Meclis  Başkanı  Kazım  Paşa’nın  açıklamasıyla  son  

buldu. 

 Kazım  Paşa, aynı  gün  içerisinde  saat  16.00’da  belediye  binasına  geldi. 

Kendilerine  Belediye  Reisi  Naci  Bey  tarafından  takdim  edilen  belediye  heyetini, 

CHP’nin  il  ve  ilçe  heyetleri  ile  nahiye  mutemetlerini, Türk  Ocağı, Uçak  Cemiyeti, 

Öğretmenler  Birliği, Hilal-i  Ahmer  (Kızılay), Himaye-i  Etfal  (Çocuk  Yuvası), 

Ticaret  ve  Sanayi  Odası, Ticaret  ve  Zahire  Bursa’sı  heyetlerini   kabul  etti. Kazım  

Paşa’nın  heyetlerle  görüşmeleri  sırasında  konu  yine  yeni  Türk  harflerine  

geliyordu. Kazım  Paşa  beraberindekilere  şu  soruyu  sordu: “Yeni  Türk  harflerine  

gözümüzün  tamamen  alışması  için  ne  kadar  zaman  lazımdır?” Kazım  Paşa’nın  bu  

sorusuna  cevaben  kalabalıktan  birisi  bir  yılın  yeterli  olduğunu  söylemiştir. Kazım  

Paşa  bu  kez  biraz  daha  ayrıntılı  bir soru sorar: “Bu  bir  sene  uluslararası  harfleri  

tanıyanlar  için  mi  yoksa  Latin  harflerini  hiç  bilmeyenler  için  mi  yeterlidir?” yine  

aynı  kişi  hiç  bilmeyenler  için  bir  yılın  yeterli  olduğunu  belirtmiştir. Bu  

konuşmanın  bir  süre  daha  devam  ettiği  anlaşılıyor. Kazım  Paşa  yeni  Türk  harfleri  

konusunda  halk  heyetlerine  çeşitli  bilgiler  verdikten  sonra  saat  17.00’da  belediye  

binasında  ayrılmıştır. Aynı  gece  Kazım  Paşa  onuruna  belediye  tarafından  iki  yüz  

kişilik  bir  yemek  verildiği  de  anlaşılmaktadır. 297 

 Kazım Paşa’nın  Balıkesir’de  yeni  Türk  harflerinin  ilk  uygulamalarını  

yakından  takip  ettiği  anlaşılıyor. Kazım  Paşa  sadece  il  içerisindeki  faaliyetleri  

denetlemekle kalmamış bazı ilçelere de giderek yeni Türk harflerinin ilk  

uygulamalarını yakından takip etmiştir. Kazım Paşa beraberinde bulunan  

Milletvekilleri  ile  beraber  ilk  olarak  Bigadiç’e  gitti. 26  Eylül  günü  öğle  üzeri 

Bigadiç’e  gelen  Kazım  Paşa’yı, halk  ve  köylüler  yollarda  büyük  bir  muhabbetle  

karşıladılar. Kazım  Paşa’nın  da  içerisinde  bulunduğu  araba  kalabalık  arasından  

geçerken  ara  sıra  duruyor  ve  çoğu  zaman  Kazım  Paşa  başını  arabadan  çıkararak  

halkın  ihtiyaçları  ile  yakından  ilgileniyordu. Özellikle  yeni  Türk  harfleri  

konusunda  çok  samimi  açıklamalarda  bulunuyordu. Bigadiç  halkına  ve  köylülerine  

yeni  harfleri  öğrenmelerini  söylüyordu.  

                                                 
297 Türk  Dili, 25  Eylül  1928 



 110 

 Bigadiçlilerin  büyük  hemşerileri  Kazım  Paşa’ya  oldukça  büyük  ilgi  

gösterdikleri  anlaşılıyor. Bigadiç  baştan  başa  bayraklarla  donatılmıştı. Kazım  Paşa  

ve  beraberindekiler  bir  müddet  dinlendikten  sonra  Hükümet  Konağı’na  gittiler. 

Kazım  Paşa, Kolordu  Komutanı  Ali  Hikmet  Paşa  ile  birlikte  hükümette  bulunan  

memurları  sınavdan  geçirdiler. Kazım  Paşa  ilk  olarak  Bigadiç  Jandarma  Komutanı  

Sabri  Bey’i   karatahta  başına  çağırarak  sınavdan  geçirdi. Daha  sonra  Đlçe  Müdürü  

Nazım  Bey  ile  jandarma  birliğinde  bulunan  bir  çok  kişi de  sınavdan  geçirildi. 

Özellikle  jandarma  komutanının  henüz  10  yaşında  olan  çocuğunun  yeni  harflerle  

hatasız  olarak  yazması  herkesi  etkilemiştir. Bu  zeki  Türk  çocuğu   daha  önce  Latin  

harflerini  bilmiyordu  ve  on  gün  gibi  kısa  bir  süre  içerisinde  öğrenerek  hatasız  

olarak  kelimeleri  yazmıştı. Yeni  Türk  harflerinin  Bigadiç’te  de  büyük  bir  ilgi  ile  

karşılandığı  bir  çok  örneklerle  anlaşılıyor.298 Memurların  ve  halkın  bu  üstün  

başarısında  Nahiye  Müdürü  Sabık  Bey  önemli  bir  rol  üstlenmiştir. Bigadiç  halkı  

Kazım  Paşa  onuruna  akşam  da  eğlenceler  düzenlemiş  bu  vesile  ile  Bigadiç  halkı  

da  eğlenceli  bir  gece  geçirmiştir. Ertesi  gün  saat 09.30’da  Bigadiç’ten  ayrılarak  

Sındırgı’ya  hareket  etti. 299  

 Kazım  Paşa  ve  beraberindekiler  Bigadiç’te  kaldıkları  süre  içerisinde  halkın  

ihtiyaçları  ile  yakından  ilgilenmişler  yeni, Türk  harflerinin  öğrenilebilmesi  için  

alınması  gereken  tedbirleri  açıklamışlardır. Kazım  Paşa’nın  bir  sonraki  durağı  

Sındırgı  oldu. Başta  kaymakam  olmak  üzere, Sındırgı  halkı  Kazım  Paşa’yı  büyük  

sevinç  gösterileri  ile  karşılıyordu. Bütün  geçilen  yerlerde,  milletvekillerinin  

öncelikle  ele  aldıkları  konu  yeni  harfler  meselesiydi. Sındırgı’da  ümit  verici  

tedbirlerin  alınmış  olması  halkın  yeni  harfleri  öğrenme  mücadelesini  

güçlendiriyordu. O  gece  Sındırgı  halkı  yeni  harfler  sınavından  geçirildi. 

Sındırgılıların  bu  sınavdan  oldukça  iyi  bir  sonuç  aldıkları  anlaşılmaktadır. 

 Kazım  Paşa, Sındırgı  ziyareti  sırasında  belediyeye  uğrayarak, yeni Türk 

harfleri  konusunda  uzun  açıklamalarda  bulundu.  Konuşmasında yeni  harflerin  

Sındırgı’da  uygulanması  konusunda,  az  zamanda  çok  iyi  sonuçlar  alınmasından  
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duyduğu  memnuniyeti  dile  getiriyordu. Kazım  Paşa’nın, programa  göre  ertesi  gün  

Sındırgı’dan  ayrılarak  Balıkesir’e  geri  döneceği  anlaşılmaktadır.300 

Uğradığı  merkezlerde  büyük  bir  törenle  karşılanan  Kazım  Paşa  28 Eylül’de  

Balıkesir’e  hareket  etti. Balıkesir’de  bir  süre  dinlendikten  sonra  ertesi  gün  vilayet  

çevresi  gezilerine  devam  etmek  üzere, Đstanbul  Milletvekili  Tevfik  Kamil, Malatya  

Milletvekili  Nevzat, Balıkesir  Milletvekili  Hayri, Đsmail  Hakkı, Emin, Sadık, Osman, 

Niyazi, Vali  Özdemir  Salim, Đl  Parti  Mutemedi  Naci, Muzaffer  ve  Rafet  Beyler  ile  

birlikte  saat  10.00’da  Balya’ya  hareket  etti. Kazım  Paşa  ve  beraberindekiler  saat  

12.15’de  Balya’ya  ulaştıklarında   halk  tarafından  büyük  bir  ilgi  ile  karşılandılar. 

Kasaba  baştan  başa  süslenmiş  bir  de  tak  inşa  edilmişti. Đlk  olarak  kaymakamlık  

binasını  ziyaret  ettiler. Kısa  bir  dinlenmenin  ardından  Balya  Belediyesi  tarafından  

düzenlenen  50  kişilik  bir  yemeğe  katılmışlardı. Bir  saat  kadar  süren bu  yemek  

esnasında  konuşulan  konu  yeni  Türk  harfleri  ve  Balya’nın  ihtiyaçları  idi. Kazım  

Paşa  yemek  sırasında yeni  Türk  harfleri  ile  ilgili  önemli  açıklamalarda  

bulunmuştur.301  

Kazım  Paşa  ve  beraberinde  bulunanlar  30  Eylül  günü  saat  11.30’da  Balya  

halkının  samimi  tezahüratları  arasında  Edremit’e  gitmek  üzere  Balya’dan  ayrıldı. 

Yolculuk  esnasında  çamlık  bir  mevki  olan  Şapçı  civarında  kısa  bir  mola  verildi. 

Moladan  sonra  yolculuğa  devam  edildiği  sırada  yolda Havran  Belediye  

Başkanı’nın  da  içerisinde  bulunduğu  Havran  heyetini  taşıyan  otomobille  Kazım  

Paşa’yı  karşılamaya  gelmişti.  Yine  kısa  bir  süre  sonra  da  Edremit  heyeti  

otomobille  Meclis  Başkanı’nı  karşılamaya  geliyordu. Edremit  heyetinde  C.H.P.  

mutemedi, Öğretmenler  Birliği  Başkanı, Türk  Ocağı  reisi  hazır  bulunuyordu. 

Otomobillerle  takibin  ardından  Havran’a  varıldı. Havran  halkı  ve  okullular  Kazım  

Paşa’yı  samimi  bir  şekilde  karşılıyordu. Havran’a  girerken  askeri  kıta  tarafından  

selamlandı. Paşa’ya  burada  küçük  bir  okullu  tarafından  bir  buket  çiçek  takdim  

edildi. Kazım  Paşa, Havran  Belediye  binasında  öğretmen  hanım  ve  beyleri  kabul  

ederek  kendilerinden  ilçe  halkının  harf  faaliyetleri  hakkında  bilgi  istedi. 

Öğretmenlerin  vermiş  olduğu  bilgilerden  memnun  kalmıştı. Kazım  Paşa  Havran’da  
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yarım  saat  kaldıktan  sonra  dönüşte  tekrar  uğramak  üzere  Edremit’e  doğru  yola  

çıktı.  

Edremit  halkı  şehre  1  km.  uzaklıkta  olan  Soğuk  Tulumba  mevkiinde  

görülmemiş  bir  tezahüratla  Meclis  Başkanları’nı  karşılıyorlardı. Kazım  Paşa  ve  

yanında  bulunan  milletvekilleri  otomobilden  inerek halk  ile  kucaklaştı. Bu  esnada  

Kazım  Paşa, 8-10  yaşlarındaki  kız  ve  erkek  iki  öğrenciye  okulların  açılıp  

açılmayacağını  sordu. Öğrencilerden  açılacağı  cevabını  alınca: “O  halde  siz  şimdi  

ne  yapıyorsunuz?”  diye  sordu.. Öğrencilerin  ise  “Yeni  harfleri  öğreniyoruz  Paşa  

Hazretleri!” şeklindeki  cevapları  karşısında  bu  iki  öğrenciye  teşekkür  etti. 

Şehir  girişinde  bulunan  köprüden  belediyeye  kadar  yol  üzerinde  bulunan  

park, Türk  Ocağı  ve  belediye  önünde  zarif  taklar  inşa  edilmişti.  Bu  taklar  defne  

dalları  ve  bayraklarla  süslenmişti. Kazım  Paşa, belediyeye  kadar  halkın  

tezahüratları  arasında  yaya  olarak  geldi. Belediyede  bir  müddet  dinlendikten  sonra  

misafirlere  tahsis  edilen   Evliyazade  Tevfik  Bey’in  konağına  geldi.  

Kazım  Paşa  saat  19’da  askeriyeye  gelerek, büyük  sinema  salonunda  

toplanan  bine  yakın  halk  ile  yeni  Türk  harfleri  konusunda  görüştü. Kazım  Paşa  

bir  buçuk  saat  boyunca  yeni  harflerin  esasları  konusunda  en  ince  ayrıntıları  da  

içeren  açıklamalarda  bulundular. Edremitlileri  çok  yakından  ilgilendiren  

açıklamaları  şu  cümlelerle  bitiriyordu: “Gazi  hazretlerini,  millet  ve  memleketin  

ihtiyaçlarını  tam  zamanında  gören  rehberlerini,  burada  derin  bir  minnetle  ve  

tekrar  yad  etmeyi  vazife  bilirim.” Konuşma  sonunda  Kazım  Paşa  düzenlenen  50  

kişilik  yemeğe  katılır.302 

Kazım  Paşa,  1  Ekim  1928  günü  beraberindekilerle  saat  10’da Edremit’ten  

ayrıldı. Heyet  Ayvalık’a  hareket  etti. Heyet, yol  boyunca  büyük  tezahüratla  

karşılanmıştır. Her  yerde  olduğu  gibi Ayvalık’ta  da  binlerce  halk  Kazım  Paşa’yı  

büyük  sevgi  gösterileri  içerisinde  karşılıyordu.  

Kazım  Paşa, C.H.P.  salonunda  kendisi  için  düzenlenen  yemeğe  katıldı. 

Yemekten  sonra  Türk  Ocağı’nda, memur, öğretmen,  ocaklılar  ve  halkla  buluştu. Bu  

büyük  buluşmada  yeni  Türk  harfleri  ile  ilgili  açıklamalarda  bulunuyordu. Bir  çok  

kişiye  cümleler  yazdırarak  Ayvalık’ın  yeni  harfler  hakkında  aldığı  tedbirlerin  
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derecesini  araştırıyordu.  Buluşma  Kazım  Paşa’nın, memnuniyet  duyduğunu  belirten  

konuşmasıyla  son  buldu.  303  

Heyet  Ayvalık’tan  2  Ekim  günü  saat  16.30’da  hareket  ederek  Burhaniye’ye  

doğru  yola  çıktı. Yolculuk  esnasında  yarım  saat  kadar  Gömeç’te  mola  verildi. 

Kazım  Paşa  Gömeç’te  yeni  Türk  harfleri  konusunda  Halkla  görüşüyordu. Ardından  

Karaağaç  Köyü’ne  hareket  edildi. Karaağaç  köylüleri  ile  20  dakika  kadar  

görüşmüştü.  Bu  kısa  görüşme  de  bile  konuşulan  en  önemli  konu  yeni  Türk  

harfleriydi. Kazım  Paşa  burada  köyün  öğretmenlerinden  Karaağaç’ın  yeni  Türk  

harfleri  konusunda  aldığı  tedbirler  hakkında  bilgiler  alıyordu. Kendisini  çevreleyen  

köylülere, yeni  harflerin  kolayca  öğrenilebileceğinden  söz  ederek, vakit  

kaybetmeden  yeni  harfleri  öğrenmelerini  istiyordu. 

Karaağaç  köylüleri, Kazım  Paşa’ya  yeni  harfleri  tanıdıklarını  söyleyerek, 

okuyup  yazmayı  bilecek  derecede  öğrenmeyi  vaat  ediyorlardı. Kazım  Paşa 

köylülerin  ayran  ikramından  sonra  Burhaniye’ye  gitti. 304 

Kazım  Paşa  vilayet  çevresini  gezerek, halkla  bütünleşiyor  ve  yeni  Türk  

harflerinin   ilk  uygulamalarını  yakından  takip  ediyordu. Yine  bu  gezilerinden  birini  

gerçekleştirmek  üzere  3  Ekim  günü   beraberindekilerle  birlikte  Burhaniye’ye   

geldi. Burhaniye’de  yeni  Türk  harflerinin  öğrenilebilmesi  için  ne  gibi  tedbirler  

alındığını  araştırıyordu. Burhaniyeliler  sinema  binası  civarında  toplanmışlardı. 

Kazım  Paşa’nın  emriyle  önce  bir  öğretmen yeni  harflerle  ilgili  son  durum  

hakkında  kendisine  bilgiler  verdi. Kazım  Paşa  bu  halkla  buluşması  sırasında  

sorulan  sorulara  bizzat  cevap  vererek yeni  harflerle  ilgili  çelişkili  noktaları  

aydınlığa  kavuşturuyordu. Kazım  Paşa  sonrasında  Latin  harflerini  tanıyanları, 

ardından  tanımayanları  ve  son  olarak  hiç  okuma  yazma  bilmeyen  Burhaniyelileri  

tahta  başına  çağırarak  kendilerine  cümleler  yazdırdı. Burhaniyeliler  yeni  Türk  

harfleri  konusunda  iyi  bir  sınav  vermişlerdi. Bu  da  yeni  harfler  konusunda  

Burhaniyelilerin  iyi  bir  yol  kat ettiklerini  göstermektedir. Okuma  yazma  bilmeyen, 

özellikle  Latin  harflerini  hiç  tanımayan  bir  kaç  esnafın  tek  ve  çift  heceli  birçok  

kelimeyi  kolaylıkla  düzgün  bir  şekilde  yazabilmeleri  ve  okuyabilmeleri  yine  bu  

durumun  göstergesidir. Bir  buçuk  saat  kadar  devam  eden  sınavdan  Burhaniyeliler  
                                                 
303 Türk  Dili, 2  Ekim  1928 
304 Türk  Dili, 3  Ekim  1928 



 114 

başarıyla  çıkmışlardı. Kazım  Paşa  da  sınav  sonucundan  duyduğu  memnuniyeti  dile  

getiriyordu. Kazım  Paşa  saat  10.30’da  halkın  sevgi  gösterileri  arasında  

Burhaniye’den  ayrıldı.  

Meclis  Başkanı  Kazım  Paşa’nın  bir  sonraki  durağı  Havran  olmuştur. Saat  

11.30’da  Havran’a  gelen  Kazım  Paşa  ve  beraberindekiler  bir  süre  dinlendikten  

sonra  Havran  Belediye’si  tarafından  düzenlenmiş  olan  yemeğe  katıldılar. Yemek  

sonrasında  Kazım  Paşa, daha  önce  hazırlanmış  olan  tahtanın  başına  geçerek  yeni  

harfler  konusunda  yapılan  son  değişiklikler  hakkında  gerekli  açıklamaları  yapıyor  

ve  bu  değişikliklere  neden  gerek  duyulduğunu  da  anlatıyordu. Burhaniye’den  

hareket  eden  Kazım  Paşa, Edremit  ve  Havran  heyetlerine  veda  ettikten  sonra  

yollarda  gösterilen  tezahüratlar  eşliğinde  aynı  gün  içerisinde  Balıkesir’e  döndü.305 

Balıkesir’e  dönen  Kazım  Paşa’nın  bir  sonraki durağı  Dursunbey  olmuştur. 

Beraberinde, Ali  Hikmet  Paşa, Đstanbul  milletvekili  Tevfik  Kemal, Balıkesir  

milletvekillerinden  Hayrettin, Emin, Sadık, Osman  Beyler, Vilayet  C.H.P.  mutemedi  

ve  Belediye  Başkanı  Naci  Bey  bulunuyordu. 5  Ekim  günü  saat  12.00’de  hareket  

eden  heyet,  Kepsut’tan  geçerken, başta  Kepsut  Belediye  Başkanı  olmak  üzere  

halkın  yoğun  tezahüratları  ile  uğurlandı. Kazım  Paşa, yollara  dökülen  halkı  

otomobilinden  inerek  selamlıyordu. Dönüşte  uğrayacağını  söyleyerek Dursunbey  

yolculuğuna  devam  etti. Kazım  Paşa’nın  Dursunbey’e  gideceğini  haber  alan  civar  

köylüler  yollara  dökülmüştü. Kepsut  Dursunbey  arası  yollara  dökülmüş köylülerle  

doluydu. Kazım  Paşa  tezahüratlar  arasında  durmadan  ilerliyordu. Đki  saat  kadar  

sonra  Değirmencik  deresinde  mola  verildi. Kazım  Paşa  civarda  bulunan  köyde, 

yeni  Türk  harflerinden  bahsediyordu. Meclis  Başkanı, köylülere  yeni  harfleri  

öğreten  olup  olmadığını  sordu.  Bir  ihtiyar, köyün  imamlarının  kursa  gittiğini  köye  

döndüğünde  kendilerine  öğreteceğini  söyleyerek, “Bu  harfler  çok  kolaymış  Paşa  

Hazretleri!” diyordu. Dursunbey’e  yakın  Selimağa  Köyü’ne  gelindiğinde  Dursunbey  

Kaymakamı, Belediye  Başkanı  ve  azaları  burada  heyeti  karşılamaya  gelmişlerdi. 

Dursunbey’e  varıldığın  da  ise  genç  ihtiyar, kadın  erkek  binlerce  halk  yollarda  

Meclis Başkanı’nı  tezahüratlar  eşliğinde  karşıladı. Đlk  olarak  Belediye  binasına  

giderek  burada  1  saat  kadar  kaldı. Burada  tren  istasyonunun  faaliyete  geçmesiyle  
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elde  edilecek  kazanımları  anlattı. Ardından  halkla  görüşmek  için  belediye  parkının  

salonuna  geçildi. Meclis  Başkanı  salonu, dolduran  hatta  bahçeye  taşan  kalabalığa  

ilk  olarak  Dursunbey’e  geliş  sebebini  açıkladı. Kazım  Paşa: “Sizin  ihtiyaçlarınızı  

yakından  görmek, dileklerinizi  sizin  ağzınızdan  dinlemek  istedik...”  diyordu. Bu  

açıklamadan  sonra, konu  yeni  harfler  meselesine  gelmişti. Kazım  Paşa, hazır  

bulunan  kaymakam  ve  kurs  öğretmenlerinden  gerekli  bilgileri  alıyordu. Ardından  

başta  kaymakam  olmak  üzere  memurları  ve  halkı  yeni  harfleri  sınavından  geçirdi. 

Meclis  Başkanı  halka  cümleler  yazdırıyor, gereken  yerlerde  açıklamalarda  

bulunuyordu. Dursunbeyliler  de  Balıkesir’in  diğer  bütün  ilçeleri  gibi  yeni  Türk  

harflerine  büyük  bir  ilgi  duyuyor, öğrenebilmek  için  gereken  dikkat  ve  hassasiyeti  

göstermiş  olduğunu  kanıtlıyordu. Özellikle, Sadık  adında  16-17  yaşlarındaki  öksüz  

bir  çobanın  karatahta  başında  başarılı  bir  sınav  vermesi  orada  bulunan  herkesi  

etkiledi. Kazım  Paşa’nın  isteği  üzerine okuyup  yazma  bilmeyen, Arap  harflerini  hiç  

tanımayan  fakat  kursa  devam  etmiş  bir  kimse  aranıyordu. Bu  sırada  bir  çoban  

tahta  başına  geçti. Üstü  başı  düzgün  olmadığı  halde  siması  ile  sempati  

uyandırıyordu. Sadece  on  beş  günlük  bir  kursa  devam  etmişti. Kazım  Paşa  kursta  

ne  öğrendiğini  sorunca  genç  çoban  yavaş  bir  sesle: “yeni  harfleri  öğrendim.” 

Cevabını  verdi. Kazım  Paşa  ardından  ismini  sordu. Sadık  olduğunu  öğrenince  bu  

zeki  çocuğa  s, a, d, k  harflerini  sırasıyla  ve  alt alta  yazdırdı  ve  okumasını  istedi. 

Kazım  Paşa  böylece  çoban  Sadık’ın  kendi  adını  yazıp  okuyabildiğini  görmüş  

oluyordu. Sınava  köylerden  kursa  gelmiş  olan  imamlar  davet  edildiler. Kazım  Paşa  

imamlara  cümleler  yazdırdı. Kazım  Paşa, imamlardan  birine  Arap  harfleriyle  

okuyup  yazmasını  ne  kadar  sürede  öğrendiğini  sordu. Đmam, cevabında  Arap  

harflerini  tam  3  yılda  öğrendiğini  söyleyince  Kazım  Paşa: “Görülüyor ki  yeni  

harflerle  yazıp  okumayı  3  günde  öğrenmişsiniz. Đşte  bu  Arap  harfleriyle  Türk  

harflerinin  farkıdır. Köyünüze  döndüğünüz  zaman  bütün  köy  halkına  bu  faydadan  

söz  ederek  onları  yeni  harfleri  öğrenmeye davet  ediniz.” demiştir.Bu  ilgi  çekici  

örneklerden  sonra  yeni  Türk  harflerinin  kolaylıklarını  kavramış  olan  Dursunbey  

halkı  Kazım  Paşa’ya  teşekkür  etmiştir. 

Dursunbey’deki  yeni  harfler  sınavının  ardında  Kazım  Paşa, belediye  

tarafından  adına  düzenlenen  yemeğe  katıldı. Đki  saatten  fazla  süren  yemek  

esnasında  dışarıda  davul  ve  zurna  eşliğinde  milli  oyunlar  oynanıyordu. Dursunbey  
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halkı  Meclis  başkanlarını  görmek  için  belediye  bahçesini  doldurdu. Kazım  Paşa  da  

bir  ara  bayram  yerini  andıran  binlerce  halkın  bulunduğu  bahçeye  çıkarak  halkla  

bütünleşiyordu. 

Kazım  Paşa’nın  da  içinde  bulunduğu  heyet, öğle  üzeri  Kepsut’a  varabilmek  

için  6  Ekim  günü  saat  08.30’da  Dursunbey’den  ayrıldı. Yol  boyunca  birçok  köylü  

Kazım  Paşa’ya  samimi  tezahüratlarda  bulunuyordu. Köylülerin  ellerinde  yeni  

harflerle yazılmış  olan  “ Hoş geldiniz  Paşa  Hazretleri”  levhaları  vardı. Kazım  Paşa  

köylülerle  10  dakika  kadar  bir  görüşme  yaptı. Bu  görüşmede  o  yılın  ürünü  

hakkında  bilgi  verdikten  sonra  yeni  Türk  harfleriyle  ilgili  açıklamalarda  bulundu. 

Kepsut  halkının  alkışları  eşliğinde  Kazım  Paşa  Kepsut’a  ulaştı.Bu  sırada 

Kazım Paşa’nın eşi  Müveddet  Hanım, Kepsut  hanımlarının  şereflerine  düzenledikleri 

öğle  yemeğine  katılmak  üzere  Kepsut’a geldi. Kendilerine vali ve  milletvekillerinden  

Sadık  ve  Emin  Beylerin  hanımları  eşlik ediyordu. Yemek  sırasında  Kazım  Paşa, 

memurların  ve  halkın  yeni  harfler  konusunda  durumunu  öğrenmek  amacıyla  

bulunduğu  binanın  alt  katına  indi. Yüzlerce  kişinin  bulunduğu  salonda, halkla  1  

saat  kadar  görüştü. Kazım  Paşa, nahiye  müdürünü, nüfus  ve  tapu  memurlarını, 

öğretmenleri  ve  halkı  yeni  harfler  sınavından  geçiriyordu. Yemek  sonrasında  

Müveddet  Hanım  ve  beraberinde  bulunan  hanımlar  sınavın  yapıldığı  salona  geldi. 

Onlar  da  söylenen  ve  yazılan  cümlelerle  ilgileniyorlardı.  Yemekten  sonra  Kazım  

Paşa  ve  beraberindekiler  Kepsut   Ziraat  Okulu’nu  ziyaret  ettiler.  Kazım  Paşa, 

ardından  Balıkesir’e  dönmek  üzere  Kepsut’tan  ayrıldı.306 

Kazım  Paşa’nın  bir  sonraki  durağı  Gönen  oldu. Yolda  Kayaca  Köyü’ne  

uğrayan  Kazım  Paşa, yeniden  inşa  edilmiş  elli  yıldan  beri  tamamlanamayan  

Kayaca  köprüsünün  resmi  açılışını  yaptı. Köprünün  açılış  töreninin  ardından  

Kazak  köylerinden  birine  uğramıştır. Buradaki  Kazakların  300  yıl  kadar  önce  

Tuna’ya  sonra  da  buralara  gelip  yerleşmiş  oldukları  anlaşılmaktadır. Kazım  Paşa  

köyün  evlerini  inceliyor  ardından  da  kazaklarla, köyün  kazak  muhtarıyla  ve  papazı  

ile  görüşüyordu. Kendilerinden  gelenekleri, adetleri  ve  dinleri  hakkında  bilgi  istedi.  

Gönen’e  doğru  yoluna  devam  eden  Kazım  Paşa’yı  yolda  Gönen  

kaymakamı  ve  mutemedi  karşılıyordu. Gönen’e  ulaştığında  halk  tarafından  
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karşılanan  Kazım  Paşa  ilk  olarak  Hükümet  Konağı’na  gitti.  Bir  müddet  

kaplıcalarda  dinlenen  Kazım  Paşa  daha  sonra  Türk  Ocağı’na  gitti. Burada  da  yeni  

harfleri  meselesi, gündemi  oluşturuyordu. Kazım  Paşa yeni  Türk  harfleri  konusunda  

halkı  aydınlatmak  için  2  saat  kadar  süren  açıklamalarda  bulundu. Aralarında  

memurların, sporcuların, öğrencilerin  ve  öğretmenlerin  de  bulunduğu  halktan  

birçoklarını  tahta  başına  kaldırarak  cümleler  yazdırıyordu. Sınav  sonunda  Kazım  

Paşa’nın  vermiş  olduğu  beyanlara  bakılırsa  sınav  sonucundan  memnun  olduğu  

anlaşılmaktadır. 8  Ekim  günü  Gönen’e  gelen  Kazım  Paşa  10  Ekim  gününe  kadar  

Gönen’de  kalacaktır.307 

Gönen’de  bulunduğu  sırada  Kazım  Paşa, 9  Ekim  günü  saat  13.00’da   

C.H.P.  binasında  40  kadar  köyün  ihtiyar  heyetini  kabul  etti. Kazım  Paşa  2  saat  

kadar  süren  görüşme  sırasında  özellikle  yeni  Türk  harfleri  ile  ilgili  önemli  

açıklamalarda  bulundu. Kazım  Paşa  konuşmasında  Cumhuriyet’in  ilan  edildiğini, 

insanca yaşamak  için  bir  çok  büyük  yenilikler  ve  kanunlar  yapıldığını  açıklıyordu. 

Konuşmasının  devamında  yapılan  inkılapların  yeterli  gelmediğini söylüyordu. 

Kazım  Paşa’ya  göre en  başta  ve  belki de  en  gereklisi  yazı  meselesi  idi. Bu  da  

ancak  yeni  harflerle  olabilirdi. Kazım  Paşa  halktan  Türk  milletinin  aydınlanması  

yolunda  bu  en  önemli  tedbiri  almalarını  istiyordu. Konuşmasının  devamında  

okuyup  yazmaktan  dolayısıyla  düşünceyi  genişletmekten  düne  kadar  alı  koyan  

Arap  harflerinin  artık  terk  edildiğini  bildiriyordu. Ona  göre  bugünün  en  büyük  işi  

halkın  okuyup  yazmasını  temin  etme  işidir. Özellikle köylerin  muhtarlardan  bu en  

büyük  işi  vatan  işi  olarak  kabul  etmelerini  istiyordu. Bundan  sonra  okuyup  

yazmak tavla, iskambil  oyunu  öğrenmek  kadar  kolaylaştırıldığını  söylüyor  ve bu  

fırsattan  yararlanılarak  halkı  yeni  yazıyı  öğrenmeye  teşvik  etmek  gerektiğini halka  

duyuruyordu. Kazım  Paşa  konuşmasını  şu  sözlerle  bitiriyordu: “Sizler  bunu  iş  

edineceksiniz. Bu  vazifeyi  yerine  getirmekle  kendime  yeryüzünde  en  büyük  

saadeti  temin  etmiş  olacağım, kanaatiyle  sarılmalı  ve  gereken  tedbirleri  

almalıdır...”308 

Gönen’de yapacağı  görüşmeleri  tamamlamış  olan   Kazım  Paşa  Bandırma’ya  

geldi. Yollarda  köylüler  tarafından  uğurlanan  Kazım  Paşa’nın  ilk  durağı  Hükümet  
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Konağı  oldu. Burada  yeni  Türk  harfleri  hakkında  açıklamalarda  bulunduktan  sonra  

Erdek’e  gitti. Yine  Erdek’te  de  yeni  harfler  günün  en  önemli  konusuydu. Kazım  

Paşa’nın  yeni  harfler  konusundaki  açıklamalarının  ardından  halkla  bir  araya  

geliyordu. Kazım  Paşa, başta  kaymakam  olmak üzere  bir  çok  kişiyi  yeni harfler  

sınavından  geçiriyordu. Kadınlara  yeni  harfleri  en  kısa  sürede  öğrenmelerini  

tavsiye  ederek  gelecek  sene  kendilerini  de  sınav  yapacaklarını  söyledi. Halkın  

yoğun  tezahüratları  arasında  Kazım  Paşa  tekrar  Bandırma’ya  dönmüştür. Önce  

belediyeye  uğrayan  Kazım  Paşa  ardından  Türk  Ocağı’na  giderek, orada  bulunan  

memurları  ve  ocak  üyelerini  yeni  harfler  sınavından  geçirdi. Latin  harflerini  

tanıyan  yada  tanımayan  bir  çok  kimseye  cümleler  yazdırıyordu. Bandırma’daki  bu  

yeni  harfler  sınavında  en  dikkat  çekici  olay  Bandırma  Belediye  Başkanı  Servet  

Bey’in  7-8  yaşlarında  bulunan  kızı  Vedia’nın  yeni  harfleri  hatasız  olarak  

yazmasıdır. Karatahta  başına  geçen  Vedia,  yeni  harflerle  hatasız  olarak  cümleler  

yazıyordu.  Kazım  Paşa  dahil  herkes  hayret  içinde  kalmıştı. Kazım  Paşa  yanında  

bulunanlara  dönerek: “ Hangi  asırda  bulunduğumuzu  anlamak  için  bunlara  bakmak  

lazım. Biz  bu  kadar  iken  daha  ismimizi  doğru  olarak  telaffuz  edemezdik.”  dedi.  

Kazım  Paşa  bu  yeni  harfler  etrafındaki  görüşmelerden  sonra  belediyede  kendisi  

şerefine  düzenlenen  yemeğe  katıldı.  

Balıkesir  ilinde  ve  vilayet  genelinde  19  gün  kalan  Kazım  Paşa  11  Ekim  

günü  saat  09:00’da  Ertuğrul  yatı  ile  Bandırma’dan  ayrılıyordu. Kazım  Paşa  

ziyareti  sırasında  Balıkesir  halkına  Türk  inkılabının  önemli  bir  adımı  olan  yeni  

Türk  harfleri  konusunda   büyük  bir  azimle  öğretmenlik  yaptı. Bir  yıl  sonra  tekrar  

geleceğini  söyleyen  Kazım  Paşa’yı, C.H.P.  Mutemedi  Nevzat  Bey,  Balıkesir  

Belediye  Başkanı  Naci  Bey  ile  Bandırma  Kaymakamı  ve  Bandırma  Belediye  

Başkanı   ve  yüzlerce  kişi  uğurluyordu. Kazım  Paşa  ayrılırken  Balıkesir  Belediye  

Başkanı’na  Balıkesir’in  kendilerine  karşı  göstermiş  olduğu  ilgiden  dolayı  teşekkür  

etmiştir. 309 

Kazım  Paşa  Balıkesir  ziyareti  sırasında  her  gittiği  yerde  yeni  harflerden  

bahsediyor, öğrenilip  öğrenilmediğini  yerinde  kontrol  ediyordu. Atatürk’ün  

Başöğretmen  sıfatıyla  yurdu  gezdiği  gibi  Kazım  Paşa  da bir  öğretmen  gibi  
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Balıkesir’i  geziyordu. Balıkesir’de  yeni  harflerin  hızla  öğrenildiği  ve  halkın  da  

büyük  bir  ilgi gösterdiği  Kazım  Paşa’nın  bu  ziyareti  ile  çok  daha  iyi  

anlaşılmaktadır. 

 

D.  Harf  Đnkılâbı  ve  Balıkesir  Basını 

Harf  inkılâbını  hazırlayanlar, Türk  basınının  en  kısa  sürede  yeni  Türk  

harflerine  geçmesine  büyük  önem  veriyorlardı. Yeni  harflerin  yayılmasında  basın  

en  önemli  araçlardan  biriydi. Türk  Harfleri  Yasası’nın  gerekçesinde, halk  arasında  

yeni  harflerin  yayılabilmesi  için  ilk  koşul  olarak, halkın  en  çok  okumak  zorunda  

olduğu  yapıtların  yeni  harflerle  yayınlanmış  olması  sunuluyordu. Çünkü  halk  eski 

harflerle  yeni  yayınları  okuduğu  müddetçe, yeni  harflere  alışmakta  zorlanabilirdi. 

Bu  nedenle  Türk  Harfleri  Yasası  kabul  edilirken, 1928  Ararlık  ayından  itibaren  

bütün  Türkçe  gazete  ve  dergilerin  yeni  Türk  harfleriyle  basılması  zorunluluğu  

getirilmişti.310 

Türk  basınının  yeni  harflere  yaklaşımı  oldukça  olumluydu. Yasa  henüz  

çıkmadan  yeni  harfler  benimsenmişti. Đkdam  gazetesinde  çıkan  bir  yazı  buna  güzel  

bir  örnektir.  Gazetede, bir  yazı  işleri  müdürünün  yeni  harfleri  hiç  öğrenmemiş  

olması  eleştiriliyordu. Bütün  vilayetin  yazılarını  yazan  yazı  işleri  müdürünün  eğer  

28  harfi  öğrenmemişse  ondan  bir  hayır  gelmeyeceği  belirtiliyor  ve  şimdiye  kadar  

bu  işleri  nasıl  yaptığı  soruluyordu. Yazının  devamında: “Alfabe  bir  süzgece  

benzetiliyor, herkesin, özellikle  her  memurun  bundan  geçeceği  yazıyordu. Bundan  

sonra  yeteneksiz  bir  memur  devlet  işlerinde  görev  alamazdı. Memur  birkaç  saatte  

elde  edeceği  bir  anahtara  sahip  değilse  ondan  hayır  gelemezdi. Böylelerinin  

görevden  uzaklaştırılmaları  gerekliliği  vurgulanıyor, bunların  yerine  yenileri  bu  

hayata  uyabilenlerin  gelmesi  isteniyordu. Yine  yazıda, süzgecin, 1 Ararlık  tarihinden  

itibaren  işlemeye  başlayacağı  ve  büyüğünden  küçüğüne  kadar  her  devlet  

memurunun  bu  süzgeçten  geçeceği  bildiriliyordu.  Yeni  Türk  harfleri Sırat  

köprüsüne  benzetiliyor  ve  şöyle  yazıyordu: “Đmanı  iyi  olan  sırat  köprüsünden  
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rüzgar  gibi  geçermiş; hocalar  böyle  söylüyorlar. Đlmi  kuvvetli  olanlar  da  1  

Aralık’ta  süzgeçten  korkmasınlar. Su  gibi  ondan  geçerler.”311 

Gazetenin  de  belirttiği  gibi  1  Ararlık  1928  süzgecinden  Türk  basını  

geçmek  zorundaydı. Bu  nedenle  Türk  basını  yeni  yazı yasal  hale  gelmeden  önce  

yavaş  yavaş  yeni  harfleri  kullanmaya  başlamıştı. 

Atatürk’ün  Gülhane  Söylevi  tüm  yurtta  coşku yarattı. Söylevle  birlikte  

büyük  bir  harf  seferberliği  başlıyordu. Bütün  Türk  gazetelerinde  olduğu  gibi  Türk  

Dili  Gazetesi’nde  de  yeni  Türk  harfleriyle  ilgili  haberler, yorumlar  birbirini  izledi. 

Gazetenin  13  Ağustos  tarihli  haberinde; Galatasaray  Lisesi’nde  çalışmalarına  

devam  eden  Dil  Encümeni’nin  yazım  kılavuzunu  hazırlamakta  olduğu  belirtiliyor, 

kılavuzun  basılmasından  sonra  gazetelerin  birer  ve  ikişer  sütundan  başlayarak  en  

kısa  zamanda  yeni  harflerle  basılacağını  duyuruyordu.312 Yeni  Türk  harflerini  

dökümhaneye  sipariş  veren  ilk  gazetelerden  biri  Türk  Dili  Gazetesi’dir. Daha  önce  

Latin  harfleriyle  yazılan  basımların  yeni  Türk  harfleri  olmadığı, bu  harflerin  

Fransızca  harfler  olduğu  anlaşılmaktadır. Diğer  yandan  Türk  Dili  okuyucuları,  yeni  

Türk harfleri ile basıma ne zaman başlanacağını  soran  mektuplar  gönderiyordu.Gazete 

okuyucularına  cevabında, yeni  Türk  harflerini  sütunlarına  taşıyacak  ilk  gazeteler  

arasında  Türk  Dili’nin  de  bulunacağını  bildiriyordu. 313 

 Balıkesir’in  günlük  gazetesi  olan  Türk  Dili  Gazetesi,  16  Eylül  1928  tarihli 

haberinde  Atatürk’ün  başöğretmen  sıfatıyla  Samsun’a  gittiğini  yeni  Türk  

harfleriyle  manşetten  bildiriyordu. 314 Türk  Dili’nin  bundan  sonraki  basımlarında  

yeni  Türk  harfleri  kullanılmaya  devam  edilmiştir. Öyle  ki  sadece  başlık  yazarken  

değil  düz  yazılarda  bile  yeni  harfler  kullanılıyordu.  Türk  Dili  Gazetesi’nin  17  

Eylül  tarihli  basımında  yeni  harflerle  yazılmış  bir  fıkra  vermesi  buna  güzel  bir  

örnektir.  315 Gazete, 26  Eylül  1928  tarihinden  itibaren  ise  okuyucularına  yeni  

harfler  dersi  vermeye  başlıyordu.316 Balıkesir  basınının  tam  anlamıyla  yeni  harflere  

geçmesi  1  Aralık  1928  günü  gerçekleşecekti. 
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Türk  Dili  Gazetesi,  Harf  Đnkılabı’nı  ayrıntılı  olarak  ele  alan  yorumlara  da  

ağırlık  veriyordu. Kenan  Emin’in  yazıları  bunu  kanıtlamaktadır. Kenan  Emin’e  

göre, harf  inkılabı  diğer  yenilikler  kadar  önemli  belki  de  onlardan  daha  fazla  

önemliydi. Bu  inkılap  Türk  dilini  bağlayan  zincirin  koparılmasıyla  başlayacak, 

ihtiyacımızı  karşılayan  yeni  Türk  harflerinin  kabul  edilip  uygulanmasıyla  son  

bulacaktır. Yazar, bilim  ve  sanatın  harikalar  yarattığı  bir  asırda, bir  milletin  

%90’ının  okuma  yazma  bilmemesini, o  milletin  geleceği  için  büyük  bir  tehlike  

olarak  değerlendirmektedir.  

Vatanın  düşmanlardan  kurtarılmasından  sonra,  yapılması  gereken  ilk  iş 

milletimizin  içini  kemiren  mikropları  temizlemekti. Başında  büyük  dahisi  bulunan  

Türk  milleti  bunda  da  zafer  elde  etmiştir. Nitekim, Cumhuriyet’in  o günkü  

manzarası  Türk  milletinin  mücadelesinde  başarılı  olduğunu  göstermektedir. Harf  

inkılabıyla  milletin  büyük  bir  ihtiyacı  karşılanmaktadır. Kenan  Emin, yeni  Türk  

harflerinin  kabulüne  doğru  atılan  ilk  adımlara  büyük  destek  verdiğini  

açıklamaktadır. 317 

 Kenan  Emin  Türk  Dili’ndeki  diğer  bir  yazısında, Türk  dilinin  geleceğini, 

yeni  Türk  harflerinin  temin  edeceğini  yazıyordu. Bu  şu  demektir  ki, Türk  dili  

Arapça  ve  Farsça’nın  baskısı  altındadır. Onu  bu  baskıdan  kurtaracak  çare  harflerin  

değiştirilmesidir. Türk  dili  son  25  yılda  iki  doğu  dilinin  baskısından  kurtulmak  

için  çok  çalışmıştır. Emin, yazısının  devamında  kendi  düşüncelerini  kağıda  dökmek 

için  yazmaya  başladığında  yine  Arap  ve  Fars  dilinin  kurallarını  kullanmak  

zorunda  olunduğundan  yakınarak, bunu  acı  bir  durum  olarak  değerlendirmektedir. 

Yeni  Türk  harfleri  ihtiyacımızı  tam  anlamıyla  cevap  verecek  şekildedir. Yeni  

harflerle  Türk  milleti  de  fikirlerini  kendi  harfleriyle  yazma  fırsatını  buluyor, 

böylece  Türk  dili  daha  da  yüceltilmiş  oluyordu.318 

 Bir  diğer  köşe  yazarı  Hayrettin, yeni  harflerin  insana  hayret  veren  bir  hızla  

ve  kimsenin  aklına  gelmeyecek    kolaylıkta  öğrenildiği  kanısındaydı. Halk  sadece  

evlerinde  değil, yolda  yürürken,  vapurda, trende, tramvayda  ve  iş  yerinde  boş  

zamanlarında  yeni  Türk  harflerini  öğreniyordu. Bunun  en  güzel  sonucu  ise  hiç  

okuma  yazma  bilmeyen  köylü  ve  işçi  üzerinde  görülmektedir. Bu  halk  kesimi  
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tarlasında, kırda, şehirde, kahvehanede  yeni  Türk  harflerini  öğrenmekle  meşgul  

oluyor, çoğunluğu  ise  düşüncelerini  anlatabilecek  kadar  okuma  yazmayı  biliyordu. 

Hayrettin, yazısının  devamında  bu  hızla  okuma  yazma  öğrenimi  devam  ederse  

cahil  olarak  bilinen  nüfusun  % 70’inin  kısa  zamanda  yeni  Türk  harflerini  

öğreneceğini  ile  sürüyordu. Kısa  zamanda  böyle  bir  durumun  ortaya  çıkması  

mümkündür. Bu  durumda  şimdiye  kadar  yarım  okuma  yazmasıyla  kendilerini  alim  

ve  akıllı  gösterenler    dilekçelerini, mektuplarını  köylüye  yazdıracaklar   ve  artık  

köylü  de  bu  insanların  esiri  olmaktan   kurtulacaktır. Yeni  Türk  harfleri  köylüyü  

gerçek  efendi  yapacaktı.  

 Giderek  artan  okuma  yazma  azmine, şevkine  ve  isteğine  bakılırsa  3  ay  

içerisinde  ülkede  okuma  yazma  bilmeyenlerin  sayısı,  parmakla  gösterilecek  kadar  

az  olacaktır. Đşin  ilginç  yanı  da  en  çok  çalışan  ve  başarı  gösterenin  hiç  okuma  

yazma  bilmeyen  kişilerden  oluşmasıdır.  

Hayrettin’in  diğer  bir  tespiti  de  yeni  harflerin  halk  arasında  çok  büyük  bir  

azim  ve  istekle  öğrenildiğini  kanıtlamaktadır. Bir  yandan   evdeki  70’lik  nineler  

yeni  harfleri  öğrenmek  istiyor, diğer  yandan  8-10  esnaf  bir  araya  gelerek  özel  

öğretmen  tutuyordu. Her  tarafta  kurslar  açılırken  müftü  de  köy  imamlarını  

toplayarak  dershane  açıyordu. Yine  öğretmenlerin  ve  yeni  Türk  harflerini  tanıyan  

bütün  memurların, halka  yeni  harfleri  öğretmekle  meşgul  olmaları, cezaevlerinin  

okul  gibi  çalışması  ve  valinin, milletvekillerinin  ilçeleri  ziyaret  etmeleri  yeni  Türk  

harflerinin  büyük  bir  azim  ve  kararlılıkla  uygulandığını  göstermektedir.  

Köylü  akın  akın  şehre  geliyor  yeni  alfabeyi  alıp  köyüne  götürüyordu. 

Esnaf  ve  işçi  nerede  bir  öğretmen  görse  etrafını  sarıyordu. Büyük  heyecanla  

devam eden  eğitim, halk  için  tutku  haline  gelmiştir. Hayrettin  harf  inkılabının  Türk  

milleti  için  önemini  tarihten  bir  benzetme  yaparak  açıklamaktadır: “Musa  

Firavun’un  zulmünden  kurtulmak  için  kavmiyle  beraber  Nil’de  açılan  kanalı  nasıl  

geçmişse  Türk  Milleti  de  kendisini  cahilliğin  esaretinden  kurtarmak  için  nurdan  

bir  kanala  girmiştir.” 319 

Gazetede  çıkan  “Köylü  ve  Đnkılâbımız”  adlı  bir  köşe  yazısında  Atatürk’ün  

gerçekleştirdiği  iki  büyük  hizmetin  kendisini  yücelttiği  belirtiyor,  Anadolu  

                                                 
319 Türk  Dili,  5  Eylül  1928 
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köylüsünün  de  yeni  harfleri  nasıl  değerlendirdiği  ortaya  konuyordu. Yazıya  göre: 

Gazi’nin  yapmış  olduğu  yenilikler  arasında  iki  tanesi  vardır  ki  O’nu daha  da  

yüceltmektedir. Bunlardan  biri  vatanın  kurtarılmasında  çok  büyük  bir  rol  

oynayarak   Cumhuriyet’i  ilan  etmesi  diğeri  ise  harf  inkılâbıdır. Senelerden  beri  

uğraştığı  halde  okuyup  yazmasını  öğrenemeyenler,  harf  inkılâbıyla  birlikte  mektup  

yazıp  gazete  okuyabilmektedir. Yine  aynı  yazıda  yazar  başından  geçen  bir  anıyı  

anlatmaktadır. Yazar, Đstanbul’da  Gülhane  Parkı’ndaki  Atatürk  heykelinin  önünde   

45  yaşlarında, dış görünümü  Anadolu  köylüsünü  andıran  bir  vatandaşla  konuşur. 

Yazar  hıçkırıklar  içinde  ağlayan  bu  kişiye  niçin  ağladığını  sorduğunda: “Büyük  

Gazi’nin  bize  yaptığı  hizmetlerden  duygulandığım  için  ağlıyorum.” Cevabını  verir. 

Bu  cevaptan  anlaşılıyor  ki  en  cahil  olarak  kabul  edilen  köylüler  bile  harf  

inkılabının  ne  kadar  önemli  olduğunu  kavrayabilmektedir. Yine  aynı  yazıda  bir  

köy  ağasının  harf  inkılâbına  dayalı  verdiği  açıklamalar  oldukça  ilgi  çekicidir. 

Kendisinin  şimdiye  kadar  okuma  yazma  bilmediğini  söyleyerek  yeni  harfler  kabul  

edildikten  sonra  iki  ay  içerisinde okuyup  yazabildiğini  açıklıyordu. Köy  ağası  

söyle  diyordu: “Demek  oluyor ki   vaktiyle  bize  böyle  kolay  bir  yöntem  

öğretilseydi  bu  memlekette  cahil  kimse  kalmayacakmış. Ben  dindarım  fakat  şapka  

giymekle  ve  Latin  harfleri  ile  yazı  yazmakla  hiç  bir  zaman  gavur  olmadım.”  

Yedi  sekiz  sene  önce  köyleri  Yunanlılar  işgal  ettiği  zaman  Yunan  askerlerini  

gördüğünü  ve  aralarında  hiçbir  cahil  asker  olmadığını  da  sözlerine  ekliyordu. 

“Gazi  Paşamızdan  Allah  razı  olsun, doğrusu  Türk  Milleti  Gazi’nin  bu  büyük  

hizmetlerini  ilelebet  unutmayacaktır!”  diyordu. Eğitim  görmemiş  bir  köylünün  yeni  

harfler  konusundaki  bu  düşüncesi  oldukça  memnuniyet  vericidir. O  halde  köylü  

inkılâbın  anlamını  çok  iyi  kavramıştır. 320 

 

E.  Millet  Mektepleri 

 Türk  Harfleri  Yasası’nın  yürürlüğe  girmesinden  dört  gün  sonra  Başbakan  

Đsmet  Paşa  mecliste  yaptığı  bir  konuşmasında  Millet  Mektepleri’nin  açılacağını  

duyuruyordu. Konuşmasında  vatandaşlar  için  en  uygun  zamanlar  iki  ya  da  dört  

aylık  kurslar  açılacağını, köyde  ve  şehirde  okullara  veya belirli  toplanma  yerlerine  

                                                 
320 Türk  Dili, 9  Ocak  1929 
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gelemeyenler  için  ise  gezici  öğrenim  teşkilatının  yapılacağını  söylüyordu. Đsmet  

Paşa  konuşmasının  devamında: Devletin  en  büyük  memurundan  en  küçük  

memuruna  kadar  hepsinin  Millet  Mektepleri  teşkilatında  ihtiyaca  göre  görev  

alacaklarını  bildiriyor. Cumhurbaşkanı  Atatürk’ün  Millet  Mektepleri’nin  genel  

başkanı  ve  başöğretmeni  olduğunu  duyuruyordu. Konuşmasının  sonunda  ise  Đsmet  

Paşa, Millet  Mektepleri  teşkilatı  ile  bir  sene  içerisinde  vatandaşların   hayat  

düzenleri  hiç  bozulmadan, ileri  yaşlarda  bulunan  bir  kaç  bin  nüfusun  

kurtarılabileceğine  dikkat  çekiyordu. 321  

 Yeni  Türk  harfleri  halkı  aydınlatacak  güçlü  bir  kaynaktı. Atatürk’ün  

önderliğinde  yöneticiler, bu  kaynağın  kullanılabilmesi  için, Millet  Mektepleri’nin  

büyük  bir  ihtiyaç  olduğunu  görüyorlardı. Başbakanın  meclisteki  konuşmasından  

beş  gün  sonra  11  Kasım  1928  günü,  Bakanlar  Kurulu   “Millet Mektepleri  Teşkilatı  

Talimatnamesi”’ni  onaylar. 24  Kasım’da  da  yönetmelik  Resmi  Gazete’de  

yayınlanıp  yürürlüğe  girer.322 Millet  Mektepleri’nin  açılması  için  çalışmalar  

hızlanır. Milli  Eğitim  Bakanlığı, yeni  Türk  harflerinin  öğretilmesinde  en  büyük  

görevin  kendilerine  düşeceğinin  bilincinde  olarak  yoğun  bir  hazırlığa  girişmiştir. 

Bakanlık ilk  olarak  “Millet  Mektepleri”  talimatnamesini  yayınlar. Bu  talimatnameye  

göre: 

 “- Millet  Mektebi  1. Kanun*u saniden  (1  Ocak  1928)  itibaren  faaliyete  
geçecektir. 

  - Yeni  Türk  harfleriyle  okuyup  yazmayı  bilenler, hiçbir  okula  veya  resmi  
memuriyete  devam  etmeyen  16-40  yaş  arası  her  Türk  vatandaşı  evinin  
bulunduğu  bölgede  açılacak  okula  devam  etmek  ve  yeni  harflerle  okuyup  
yazmaya  öğrenmekle  mükelleftir.  

 - Millet  Mektebine  devam  etmekle  mükellef  olan  her  fert, meskeni  ve 
ikametgahı  itibariyle  mensup  olduğu  mahalle  heyeti  ihtiyarisine  müracaatla  
ismini, lakabını, adresini, eski  harflerle  okuma  yazma  bilip bilmediğini  
kaydettirmelidir. 

 - Eski  harfleri  bilenler  iki, bilmeyenler  dört  aylık  ve  ayrı  ayrı  bir  okutma  
devresine  tabi  tutulacaklardır. 

 - Yeni  harflerle  okuyup  yazmayı  bilenler  Millet  mekteplerine  devam  
etmek  mecburiyetinde  değillerdir. Ancak  bunun  bildirilmesi  gerekiyordu. 323  

                                                 
321 “Millet  Mektepleri”, Cumhuriyet, 8  Kasım  1928 
322 “Millet  Mektepleri  Talimatnamesi”, Resmi  Gazete,  No:1048, 24.11.1928; Ayın  Tarihi, Sayı  57-
59, s. 4263; Şimşir, a.g.e., s. 234 
323 Cumhuriyet, 27  Aralık  1928 



 125 

 Millet  Mektepleri  için  gerekli  olan  ödenek  ise  devlet  bütçesine  değil  Đl  

Özel  Đdareleri  bütçelerine  konuyordu. Buna  göre  Millet  Mektepleri  için  Balıkesir  

iline  ayrılan  ödenek  yıllara  göre  şöyledir: 324 

          Yıl:                       1929                             1930                                1931 

 

        Ödenek:               1 691 257                     1 576 206 1 470 111 

                                       32 000                      2 000    5 000 

 

 Milli  Eğitim  Bakanlığı’nın  hiç  vakit  kaybetmeden  çalışmalara  başladığı  

anlaşılıyor. Đlk  yıl  yurt  genelinde  20 487  derslik  açılmış  ve  derslere  devam  

edenlerin  sayısı  1 075 500 kişiye  ulaşmıştı. Đlköğretime  kaydolma  yaşını  geçmiş  

vatandaşların  kurslara  devam  etmeleri  zorunlu  kılınıyordu. Devam  etmeyenlerden  il  

genel  meclislerinin  kararıyla  5  ile  60  lira  arasında  değişen  para  cezasının  

uygulanması  öngörülüyordu. Büyük  bir  titizlikle  uygulanan  kurslar  neticesinde  bir  

yıl  sonra  okuma  yazma  öğrenerek  bu  okullardan  belge  alanların  sayısı  597 010’a  

yükselmişti.325  

 1929-1933  yılları  arasında  Millet  Mektepleri’nden  diploma  alanların  köy  ve  

şehirde  oturanlara  göre  sayıları  şöyledir: 326 

                  Yıllar                     Köylerde                      Şehirlerde 

                  1929                       307.917                      289.093 

                  1929-1930 170.689                      81.734 

                  1930-1931              125.978                     62.333 

                  1931-1932              71.188                       37.282 

                  1932-1933     62.954                      27.981 

Balıkesir, yapılan  faaliyetleri  yakından  takip  ediyor, Millet  Mektepleri’ne 

büyük  bir  ilgi  gösteriyordu. Bakanlık  Balıkesir’e  “Millet  Mektepleri” teşkilatı  

hakkında  bir  telgraf  gönderir.  Bu  telgrafta, teşkilat  ile  ilgili  hazırlıklara  hemen  

                                                 
324 Arar, a.g.m. , s. 159;  Çizgi  üzerindeki  sayı  o  yılın  gider  bütçesi  toplamını, çizgi  altındaki  sayı  
Millet  Mektepleri  için  konan  ödeneği  göstermektedir. Kuruş  olarak  kûsurlar  gösterilmemiştir.  
325 Turan, Mustafa  Kemal  Atatürk, s. 485 
326 Arar, a.g.m., s. 161 
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başlanılması  hatta  15-25  Aralık  tarihleri  arasında  il  genelinde  teşkilatın  kurulması  

gerektiği  bildirilmektedir. Millet  Mektepleri, 1  Ocak  1929’da  faaliyete  geçecekti. 

Vilayet, telgraftaki  talimatnameleri  gereken  yerlere  bildirdi. Diğer  yandan Balıkesir  

valisi  basına  yaptığı  bir  açıklamada, halkın  yeni  Türk  harflerine  olan  ilgisini  göz  

önünde  tutarak  Millet  Mektepleri’nin  başarılı  bir  şekilde  uygulanacağından  ümitli  

olduğunu  açıklıyordu.327  

Milli  Eğitim  Bakanlığı’ndan  gönderilen  Millet  Mektepleri  hakkındaki  gelen  

talimatname  5  Aralık’ta  bütün  ilçelere  gönderildi. Gönderilen  bu  talimatnamede  

ilçelerde  bulunan  öğretmen  sayısı  kadar  açılacak  olan  kursların  sayısının  iki  gün  

içerisinde  bildirilmesi  isteniyordu. Henüz  yazılmamış  mani, türkü  ve  halk  arasında  

kullanılan  kelimelerin  toplanılması  isteniyordu. Đl  genelinde  öğretmen  sayısı  göz  

önünde  bulundurularak  kurs  sayısının  400’ü  aşması  bekleniyordu. Đl  nüfusu  göz  

önüne  alındığında  verilen  rakamlarla  Balıkesir  halkının  yeni  harflerini  iki  üç  yıl  

içerisinde  tamamen  öğrenmesi  mümkün  olacaktı. Ancak  Balıkesir’de  70  kadar  

dershanenin  açılacağı  anlaşılıyor. 328 

 Ocak’ta  açılacak  olan  Millet  Mektepleri  halkı  cahillikten  kurtaracaktı. 

Halkın  mekteplere  büyük  bir  ilgi  duyacağı   bekleniyordu. Milli  Eğitim  

Müdürlüğü’nün  yaptığı  bir  hesaba  göre  eski  harflerle  okuyup  yazmayı  bilen  az  

sayıda  vatandaş (120 000  kişi) A  kurslarına  katıldığında  bir  sene  içerisinde  

tamamen  yeni  Türk  harfleriyle okuyup  yazabilecek duruma  gelmesi  muhtemeldi. 

Hiç  okuma  yazma  bilmeyenler  dörder  aylık  devreler  halinde  derslere  katılarak  iki  

üç  yıl  içerisinde  cahillikten  kurtulacaklardı.  

 Balıkesir’de  Millet  Mektepleri  için  Đdare  Heyeti’nin  ilk  toplantısı  12  Aralık  

günü  yapıldı. Đdare  heyeti’nin  aldığı  çok  önemli  kararlar  şöyledir:  

 1- Vilayet  genelinde  411  öğretmen  tespit  edilmiştir. Bu  öğretmenlerden  

344’ü  ile  344  Millet  Mektebi’nin  açılması. 

 2-  Balıkesir’de  26’sı  erkeklere  ve  16’sı  kadınlara  mahsus  olmak  üzere  

toplam  42  okulun  açılması, 

                                                 
327 Türk  Dili, 6  Aralık  1928 
328 Türk  Dili, 6  Aralık  1928 
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 3- Vilayet  itibariyle  ilçe  merkezlerinde  120  erkek  ve  16  kadın  bulunan  ve  

okulu  olan  köylerde  erkekler  için  180, kadınlar  için  14  okulun  açılması, 

 4- Đleriki  dönemlerde  seyyar  öğretmen  teşkilatının  kurulması 

 5-  Mahallelerden  istenen  defterlerin  daha  düzgün  tutulması  için  beyanname  

düzenlenmesi, 

 6- Millet  Mektepleri’nde  eğitime  Ocak  1928’den  itibaren  başlanması, 

 7- Millet  Mektepleri  talimatnamesi  gereğince  oluşturulan  propaganda  

heyetinde  Türk  Dili  gazetesi  baş  yazarı  Kenan  Emin  Bey,  erkek  ortaokulu  Türkçe  

öğretmeni  Eminittin  ve  Naci  Bey’in  yer  alması, 

 8-  Millet  Mektepleri’ne  nisan  sonuna  kadar  45  bin  lira  ödenek  ayrılması  

ve  bu  paranın  Milli  Eğitim  bütçesinden  karşılanması, 

9- Balıkesir  erkek  dershanelerinde  eğitim  haftanın  beş  günü  yapılacak  olup, 

pazartesi  ve  perşembe  akşamları  tatil  olacaktır. Eğitim  saat  19:00  ile  20:00  

arasında  yapılacaktır. Kadın  dershanelerinde  ise  eğitim  haftada  dört  gün  olup  

pazar, salı  ve  cuma  günleri  tatil  edilecektir. Kadınların  dersleri  saat  12:00  ile  

16:00  arasında  yapılacaktır. Đdare  Heyeti  her  cumartesi  saat  14:00’te  

toplanacaktır.329 

Millet  Mektepleri  teşkilatı, bütün  okuma  yazma  bilenleri  harf  seferberliği  

içerisindeki  kutsal  görevde  yer  almaya  davet  ediyordu. Bu  teşkilatın  çalışmalarının  

bir  yıl  içerisinde  meyvelerini  vereceğine  de  muhakkak  gözüyle  bakılıyordu.330 

Balıkesir  Valisi  Özdemir  Salim  Bey’in  başkanlığında  15  Aralık  1928 günü  

toplanan  Millet  Mektepleri  idare  heyetinde;  Belediye  Başkanı  Naci  Bey, Milli  

Eğitim  Müdürü  Şahap  Bey, polis  müdürü  ve  jandarma  komutanı  hazır  

bulunmuşlardır. Đdare  heyeti  Millet  mekteplerinin  işlevine  ait  kararlar  aldı. 331 

Diğer  yandan  Millet  Mektepleri  1  Ocak  1929  tarihinden  itibaren  faaliyete  

geçeceği  göz  önünde  bulundurulduğunda  öğretmenlerin  bu  tarihlerde  okullarda  

olmaları  gerekiyordu. Ocak  ayında  bütün  okullar  tatile  girmesine  rağmen  

öğretmenler  Millet  Mektepleri’nin  faaliyetlerine  katılacaklarından  tatilden  istifade  

                                                 
329  Türk  Dili, 13, Aralık  1928 
330 Türk  Dili, 14  Aralık  1928 
331 Türk  Dili, 16  Aralık  1928 
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edemeyecekleri  tahmin  edilmekte  idi. Bu  konu  hakkında  Đl  Milli  Eğitim  

Müdürlüğü’nün  Milli  Eğitim  Bakanlığı’na  danıştığı  anlaşılmaktadır. 332 

Millet  Mektepleri’nin  açılmasına  kısa  bir  süre  kala  22  Aralık’ta  Milli  

Eğitim  Müdürlüğü’nde  de  bir  komisyon  toplandı. Toplantıya  Milli  Eğitim  Müdürü  

Şahap  Bey  başkanlık  ediyordu. Toplantıda  alınan  kararlar  arasında  en  dikkat  

çekici  nokta, erkekler  için  16-40  yaş  arası  derslere  devam  mecburiyeti  aranırken  

kadınlar  için  bu  yaşın  16-21  yaş  arası  ile  sınırlı  tutulmasıdır. 16-21  yaş  arası  

kadınlara  mahsus  olmak  üzere  14 kadın  dershanesi  açılacaktı. Dershanelerin  3’ü  

Arap  harflerini  tanıyan  kadınlara  mahsustu. Bu  3  dershane  Mithat  Paşa, Yeni  

Turan  ve  Kayabey  Đlkokulları’nda  açılacaktı. Devam  mecburiyeti  olan  16-40  yaş  

arası  erkeklere  mahsus  dersler  ise  akşam  yapılacak  olup, şehrin  bütün  okulları  

erkeklerin  eğitimine  tahsis  edilmişti. Dersleri  bu  okullarda  görev  yapan  

öğretmenler  veriyordu. Đl  genelinde  eğitime  10  Ocak’ta  başlanacaktı.333 Ancak  

Milli  Eğitim  Müdürlüğü  Millet  Mektepleri’nin  ocak  ayından  itibaren  açılmasını  

gerekli  gördüğünden  1  Ocak 1929  günü  Millet  Mektepleri  Balıkesir’in  her  yerinde  

faaliyete  geçecektir. Bununla  ilgili  bilgi  bütün  Balıkesirlilere  duyurulacaktır.334 

Đl  genelinde  Millet  Mektepleri  1  Ocak  1929  günü  yapılacak  açılışa 

hazırlanıyordu. O  gün  açılış  törenleri  düzenlenecek, büyük  okulların  çoğunda  

bandolar  hazır  bulunacaktı. Eğitim  her  okulda  nutuklarla  başlaması  düşünülüyordu. 

Đlk  gün  vali  ve  heyetinin  bütün  okulları  dolaşarak  eğitimi  denetlemesi  ve  Millet  

Mektepleri’ne  katılanları  tebrik  etmesi  planlanıyordu. Bütün  öğretmenler  teşkilatın  

içerisinde  görev  alıyordu.335 

Millet  Mektepleri  il  genel  sorumlusu  Milli  Eğitim  Bakanı  Şahap  Bey,  

teşkilat  heyeti  ile  bir  görüşme  yaptı. Görüşme  sonunda, yeni  harflerin  öğrenilmesi  

konusunda  bütün  halkın  gösterilen  kolaylıklardan  istifade  edeceğini  bildiriyordu. 

Sinemalar, tiyatrolar  ve  kahvehaneler  haftanın  belirli  günlerinde  ve  saatlerinde  

halkın  yeni  harfleri  öğrenebilmesi  için  kullanılacaktı. Yine  29  Aralık’ta  toplanan  

heyet, şehirdeki  kahvehanelerde  uygun  konular  etrafında  tartışmalar  düzenlemeye  
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karar  veriyordu. Đl  genelinde  açılacak  okulların  sayısının  400’ü  aşacağı  tahmin  

edilmekteydi.336 Görüldüğü  gibi  hazırlıklar  ve  duyurular  Balıkesir’de  sıkı  bir  

şekilde  sürmekteydi. Sinema, kahvehane  gibi yerler  bile  sınıf  olarak  

düzenleniyordu. 

Millet  Mektepleri’nin  açılması  için  yapılan  hazırlıklardan  sonra, 1  Ocak  

1929  günü  Millet  Mektepleri  resmen  açıldı. Türkiye  yeni  bir  yıla  yeni  bir  

coşkuyla  giriyordu. Yurt  genelinde yayınlanan  gazeteler  ise 1  Ocak  1929  gününü  

“Eğitim  Bayramı”  diye  kutluyordu. Gerçekten  de  bütün  yurtta  büyük  bir  bayram  

sevinci  yaşanıyordu. Açılan  okullar  birbiriyle  yaraşırcasına  süslenmişti.337 

Bütün  Türkiye  halkı  1  Ocak  1929  günü  kutsal  mücadelenin  bir  parçası  

oluyordu. Bu  kutsal  mücadele  Yeni  Türk  harflerinin  kabul  edilmesiyle  başlamıştır. 

Millet  Mektepleri’nin  açılmasıyla  mücadele  daha  bir  kuvvet  kazandı. Kuşkusuz ki  

her  istediğini  elde  eden  Türk, attığı  her  adımda  hedefe  ulaşan  Türk, son  kutsal  

görevinde  de  başarılı  olacaktır.  

Yaşanan  çağa  ayak  uydurabilmek  için  anlamak  ve  çalışmak  gereklidir. 

Hayatı  anlayabilmek  için  ise  okuma  yazma  bilmek  şarttır.  Đşte  bu  yüzden  il  

genelinde  400’ü  aşkın  Millet  Mektebi  açılarak  16-40  yaş  arası  kadın  erkek  bütün  

vatandaşlara  kısa  bir  zamanda okuma  yazma  öğretecektir. Halk, Millet  

Mektepleri’ni, gerek  il  merkezinde  gerekse    il  genelinde  büyük  bir  ilgi  ile  

karşılayacaktır.338 

Yurt  genelinde  de  durum  farklı  değildi. Açılan  bütün  okullarda  törenler  

yapılıyor, davullu  zurnalı  oyunlar  oynanıyordu. Tellallar  köylere  yayılmış  duyurular  

yapmıştı. Herkeste  bir  umut  vardı. Umudun  adı, okur  yazar  olma  karanlıktan  

kurtulmaydı. Her  yeri  saran  bayram  havası  içerisinde, yurda  kötü  bir  haber  yayıldı. 

Millet  Mektepleri’nin  hazırlanmasında  büyük  emeği  geçen  Milli Eğitim  Bakanı  

Mustafa  Necati  Bey  o  gün  saat  11’de  beklenmedik  bir  zamanda  hayatını  

kaybetmişti. Millet  Mektepleri’nin  açılışını  görememişti. Başbakan  Đsmet  Paşa, 

Mustafa  Necati’nin  mezarı  başında  yaptığı  konuşmasında  şunları  söylemiştir: 

“Đnkılapçılar  ölürken  kalanlardan  ve  yeni yetenlerden  bir  tek  dileği  vardı: Cansız  
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bileklerinde sallanan  vazife  bayrağının  kavranıp  daha  yüksekte  dalgalandırılmasıdır. 

Necati, aziz  Necati, dileğin  yerine  getirilecektir.” Millet  Mektepleri’nin  açılmasıyla  

da  bu  dilek yerine  getirilmiştir.339 

Bütün  Türkiye’de  olduğu  gibi  Balıkesir’de  de  Millet  Mektepleri  daha  önce  

belirlendiği  gibi 1  Ocak  1929  günü  büyük  tezahüratlar  eşliğinde  açıldı.Sabahın  ilk  

saatlerinden  itibaren  sokaklarda  bandolar  dolaşıyor, şehrin  her  köşesinde  bayram  

sevinci  yaşanıyordu. Okullar  gündüz  saat  15.00’de   hanımlara, akşam  saat  19’da  

ise  erkeklere eğitim  verecekti. Balıkesir  halkı  dersleri  candan  bir  ilgi  ile  takip  

etmiştir. Okulların  açıldığı  saatte  genç  ihtiyar  binlerce  kadın  okulları  doldurmuştu. 

Kucaklarında  çocuklarla  okullara  koşan  kadınların  görünümü  ise  Türk  halkının  ne  

kadar  okumaya  susamış  olduğunun  göstergesi  açısından  oldukça  önemlidir.  

Her  okul  ayrı  ayrı  açılış  törenleri  düzenliyordu. Milli  Eğitim  Müdürü  

Şahap  Bey  okulları  ayrı  ayrı  dolaşarak  denetim  ve  incelemelerde  bulundu.  

Balıkesir  Gazi  Đlkokulu  açılış  için  kırmızı  beyaz  kurdele  ve  bayraklarla  

süslenmişti. Okul, giriş  merdivenine  kadar  hanımlarla  doluydu. Bu  sırada  Kolordu  

bandosu  gelmiş  Đstiklal  Marşı’nın  söylenmesiyle  de  açılış  töreni  başlamıştı. Okul  

Müdürü  Şakir  Bey, bine  yakın  davetli  hanıma  seslenerek, Millet  Mektepleri’nin  

sağlayacağı  yararları  anlatıyordu. Şakir  Bey’in  konuşmasından  sonra  öğrenciler  

sınıflara  davet  edilerek  hiç  vakit  kaybetmeden  eğitime  başlandı. Gazi  Đlkokulu’nda  

başlayan  derslere, Mecidiye, Đzmirler, Hamidiye, Selahattin  ve  Osmaniye  mahalleleri  

halkı  devam  ediyordu.  

Balıkesir  Hacı  Đlbey  Đlkokulu  da  diğer  okullar  gibi  eğitime  başlanmıştı. 

Yine  eğitime  öğrencilerin  Đstiklal  Marşı’nı  okumaları  ile  başlandı. Okul  Müdürü  

Niyazi  Bey’in  yeni  Türk  harfleri  hakkındaki  konuşması  sonunda  koridorları  

dolduran  yüzlerce  öğrenci  ve  davetli  hanım  sınıflara  alınarak  eğitime  başlandı. 

En  kalabalık  okullardan  biri  de  Mithat  Paşa  Đlkokulu  idi. Burada  

Başöğretmen  Hacer  Hanım açılış  konuşmasını  gerçekleştirdi. Yeni  Turan, Ferda  

Yuvası, Güllü  ilkokullarında  da  benzer  törenler  düzenlendi. Okullardan  ayrı  olarak  
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çocuk  yuvası  ile  Öğretmenler  Birliği  salonlarında  da  Millet  Mektepleri  açılmıştı. 

Yine  buralarda  da  benzer  törenlerin  yapıldığı  anlaşılmaktadır. 340 

Erkeklere  mahsus  okullar   1  Ocak  1929  akşamı  açıldı. Gazi  Đlkokulu’ndaki  

açılış  töreni  Milletvekili  Hayrettin  Bey’in konuşmasıyla  başladı. Konuşmasında  

cehalet  içerisinde  yaşayan  milletlerin  hayat  şansının  olmadığını  söylüyordu. 

Konuşmasının  devamında  ise, Gazi’nin, hayat  ve  refahımızı  örten  kapıyı  kırarak  

Latin  esaslı  harfleri  almasıyla, milletin  nurlu  bir  yola, gerçek  bir  inkılaba  sahip  

olduğunu  belirtiyordu. Milletvekili’nin  konuşması  sürekli alkışlandı. Törende  

bulunan  bir  diğer  isim, Kolordu  Komutanı  Ali  Hikmet  Paşa  idi. 500  kişilik bina  

gündüz  olduğu  gibi  gece  de  tamamen  dolmuştu. Açılış  töreni  bitmek  üzere  iken 

halkı  heyecanlandıran  bir  ses  geldi. Halkın  arasından  gelen  bu  ses  Balıkesir  

halkının  Millet  Mektepleri’ne  duyduğu  büyük  ilgiye  tercüman  oluyordu. Titreyerek  

gelen  ses    Balıkesir  halkının  minnet  ve  şükranlarını  Cumhurbaşkanı’na  sunmasını  

teklif  ediyordu. Teklifin  alkışlarla  karşılanması  Millet  Mektepleri’nin  Balıkesir  

halkı  üzerinde  bıraktığı  büyük  memnuniyetin  göstergesidir.   

Kayabey  Đlkokulu’nda  açılışı  Balıkesir  Valisi  Salim  Özdemir  Bey  yaparken, 

Yeni  Turan ilkokulu’nun  açılışını  ise  C.H.P.  mutemedi  ve  Belediye  Başkanı  Naci  

Bey  yapıyordu. Bütün  Millet  Mektepleri’nde  saat  21.00’a  doğru  açılış  töreni  sona  

ermiş  durumdaydı. 341 

Đlçelerde  da  durum  farklı  değildi. Millet  Mektepleri’ne  halk  büyük  bir  ilgi  

gösterdi. Susurluk  halkı  harf  seferberliğini  başından  beri  takip  ediyor, okuma  

yazma  öğrenebilmek  için  elinden  gelen  gayreti  gösteriyordu. Đlçe  halkı  eylülden  

itibaren  merkezde  ve  bölgede  faaliyette  bulunan  yeni Türk  harfleri  kurslarına  

büyük  mutlulukla   katılmıştı. Kurslar  sonunda  belirli tarihlerde  yapılan  sınavlardan  

başarılı  sonuçlar  elde  edildi.342 

 Millet  Mektepleri  teşkilatının  açılacağı  duyurulunca  ise  büyük  küçük  

herkesin  yeni  harfleri  öğrenme  hevesi  ve  gayreti  bir  kat  daha  artmış  oldu. Đlçe  

idare  heyeti, Millet  Mektepleri’nin  faaliyete  geçmesi  için  gerekli  çalışmaları  

yapıyordu. Okuma  yazma  nimetinden  yararlanabilmek  için  halk  sabırsızlıkla  1  
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Ocak  Salı  gününün  gelmesini  bekliyordu. 1  Ocak  günü  Susurluk, benzeri  

görülmemiş  bir  tezahürata  sahne  oldu. Sabahın  ilk  saatlerinde  bayraklar  açılmış  

bando  ise  Belediye  önünde  yerini  almıştı. Saat  9.00  olduğunda  16-40  yaş  arası  

bütün  erkekler  Belediye  meydanına, hanımlar  ise  dershanelerde  toplanıyordu. Açılış  

günü, kaymakam, C.H.P.  mutemedi, belediye  reisi, askeri  erkan, memurlar  ve  

halktan  oluşan  kalabalık, önlerinde  bando  ile  beraber  belediye  önünden  hareket  

ederek  ilkokula  geldiler. Büyük  kalabalık  ve  bandonun  ahenkli  sesi  bu günün  çok  

özel  bir  gün  olduğunu  göstermeye  yetiyordu. 

Đnsana  neşe ve  şevk  verecek  şekilde  süslenmiş olan  okula  gelindiğinde  önce  

şehitler  minnetle  anıldı. Ardından  dershanelere  girilerek  kayıt  için  gereken  işlemler  

yapıldı. Kalabalığın  bundan  sonraki  durağı  ise  ortaokul  ve  Kız  Okulu  oldu. 

Kalabalığın  tekrar  Belediye  önüne  gelmesi  ile  saat  12.00’de  açılış  töreni  sona  

erdi.343 Susurluk  halkının  Millet  Mektepleri’ne  göstermiş  olduğu  bu  muazzam  ilgi  

aynı  zamanda  Türk’ün  harf  seferberliğinden  büyük  biz  zaferle  çıkacağının  ve  

cahilliği  kovacağının  bir  göstergesidir. 

Balya,  1  Ocak  1929  günü  çok  özel  bir  gün  yaşamıştır. Millet  

Mektepleri’ne  tahsis  edilen  okullar, daha  bir  kaç  gün  önceden  bayraklarla, defne  

dallarıyla  süslenmiş  durumdaydı. Davetliler  öğleden  sonra  bütün  okulları  

doldurmuştu. Okulların  açılış  saatinde  kaymakam  ve  beraberindekiler  okullara  

dağılarak  hanımların  derslerinin  açılış  törenlerine  katılıyorlardı. Akşam  da  erkekler  

için  düzenlenen  derslerin  açılış  törenlerine  katılıyorlardı.  

Edremit’te, 1  Ocak  1929  Salı  günü  erkekler  için açılması  düşünülen  Millet  

Mektepleri  için  bir  kaç  gün  önceden  okullar  bayraklarla  ve  defne  yapraklarıyla  

süslenerek  açılışa  hazır  hale  getirildi. Đhtiyar  heyetince  düzenlenen  cetvele  göre  30  

yaşına  kadar  olanlar   oturduğu  bölgeye  yakın  okullara  davet  ediliyordu. Millet  

Mektepleri’nin  açılış  saatinde, C.H.P. ilçe  başkanı, ilçe  kaymakamı, memurlar,  

askeri  erkan  ve halk  resmi açılış  için  okullarda  toplandı. Kız  Okulu’nda  yapılan  

törende, daha  önce  düzenlenen  halk kurslarına  katılarak iki  ay  içinde  iyi  bir  

şekilde  okuma  yazmayı  öğrenen  40  hanıma  alkışlar  arasında  başarı  belgeleri  

verildi. Yine  Erkek  Okulu’ndan  aynı  başarıyı  gösteren  50  erkeğe  de  aynı  merasim  
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yapıldı. Her  iki  okulda  da  Başöğretmenler  tarafında  Cumhuriyet’in  faziletleri  ve  

Harf  Đnkılabı  hakkında  bilgiler  veriliyordu.344 

Edremit  merkezinde  7’si  erkekler  için,  11’i  hanımlara  mahsus  olmak  üzere  

toplam  18  dershane  açıldı. Köylerde  ise  dershanelerin  toplam  sayısı  30’u  bulmakta  

idi. Edremit  Belediye’si  Millet  Mektepleri’yle  yakından  ilgilenerek  gerekli  maddi  

ve  manevi  yardımlarda  bulunmuştur.345 

Millet  Mektepleri  il  genelinde  düzenli  bir  şekilde  eğitime  devam  ediyordu. 

Milli  Eğitim  Müdürlüğü’nden  verilen  bilgilere  göre  gerek  il  merkezinde  gerekse  

bütün ilçelerde  halk  Millet  Mektepleri’ne  derin  bir  ilgi  gösteriyordu. Hatta  bir  çok  

bölgede  öğretmen  sayısı  ihtiyacı  karşılamada  yetersiz  kalıyordu. Açılan  Millet  

Mektepleri’nin  sayısı  henüz  tam  olarak  bilinmemekle  beraber  Balıkesir  Valisi  

Özdemir  Salim  Bey  açılan  okul  sayısının  400’ü  geçtiğini  söylüyordu.  

Yeni  Türk  harfleri  il  genelinde  hızlı  bir  şekilde  öğrenilirken, yeni  Türk 

harflerinden  öğrenenlerin  de  sınavdan  geçirilmesi  gerekiyordu. Bu  nedenle  iki  

sınav  heyeti  oluşturuldu. Biri  hanımları  diğeri  ise  erkekleri  sınavdan  geçirecekti. 

Hanımların  sınav  heyeti, Mithat  Paşa  Đlkokulu’nun  Başöğretmeni  Hacer  Hanım, 

Yeni  Turan  Đlkokulu  Başöğretmeni  Zehra  Hanım  ve  diğer  bayan  öğretmenlerden  

oluşmaktaydı. Erkeklerin  sınav  heyeti  ise, il  yatılı  okul  müdürü  Raif  Bey, Güllü  

Đlkokulu  Müdürü  Refet  Bey  ve  Hacı  Đlbey  Đlkokulu  öğretmenlerinden  Ömer  

Bey’den  oluşmaktaydı.  

Erkeklerin  sınavları  pazartesi  ve perşembe  günleri  saat  14.00’da  

Öğretmenler Birliği’nde, hanımların  sınavlarının  ise  Cuma  günü  saat  14.00’da  

Mithat  Paşa  Đlkokulu’nda  yapılması  planlanıyordu. Diğer  yandan  Millet  

Mektepleri’nde  öğretmen olarak  görev  almak  isteyenler, talimatname  gereğince  

sınavdan  geçirileceklerdi. Öğretmenlerin  gireceği  sınav  da  bir  heyet  tarafından  

gerçekleştirilecektir. Bu  sınav  heyeti,  Millet  mektepleri  Đdare  Heyeti  başkanı, Milli  

Eğitim  müfettişi  ve Öğretmen  Okulu’ndan  bir  Türkçe  öğretmeninden  oluşmaktaydı. 
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Bu  sınavlarda  başarılı  olan  öğretmenlere  diplomaları  verilerek, öğretmen  sayısının  

yetersiz  olduğu  bölgelere  görevlendirileceklerdi.346 

Millet  Mektepleri’nde  eğitim  tüm  hızıyla  devam  ediyordu. Millet  

Mektepleri’nde  görev  alan  öğretmen  sayısı, derslere  devam  eden  öğrenci  sayısını  

karşılayamıyordu. Milli  Eğitim  Müdürlüğü  öğretmen  eksiğini  karşılayabilmek  için  

gereken  tedbirleri  alıyordu. Bu  amaçla  kadrolu  öğretmenlerin  bazıları  diğer  

bölgelere  dağıtılmıştır. Diğer  yandan  sınav  heyetine  sürekli  müracaatların  yapılması  

memnuniyetle  karşılanmakta  idi. Milli  Eğitim  Müdürü  Şahap  Bey  Millet  

Mekteplerini  sık  sık  dolaşarak  teftiş  ediyor  ve  ihtiyaçları  rapor  halinde  merkeze  

bildiriyordu.347 

Millet  Mektepleri, nahiye  ve  köylerde  aynı  tarihte  açılmıştır. Sarıköy  

nahiyesinde  3’ü  erkeklere, 1’i  hanımlara  mahsus  olmak  üzere  toplam  4  dershane  

açıldı. Hanımlar  gündüz  bir  saat  olmak  üzere  haftada  beş  saat  belirlenen  okul  

binalarına giderken, erkekler  ise  akşamları günde  bir  saat, haftanın  beş  günü  olmak  

üzere  belirlenen  üç  kahvehanede  ders  görüyorlardı. Millet  Mektepleri’nin  200  

öğrencisi  bulunmaktaydı. Dersler  okul  öğretmenleri  tarafından  veriliyordu. Gerek  

hanımlar  gerekse  erkekler  bu  eğitim  seferberliğine  büyük  bir  hevesle  

katılıyorlardı.  

Sarıköy’ün, Gündoğan  ve  Bostancı  köylerinde  öğretmenler  tarafından  

eğitime  resmen  başlanırken, nahiyenin  diğer  15  köyü  geçici  öğretmen  tayin  

edilemediği  için  eğitime  başlanamadı. Köy halkı  vakit  kaybetmeden  eğitime  

başlayabilmek  için  Gönen’den  ve  Sarıköy  nahiyesinden  geçici  öğretmen  

verilmesini  talep  ediyorlardı. 348 Türk  halkının  yeni  Türk  harfleri  karşısında  

gösterdikleri  büyük  ilgi  ve  gayret  öğretmenler  tarafından  da  memnuniyetle  

karşılanıyordu.349 Görüldüğü  gibi, Balıkesir  il merkezi, ilçeleri  ve  köyleri  ile  harf  

seferberliğine  büyük  bir  destek  vermiş  ve  bu  doğrultuda  açılan  Millet  

Mektepleri’ni  yakından  takip  etmiştir. 

                                                 
346 Türk  Dili, 6  Ocak  1929 
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349 Türk  Dili,  21  Ocak  1929 
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Balıkesir  merkezde  Millet  Mektepleri  eğitime  tüm  hızıyla  devam  ediyordu. 

14  Ocak’ta  Hükümet  Konağı’nda  serbest  meslek  sahibi  50  kişi  girdikleri  sınav  

sonucunda  başarılı  olmuşlardır. Hanımların  sınavları  ise  her  cuma  Mithat  Paşa  

Đlkokulu’nda  yapılıyordu.  

Millet  Mektepleri  idare  heyeti  14  Ocak  günü  toplanarak  önemli  kararlar  

aldı. Alınan  kararlara  göre  Millet  Mektepleri’ne  devam  etmeyenler  takip  edilerek, 

devamsızlığın  kanunlara  aykırı  olduğu, Polis  Müdürlüğü  tarafından  kendilerine  

bildirilecekti. Ayrıca Đdare  Heyeti, ilçelerdeki  Millet  Mektepleri  teşkilatına  ait  

bütçeleri  istiyordu. Yine  Đdare  Heyeti, ailesine  dört  ay  içerisinde  yeni  Türk  

harflerini  öğretebileceğini  söyleyen  bazı  aile  reislerinin  müracaatlarını  da  kabul  

ediyordu.350 

Đdare  Heyeti  Millet  Mektepleri’ne  devam  zorunluluğu  olduğu  halde  devam  

etmeyenler  hakkında  aldığı  kararı  uygulamaya  başladı. Đlk  zamanlar  devamsızlık  

görüldüğü  halde  büyük  bir  çoğunluğun  derslere  devam  ettiği  anlaşılmaktadır. Đl  

merkezinde  27  yaşına  kadar  olanlar  Millet  Mektepleri’ne  devam  etmek  

zorundaydı. Halbuki  bu  zorunluluk  40  yaşına  kadar  olanlar  için  geçerliydi  ve  

buna  göre  öğretmen  temin  edilmişti. Valinin  denetim  gezilerinde  bulunmasından  

dolayı  bir  haftadır  Đdare  Heyeti  toplanamıyordu. Đdare  Heyeti, yapacağı  ilk  

toplantıda  derslere  gitmesi  zorunlu  olan  öğrencilerin  haricinde  kalan  vatandaşların  

da   derslerden  yararlanabilmesi  yönünde  bir  karar  alacaktır.351 

Milli  Eğitim  Bakanlığı’na, Millet  Mektepleri’nin  faaliyetleri  konusunda  

yurdun  dört  bir  yanından  memnuniyet  verici  haberler  geliyordu. Gelen  bilgilere  

göre, yurdun  her  tarafında  kadın  erkek  herkes  yeni  Türk  harflerini  öğrenmek  için  

büyük  gayret  gösteriyordu. Bu  dönemde  200  bin  kişinin  öğrenim  görebileceği  

tahmin  ediliyordu. Henüz  kesin  olmayan  bilgilere  göre  öğrenim  görenlerin  sayısı  

yarım  milyonu  geçmişti. Bu  sayının  içerisine  memurlar  ve  öğrenciler  dahil  değildi. 

Buradan  da  anlaşılıyor  ki  okuma  yazma  bilenlerin  sayısı, tahmin  edilenden  

oldukça  fazla  artmıştı. Bütün  merkezlerden  gelen  bilgiler  tam  değildi. Milli  Eğitim  

                                                 
350 Türk  Dili,  15  Ocak  1929 
351 Türk  Dili,  21  Ocak  1929 
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Bakanlığı, bilgiler  tamamlandığında  bir  istatistik  yapmayı  ve  bunu  yayınlamayı  

planlıyordu.352 

Millet  Mektepleri’nde  Arap  harfleriyle  okuyup  yazanlara  ayrı  bir  kurs  

düzenleniyordu. “B”  sınıfı  kurslar  da  denilen  bu  kurslara  mahsus  sınavlar  ise  4  

Mart  1929  günü  başladı. “B”  sınıfı  kurslarına  devam  eden  hanımlar  Mithat  Paşa  

Đlkokulu’nda, erkekler  ise  Öğretmenler  Birliği  salonunda  sınava  giriyorlardı. 

Yapılan  bu  sınavlara  “A”  sınıfı  kurslarına  katılanlar  katılamıyordu. Milli  Eğitim  

Bakanlığı’nın  tebligatına  göre  “A”  sınıfı  yani  daha  önce  hiç  okuma  yazma  

bilmeyenlerin  iki  ay  daha  Millet  Mektepleri’ne  devam  etmesi  gerekiyordu. 

Anlaşılan  o  ki, daha  önce  okuma  yazma  bilmeyenler  ancak  iki  ay  daha  eğitim  

gördükten  sonra  sınavlara  girebileceklerdi. Milli  Eğitim  Müdürlüğü’nden  edinilen  

bilgilere  göre  şartları  uyan  herkes  sınav  için  başvurabilecekti. Sınavda  başarılı  

olanlara  Millet  Mektepleri  sertifikası  verilecekti.353 

Milli  Eğitim  Müdürlüğü, Millet  Mektepleri’ne  devam  zorunluluğu  

konusunda  bütün  mahalle  idare  heyetlerine  tebliğ  gönderiyordu. Buna  göre  

mahalle  muhtarları  Millet  Mektepleri’ne  devam  etme  zorunluluğu  olan  kişilerin  

derslere  devam  edip  etmediklerini  kontrol  edecekti. Derslere  devam  etmeyenler  

takip  edilecekti. 

Millet  Mektepleri’nde  Arap  harfleriyle  okuma  yazma  bilenlerin  eğitimi  

şubat  ayı  sonunda  sona  erdi. Bu  yüzden  Millet  Mektepleri  de  bu  dönem  için  

eğitimi  sonlandırmıştır. “B”  sınıfı  eğitime  katılıp  da  sınavda  başarılı  olamayanlar  

ile  sınava  girmeyenler  tekrar  bir  sınava  girebileceklerdi. Balıkesir  ilçelerinde  

şimdiye  kadar  sınavlara  girerek  başarı  elde  etmiş  kadın  ve  erkeklerin  sayısı  

aşağıdaki  şekildedir: 

Ayvalık’ta: Sınava  giren, 97  erkekten  95’i  başarılı, 2’si  başarısız olmuştur. 

kadınlarda  ise, 111  kadında  105’i  başarılı, 5’i  başarısız  olmuştur. 

Sındırgı’da: Sınava  giren  52  erkek, 34  kadın  başarılı  olmuştur. Sındırgı’nın  

Çorum  nahiyesinde  60  erkek, Gölcük  nahiyesinde  ise  20  erkek  sınavda  başarı  

göstermiştir. 

                                                 
352 Türk  Dili,  24  Ocak  1929 
353 Türk  Dili, 5  Mart  1929 
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Erdek’te: 169  erkek  ve  90  kadın  başarılı  olmuş, 30  erkek  ve  17  kadın  ise  

sınavda  başarı  gösterememiştir. 

Balya’da: 57  erkekten  45’i  başarılı, 11’i  ise  sınavda  başarısız  olmuştur. 

Gönen’de: 219  erkek  ve  41  kadın  başarılı  olmuştur. 

Edremit’te: Sınavlardan, 75  erkek  ve  50  kadın  başarılı  olmuştur. 

Diğer  yandan  Burhaniye, Dursunbey  ve  Bandırma  ilçelerinden  henüz  bu  

konuda  bilgi  gelmemiştir. 

Balıkesir  merkeze  bağlı  nahiyelerde  de  sınavdan  başarılı  olan  kadın  ve  

erkek  sayısı  verilmiştir.  Buna  göre:  

Şamlı’da  40  kadın  ve  erkek  sınavda  başarı  göstermiştir. 

Kepsut’ta  104  erkek  ve  10  kadın  başarılı  olmuştur. 

Giresun  nahiyesinde  45  erkek  başarılı  olmuş, 10  kişi  başarılı  olamamıştır. 

Konakpınar’da  23  erkek  başarılı  olmuştur. 

Çağış’ta  71  kişiden  66’sı  başarılı, 5’i  ise  başarısız  olmuştur. 

Pamukçu  köyünde  kurslara  devam  edenlerden  58  erkek  öğrenci  başarı  

göstermiştir. 

Balıkesir  il  merkezinde  ise  derslere  katılan  96  erkek  sınavda  başarılı  

olmuştur. Kadınlardan  sınavı  geçenlerin  sayısı  henüz  rakamlar  belli  olmamakla  

birlikte 150  kadardır.  Balıkesir  merkeze  bağlı  nahiye  ve  köylerde  336  erkek  ve  

10  kadın  başarılı  olmuştur. Bütün  bu  bilgilere  dayanarak  Balıkesir  vilayet  

genelinde  1 142  erkek  ve  500  kadının  başarılı  olduğu  sonucu  çıkmaktadır. 354 

Milli  Eğitim  Müdürlüğü’nce, Ocak  ayından  Şubat  sonuna  kadar  eğitime  

devam  eden  dershane  sayısı  ile  derslere  devam  eden  öğrenci  sayısını  tespit  

edilmiştir. Buna  göre:  Đl  genelinde  birinci  devre  Millet  Mektepleri’nde  14’ü  

kadınlara  olmak  üzere  toplam  79  dershane  açılmıştı. Açılan  dershanelere  672  

kadın, 2 543  erkek  devam  etmiştir. Yapılan  sınavlar  sonunda  438  kadın  ve  1 522  

erkek  başarılı  olmuştur. 

Đl  genelinde, Arap  harfleri  ile  okuma  yazma  bilmeyenler  için  açılan  

dershanelerin  sayısı  toplam  430  tanedir. Bu  dershanelerin, 10  tanesi  umumi  , 122  

                                                 
354 Türk  Dili,  20  Mart  1929 



 138 

tanesi  kadın  ve  298  tanesi  erkeklere  mahsus  olmak  üzere  açılmıştır. Açılan  Millet  

Mektepleri’ne  6 699  kadın, 12 092  erkek  öğrenci  devam  etmiştir. Millet  

Mektepleri’nde  ikinci  devre  mart  ayı  sonunda  bitmiştir. Đkinci  devre  için  açılan  

dershane  sayısı: 112’i  kadınlara  ve  186’sı  erkeklere  mahsus  olmak üzere  toplam  

298  adettir. Đkinci  devre  açılan  dershanelere  5 146  kadın, 7 694  erkek  devam  

etmiştir. Balıkesir  genelinde  Millet  Mektepleri  için  görevlendirilen  öğretmen  sayısı  

ise  165’tir. 

Balıkesir’de  rakamlarla  okuma  yazma  bilenlerin  sayısı  böyle  iken  

Đstanbul’da  Millet  Mektepleri’ne  devam  eden  35  bin  kişi  yeni  Türk  harflerini  

öğrenmiş  olup, sertifika  almaya  hak  kazanmış  durumdadır.355 

Milli  Eğitim  Bakanlığı  harf  inkılâbıyla  başlayan  eğitim  seferberliğinde  çok  

önemli  bir  görev  üstlenmiştir. Milli  Eğitim  Bakanı  Cemal  Hüsnü  Bey, harf  

seferberliğinin  bütün  yurtta  nasıl  gittiğini  öğrenebilmek  için  Milli  Eğitim  

Müdürlükleri’ne  yazı  gönderiyordu.  Bakanlığın  gönderdiği  yazı  şöyledir: 

“Halkı  okuma  ve  yazmamazlıktan  kurtarmak  faaliyetinin  bu  seneye  ait  kısmı, bu  
seneden  itibaren  son  bulmuştur. Ocak  ayında  açılan  halk  kursları  vasıtasıyla  250  
yetişkin  kadın  ve  erkek  vatandaş  okumuştur. Ocak  ayından  şubat  sonuna  kadar  
Millet  Mektepleri’nin  iki  aylık (B Kursu) dershanelerinde  40  kadın  ve  135  bin  
erkek  vatandaş  yetiştirmiştir. Millet  Mektepleri’nin  dört  aylık  (A)  dershaneleri  ile  
ikinci  mesai  devresine  girmiş  bulunan  (B)  dershaneleri  faaliyetinin  hasılatları  bu  
ay  sonunda  başlayan  sınavlarla  kontrol  edilecektir... 

Bu  yoldaki  mücadeleye  daima  daha  fazla  heyecan  ve  kuvvetle  devam  edilecek. 
Hedefimize  varabilmemiz  için  en  büyük  hizmet  hissesi  bize  düşmektedir...” 

Gönderilen  yazıda  aynı  zamanda, vilayetlerin  Millet  Mektepleri’ne 1929 

bütçesinden  belirli  bir  para  ayırmaları  da  isteniyordu. Ayrılacak  olan  paranın  

miktarı  1928  bütçesinin  beşte  biri  kadardı. Yine yazıda  bundan  sonra  açılacak  olan  

Millet  Mektepleri’nin  hangi  tarihler  arasında  faaliyet  göstereceği  de  belirtiliyordu.  

Buna  göre: Kasabaların  bütün  ilkokulları  ile, her  köyde  en  az  bir  tane  açılması  

gereken  Millet  Mektepleri’nde  eğitim  1929  kasım  başında  başlayarak  1930 yılı  

şubat  ayında  sona  erecekti. 356 Bu  devre  açılan  Millet  Mektepleri’nde  yarım  

milyona  yakın  Türk  halkına  okuma  yazma  öğretileceği  tahmin  ediliyordu.357 

Yeniden  açılacak  Millet  Mektepleri  için  hazırlıklar  başlamıştı. Đstanbul  Milli  

                                                 
355 Türk  Dili,  5  Nisan  1929 
356 Türk  Dili,  5  Nisan  1929 
357 Türk  Dili,  5  Temmuz  1929 
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Eğitim  Müdürlüğü de  Millet  Mektepleri’nin  tekrar  faaliyet  göstermesi  için  

hazırlıklara  başlamıştı. Halkın, Millet  Mektepleri’ne  düzenli  bir  şekilde  devamını  

sağlayabilmek  için  her  türlü  tedbirin  alınacağı  bildiriliyordu.358 

Milli  Eğitim  Bakanlığı’nca, Millet  Mektepleri’nin  yeni  dönem  açılışı  ile  

ilgili  talimatname  Balıkesir’e  gönderildi.  Gönderilen  bu  yazıda  ilave  olarak, bir  yıl  

önce  Millet  Mektepleri’nde  800  bin  kişinin  eğitim  gördüğü  bildiriliyordu. 1927  

yılında  genel  nüfusun  yüzde  10’u  okur  yazar  iken, nüfusun  diğer  kısmı  ise  

okuma  yazma  bilmemekteydi. Bu  tablo  karşısında  hükümet, halkı  cahillikten  

kurtarma  konusunda  kararlı  davranmıştır. 

Bakanlığın  gönderdiği  talimatnameye  göre  Millet  Mektepleri  teşkilatı, sabit  

ve  gezici  olmak  üzere  “A”  ve  “B”  dershaneleri  ile  okuma  odaları  ve  köy  yatılı  

okullarından  oluşmaktaydı. Buralarda  16-45  yaş  arası  bütün  vatandaşlara  eğitim  

verilirdi. Her  vatandaş  bu  okulların  asli  öğrencisidir. Teşkilatın  genel  başkanı  ve  

Millet  Mektepleri’nin  başöğretmeni  Gazi  Mustafa  Kemal  Paşa  idi. Millet  

Mektepleri  teşkilatının  diğer  başkanları  ise  T.B.M.M.  başkanı, icra  vekilleri, ordu  

komutanı  ve  C.H.P.  genel  katibi  idi. Millet  Mektepleri’nin  yönetim  görevi  valilere  

verilmişti. Teşkilat  idaresinin  görevi, illere  gönderilen  talimatnameyi  göz  önünde  

bulundurarak, mesleki  özelliklere  göre  derece  derece  eğitim    imkanı  sağlamaktı. 

Vilayet  genelinde,  Millet  Mektepleri’nin  idare  heyetleri  yerel  yönetim  birimlerine  

göre  oluşturulacaktı. 

Millet  Mektepleri  vilayet  heyetlerinin,  özel  bütçeye  para  aktarmak,  okul  

yerini  ve  eğitim  süresini  belirlemek, vatandaşların  derslere  devamını  sağlamak, 

kitap  temin  etmek, halka  açık  yerlerde  okuma  odaları  açmak  gibi  görevleri  vardı.  

Đlçelerde  ise, bu  görevleri  ilçe  heyetleri  üstlenecekti. Đlçe  heyetlerinin, okulları  

yönetmek  ve  istenilen  zamanda  gerekli  raporları  Milli  Eğitin  Bakanlığı’na  

göndermek  de  görevleri  arasındadır. Heyetin  genel  müdürleri  Milli  Eğitim  

Müdürleri’dir.  Đlçelerde  kaymakam  başkan,  Milli  Eğitim  memuru  de  katip  

konumunda  idi. Nahiyelerde  heyetleri,  nahiye  müdürü  ile  başöğretmen, köylerde  ise  

muhtarlar  ve  öğretmenler  oluşturulacaktı. 

                                                 
358 Türk  Dili,  3  Temmuz  1929 
 



 140 

Millet  Mektepleri’nde  görevli  olan  öğretmenler  en  az  50  lira  alıyordu. 

Çalıştığı  okulda  birden  fazla  dershane  açılan  öğretmen  ve  memurlar,  maaşlarına  

ek  olarak  çalıştığı  devre  için  50  lira, müfettişler  60,  müdürler  ise  90  lira  para  

alıyorlardı. Millet  Mektepleri’nde  eğitim  haftada  6  saat  olmasına  karşın  mahalli  

özelliklere  göre  3  saate  kadar  düşebilmektedir. Derslerin  gün  ve  saati  heyet  

tarafından  belirleniyordu. Eğitime  başlanacağı  tarih  uygun  bir  şekilde  ilan  edilir. 1  

Kasım’da  okullar  donatılır  ve  halka  açık  yerlerde  günün  anlamı  ve  önemi  ile  

ilgili  konuşmalar  yapılır.”A”  ve  “B”  dershanelerinde  4  aylık  eğitimden  sonra  

sınavlara  başlanır. 

Köylerde  görevli  gezici  öğretmenler  12-16  yaş  arasına  sabah, 16-45  yaş  

arasına  ise  öğleden  sonra  ders  verirlerdi. Talimatnamede  yine  gezici  öğretmenlerin  

nasıl  tayin  edileceği  ve  kadrosuz  öğretmenlerden  nasıl  yararlanılacağı  da  

belirtiliyordu.  Devlet  kurumları,  belediyeler, banka  ve  demiryolları  idareleri,  bu  

idarelerde  çalışan  hizmetlilere  okuma  yazma  öğretmekle  sorumluydular. Yine  

talimatnamede  cezaevinde  bulunup  da  mahkumiyet  süresi  6  aydan  fazla  olan  

vatandaşların  da  mutlaka  okutulması  gerektiği  aksi  halde  cezaevi  müdürlerinin  

sorumlu  tutulacağı  belirtiliyordu. 

Kurumlar  ve  şahıslar  eğer  20  memur  çalıştırıyorlarsa, mutlaka  bu  memur  

ve  işçiye  okuma  yazma  öğretecekler  ve  gerekirse  Milli  Eğitim’den  öğretmen  

isteyeceklerdi. Ücretler  ve  diğer  masraflar  kendilerine  ait  idi. 

Millet  Mektepleri  idare  heyetleri  eğitimi  teşvik  edici  faaliyetlerde  

bulunacaklardı. Bu  okullara  devam  edenler  Millet  Mektepleri’nin  faydalarından  

istifade  edebileceklerdi. Mesela  bir  işe  başvururken mutlaka  Millet  Mektepleri  

sertifikası  istenecektir. Sertifika  gösteremeyenler  işe  alınmadıkları  gibi  belirli  bir  

cezaya  da  tabi  tutulacaklardı.359 

Ankara’da  il  merkezinde, ilçelerde  ve  hapishanelerde  Millet  Mektepleri’ne  

devam  edenlerin  sayısının   40 000  kişi  olduğu  tespit  edilmiştir. Millet  

Mektepleri’ne  devam  etmeyenler  5 000  lira  para  cezası  ile  cezalandırılacaklardı.360 

Derslere  devam  etmeyenler  hakkındaki  ceza  Millet  Mektepleri  Đdare  Heyeti  
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tarafından  veriliyordu.  Millet  Mektepleri’ne  devam  edenler  hem  para  cezasından  

kurtuluyorlar  hem  de  okuma  yazmayı  öğrenmiş  oluyorlardı. Halkın  menfaatlerine  

olan  bu  durum  karşısında  halkın  bu  işe  dört  elle  sarılacağına  kesin  gözüyle  

bakılıyordu.361  

Bilindiği  gibi  Millet  Mektepleri’ne  16-45  yaş  arasında  bulunan  herkes  

devam  etmek  zorunda  idi. Bu  zorunluluk  bir  önceki  yıl  okuma  yazma  öğrenmiş  

olanlar  için  de  geçerliydi. Çeşitli  bölgelerde  açılacak  “B”  dershanelerinde  okuma  

yazma  bilenlere, okuma, imla, matematik, yurt  bilgisi  gibi  bilgiler  de  verilecektir. 

Bir  önceki  yıl  çeşitli  nedenlerle  Millet  Mektepleri’ne  devam  edememiş, yeni  Türk  

harflerini  henüz  öğrenememiş  vatandaşlar   ise  “A”  dershanelerine  gideceklerdi. 

Yine  bu  derslere  katılanlara  da  biraz  matematik  ve  imla  dersleri  verilecektir. 

Millet  Mektepleri’ne  devam  etmeyenlere  ceza  uygulanacaktır. 362 

Millet  Mektepleri  yeni  dönem  eğitim  için  1  Kasım  1929  Cuma  günü  

açılacaktır. Ancak  açılış  gününün  cuma  tatiline  denk  gelmesi  sebebiyle  eğitime  2  

Kasım  günü  başlanması  düşünülüyordu. Ankara’dan  gelen  telgraf  bu  durumu  

değiştirdi.  Ankara’dan  gelen telgrafta, cuma  tatiline  rağmen  1  Kasım  günü  eğitime  

başlanılması  isteniyordu. Telgrafta  şöyle  yazmaktaydı: “Millet  Mektepleri  kasımın  

birinci  günü  cuma  olmasına  rağmen  açılacaktır.”363 

Millet  Mektepleri’nde  yeni  dönem  eğitime  başlanırken,  Balıkesir  Millet  

Mektepleri  idare  heyeti  Vali  Özdemir  Salim  Bey  başkanlığında  toplandı. 

Toplantıda  Millet   Mektepleri  Talimatnamesi’ne  uygun  olarak  çeşitli  kararlar  

alındı. 364 Balıkesir  Valisi  Özdemir  Salim  Bey  başkanlığında  toplanan  Balıkesir  

Millet  Mektepleri  idare  heyetinde  alınan  kararlar  yedi  maddeden  oluşuyordu. 

Ayrıca  hangi  mahallelerin  hangi  okullara  gideceği  de belirlenmişti. Buna  göre; 

Börekçiler, Aygören  mahallelerinde  oturan  kadın  ve  erkekler  şehir  yatılı  okuluna, 

Hacı  Đshak, Oruç  Gazi, Selimiye  mahallelerinde  oturanlar  Kayabey  Đlkokulu’na, 

Osmaniye, Mecidiye, Đzmirler, Hamidiye, Selahattin  mahalleleri  kadın  ve  erkekleri  

Gazi  Đlkokulu’na,  Sahanhisar, Umur Bey, Şeyh Lütfullah  mahalleleri  Hacı Đlbey  

                                                 
361 Türk  Dili,  23  Aralık  1929 
362 Türk  Dili, 22  Ekim  1929 
363 Türk  Dili, 23  Ekim  1929 
364 Türk  Dili, 27  Ekim  1929 
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Đlkokulu’nda, Mustafa  Fakih, Orkçukara, Karaoğlan  mahalleleri  erkekleri  Tevfikiye  

Đlkokulu’nda,  Hacı Gaybi, Martlı  mahalleleri  kadınları  Ferda  Yuvası’nda, Aziziye, 

Mirza  Bey, Mustafa  Fakih, Orkçukara  mahalleleri  kadınları  Yeni  Turan  

Đlkokulu’na, Hacı  Đsmail, Karaoğlan  mahalleleri  kadınları  çocuk  yuvasında, Yenice, 

Eskikuyumcular, Kasaplar  mahalleleri  kadın  ve  erkekleri  Mithat  Paşa  Đlkokulu’nda, 

Dinkçiler  mahallesi  kadın  ve  erkekleri  Güllü  Đlkokulu’na, Vicdaniye  mahallesi  

kadın  ve  erkekleri  Vicdaniye  Cami’sinde  eğitim  göreceklerdi.365 

Diğer  yandan  Balıkesir’de  olduğu  gibi  tüm  yurtta  Millet  Mektepleri  için  

hazırlıklar  devam  ediyordu. 1  Kasım’da  açılacak  olan  Millet  Mektepleri’ne  halkın  

vaktinde  kayıt  yaptırmaları  için  Millet  Mektepleri  idare  heyetleri, polis,  

jandarmaya  ve  mahalle  ihtiyar  heyetlerine  tebligat  gönderiyordu. Bu  tebligatta  16-

45  yaş  arası  kadın erkek  herkesin  Millet  Mektepleri’ne  kayıt  yaptırmasının  

zorunlu  olduğu  bildiriliyordu. Yine  tebligatta, 13  Kasım  gününe  kadar  okullara  

devam  edenlerin  tamamının  hangi  okullara  gittiğini  belirten  bir  cetvel  

hazırlanması  da  isteniyordu. Her  mahalle  ihtiyar  heyeti, bu  cetvelleri  idare  heyetine  

gönderecekti. 366 

Türkiye’nin  her  tarafında  Millet  Mektepleri’nin  ikinci  devresi  1  Kasım  

1929  günü  açıldı. Millet  Mektepleri’nin  açılması  o  günün  en  önemli  meselesiydi. 

Yeni  harflerin  kabul  edilmesiyle, Arap  harfleri  ile  yazılıp  okunurken  ortaya  çıkan  

zorluklar  da  ortadan  kalkıyordu. Millet  Mektepleri’nin  açılması  Türk Milleti’ne,  

böyle  bir  medeni  araçtan  yaralanabilme  fırsatını  verdi. Millet  Mektepleri’nin  

açıldığı  1  Ocak  1929  gününden  bu  yana  kısa  bir  zamanda  önemli  faaliyetlerde  

bulunması  bu  fırsatı  daha  da  güçlendirdi. 

Öğrenilmesi  zor,  özellikle  de  akılda  tutulması  zor  olan  Arap  harflerinin  

terk  ederek  yeni  bir  alfabe  almak  zaman  zaman  devletin  başında  bulunanları  

düşündürmüştü. Ancak  yine  de  ilim, irfan  ve  medeniyetin  gelişmesine  engel  olan  

Arap  harflerinden  kalıplaşmış  fikirlerin  etkisiyle  vazgeçilemiyordu. Dikkat  çekici  

nokta  Arap  alfabesinin  olumsuzluklarının  uzun  zaman  önce  fark edilmiş  olmasına  

rağmen  Kurtuluş  Savaşı’nı  kazanan  neslin  bu  olumsuzlukları  ortadan  

                                                 
365 Türk  Dili,  29  Ekim  1929,  Balıkesir  Millet  Mektepleri  idare  heyetinin  hazırladığı  
talimatnamenin  tamamı  gazetede  yer  almaktadır. 
366 Türk  Dili, 27  Ekim  1929 
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kaldırmasıdır. Aynı  nesil  cahilliği  ortadan  kaldırabilmek  için  bu  defa  ikinci  bir  

adım  atıyordu. Millet  Mektepleri  1  Kasım  1929  günü  ikinci  kez  kapılarını  

açıyordu.  

Đkinci  devre  Millet  Mektepleri’nin  programı  bir  önceki  yıla  göre  daha  

genişti. Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  belirlenen  programda  okuma  yazmanın  

yanında  hayatta  kullanılması  gerekli  olan  bilgiler  de  veriliyordu. Böylelikle Millet  

Mektepleri  milli  ve  hayati  çok  önemli  ihtiyaçları  karşılıyordu.367 

Đkinci  devre  Millet  Mektepleri, tıpkı  birinci  devre  Millet  Mektepleri’nin  

açılışı  gibi  törenlerle  yapıldı. Bütün  okullar  aynı  tarihte  eğitime  başladı.  1  Kasım  

Cuma  günü   Vali  Özdemir  Salim  Bey, Kolordu  Komutanı Ali  Hikmet  Paşa, 

Belediye  Başkanı  Naci  Bey  de  Gazi  Đlkokulu’nda  yapılan  törende  hazır  bulunmuş 

olup  günün  anlamı  ile  ilgili  konuşmalar  yaptılar. Açılış  töreni  sırasında, bir  önceki  

yıl  Millet  Mektepleri’nde  en  iyi  başarıyı  gösteren  marangoz  Faik  Bey’e  Gazi’nin  

imzasını  taşıyan  hediye  sunuldu. Kadın  dershaneleri  de  tören  eşliğinde  2  Kasım  

günü  saat  15:00’te  açıldı. Gazi  Đlkokulu’ndaki  törende  geçen  yılın  Millet  

Mektepleri’nde  en  iyi  başarıyı  göstermiş  olan  Kıymet  Hanım  ile  Mithat  Paşa  

Đlkokulu’ndaki  törende  ise  en  iyi  başarıyı  gösteren  Nazmiye  Hanım’a  Gazi’nin  

imzaları  bulunan  hediyeler  takdim  edildi. Özellikle  kadınlar  Millet  Mektepleri’ne  

büyük  ilgi  gösteriyordu.  Derslere  gelmeyenler  ise  daha  ilk  günden  tespit  edilerek, 

devam  etmediği  için  gereken  işlemler  yapılacaktı.368 

Balıkesir’de  Millet  Mektepleri  eğitime  tüm  hızıyla  devam  edilirken  

Edremit’te  eğitime  bir  süre  ara  verilmek  zorunda  kalındı. Edremit  ilçesi  

genelindeki  Millet  Mektepleri’nde, zeytin  toplama  dönemi sebebiyle  bir  ay  eğitime  

ara  verilmiştir.  Sadece  Edremit  Millet  Mektepleri  için  geçerli  olan  bu  süre  

sonunda   eğitime  devam  edilecektir.369  

Balıkesir  genelinde  Millet  Mektepleri’nin  ikinci  devre  eğitimi  hızla  devam  

ediyordu. Edinilen  bilgilere  göre  Balıkesir’de  kadın  ve  erkekler  için, 327  tane  “A”  

dershanesi,  40  tane  de  “B”  dershanesi  açılmıştır. “A”  dershanelerine  2 827  kadın  

                                                 
367 Kenan  Emin, “Millet  Mektepleri  Açılırken” , Türk  Dili, 1  Kasım  1929 
368 Türk  Dili,  3  Kasım  1929 
369 Türk  Dili,  11  Şubat   1930 
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ve  6 135  erkek  öğrenci  devam  ederken, “B”  dershanelerine  de  479  kadın  ve  699  

erkek  öğrenci  devam  ediyordu.370 

Millet  Mektepleri’nin  1929  Kasım  ayı  başında  başlayan  devresi  23  Şubat  

1930’da  sona  erecektir. Derslere  katılanlar,  iki  buçuk  ay  süren  eğitim  sonunda  

sınava  alınacaklardı. Millet  Mektepleri  Heyeti  tarafından  gerçekleştirilecek  olan  

sınavlar  24  Şubat  1929  günü  başlayacaktı. Sınavlar  şubat  sonuna  kadar  

bitirilecekti. 371 Ancak  Millet  Mektepleri’nde  sınavlara  14  Mart’a  kadar  devam  

edildiği  anlaşılmaktadır.  Böylelikle  1930  yılında  da  bir  çok  kişi  okur  yazar  sıfatı  

kazanacak  duruma  geliyordu. 372Ayrıca  Latin  harflerini  kendi  imkanlarıyla  

öğrenmiş  olup  sertifika  almak  isteyenler, yine  bu  devre  sınavlarına  

girebileceklerdi. Sınavlarda  başarılı  olanlar  Millet  Mektepleri  sertifikasını  almaya  

hak  kazanmış  olacaklardı. 

 

F.  Harf  Đnkılâbı’nın  Dış  Basına  Yansımaları 

Dış  basın, Atatürk’ün  Gülhane  Söylevi’nden  sonra, henüz  Türk  harfleri  

yasası  çıkmadan  harf  inkılâbı  ile  ilgili  gelişmeleri  yakından  takip  ederek  

gelişmeleri  okuyucularına  bildiriyordu. The  Times  Gazetesi: “Yeni  Türkiye  son  

yıllarda  yaptığı  inkılapları  Latin  harflerini  kabul  ederek  sürdürüyor.” şeklindeki  

haberi  yayınlıyordu. Aynı  haberde   Türk  alfabesinin  önemi  ve  yapılan  faaliyetler  

hakkında  açıklamalar  yer  almaktaydı.373 The  Times  Gazetesi’nde  çıkan  bir  başka  

haberde  ise  harf  inkılabı  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  en  büyük  zaferleri  arasında  

gösterilerek  şunları  yazıyordu: “Cumhuriyet  ve  özellikle  onun  birinci  yuttaşı 

(Atatürk)  en  büyük  zaferlerini  eğitim  ve  sosyal  reformlar  alanında  kazanmıştır. 

Arap  harflerinin  yerine  Latin  alfabesinin  alınması, ilk  öğretimi  büyük  ölçüde  

sadeleştirmiştir. Gazi’nin  öncülük  ettiği  bu  ihtilalci  değişiklik, Türkleri  Asya’nın  

çeşitli  bölgelerindeki  soydaşlarına  kuşkusuz  daha  çok  yaklaştıracaktır. Osmanlı  

Türkçesini  yazıp  konuşan  Avrupalıların  sayısı  ise  şimdiden  artmıştır.”374 

                                                 
370 Türk  Dili, 28  Kasım  1929 
371 Türk  Dili,  11  Şubat   1930 
372 Türk  Dili,   13  Mart  1930 
373 Cumhuriyet, 2  Eylül  1928 
374 “Ten  Years  in  Turkey” , The  Times, 28  Ekim  1933’dan  atfen  Şimşir, a.g.e., s. 264 
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Türk  Dili  Gazetesi  de The  Times  Gazetesi’nde  yer  alan  yeni  harflerin  

kabulüne  dair  bir  makale  yayınlamaktadır. Makalede  şöyle  yazıyordu: “Bu  inkılap  

ile  Türkler  batıya  her  zamankinden  daha  fazla  yaklaşmış  oluyorlar. Bu  inkılap  

Türk  halkının  geleceğini  kendisine  emanet  ettiği  harikulade  yakışan  büyük  bir  

inkılaptır.”375 

2  Eylül  tarihli  Observer  Gazetesi’nde yer  alan  yeni  harflerle  ilgili  

gelişmelere  göre: Yeni  harflerin  ilan  edilmesi  burada  bulunan  müsteşarlıkların  

katıldığı  özel  bir  toplantıda  tartışıldı. Kemal   Paşa’nın  yaptığı  inkılapların  hepsinde  

Türkiye’nin  batılılaşmasını  sağladı  belirtiliyordu.Ayrıca  alfabenin  ıslahının  meclis  

tarafından  kabul  edilmesi  batılılaşma  hareketinin  en  önemlisi  olarak  

görülmekteydi. Artık  Arapça  harflerle  Türkçe’nin  soldan  sağa  yazılması  terk  

ediliyordu. Yerine  soldan  sağa  Avrupa  harfleriyle  yazılması  kabul  edilecektir. 

Yazının  devamında  şöyle  söyleniyordu: “Epeyce  zaman  önce  fes  kaldırıldığı  

zaman  Kemal  Paşa  fesi  kaldırmakla  Avrupa  ile  aramızda  bir  engel  kalmıyor  

demişti. Herhalde  aynı  batılılaşma  fikri  yeni  alfabede  de  görülüyor.”376 

Türk  harfleri  yasasının  yürürlüğe  girişinin  ardından  The  Times  gazetesinin  

Đstanbul  muhabiri  gazeteye  bir  yazı  gönderdi. Gazetede  yayınlanan  mektup  yeni  

harfler  kanunu  hakkında  bir  çok  açıklamalar  içeriyordu. Mektupta  şöyle  yazıyordu: 

“Harf  inkılabının  hayret  verici  bir  şekilde  uygulandığı  şimdiden  söylenebilir. 

Hükümet  memurları, öğretmenler  ve  profesyonel  işçiler  sınavlardan  % 90  başarı  

sağlamıştır. Đstanbul  değişiyor...” Mektubun  devamında   Arap  harfleriyle  yazılmış  

levhalardaki  yazılar  eski  Mısırlılar’ın  kullandığı  hiyeroglif  yazıya  benzetiliyordu. 

Bu  levhalar  indirilerek  yerlerine  Latin  harfleriyle yazılmış  levhalar  asılıyordu. 

Yabancılar  gidecekleri  yerleri  daha  çabuk  bulabileceklerinden dolayı  bu  durumdan  

memnundur. Mektuptan  anlaşıldığına  göre Đstanbul’da  Arap  harfleriyle  yazılmış  

levha  hemen  hemen  kalmamıştır. Muhabir  Atatürk’ten  de  bahsediyor; “Mustafa  

Kemal  Paşa, eski  Türklerin  senelerce  düşündükleri  halde  bir  türlü  yapamadıkları  

harf  inkılabını  üç  ayda  meydana  getirmiştir.”  diyordu. 

                                                 
375 Türk  Dili, 6  Eylül 1928 
376 Türk  Dili, 17  Eylül 1928 
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Fransız  gazetesi  olan  Le  Petit  Parisien  gazetesinin  Đstanbul  muhabiri  ise  

gazetesine  gönderdiği  mektupta  yeni  harfler  kanununun  uygulanmaya  başlandığını  

bildiriyor, Atatürk’ün  yaptığı  bu  son  inkılaptan  bahsediyordu.377 

Paris’te  çıkan  “Vu”  adlı  Fransızca haftalık  derginin  Türkiye  muhabiri  

tarafından  yazılan  makale  dönemin  Türkiye’sine  ışık  tutmaktadır. Balıkesir  

basınına  da  yansıyan  bu  makalede  Geo  Curtin, Đstanbul  ile  ilgili  gözlemlerini  

anlatmaktadır. 19  Haziran  1929  tarihinde  yayınlanan  resimli  makalede Curtin, 

Đstanbul’da  bulunduğu  sırada  her yerde  Atatürk’ün  fotoğraflarına  yer  verilmiş  

olasını  hayretle  karşılamaktadır. Bu  dönemde  artık  Đstanbul’da  Latin  harfleriyle  

yazılmış  kolayca  okunan  levhalar  vardı. Galata  sokakları  bu  görünümüyle  adeta  

Türkiye’nin  o  günlerdeki  zihniyetini  yansıtıyordu. Ülkeyi  batılılaştırma  yolunda  

olan  Mustafa  Kemal  Paşa  “Latin”  ya  da  “Türk”  denilen  harfleri  alıyordu.  

T.B.M.M.’nin  harf  inkılâbı  hakkındaki  kanunu  kabul  etmesinin  ardından, 

bütün  memurlar  yeni  harflerden  sınav  olacaklardı. Yazarın  bu  durumu  hayretle  

karşıladığı  şu  sözleriyle  anlaşılmaktadır: “Şaka  mı? Asla, memuriyetlerini  

kaybedeceklerdir. Karar  öyle  ani  öyle  acele  idi  ki, üç  haftada  gergi  gibi  okuyup  

yazmasına  sertifika  almaya  hak  kazanmışlardır. Lakin  bazısı  için  bu  hazır ol  ihtarı  

hararetli  idi.” 

1  Aralık  günü, gazete  ve  dergiler  için  şekil  değiştirmelerinden  dolayı  tarihi  

bir  gündür.Yazar,  yeni  harflerin  kabulü  ile  ilgili  işlemlerin  30  gün  içerisinde  

bitmesinde, ne  istediğini  bilen  bir  halkın  önemli  rol  oynadığını  belirtmektedir. 

Makalede, bu  konuda  halkın  göstermiş  olduğu  büyük  arzu  ve  gayret  takdir  

edilmektedir. Curtin, halkın  istek  ve  gayretini  daha  iyi  görebilmek  için  gündüzleri  

kadınlara, akşamları  erkeklere  olmak  üzere  ayrı  ayrı  açılan  Millet  Mektepleri’ni  

ziyaret  ediyordu. Okullar  ve  öğretmenler  her yerde  olduğu  gibiydi  ancak  öğrenciler  

oldukça  farklıydı. Hamallar, ayakkabı  boyacıları, arabacılar  bir  arada, kimisi  genç  

kimisi  ise  40  yaşını  çoktan  geçmiş  durumdaydı. Öğrenciler  büyük  bir  dikkatle  

öğretmenlerini  takip  ediyordu. Okuma  merakı  ve  azimlerinden  dolayı  olsa  gerek  

adlarını  veya  memleketlerini  yazdıklarında  çocuklar  gibi  seviniyorlardı. Bu  

öğrenciler  bir  ayda  kendi  alfabelerini  öğrenmişlerdi. 

                                                 
377 Cumhuriyet,  6  Aralık  1928 
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Halk  kurslarını  ziyaret  eden  Curtin  daha  sonra  öğrencilerin  duygularını  

daha  iyi  gözlemleyebilmek  için  boyacıların  kulübünü  ziyaret  eder. Burada  

boyacıların  heyecanlı  bir  şekilde  tebeşirle  bulaştırdıkları  çarşının  kaldırımlarını  

görüyordu.  

Curtin’in  diğer  bir ilgi  çekici  gözlemi  de  kadınlar  üzerinde  olmuştur. 

Kadınlar  erkeklere  göre  daha  iyi  sonuçlar  elde  ediyordu. Bunun  sebebi  kadınların  

dış  dünya  ile  daha  az  meşgul  olmaları  mı  yoksa  yeni  inkılabın  kendilerine  

kazandırdıklarını  erkeklerden  çok  daha  fazla  farkında  olmaları  mıydı? Curtin  bu 

durumu sorguluyor  fakat  cevabını  vermiyordu.  

Millet  Mektepleri’ne  devam  eden  bir  kişinin  Curtin’e  söyledikleri  yine  

halkın  azim  ve  kararlılığını göstermektedir. Şöyle  diyordu: “Yorgunluğumun önemi  

yok!  Az  bir  zamanda  tamamiyle  cahil  adamlardan  elde  edilen  sonuçları  

görmüşsünüzdür. Bunu  bizi  tanımayan  bundan  habersiz  Fransa’ya  söyleyiniz  ve  

deyiniz  ki: Karanlık  mazinin  içindeki  Türkün  eski  ve  küstah  masalı  ölmüştür. 

Gençlik  kendi  kendine  hakkını  alan  bir  kuvvettir. Söyleyiniz  ki  okula  yeniden  

başlamasını  bildik.”378 

 

 

 

“Ben  basit  bir  adamım. Yani  ben  

düşündüklerimi, milletimin   arzusunda  ihtiyaç  ve  

iradesinde  görmeyi  şart  sayan  ve  bunu  

gördükten  sonra, ancak  tatbiki  ile  kendimi  

mükellef  bilen bir  adamım.” 

                                                                                              Gazi  Mustafa  Kemal 

 

 

 

 

                                                 
378 Türk  Dili, 18  Temmuz  1929 
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SONUÇ 

 

Türkler, tarih  boyunca  bir  çok  coğrafyada  yer  almışlar  ve  çeşitli  devletler  
kurmuşlardır. Zaman  içerisinde  yerlerini, dinlerini  ve  yazılarını  değiştirdiler. Başta  
Göktürk  ve  Uygur  olmak  üzere  bir  çok  alfabe  kullandılar.  Türkler  Müslümanlığı  
benimsemeden  önceki  yaklaşık  beş  yüzyıllık  uzun  zaman  içerisinde  bir  çok  yazı  
çeşidi  kullandılar. Türkler  bunların  ilki  olan  Göktürk  yazısına  sımsıkı  
sarılmamışlardır. Aksine  değişik  kültürlerin  yazısını  da  kullanmışlardır. Ancak  
denenen  bütün  yazılar  Türkçenin  zenginliğini  karşılayabilecek  özellikte  değildi.  

Türklerin  dokuzuncu  yüzyıldan  itibaren  kitleler  halinde  Müslümanlığı  kabul  
etmeleri, kültürlerini  olduğu  gibi  yazılarını  da  etkiledi. Đslamiyet’in  kutsal  kitabı  
olan  Kuran’ın  Arapça  yazılması  Türkler  arasında  Arap  alfabesinin  kullanılmasında  
etkili oldu. Bulunulan  coğrafyanın  da  etkisiyle  Arap  alfabesinin  kullanımı  Türk  
toplumunda  giderek  yaygınlaştı. Orta  Asya  Türk  Devletleri, Anadolu  Beylikleri,  
Anadolu  Selçuklu  ve  Büyük  Selçuklu  Devletleri  ile  Osmanlı  Devleti  her  zaman  
Arap  alfabesini  kullandılar. Arap  alfabesi  yaklaşık  bin  yıl  gibi  uzun  bir  süre  
Türkçenin  yazımında  egemen  oldu. Ancak  Arap  alfabesi  de  Türk  dilini  
karşılamaya  yetmiyordu. Osmanlı  devletinin  gerileme  dönemine girmesi  her  alanda  
olduğu  gibi  eğitim  ve  öğretim  hayatını  da  etkiledi. Arap  alfabesiyle  eğitimin  
kolay  değildi. Derken harflerin  değiştirilmesi  konusunda  uzun  süre  tartışmalar  
yaşandı. Okuma  yazma  oranındaki  düşüklük, Arap  harfleriyle  Türkçe  okuyup  
yazmadaki  zorluklar, Arap  alfabesinin  değiştirilmesini  isteyenlerin  temel  dayanağı  
idi. Alfabe  tartışmaları  Cumhuriyet  dönemine  kadar  devam  etti. Harf  inkılâbı  
Atatürk’ün  önderliğinde  1928  yılında  gerçekleşti.  

Atatürk’ün  Gülhane  Söyleviyle  10  Ağustos  1928  gecesi  ilk  defa  harf  
inkılâbı  uygulanmaya  başlanmış, kendisi  de  hemen  işe  koyularak  yeni  harfleri  
öğretmeye  başlamıştır.  Atatürk  Đstanbul’dan  sonra  Anadolu’ya  geçer. Đl  il  
dolaşarak  yeni  harfleri  öğretmeye  çalışır. Başta  T.B.M.M.  başkanı  olmak  üzere  
bütün  devlet  ve  millet  tarafından  desteklenir. Yeni  yazıya  geçiş  yıllarca  sürmemiş  
bir  kaç  ay  içerisinde  tamamlanmıştı. 

Atatürk  Türkçenin  milli  bir  nitelikte  olmasını,  bağımsızlığımızın  bir gereği 
olarak  görüyordu. Atatürk  bağımsızlığı  bir  bütün  olarak  kabul  etmiştir. Kurtuluş 
Savaşı  ve  Lozan  Anlaşması  ile  kazanılan  siyasi  bağımsızlığın  ekonomik  ve  
kültürel  açıdan  da  sağlanmasının  gerekli  olduğuna  inanıyordu. Atatürk’e  göre  
Ulusal  bağımsızlık  ancak  bu  şekilde  sağlanabilirdi. Kültürel  bağımsızlık  dilin  de  
bağımsız  olmasını  gerektiriyordu. Dilin  bağımsızlığını  sağlamada ilk  şart  ise  yazıyı  
değiştirmek  ve  Türk  kültürünü  Arap  kültürüne  bağlı  olmaktan  kurtarmaktı. Atatürk  
harf  inkılâbını  dil  inkılabından  ayrı  olarak  düşünmemiştir. Bu  bakımdan  Atatürk  
Türkçenin  ses  yapısına  uygun  olan  Latin  harflerinin  kabulünü  yani  harf  inkılâbını  
ülkenin  yükselme  mücadelesinde  önemli  bir  basamak  olarak  görmüştür.  
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Atatürk’ün  Gülhane  Söylevi  tüm  yurtta  coşku yarattı. Söylevle  birlikte  

büyük  bir  harf  seferberliği  başlıyordu. Bütün  Türk  gazetelerinde  olduğu  gibi  Türk  
Dili  Gazetesi’nde  de  yeni  Türk  harfleriyle  ilgili  haberler, yorumlar  birbirini  izledi. 

10  Ağustos  1928’den  itibaren  Balıkesir’in  her  yerinde  kurslar  açılıyor, 
memurlar  ve  diğer  halk  açılan  bu  kurslara  koşuyordu. Okulların  yanında    
sinemalar  ve  kahvehaneler  de  yeni  harflerin  öğrenilebilmesi  için  tahsis  edilmişti. 
Levhalar  değişiyor, Balıkesir  de   batılı  bir  görünüm  kazanıyordu. Balıkesir  basını  
harf  inkılâbıyla  ilgili  bütün  gelişmeleri  başından  sonuna  kadar  takip  etmiş  ve  
okuyucularına  duyurmuştur. Gazete,  diğer  yandan  köşesinde  yeni  Türk  harfleri  
dersleri  yayınlayarak, yeni  harflerin  öğrenilmesine  katkıda  bulunuyordu.  Bütün  
Türkiye  basını  gibi  Türk  Dili  gazetesi  de  harf  inkılâbını  tamamen  desteklemiş ve  
yeni  harflerin  öğrenilmesi  için  büyük  çaba  harcamıştır.  

Balıkesir  basınına  göre, harf  inkılabı  diğer  yenilikler  kadar  önemli  belki  de  
onlardan  daha  fazla  önemliydi. Bu  inkılâp  Türk  dilini  bağlayan  zincirin  
koparılmasıyla  başlayacak, ihtiyaçları  karşılayan  yeni  Türk  harflerinin  kabul  edilip  
uygulanmasıyla  son  bulacaktır. Harf  inkılabıyla  milletin  büyük  bir  ihtiyacı  
karşılanmaktadır. Balıkesir  basınına  göre; Türk  dilinin  geleceğini, yeni  Türk  
harflerinin  temin  edecekti. Bu  şu  demekti  ki, Türk  dili  Arapça  ve  Farsça’nın  
baskısı  altındadır. Onu  bu  baskıdan  kurtaracak  çare  harflerin  değiştirilmesidir. 

Balıkesir’de  yeni  harfler  büyük  bir  hızla  öğrenilmiştir. Halk  sadece  
evlerinde  ve  okullarda  değil  tarlasında  kırda, şehirde, kahvehanede  yeni  harfleri  
öğrenmekle  meşgul  olmuştu. Bunu  en  güzel  sonucu  ise  hiç  okuma  yazma  
bilmeyen  köylü  ve  işçi  üzerinde  olmuştur. 

T.B.M.M.  Başkanı  Kâzım  Paşa’nın  Balıkesir  ziyareti  ise  şüphesiz  
Balıkesir’de  harf  seferberliğini  güçlendirmiştir. Kâzım  Paşa  merkezi  ve  bütün  
ilçeleri  ziyaret  ederek  hem    harf  seferberliğini  yerinde denetlemiş  hem  de  herkesi  
bu  harf  seferberliğine  davet  etmiştir. 

Türk  Dili  gazetesinde,  Balıkesir  halkının  yeni  Türk  harflerine  olan  ilgisini  
gösteren  çarpıcı  bilgiler  yer  almaktadır. Bu  bilgiler  aynı  zamanda  Türk  halkının  
yeni  harflere  gösterdiği  büyük  coşkuyu, ilgiyi  ve  heyecanı  yansıtması  açısından  
önemlidir. 
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